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  آموزش مهندسي ، برنامه ريزي و توسعهارزيابي
  شايستگي مهندسانمعيارهاي 

  

  ۲و احسان زارع ۱*مهدي فيض
   ) دانشگاه شهيد بهشتي(مهندس برق و دانشجوي دكتراي برنامه ريزي توسعه آموزش عالي۱

  آزاد اسالمی دانشگاه  مهندس برقدستيار پژوهشگر و ۲
  

  چكيده
زیی در آن جمهمترین اقدام براي بهبود این فرآیند و تجدید نظرهاي کلی و  ،یک فعالیت آموزشیارزیابی کیفیت در            

م بررسی وضع موجود و وضع مطلوب، در برونداد نظـا . پردازد ارزیابی کیفیت، به مطابقت وضع موجود با وضع مطلوب می. است
رونداد، به روشنی توصیف شود تا بتوان در قیاس با مطلوب بوضع  لذا ضروري است. است آموزشی، نقطه عطف ارزیابی کیفیت

در توصیف برونداد نظام آموزش مهندسی، نباید فقط به اطالعات تخصصی دانـش  . آن، وضعیت موجود را تجزیه و تحلیل کرد
 خردمنـد ن یـک  آموختگان بسنده کرد، بلکه باید با نگاهی جامع، ویژگیهاي مطلوب را اوالً به عنوان یک انسان و ثانیاً به عنـوا 

هـاي مطلـوب، توصـیفی سـه سـطحی از فـارغ        این ویژگی. احصاء نمود  شایستهتحصیل کرده و ثالثاً به عنوان یک مهندس 
پیام اصلی این مـدل آن   .که می تواند معیار ارزیابی مهندسان واقع شود دهد هاي مهندسی ارائه می التحصیل مطلوب دانشکده

بر اساس مدل   .توجه به سطوح زیرین و زیربنایی آن  ناقص و  بی فایده خواهد بود  بدوناست که ارزیابی شایستگی مهندسان 
نتایج این طرح اثبات . نیز صورت گرفته است که همبستگی بین سطوح سه گانه را ارزیابی کند  یطرح پیمایش یک فوق الذکر ،

   .وجود دارد همجوارطوح با اطمینان باال بین سکننده این ادعاست که همبستگی مثبت معنا داري 
  

اخـالق  , مهندس شايسـته , اخالق مهندسي, فارغ التحصيل مطلوب, رسالت دانشگاه :کلیدي يه هاواژ
   توانمندي هاي مهندسي, پيمان نامه مهندسي, حرفه اي

  

  مهمقد
معناي آن اسـت كـه    هيك نظام آموزشي ب اثربخشي

» تا چه اندازه، بروندادهاي مطلوب، حاصـل شـده اسـت؟   «
ــان، ( ــ ) ۶۹: ۱۳۸۳بازرگ ــوزش مهندس ــور، داراي  يآم كش

پيشينه اي بلندمدت است كه انتظـارات زيـادي را ايجـاب    
اين فرايند از بدو تاسيس تا كنون، بارهـا و بارهـا   . مي كند

دستخوش تغييرات و اصالحات كلي و جزيـي و همچنـين   
صوري و محتوايي بوده است، ولـي هنـوز فاقـد معيارهـاي     

  .راي ارزيابي برونداد خود استدقيق و روشني ب
ــال    ــون در س ــيس دارالفن ــر تأس ــري ( ۱۲۳۱اگ هج

را آغاز فعاليتهاي آموزش مهندس در ايران فـرض  ) شمسي
سـال مـي گـذرد و اگـر      ۱۵۰كنيم، از آن زمـان، بـيش از   

تأسيس دانشگاه تهران را مبناي اين محاسبه قـرار دهـيم،   
ات مســتند. سـال از ايـن آغـاز گذشـته اسـت      ۷۰بـيش از  

تاريخي حاكي از آن است كه در دارالفنون براي هر رشته، 
مخصوصي در نظر گرفته شده بود كه يكي از ) اتاق(كالس 

ــود  ــااق مهندســي ب ــر شــده در آن، ات . اولــين اتاقهــاي داي
گذشـت ايـن زمـان طـوالني از پايـه      ). ۱۳۸۴فراستخواه، (

گذاري دوره هاي آموزش مهندسي در ايـران، انتظـاراتي را   
هـم  . اهل نظر، تداعي مي كند كه قابـل تأمـل اسـت    براي

انجمن در گروه فني و مهندسي، مجوز فعاليـت   ۴۷اكنون 
بـا نـام    ۱۳۲۰از وزارت علوم دارند كه اولين آنها در سـال  

قــديمي، . (كــانون مهندســي ايــران، تشــكيل شــده اســت 
عليرغم وجود اين تعداد قابل توجه از انجمن هاي ). ۱۳۸۴

حوزه، نتايج و پيامدهاي رايج ايـن قبيـل   حرفه اي در اين 
. انجمن ها، در فضاي مهندسي كشور احسـاس نمـي شـود   

مواردي از قبيل بازنگري هاي بنيـادين در برنامـه آمـوزش    
، سوگند نامه هاي مهندسي، استانداردهاي كالن  مهندسي

  ... مهندسي، پيمان نامه هاي اخالقي و 
ــدا بــه اهميــت ح بخــش اول  ــه مقالــه حاضــر، ابت رف

اثير آن در جامعه مـي پـرازد و سـپس    تمهندسي و گستره 
وضعيت موجود دانش آموختگان اين حوزه را بررسـي مـي   

در بخش بعدي مقاله، مفهوم اثر بخشـي در آمـوزش   . كند
تشريح شده و سپس معيارهاي ارزيابي دوره هاي مهندسي 

به تبيـين   پس از آن. احصا شده است) سطح(در سه رتبه 
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پـرورش   ي انسـاني و تربيـت آكادميـك در   نقش فضـيلتها 
ــ  ــي و تحق ــديهاي مهندس ــان  توانمن ــتگي مهندس ق شايس

  .پرداخته شده است
بخش دوم مقاله ، به گزارش از يك طـرح پيمايشـي   
اختصاص دارد كه ادعا هاي مطـرح شـده در بخـش اول را    

  .مورد بررسي قرار داده است 
  

  مباحث نظري الگو: بخش اول 
  کیست؟ مطلوبی چیست؟ مهندس هندسم

» انـدازه «شه ياز ر يفارس يون مهندس را واژه ايلغو
لـذا مفهـوم   )۱۳۸۲، يعقـوب ينـژاد و   يبهادر. (برشمرده اند

 يريـ محاسبه واندازه گ يي، ذاتاً در بر دارنده توانا يمهندس
در صـحنه   ينظـر  يکار بستن آموخته هـا ه ن بيچن و هم

 يعقـوب ينژاد و  يبهادر. باشد يک مصنوع ميجاد يعمل و ا
ده را ارائه کرده اند کـه  ين چکيف متعدد، اياز تعار) ۱۳۸۲(

  : پژوهش حاضر است يمبنا
، برنامـه  يانسان در انتخاب، طراح يي، توانايمهندس"

اسـت و مهنـدس    يو نـوآور  ينـده سـاز  ي، آي، راهبريزير
  )۳ص." (است يين تواناينچنيا ياست که دارا يکس

شـده اســت،   ارائــه IEA۱در تعريـف ديگـري كــه توسـط    
ــش و توانمنــدي در   مهندســي، عبارتســت از كاربســت دان
مهارتهاي پيشرفته اي كه مبتني بر حجم وسيعي از دانش 
رياضي، علوم پايه و فناوري است، به عالوه اينكه اين حرفه 
. با مقوله كسب و كار و مـديريت نيـز عجـين شـده اسـت     

(UICEE:1998,P:65)۲  
ي بر توانمندي هـا  كه مبتن ۳در تعريف دانشگاه پوردو

بيان شـده، هنـر يـك مهنـدس در چهـار عنـوان توصـيف        
  (Purdue: 2008): گرديده است

  كاربست فناوري در حل مسائل صنعتي -
تسلط بر حجم وسـيعي از دانـش مـرتبط بـا مـواد و       -

  فرايندها
توانــايي كــاربرد روابــط و فرمولهــاي فيزيكــي در      -

  موقعيتهاي واقعي
هيزات و ابزار حوزه تخصصـي  مهارت در بكارگيري تج -

  خود
اسـت کـه    يدر پژوهش حاضر، مهندس مطلوب، کس

ان کشـور  يـ دار دانـش بن يـ موتور محرک رشـد و توسـعه پا  
ان ياقتصاد دانش بن يکه در اعتال يکس. شود يمحسوب م

ن مبنا، مقـوالت  يبر ا. را بر عهده دارد يکشور، نقش اساس

هر تفکـر مـا را   ان، سپيو اقتصاد دانش بن يدار مليتوسعه پا
ن يـ دهنـد و در ا  يک مهندس مطلوب، شکل مينسبت به 

  .شود ين ميمورد انتظار تدو يها يستگيشا) اتمسفر(فضا 
ک يز با نقش يک مهندس را در تماينقش ) ۱۳۸۷( يغفار

ر يک مديو نقش  ين فنيک تکنسيدانشمند کاشف، نقش 
 ن اساس، مهندس،يبر ا. د قرار داده استيمورد تاک يياجرا

دار يـ در توسـعه پا  يت اصـل ياست که بـار مسـئول   يعنصر
مفهـوم توسـعه   . بر عهده دارد يان را در سطح مليدانش بن

از به يگسترده است که ن يان، خود مقوله ايدار دانش بنيپا
در پـژوهش حاضـر، منظـور از حرفـه     . ف روشـن دارد يتعر

ان يـ دانش بن ياقتصاد (Business)، مشغوليت يمهندس
  .دار کشور باشديآن، کمک به توسعه پااست که حاصل 

به بيان ديگر مهندس مطلوب كسي است كه در هر زمان و 
مكان سعي مي كند تا موثرترين خدمت تخصصي بي ريا را 
با عشق فراوان و پرهيزكاري كامل، بـه نيازمنـدترين افـراد    
ارائه دهد و به واسطة آن، خود نيز به باالترين درجه شادي 

كسي مي بايست پيوسته دانش خـود را  چنين . دست يابد
در باالترين سطح و به روز نگاه دارد و براي ارائه خدمت بي 

برخوردار از ارزشهاي انساني (ريا بايد كامالً پرهيزكار باشد 
و نهايتاً قدرت تشـخيص ايـن را   ) و به دور از رذائل اخالقي

داشته باشد كه چه كساني به خـدمت او بيشـترين نيـاز را    
اين فرد را مي توان مهندس مطلوب به حساب آورد  .دارند

كه جامع همـه شايسـتگي هـاي اخالقمنـد اسـت، يعنـي       
بهادري نژاد، (شايستگي هاي عجين شده با فضائل اخالقي 

۱۳۸۷.(  
  

  اهمیت حرفه مهندسی
ار يبسـ  ينقش مهندسـان در جوامـع متمـدن امـروز    

از آنچه  يباشد، چرا که بخش عمده ا يق ميگسترده و عم
شده و ساخته شده  ينسان ها با آن سر و کار دارند، طراحا

  .له مهندسان استيبه وس
توجه به چشم انداز بيسـت سـاله نظـام كـه مبنـاي      
برنامه ريزي كالن همه بخشهاي كشور مـي باشـد، نشـان    

. اين آرمـان اسـت   تحققدهنده اهميت نقش مهندسان در 
آنجا كه مي بايسـت ايـران، كشـوري باشـد كـه در سـطح       

نطقه برترين جايگاه را در علم و فناوري كسب كنـد، بـي   م
ــاً    ــر دوش متخصصــان و خصوص ــار اصــلي آن ب ــد، ب تردي

مهندساني مي توانند چنـين نقشـي را در   . مهندسان است
عاشق خـدمت  ، خالق، اخالقمندپيشرفت آن ايفا كنند كه 
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خـود  ، وظيفه شناس، وطن دوست، فعال و پركار، بي منت
زه باال در ارائه موثرترين خدمت بـي ريـا   داراي انگيو  اتكاء

اينها ويژگي هايي اسـت كـه   . باشند به نيازمندترين انسانها
مي بايست عالوه بر تكميل تر و دقيق تر شدن، مورد توجه 

چنين ارزيابي كنندگان  نظام آموزش مهندسي كشور و هم
  .اين نظام قرار گيرد

ه هـا کـ   انسان يبر زندگ يمهندس يها تير فعاليتأث
 يرا در پـ ) شـر ( يا اثـر منفـ  يـ ) ريـ خ(تواند اثر مثبت  يم

همـه مهندسـان و    ياسـت بـرا   يداشته باشد، هشدار بزرگ
ت و پرورش آنهـا  يدر آموزش، ترب يکه به نوع يهمه کسان
ک يـ مانـد، صـرفاً    يمـ  يآنچه از مهندس بـاق . نقش دارند

. ستيده نيچيا ابزار پي يساختمان يا بنايا اختراع يدستگاه 
ن يـ د متوجـه ا يـ ، باينش قرآنيمهندس در چارچوب ب کي
ا يـ قت باشد کـه آنچـه محصـول کاراوسـت، خواسـته      يحق

هـا و در فرهنـگ جامعـه     ناخواسته در روح و جان انسـان 
را بـه   ين نگـاه، حرفـه مهندسـ   يا. ر گذار استيتأث يانسان
دهـد و آن را از محـدوده عناصـر     يونـد مـ  يت انسان پيابد
 .برد يفراتر م ييايدن

 يات اجتمـاع يـ ک مهندس در جامعه ما، در طول حي
گونـاگون   يرا در رسـته هـا   يمختلف يها تيخود، مسئول

  : از آنها عبارتند از يرد که برخيگ ي، بر عهده ميشغل
  ک پروژه بزرگيت يريمد -
 ا پروژهيک دستگاه ي يطراح -
 کارگاه/ کارخانه / ک شرکت يت بر يريمد -
 و مشاوره يارائه نظرات کارشناس -
اسـت کـه    ينيمع يجوهره ها يتها، داراين مسئوليا

  : ک مهندس استيت کار ينشانگر اهم
  و قضاوت يريم گيتصم -
 و انتخاب يت دهي، اولويارزش گذار -
 و ابتکار يت، نوآوريخالق -
 يو راهبر يزيبرنامه ر -
 ينده سازينده و آيآ يطراح -
ک مهندس، عهده يدهد که  ين جوهره ها، نشان ميا

ط يکـه محـ   يياسـت؟ امانتهـا   يبزرگـ  يهـا  دار چه امانت
. دهـد  ير قرار ميرا تحت تأث ياطراف او و بعضاً جامعه بشر

ا ناآگاهانه، در موضوعات يا ناخواسته و آگاهانه ياو خواسته 
  : کند يدخالت م يبزرگ

  شت مردميو مع يم روزيتقس -  فرهنگ جامعه -
  ت افراديشخص يشکل ده -  يعيمنابع طب -

  گرانيد يبودن براالگو  -  ستيط زيمح -
شوند  يل ارباب امانت محسوب ميلذا مهندسان، از خ

ــا. طلبــد يبــزرگ را مــ ييهــايژگيآنهــا، و يو امانتــدار ن ي
ح يرا در برابر امـر صـر   يان نظام آموزش عاليها، متوليژگيو

  :  دهد که يخداوند قرار م
  ۴»اهلها يامرکم ان تودوا االمانات اليان اهللا «

را  يمهندسـ  يشد که گـواه يانديب نيد بديدانشگاه با
 يبـرا  يا او، امانتدار خـوب يکند؟ آ يصادر م يچه کس يبرا

  : ناکرده  يا خدايآنچه ذکر شد، خواهد بود 
  )يمولو!   (ده تر برد کااليد، گزيبا چراغ آ يچو دزد

مهندس، امانتداري اسـت كـه تخصـص و مسـئوليت     
ر بـه تعبيـ  . حرفه اي او، امانتهاي وي محسـوب مـي شـود   

  ، )۱۳۸۵(دلشاد تهراني 
اينان، ارباب امانت هستند و هركه ارباب امانت باشد، 
ــائف و     ــس وظ ــد از پ ــا بتوان ــري الزم دارد ت ــالق واالت اخ

وي . هايي كه بر عهده دارد، سرافراز بيـرون آيـد   مسئوليت
وقتي انسان از محدوده فردي خارج مي شـود  : معتقد است

مـي گيـرد و ايـن پيونـد     ها قرار  و در پيوند با ديگر انسان
صورتي شغلي مي يابد، اگر اخالق نيـك حـاكم بـر روابـط     

به همين دليل . انساني نباشد، فاجعه چندين برابر مي شود
است كه واالترين مالك در هر سازمان اداري، متخلّق بودن 

  ).۳۵ص (به اخالق انساني است 
از زبـان اميـر المـومنين علـي     ) ۱۳۸۵( يدلشاد تهران

  :ه است آورد) ع(
عامالن خود را از كساني گزينش كن كه ... اي مالك "

اخالق آنان گرامي تر، آبرويشـان محفـوظ تـر و طمعشـان     
  ).۳۶ص " (كمتر و عاقبت انديشي شان فزونتر است

در خصــوص اهميــت تربيــت ) ۱۳۷۶(امــام خمينــي 
فني و مهندسي چنين اظهـار كـرده    يحتي در دانشگاه ها

  :اند
س درست كنيـد كـه در علـم    ممكن است يك مهند"

خودش خوب است، اما وقتي مي خواهد نقشـه اي بدهـد،   
استادي هاي خود را طوري به كار مي گيرد كـه مفيـد بـه    
حال مردم نباشد و بـه شـكل منفعـت طلبـي باشـد، اگـر       

  )۳۳ص" (چنانچه تقوا در كار نباشد
اين انتظار از منظر برخي چنان جدي است كه حتـي  

  :شامل مي گردد) فراتر از اخالق( مسائل معنوي را نيز
از .... معنويـات از دانشــگاه بايـد بــه جامعـه ســرايت كنــد   "

دانشگاه، سعادت يك ملت و در مقابل شقاوت يـك ملـت،   
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هـا را مراكـز تربيـت قـرار      دانشـگاه ... سرچشمه مي گيـرد 
ــش، تربيــت الزم اســت  ــر دان ــالوه ب ــر يــك . دهيــد، ع اگ

ت، خيانت مي كند دانشمندي تربيت نداشته باشد مضر اس
و آن كسي كه با علم خيانت كند، بـا دانشـمندي خيانـت    

امـام خمينـي،   ." (كند، خطرش بيشتر از ساير مردم اسـت 
  )۱۳۰-۱۳۲، صص ۱۳۷۶

  

  آسیب شناسی وضع موجود
مسأله جدي قابل  تشخيص در آمـوزش مهندسـي،    

خصوصاً در دانشگاههاي مطرح و بزرگي همچون دانشـگاه  
تطابق دانـش آموختگـان ايـن قبيـل     صنعتي شريف، عدم 

  :دانشكده ها، با انتظارات طبيعي زير است
تمايل به حضور در كشور و خدمت بي منـت پـس از   ) الف

  خاتمه دوران تحصيل 
اسالمي و تعهـد بـه ارزشـها و     -تخلق به اخالق انساني) ب

  اصول آن
رشد يافتگي در فرهنگ دانشگاهي در راسـتاي تبـديل   ) ج

  آكادميك شدن به يك انسان
  كسب توانمندي هاي اوليه مورد نياز حرفه مهندسي) د

هاي موجود چنان آشكار است كه نيازي بـه   واقعيت
ارائه شواهد تجربي در فقدان هر چهار انتظار فوق، در ميان 

مهندسي احساس نمـي   -دانش آموختگان رشته هاي فني
  در عــين حـال، نمونــه هـاي زيــر، حـاكي از وجــود    . شـود 

  :ي تلخي در اين زمينه استها واقعيت
گزارشـي را بـه نقـل از     (2008)هفته نامه نيوزويك ) الف

مسؤالن دانشگاه استنفورد آمريكا به چاپ رسـانده كـه در   
آن، دانش آموختگان دانشگاه صـنعتي شـريف، بـه عنـوان     
. ستاره هاي داوطلبان ورود به اين دانشگاه مطرح شده انـد 

يگر دانشگاهها و كشورها، داوطلباني كه از همه داوطلبان د
آمار نشان مي دهد كه داوطلبان رشته هـاي  . برتر بوده اند

هاي آمريكـا و   سال اخير، در دانشگاه ۵مهندسي در  -فني
عليرغم تحريمهاي شـديد عليـه ايـران، رشـدي در حـدود      

هاي استراليا و كاناداد، تـا   درصد داشته و در دانشگاه ۲۴۰
  )۱۳۸۷خبرگزاري مهر، . (برابر افزايش يافته است ۵

اين در حالي است كه نتايج يك نظـر سـنجي نيمـه    
رسمي در ميان دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، نشـان  

دانشـجويان مقطـع كارشناسـي،     %۷۰مي دهد كه بيش از 
عالقمنــد بــه ادامــه تحصــيل در خــارج هســتند و از ايــن  

نسـبت بـه بازگشـت بـه ايـران، بـه        %۵۰اشخاص، حـدود  

روزنامه دانشگاه صـنعتي  . (ي دست نيافته اندتصميم قاطع
  )۱۳۸۴شريف، 

مـدال آور در   ۲۴۰آمار وزارت علوم نشان مي دهد از 
نفر آنها براي ادامه  ۱۲۵، ۸۶تا  ۸۱المپياد ها بين سالهاي 

نفر از آنها در همـان كشـورها    ۹۰تحصيل به خارج رفته و 
د به عالوه اينكه مطـابق همـان آمـار، حـدو    . مقيم شده اند

دانشجويان اعزامي بـراي تحصـيل در مقطـع دكتـرا،      ۱۵%
عليرغم سپردن تعهدات قـانوني و وثيقـه مـالي، بـه ايـران      

  )۱۳۸۷: خبرگزاري مهر. (بازگشت نكرده اند
بر اساس گزارش صندوق بين المللـي پـول، ايـران از    

كشور در حال توسعه و توسـعه   ۹۱حيث مهاجرت در بين 
هزار  ۱۸۰تا  ۱۵۰و ساالنه بين نيافته، رتبه نخست را دارد 
همان منبع مـدعي اسـت كـه    . نفر از ايران خارج مي شوند

افراد داراي تحصيالت باال، بيشـترين نـرخ مهـاجرت را در    
هـزار   ۱۰۵بر اين اساس، بالغ بـر  . اين كشورها دارا هستند

تحصيل كـرده بـاالتر از ليسـانس ايرانـي، فقـط در كشـور       
كه در ميـان آنهـا   . اب كرده اندآمريكا اقامت دائمي را انتخ

، تحصيالت دانشگاهي خود را در ايران گذرانده %۵۲بالغ بر 
اين روند در كشورهاي همسايه از جمله تركيه و امارت . اند

نشين هاي خلـيج نيـز بـه شـدت افـزايش يافتـه اسـت و        
دانشجويان ايراني، به عنوان منبع درآمد مهمي بـراي ايـن   

  )۱۳۸۷: خبرگزاري مهر. (كشورها محسوب مي شوند
بي توجهي به اخالق حرفـه اي و بـه عبـارتي، اخـالق     ) ب

مهندسي، در دانش آموختگـان دانشـگاهي، متأسـفانه بـه     
بـراي درصـد قابـل    . امري رايج و نازشت تبديل شده است

توجهي از مهندسـان، موضـوعاتي از قبيـل حفـظ محـيط      
ز زيست و منابع طبيعي، تأمين سالمت مردم در اسـتفاده ا 

فناوري ها، حفـظ و تـرويج ارزشـهاي فرهنگـي و رجحـان      
منافع عمومي بـر منـافع شخصـي و شـركتي، از فهرسـت      

اين در حالي است  .دغدغه هاي اصلي آنها خارج شده است
  : كه در حديث نبوي آمده ا ست

  .اذا فَسد العالم، فَسد العالَم
انتظار سياستگذاران و مديران جامعه از قشر تحصيل 

  :در موضوعاتي فراتر از اخالق نيز مطرح است كرده،
از ... معنويات از دانشگاه بايد به جامعه سرايت كند «

دانشگاه، سعادت يك ملت و در مقابل شقاوت يـك ملـت،   
هـا را مراكـز تربيـت قـرار      دانشـگاه ... سرچشمه مي گيرد 

ــش، تربيــت الزم اســت  ــر دان ــالوه ب ــر يــك . دهيــد، ع اگ
باشد، مضـر اسـت، خيانـت مـي     دانشمندي تربيت نداشته 
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كند و آن كسي كه بـا علـم خيانـت كنـد، بـا دانشـمندي       
امـام  . (»خيانت كند، خطرش بيشتر از سـاير مـردم اسـت   

  )۱۳۰-۱۳۲: ۱۳۷۶خميني، 
ها و آداب انساني  در مقوله پايبندي به اصول و ارزش

دارد كـه   در پژوهشي اظهار مـي ) ۱۳۸۷(و اسالمي، فاضلي 
عمل مذهبي مورد مطالعه وي، بـا   ۰۱دانشجويان در همة 

اطمينان، با تفاوت معنا داري، از ساير اقشار جامعه،  ۵/۹۹%
  .در سطح پائين تري قرار دارند

هر چند يكي از كاركردهاي اساسـي دانشـگاه از منظـر    ) ج
است، ولـي  ) آكادميك(، تربيت انساني دانشگاهي ۵بور ديو

نـاتواني  تجربه شخصي و بررسي هاي تجربي نشان دهنده 
نظام دانشگاهي ايران، در تربيت انسـان دانشـگاهي اسـت    

ــدگاه ). ۱۳۸۶حجــت االســالمي، ( انســان آكادميــك از دي
بورديو، انساني است كه منش و ساختمان ذهنـي مناسـب   
كنش آكادميـك و زيسـت دانشـگاهي در او شـكل گرفتـه      
باشد؛ نوعي آمـادگي عملـي، آمـوختگي ضـمني، فراسـت،      

اعي از نوع ذوق و سليقه كه بـه عامـل   تربيت يافتگي اجتم
اين امكان را مي دهـد كـه   ) يعني دانش آموخته(اجتماعي 

روح قواعد، آداب، جهت ها، روندها، ارزشـها و ديگـر امـور    
  )۱۳۸۶فاضلي، . (حوزه خاص خود را دريابد

. در كنار انتظارات فوق، واقعيت بسيار متفـاوت اسـت  
ا تأثير چنـداني  معتقد ا ست دانشگاههاي م) ۱۳۸۴(يمني 

وي به نقـل از  . بر رشد اخالقي و فرهيختگي جوانان ندارند
دانشگاهها، حماقتهاي سطح بـاال را  : ادگار مورن مي نويسد

توليد مي كنند، در كنار رسانه هـا كـه حماقتهـاي سـطح     
البتـه  ). ۲۷۹: ۱۳۸۲يمنـي،  . (پائين را به وجود مي آورنـد 

مثـال، يمنـي    بـراي . اين وضعيت خاص كشور ايران نيست
از قول بلوم؛ بنيانگذار آموزش و پرورش نـوين در  ) ۱۳۸۲(

آمريكا، مدعي است كه دانشجويان آمريكـايي، از كمتـرين   
بـه جـرأت مـي    ). ۲۷۹ص (هاي فرهنگي عاجزنـد   تحليل

توان ادعا كرد كه ميزان مصـرف فرهنگـي دانشـجويان، در    
ا حدي نيست كه بتوان خروجي هاي دانشگاه امروز ايران ر

. هاي نوين دانسـت  متناسب با معيارهاي فرهنگي دانشگاه
  ) ۱۳۸۷فاضلي، (

وي از تناقض آشكار بين تقاضاي اجتماعي براي ورود 
به دانشگاه و بي رغبتي دانشجويان به تحصيل سخن گفته 

هـا،   رغبت و اشتياق وارد شدگان به دانشـگاه : و مي نويسد
نـدك اسـت   براي يادگيري و تالش علمي بسـيار پـائين و ا  

اين در حالي است كـه بنـابر اظهـار نظـر     ) ۱۳۸۶فاضلي، (

بورديو، در آمـوزش، مهمتـرين دسـتاورد بـراي دانشـجو و      
دانش آموز، دانش ژرف و دقيقي كـه او حاصـل مـي كنـد     
نيست، بلكه روشهاي كسب دانش، عـادات روحـي خـاص،    

هـاي   شيوه هاي طرح پرسش و مسـئله و موضـوع گيـري   
. اوردهاي يك سيستم آموزشي استترين دست نظري، مهم

  )۱۱۵: ۱۳۶۹بورديو، (
هاي ما نه تنها به نحو مطلوب قادر به ارتقاء  دانشگاه

و كمال بخشيدن به كساني كه نتوانسته انـد در مدرسـه و   
خانواده، آمـادگي هـاي ذهنـي و شخصـيتي الزم را بـراي      
ايفاي نقش انسان دانشگاهي، بدست آورنـد، نمـي باشـند،    

ساني كه اين آمادگي ها را دارند نيز با ورود به بلكه حتي ك
دانشگاه، يا دچـار سـرخوردگي و يـاس مـي شـوند، يـا در       
فضايي بيرون از دانشگاه، عالئق فكري خـود را جسـتجو و   

  )۱۳۸۶فاضلي، . (دنبال مي كنند
مشكل چهارم دانش آموختگان نظام آموزش مهندسـي  ) د

اشتغال و فعاليت  كشور، عدم توانايي آنها در ورود به حوزه
به گونه اي كه يك دانـش  . شغلي در حرفه مهندسي است

آموخته، تا سالها در يك موقعيت شغلي مرتبط كار نكـرده  
ايـن در  . باشد، توانايي هاي مهندسي الزم را دارا نمي باشد

ــوع    ــه در مــدت تحصــيل، واحــدهاي متن حــالي اســت ك
ق در بـراي توفيـ  . آزمايشگاه و كارآموزي را گذرانـده اسـت  

توانمنديهاي مهندسي از قبيل مديريت پـروژه، سرپرسـتي   
يك تيم كاري، تحليل اقتصادي از يـك پديـده، تقريبهـاي    
زماني، مالي و عملياتي از يـك طـرح، ابـداع و نـوآوري در     

هــاي پايــه  ضــروري اســت قابليــت... رشــته تخصصــي و 
در دوره دانشـجويي ايجـاد شـده    ) شايستگي هاي كانوني(

به ) ۱۳۷۹(ي كه توسط شارع پور و همكاران پژوهش. باشد
دانشـجويان   ۶منظور بررسي ميزان شايستگي هاي كـانوني 

سال آخر چند دانشگاه صورت گرفته نشان مـي دهـد كـه    
شايسـتگي   ۱۶اين دانشجويان در اكثريت قريب بـه اتفـاق   

هـر چنـد   . مورد ارزيابي، نمره اي كمتـر از متوسـط دارنـد   
عيت بهتـري از دانشـجويان   مهندسي وض -دانشجويان فني

علوم انساني دارند، ولي اين وضعيت براي آينده شغلي آنها 
به عالوه اينكه در چنـين پژوهشـي آنچـه    . پاسخگو نيست

هـا و   محتمل است، بزرگ نمـايي دانشـجويان، از قابليـت   
توانايي هاي فردي خود است كه نتيجه واقعي ارزيابي را با 

  .ضريبي كاهنده مواجه مي كند
چه به عنوان مسأله اساسي پژوهش، عالوه بر چهار آن

نگرانــي فــوق مطــرح اســت، فقــدان چــارچوب جــامعي از 
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ــش   ــابي دان ــراي ارزي ــاز ب معيارهــا و شاخصــهاي مــورد ني
به تعبير صـاحب  . آموختگان دانشكده هاي مهندسي است

از ايـن دانـش    o۳۶۰نظران حوزه ارزيابي كيفيت، ارزيـابي  
هنده وضعيت موجـود باشـد و   آموختگان مي تواند نشان د

اين ارزيابي، بي ترديد نيازمند وجود يك چارچوب مفهومي 
فقـدان ايـن   . است» مهندس شايسته«روشن براي توصيف 

مطلب منجر بـدان شـده اسـت كـه اظهـار نظرهـا دربـاره        
ها و دانش آموختگان آنها، بسيار متفاوت  وضعيت دانشگاه

  .و بعضاً متناقض باشد
  

  در آموزش یمفهوم اثر بخش
ترين عاملي كه ضرورت انجـام ايـن پـژوهش را     مهم

ايجاب مي كند، همانا شفاف سازي اهداف پرورشـي مـورد   
. هاي ايراني در تربيـت مهندسـان  اسـت    انتظار از دانشگاه

هر چند حدود سه دهه از آغاز انقالب فرهنگي مي گذرد، "
ولي نسبت به اهداف مورد انتظار آن، وحدت نظر احسـاس  

شود و كارنامه شوراي عالي انقالب فرهنگي نشان مي نمي 
در ايـن زمينـه صـورت     يدهد فعاليت بنيـادي و راهبرديـ  

  ).۱۳۸۵فيض، " (نگرفته است
در تشكيل شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي، يكـي از      

  : گانه شورا چنين بر شمرده شده است ۶اهداف 
ها، مدارس و مراكز فرهنگي و هنري  تحول دانشگاه«

فرهنگ صحيح اسالمي و گسترش و تقويت هرچه براساس 
بيشتر آنها براي تربيت متخصصان متعهد و اسـالم شـناس   
متخصص و مغز هاي متفكر و وطن خواه و نيروهاي فعـال،  
ماهر، استادان، مربيان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل 

  )۱۱، ص  ۱۳۸۵، ....يعال ير خانه شورايدب(  . »كشور
گانه اين شورا، اين عبارت به  ۲۸وظائف همچنين در شرح 

  : چشم مي خورد
تهيه و تدوين مباني و شاخصهاي دانشگاه متناسب «

همان، (» با نظام اسالمي و طراحي راهكارهاي تحقق آن
  ). ۱۳ص 

ترديد يكي از مولفه هاي اساسي ارزيابي عملكرد  بي
هاي  آموزشي، كه مي تواند با شاخص - موسسات فرهنگي

د بررسي قرار گيرد، برونداد نهايي نظام آموزشي معيني مور
در اين پژوهش، كيفيت بروندادها مورد توجه قرار . است

كيفيت بروندادها، عبارت است از اينكه تا . "خواهد گرفت
در ...) دانش آموختگان و ( يچه اندازه، نتايج نظام آموزش

  ا و ـــه يا هدف(مقايسه با استاندارهاي از قبل تعيين شده 

  ).۵۹: ۱۳۸۳بازرگان، ("رضايت بخش هستند) انتظارات
از منظر ديگري نيز مي توان به اهميت موضوع نگـاه  

نيـز تعريـف    ۷اخيرا كيفيت، به عنـوان ارزش افـزوده  . "كرد
ن تعريـف، كيفيـت يـك نظـام آموزشـي      يـ در ا. شده است

عبارت است از وضعيت دانش آموختگان اين نظام، از نظـر  
ائيهاي کسب شده به طوري كه بتـوان  دانش، نگرش و توان

هـا را بـه    ها و نگرش ها، توانائي سطح موجود اين قابليت
  ).۵۹: همان" (نظام آموزشي نسبت داد

در ارزيابي اثـر بخشـي   : "تاكيد دارد) ۱۳۸۳(بازرگان 
برنامه هاي درسي در نظام هاي آموزشي، عالوه بـر جنبـه   

بايـد   هـاي شـناختي،   هاي كسب دانش و پرورش توانـائي 
تاثير نظام را در تغيير نگرش و نظـر دانـش آموختگـان از    
جنبه هاي انگيزشي، انضباطي، سختکوشـي، شـهروندي و   

  ). ۷۹ص " (به طور كلي رفتاري و عقيدتي در نظر گرفت
يكــي از الگوهــاي ارزيــابي در نظامهــاي آموزشــي، الگــوي 

در طراحـي و کـاربرد    ۸در اين الگو كه تايلر. "هدفگرا است
ک برنامه ي يها ل به هدفيزان نيشقدم بوده است، ميپآن 

مرحله طي مي  ۸ن الگو، يدر ا. رديگ يمورد قضاوت قرار م
  : مرحله اوليه آن عبارتند از ۳شود كه 

  هاي ويژه برنامه تعيين هدفهاي كلي و هدف -۱
  )بر حسب حيطه ها(ها  طبقه بندي هدف -۲
  )۱۰۳: همان (" بيان هدفها به صورت قابل اندازه گيري -۳

حاضر، در تالش است تا مراحل سه گانـه فـوق را در   مقاله 
مهندسي به روشني تدوين  -دانشكده هاي فني/ دانشگاهها

  . كند
  

  معیارهاي ارزیابی دوره هاي مهندسی
با توجه به مقدمات فوق، اگر بـه دنبـال ارزيـابي اثـر     
بخش نظـام آمـوزش مهندسـي كشـور باشـيم، بايـد يـك        

مهندسي مطلوب، قبل از . را توصيف كنيممهندس مطلوب 
آنكه يك مهندس باشد، انساني اسـت مشـابه سـاير آحـاد     

هـاي معينـي از وي در نقشـهاي     جامعه كه داشتن ويژگي
مختلف فردي، خانوادگي، اجتماعي و شغلي، مـورد انتظـار   

سـال در محـيط    ۴پس به عنوان كسي كه حداقل س. است
تـنفس كـرده اسـت،     دانشگاه تحصيل كرده و فضاي آن را

يا آكادميك مي رود و در  خردمند انتظار صفات يك انسان
نهايت به عنـوان كسـي كـه در حرفـه حسـاس و كليـدي       

  اســت، از وي انتظــار داشــتن     مهندســي قــرار گرفتــه  
. توانايي هاي خاصي است كه او را در حرفه خود موفق كند
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هاسـت   نكته حائز اهميت، سلسله مراتبي بودن اين ويژگي
  .ه معموال مورد غفلت استك

برخي بر ايـن گماننـد كـه مـي تـوان يـك مهنـدس        
و بدون پايه هاي تربيتي مذكور تربيت  مطلوب را مستقيماَ

ادعاي مولف كه حاصل مطالعات گسترده در تحليـل   . نمود
و آثـار   لابعاد گوناگون ايـن حرفـه و كالبـد شـكافي احـوا     

 )۱(ي در شكل هرمـ   مهندسان مطرح جامعه بشري است،
  :خالصه شده است

ــ فــوقنمــودار  دين معنــا اســت كــه اگــر در طــول  ب
تحصيالت مقطع مهندسي، فضيلتهاي انسـاني و اقتضـائات   
ــد،     ــرورش نياب ــي، پ ــجويان مهندس ــدي  در دانش خردمن
توانمندي هاي مهندسي يا بعضاً شكل نمي گيـرد و يـا در   

صورت شكل گيري، فاقـد پشـتوانه الزم بـراي سـودمندي     
يك مهنـدس خـالق، اخالقمنـد،    . جامعه استمهندس در 

حاصـل  ... توانا در اجراي پروژه، طـراح پـروژه، حسـابگر و    
ويژگيهايي است كه هر يك در سطوح زيرين خـود، داراي  

ايـن عمـق داشـتن در دو مقولـه مـي      . عمق و ريشه اسـت 
  :بايست مد نظر برنامه ريزان جامعه باشد

  در آموزش و پرورش مهندسان ) الف
  ارزيابي دانش آموختگان دانشكده هاي مهندسيدر ) ب

ــكل  ــدي)۲(در ش ــار   ، توانمن هــاي مهندســي در كن
يكديگر نمايش داده شده اند و ارتباط هر كدام، بـا سـطوح   

  :ارائه شده است ،)۱(سه گانه شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سلسله مراتب معیارهاي ارزیابی: 1شکل 

  
  .ریشۀ توانمندي هاي مهندسی: 2شکل 

 مهندس توانا           مهندس حسابگر          مهندس اخالقمند         مهندس خالق          

 يتوانمندي مهندس

 فضيلت انساني

 خردمندي

 مهندس شايسته بودن

 )انسان آكادميك(خردمند بودن 

 انسان صاحب فضيلت بودن
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  .سلسله مراتب معیارهاي ارزیابی به تفکیک توانمندي ها: 3شکل 
  

که ریشه توانمنـدي هـاي مهندسـی،     با توجه به این
علیرغم تفکیک فوق، بسیار داراي اشتراکات درون انسـانی  
است و هـر کـدام از آنهـا، در سـطوح زیـرین خـود، داراي       

هاي کوچـک   اکات فراوانی با یکدیگر هستند، لذا هرماشتر
را  )3(را می تـوان در هـم ادغـام کـرد و شـکل       )2(شکل 

  بدست آورد
هاي  زم به توضيح است كه منظور از ويژگيال
ي، صفات خاصي است كه بورديو، آن را در مفهوم خردمند

وي به عنوان يك . انسان آكادميك تشريح كرده است
اس، نتيجه تحصيل در دانشگاه را فارغ فيلسوف و انسان شن

بر  يهاي خاص از رشته تحصيلي دانشجويان، تحقق ويژگي
معتقد است مهمترين كاري كه دانشگاه  ۹بورديو.مي شمرد

انجام مي دهد، شكل بخشيدن هويت تازه اي در فرد 
انسان آكادميك . تحصيلكرده به نام هويت آكادميك است

نش و ساختمان ذهني از ديدگاه وي انساني است كه م
مناسب كنش آكادميك و زيست دانشگاهي در او شكل 

اين انسان، داراي نوعي آمادگي عملي، . گرفته باشد
آموختگي ضمني، فراست و تربيت يافتگي اجتماعي از 
جنس ذوق و سليقه است كه به عامل اجتماعي اين امكان 
  را مي دهد كه روح قواعد، آداب، جهت ها، روندها، 

حوزه هاي علمي، (ها و ديگر امور حوزه خاص خود  ارزش
را دريابد، درون آن ) سياسي، اقتصادي، ورزشي و هنري

 در مقاله). ۱۳۸۷فاضلي، (پذيرفته شود و منشأ اثر گردد 
، معادل انسان آكادميك خردمندحاضر، اصطالح انسان 

ي، ويژگي است كه از خردمندمنظور از . فرض مي شود

اي آكادميك حاصل مي شود و او را تحصيل دانشجو در فض
در عقالنيت نظري و عملي، نسبت به ساير آحاد جامعه، 

  .برتري مي بخشد
  

  معیارهاي ارزیابی تفصیل
هاي مورد انتظار از نظـام آمـوزش مهندسـي     ويژگي

كشور را مي توان در سه سطح ، طبقه بندي كرد و در هـر  
   :سطح ، تقسيم خاص خودش را دنبال نمود 

  )انسانيت داشتن(در سطح يك انسان با فضيلت ) الف 
انسان آكادميك (در سطح يك تحصيل كرده خردمند ) ب 

  )دانشگاهي/ 
  در سطح يك مهندس توانمند) ج 
  

  
  

  در سطح یک انسان با فضیلت  -الف 
در اين سطح ، با توجه به تقسيم سـه گانـه اهـداف    

 ارتباطـات انسـاني ، جـدول   تربيتي و تقسـيم چهـار گانـه    
  :زير قابل استفاده است ) ماتريس(

 توانمندي هاي مهندسي

 فضيلتهاي انساني

 ويژگيهاي خردمندي
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  ارتباطات 
 نوع هدف

  با طبیعت  با مردم  با خدا  با خود

  A  D  G  J  گرایشی
  B  E  H  K  دانشی
  C  F  I  L  مهارتی

  

هاي مـرتبط بـا هـر يـك از درايـه هـاي        برخي مثال
  :جدول فوق عبارتند از 

A  :  
داراي  آزادگی از خواسته هاي پسـت و حقیـر و    •

  کرامت نفس
خستگی ناپذیري در انجام وظیفه و داشتن شـور   •

  و شوق آشکارا
  هدفمندي، تدبیر کردن و حکیمانه عمل نمودن •
بــه پشــتوانه (خــود بــاوري و اعتمــاد بــه نفــس  •

  )خداوند
  داراي عزم و ارداه محکم و جدیت در امور •
  منصفانه) نصیحت پذیري(انتقاد پذیري  •

B :  
) نقاط قوت و ضعف(قابلیتهاي  شناخت واقعیتها و •

  خود
و ) فیزیولوژي(آگاهی از ویژگیهاي زیستی انسان  •

  اصول بهداشت
C :  

  توانایی مراقبت از خود و حفظ آرامش روحی •
مهـارت در رفــع نیازهــاي اولیـه زنــدگی و امــور    •

  روزمره خانه
داشتن خالقیـت هنـري حـداقل در یـک رشـته       •

  ... )نقاشی، خط، (
  د توازن میان دخل و خرج خانهتوانایی در ایجا •

D :  
 هاي خداوندي شکرگزاري از الطاف و نعمت •
 احساس کوچکی در برابر عظمت خدا •
  همه کماالت خود را لطف خدا احساس کردن •

E :  
  شناخت صحیح، مستدل و متقن پروردگار عالمیان •
آگاهی از احکام شـریعت و رعایـت آنهـا تـا حـد       •

  امکان

اونـد در زنـدگی   داراي بینش نسبت به نقش خد •
  انسان

F :  
 توانایی تدبر در آیات قرآن و احادیث و ادعیه •
ــق    • ــاهش فشــار هــاي روحــی از طری ــایی ک توان

  مناجات با خدا
G :  

گرایش به مراعات قواعد اخالقی حتی در جامعه  •
  بی اخالق

ترجیح دادن منافع سازمان بـر منـافع شخصـی     •
  خود

  بوعترجیح دادن منافع ملی بر منافع سازمان مت •
احساس افتخار و سربلندي نسبت به ایرانی بودن  •

  خود
ایثارگر و عاشق خدمت بی منت به مردم و گـره   •

  گشایی کار آنها
منضبط، قابل اعتماد، (داراي وجدان کاري  •

 )مسئولیت پذیر
H :  

شناخت فضائل و رذائل اخالقی و عوامل موثر در  •
  آن

  آگاهی از اصول اقتصادي در حرفه خود •
جارهاي اجتماعی و تشخیص خوب و شناخت هن •

  بد آنها
I :  

توانایی انجام کار گروهی و مهارت در تعامـل بـا    •
  دیگران

  توانایی در ایجاد همدلی و همزبانی در خانواده •
توانا در حفظ حقوق خود و بازپس گیري حقوق  •

  ضایع شده
خــود را جــاي (توانــایی درك موقعیــت دیگــران  •

  )دیگري گذاشتن
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J :  
 ز اسراف و تبذیرخودداري ا •
  شوق بهره مندي از لذت هاي طبیعی •

K :  
شــناخت موضــوعات زیســت محیطــی و عوامــل  •

 تخریب کننده آن
  آگاهی از چرخه هاي اکوسیستم •

L :  
توانایی درك زیبایی هـاي طبیعـی یـا هنـري و      •

 احساس لذت از آنها
  نگهداري و پرورش گل و گیاه خانگی •

  
  در سطح یک تحصیل کرده خردمند -ب 

ر این سطح، اهداف و معیـار هـاي ارزیـابی بـه سـه      د
  :گروه تقسیم می شود 

ü شناختی( اهداف دانشی( 
ü عاطفی( اهداف گرایشی( 
ü توانایی( اهداف مهارتی(  

عناوینی که در تقسیم فوق ، مبناي ارزیـابی کیفیـت   
  :یک مهندس می تواند باشد ، عبارتند از 

ــی د  ــداف دانش ــدي  اه ــطح خردمن ــان ( ر س انس
  )دانشگاهی
Ø      تسلط نسبی بر زبان خـارجی مـرتبط بـا رشـته

  تخصصی خود
Ø  دهکده جهانی، جهانی (آگاهی از تحوالت جهانی

  ... )شدن، 
Ø     ــاي ــم تفاوته ــف و هض ــاي مختل درك فرهنگه

  فاحش میان فرهنگها
Ø آگاهی از مسائل سیاسی و اجتماعی روز کشور  
Ø  خصوصاً یکصد ساله اخیر(آگاهی از تاریخ ایران (

  و مفاخر ملی
Ø   آگاهی از قواعد رفتار سازمانی و عمل به آنهـا در

  حد امکان
Ø      بینش عمیق نسبت بـه خـدا، انسـان، هسـتی و

  روابط فیمابین آنها
Ø      شناخت مبـانی، اهـداف و دسـتاوردهاي انقـالب

  اسالمی
Ø ... 

در  ) عـاطفی ، رغبتـی ، نگرشـی   ( اهداف گرایشـی  
  سطح خردمندي 

Ø داراي روحیه حقیقت جویی علمی و فلسفی  
Ø  داراي روحیه آرمان گرایی و شناخت معضالت و

  مسائل جامعه
Ø     عالقمندي به درك اسـرار طبیعـت و زیبائیهـاي

  آن
Ø    تالش در توسعه منابع طبیعی و اصـالح محـیط

  زیست
Ø عدم تبعیت کورکورانه از باالدست و اطرفیان  
Ø     تشویق اطرافیان به ایفاي نقـش مـوثر مثبـت در

  تعیین سرنوشت کشور
Ø ... 
توانایی هاي ذهنی، اجتماعی، فنی و ( مهارتی اهداف 
  :در سطح خردمندي) عملی
Ø     توانایی به روز کردن دانـش در رشـته تخصصـی

  خود
Ø توانایی استفاده از منابع اینترنتی و دیجیتالی  
Ø   مهارت مدیریت برخود براي توفیق در یـادگیري

  و ارتقاء علمی
Ø    توانایی جمع بندي اطالعات و سـازماندهی آنهـا

  نظور اولویت گذاري و انتخاببه م
Ø  جزء بینی، کل بینی، تخمـین  (مهارتهاي بصري

  )کمیتهاي دیداري
Ø  نامه اداري، یادداشت علمی(مهارتهاي نوشتاري(  
Ø  قدرت بیان، القاء منظور، فعال (مهارتهاي کالمی

  )در جلسات
Ø   توانا در رشد و ارتقاء فرهنگی محیط کار خـود و

  همکاران
Ø  محیط خانه به موقعیتی بـراي  توانایی در تبدیل

 تعلیم و تربیت
Ø ... 

  
   در سطح یک مهندس توانمند -ج 

هاي متعددي می تواند مـد   در این سطح ، توانمندي
نظر باشد ولی از میان آنها ، موارد دوازده گانه زیر ، جـامع  

ایـن فهرسـت بـر اسـاس نتـایج      . و مانع به نظر مـی رسـد  
ن گــوئن   پـژوهش  هـاي ا)Nguyen, 1998 ( ســازمان ،

ــیالن     ــارغ التحص ــتغال ف ــاري اش ــوردو ) 1386(همی و پ
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)Purdue , 2008(  و نهایتاً فیض و زارع)تنظیم ) 1387
  .شده است 

  
عنـوان   12شـامل  ( شایستگی هاي حرفـه ي مهندسـی  

  )مستقل نسبتاً
ü تـدوین   -تدوین دانـش فنـی   -مهندسی معکوس

  استاندارد
ü      ریاضـی،  (آگاهی از دانـش هـاي پایـه مهندسـی

  )زیک، شیمی، موادفی
ü   توانایی برآورد اقتصادي، زمانی و نیروي انسـانی

  یک پروژه
ü هاي شناسایی، ارزیابی و توسعه  آشنایی با روش

  بازار هدف
ü  با حدود (توانایی مدیریت یک پروژه نسبتاً بزرگ

  )نفر 50
ü بهینه سازي و بومی سازي یک صنعت یا فناوري  
ü ريطراحی خالقیت آمیز یک صنعت یا فناو  
ü  تبدیل یـک مشـکل بـه    (بکارگیري زبان ریاضی

  )معادالت ریاضی
ü  توانایی تولید و انتشار دانش و مشارکت با محافل

  علمی
ü  انتزاعی/ خالق)/ فضایی(توانایی تفکر سه بعدي  
ü  انعطاف پذیري در انجام وظائف شغلی به اقتضاي

  ضرورتهاي کشور
ü  حقوق انسـانها، محـیط   (رعایت اخالق مهندسی

 )، صرفه جویی در انرژيزیست
 

چنانچه مشهود است ، شایستگی پایانی ، تفاوت ماهوي با 
  .سایر شایستگی ها دارد

  

  گزارش یک طرح پیمایشی :بخش دوم  
به منظور بررسی مدل هرم سـه سـطحی و ارزیـابی    
همبستگی بین سطوح سه گانه آن، یک طرح پیمایشی بـا  

 :مشخصات زیر صورت گرفت
ن میزان همبستگی بین سطوح هـرم  تعیی :هدف پیمایش 

  مهندس شایسته و اجزاي آن
 فیشر یدانش آموختگان دانشگاه صنعت : يجامعه آمار

مهندسـان شـاغل در جهـاد دانشـگاهی     : گروه نــمونــه 
 صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی شریف

فرم و تعـداد فـرم هـاي     90تعداد فرم هاي ارسالی حدود 
 فرم 52بازگشتی 

چنـد گزینـه اي، محقـق سـاخته، خـود      : نوع پرسشنامه 
   ارزیابی

 یابیـ ن پـژوهش ، ارز یـ از آنجـا کـه هـدف ا    :نکته مهـم  
باشد، بلکه صـرفاً   یمهندسان نم يها یستگیشا

ــ یبازشناســ ر یهــا و ســا یســتگین شایروابــط ب
ک مهندس مد نظر است ، لذا نحـوه  ی يهایژگیو

ان یـ ن گـروه نمونـه از م  یـی تع يبرا يرینمونه گ
  .نخواهد داشت یت چندانی، اهم يجامعه آمار

  

  پژوهش فرضیه هاي - 1
ü       سـطح اول  ( بين مجموعه فضـــايل انسـاني

سـطح دوم  ( ـنديو ويژگـي هـاي خردمـ    )هرم 
  .همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد) هرم
ü      سـطح اول   (بين مجموعه فضــــايل انساني

سـطح سـوم   ( ندسي و شايستگي هاي مهـ) هرم
 .گي مثبت معناداري وجود داردهمبست) هرم
ü      دومســطح (  ويژگــي هــاي خردمنــديبــين 

سطح سـوم  ( و شايستگي هاي مهــندسي ) هرم
 .همبستگي مثبت معناداري وجود دارد) هرم
ü      گانه مهندسي نسـبت بـه    ۱۲شايستگي هاي

  .يكديگر استقالل نسبي دارند
 

  شرح پرسشنامه  - 2
ـ   ۹۷پرسشنامه ارسـالي شـامل     ۴ود كـه در  سـوال ب

بخش اول به ميزان صرف سـاعت  . بخش تنظيم شده بود 
كاري فرد در طول يك هفته كاري براي موضوعات مرتبط 

 .با شغل مهندسي اختصاص داشت
گانه  حرفه ي  ۱۲ايستگي هاي ــبخش دوم ، ش

بخش سوم ويژگي هاي . ابي مي كردــهندسي را ارزيــم
را ) دانشگاهي –آكادميك (  دـــنــان خردمــــيك انس

مورد بررسي قرار مي داد و بخش چهارم، ميزان تعهد فرد 
سواالت به  .كرد را به فضايل و كماالت انساني ارزيابي مي

گونه اي تنظيم شده بود كه همه بخش هاي موجود در هر 
   ۵پاسخنامه به صورت .ا پوشش دهديك از سطوح ر

   .گزينه اي از عالي تا ضعيف تدوين شده بود
  

  استقالل شایستگی ها  -  3
  د شايستگي هاي مهندسي داراي عوامل ـــهر چن   
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مشترك مي باشند ولي همبستگي بين آنها كه در جدول 
  بعد آمده است نشان دهنده ي پايين بودن اين 

 .همبستگي ها و استقالل نسبي آنهاست
مقدار بحراني در بررسي استقالل نسبي شايستگي ها 

مي باشد كه  ۰.۴۰۵درصد برابر  ۹۹.۵بر اساس اطمينان 
  .در جدول با تغيير رنگ مشخص شده است 
 يابيدر ارز يعالوه بر استفاده از روش همبستگ

گانه، با استفاده از نرم افزار  ۱۲ يها يستگياستقالل شا
spss ند ي، فرآيل عامليو اعمال روش تحلData 

Reduction ست و ير نيها صورت پذ يستگيشا يرو
ن عوامل ، قابل ياز آن است که ا يآمده حاک ج به دستينتا

ن عوامل، يک از ايستند و هر ين يکاهش به عوامل کمتر
 يل عامليحاصل از تحل يک فاکتور از فاکتورهايمعادل 

نان قاطع ادعا کرد که يتوان با اطم يلذا م. ده استيگرد
گر استقالل دارند يکديگانه ، نسبت به  ۱۲ يها يستگيشا

به صورت (د يجد يجاد فاکتورهايا ايدن و قابل خالصه ش
  .باشد  ينم) از آنها يب خطيترک

   

اف
عط

ان
 

ري
پذی

  

ر   تفکّ
  سه بعدي

 اخالق  دانش نشر
  مهندسی

 زبان
  ریاضی

 طراحی
  خلّاق

 بهینه
  سازي

 مدیریت
  ژه   پرو

 توانایی  هدف بازار
  برآورد

 مهندسی  پایه دانش
  معکوس

  

           

مهندسی  1
 معکوس

 دانش پایه 0.062 1          

 توانایی برآورد 0.043 0.043 1         

 بازار هدف 0.092 - 0.101 0.251 1        

 ژه   مدیریت پرو 0.067 0.189 0.372 0.391 1       

 بهینه سازي 0.0343 0.256 0.221 - 0.060 0.342 1      

 طراحی خلّاق 0.359 0.182 0.254 0.155 0.387 0.635 1     

 زبان ریاضی 0.0171 0.283 - 0.077 - 0.101 0.216 0.122 0.250 1    

   1 0.126 0.129 0.276 0.076 0.071 - 0.107 0.264 
اخالق  0.044

 مهندسی

 نشر دانش 0.249 0.160 - 0.205 0.151 - 0.034 - 0.069 0.087 0.335 - 0.026 1  

رسه بعدي 0.052 0.132 0.016 0 - 0.191 - 0.145 0.077 0.195 0.093 0.565 1   تفکّ
 انعطاف پذیري 0.006 0.199 0.013 0.089 0.148 0.080 0.122 - 0.007 0.129 0.046 0.159 1

 

 :ر خالصه شده است يدر جدول ز يل عامليجه تحلينت
Rotated Component Matrixa 

 Component 
2 فاکتور1  فاکتور   3 فاکتور   4 فاکتور   5 فاکتور   6 فاکتور   7 فاکتور   8 فاکتور   9 فاکتور  11 10فاکتور  فاکتور   12 فاکتور   

 139. 111. 003. 143. 004.- 013. 011. 070. 043. 013. 012. 970. مهندسی معکوس 

پایه دانش  .014 .052 .016 -.058 .126 .124 .965 .097 .056 .076 .065 .095 

 079. 106.- 159. 096. 008.- 016. 049. 048.- 119. 963. 032. 014. توانایی برآورد 

هدف بازار  .044 -.002 .118 .962 -.065 -.036 -.060 .044 .060 .184 .085 -.051 

هژ   مدیریت پرو  
 

.003 -.120 .189 .220 .127 .022 .091 .077 .157 .909 -.013 .138 

سازي بهینه  .180 -.095 .097 -.067 .029 .147 .121 .030 .325 .146 -.036 .882 

لّاقخ طراحی  .175 .052 .115 .078 .121 .039 .064 .056 .897 .159 .024 .305 

ریاضی زبان  .072 .083 -.048 -.065 .958 .055 .128 -.020 .100 .108 .144 .027 

مهندسی اخالق  .011 .043 .047 -.033 .051 .980 .118 .058 .035 .018 -.021 .108 

دانش نشر  .135 .316 -.128 .101 .169 -.028 .077 .009 .020 -.011 .905 -.030 

رسه بعدي تفکّ  .009 .939 .038 -.006 .084 .050 .054 .088 .041 -.110 .276 -.077 

پذیري انعطاف  -.004 .076 -.007 .041 -.018 .057 .090 .987 .043 .061 .008 .024 

          Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

      

          a. Rotation converged in 7 iterations.          

  درصد٩٩مقدار بحراني ضريب همبستگي با اطمينان 
 =٠.٣٥٤ 
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  :ت فاکتور ، در زخالصه شده است يب اهميها به ترت يستگيمتناظر با شا يج به صورت فاکتورهاين نتايا
  

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  فاکتور

مهندسی   یستگیشا
  کوسمع

 تفکّرسه
  بعدي

توانایی 
  برآورد

 بازار
  هدف

 زبان
  ریاضی

 اخالق
  مهندسی

 دانش
  پایه

 انعطاف
  پذیري

 طراحی
اق   خلّ

مدیریت 
هژ   پرو  

  

 نشر
  دانش

 بهینه
  سازي

 
   محاسبه شایستگی اخالقمند

رعايت اخـالق  “ با توجه به تفاوت ماهوي شايستگي 
توانمنـدي  ( نسبت بـه سـاير شايسـتگي هـاي     ” مهندسي

مهندسـي، نمـي تـوان ايـن شايسـتگي را بـا سـاير        ) ايه
شايستگي ها همتراز پنداشت و آن را در يك رابطه خطي، 

لذا براي ارزيابي و كمـي كـردن   . با ساير موارد ، جمع كرد
ــه جــاي اســتفاده از رابطــه   شايســتگي يــك مهنــدس ، ب
. ميانگين حسابي ، از ميانگين هندسي استفاده شده اسـت 

حوريت اخالق مهندسي، به شايسـتگي  اين كميت بدليل م
  . است تعبير شده) اخالق مدار( اخالقمند 

     شایستگی اخالقمندمهندسی =                             

 

   
   همبستگی میان سطوح

تحلیـــل داده هـــاي حاصـــل از فرمهـــاي ، وجـــود 
همبستگی معنادار و مثبت را در میان سـطوح سـه گانـه    

  .ارزیابی نشان می دهد 

  
 

    
  

  
                     

  
  

  .نانیاطم% 98با  0.322مقدار بحرانی 
 :توضیح آنکه

اطمینـان  % 95هر سه همبستگی مثبـت و بـا حـداقل     -1
 .معنا دار هستند

طح اول با سطح سوم ، به حاصلضـرب دو  همبستگی س -2
  .همبستگی دیگر نزدیک است

این همبسـتگی هـا نشـان دهنـده ریشـه دار بـودن       
شایستگی هاي مهندسی در سـطوح زیـرین خـود اسـت و     
. بیانگر رابطه سلسله مراتبی آنها نسبت به یکدیگر می باشد

یعنی ویژگی هاي آکادمیـک ، ریشـه ي شایسـتگی هـاي     
ضیلت هاي انسانی ، ریشه ویژگی هـاي  مهندسی و ضمناً ف

    است) خردمندي(آکادمیک 
.  

  
  

  )آكادميك(ويژگي هاي خردمندي 

  شایستگی هاي مهندسی

  فضیــــــــــــــــلت هاي انســــــــــــــــانی

٠.٤٤١ 

٠.٦٥٤  
٠.٣٣٠ a 

همبستگي بين ويژگيهاي 
  آكادميك و فضيلت هاي انساني

)۰.۶۵۴( 

  همبستگي  بين
  مهندسي و ويژگيهاي آكادميك شايستگي هاي

)٠.٤٤١( 

  همبستگي بين
  شايستگي هاي مهندسي و فضيلت هاي انساني

)۰.۳۳۰( 

 % 98معنا دار با اطمینان باالتر از % 98معنا دار با اطمینان باالتر از  % 98معنا دار با اطمینان باالتر از 
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   نتیجه گیري نهایی
با توجه به تایید همبستگی هاي میـان سـطوح سـه    

کـه فرضـیه هـاي اصـلی     %) 95بـا اطمینـان بـاالي    ( گانه 
 :پژوهش بوده اند می توان نتیجه گرفت

و شایسته اي براي آموزش و پرورش مهندسان قابل  -1
که عناصر مفید و موثر توسعه دانش بنیان پایدار کشور 
باشند ضروري است در سطح فضیلت هاي انسانی و عمدتاً 

 .قبل از ورود به دانشگاه سرمایه گذاري جدي صورت گیرد
براي تحقق هدف فوق ، الزم است در دوره دانشجویی  -2

و ، امکان فعالیت هاي اجتماعی، هنري، سیاسی، فنی 
زیست محیطی براي دانشجویان فراهم شده، و سازو 
کارهاي ترغیب آنها به مشارکت در این برنامه ها طراحی 

 )تامین ویژگی هاي خردمندي. ( وبه اجرا گذاشته شود
در ارزیابی برونداد نظام آموزشی دانشکده هاي  -3

مهندسی ، دانش آموختگان می بایست در هر سه سطح 
ی قرار گیرند تا اثر بخشی و بازدهی ــمذکور، مورد ارزیاب

 .نظام آموزشی ، دقیق تر محاسبه گردد
در پذیرش و جذب دانش آموختگان دانشکده هاي  -4

مناسب ) براي اشتغال و همچنین ادامه تحصیل(مهندسی 
تر است که وضعیت داوطلبان در هر سه سطح به تفکیک 

اه مورد ارزیابی قرار گیرد تا ، افراد شایسته در جایگ
 .حساس حرفه مهندسی حضور یابند

از بین شایستگی هاي متعدد مهندسی، تعهد یک  -5
مهندس به رعایت ضوابط اخالق مهندسی جایگاه ویژه اي 

دارد و نباید فراموش شود کرد که این شایستگی ، در 
در غیر این .سطوح دو گانه زیرین، ریشه دار می باشد

مهندسی، وجود صورت هیچ تضمینی براي تعهد به اخالق 
   .نخواهد داشت

  

  کاربرد نتایج پژوهش
از نتایج این پژوهش در مـوارد زیـر مـی تـوان بهـره      

 :گیري کرد
از ( ارزیابی وضعیت موجود دانشـکده هـاي مهندسـی     -1

 .)حیث بروندداد نظام آموزشی
طراحی الگوي جامع ارزیابی اثر بخشی و بازدهی نظام  -2

 .آموزشی کشور
امع مهندس شایسـته و اسـتفاده از آن   تدوین الگوي ج -3

  .در انتخاب مهندسان نمونه کشور
ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه هـاي رسـمی و فـوق     -4

برنامه یک دانشکده مهندسـی بـا اسـتفاده از ارزیـابی سـه      
 . سطحی دانش آموختگان آن دانشکده

   )درســـی( تجدیـــد نظـــر در برنامـــه هـــاي رســـمی -5
 .یت هاي فوق برنامه آنهادانشکده هاي مهندسی فعال

  

  ب یضرا يسهایکاربرد ماتر
ر مشـاهده  یـ ز یسیدر پژوهش انجام شده روابط ماتر

  :شود  یم

  

          =    ×     
 

 
        =       ×     

 

:ب گردد یگر ترکیکدیر با یتواند به صورت ز ین روابط میبنابر ا  
     =    ×      ×    
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 سیتوان با در دست داشتن ماتر یفوق م ياز رابطه 
 یل انسـان ی، و بـا اسـتفاده از فضـا    2و  1ژه یب ویضرا يها

 -یستگیک دانشگاه، شایان افته در دانش آموختگیپرورش 

 ینـ یش بیپـ شـان ،   ینده شغلیآنها را در آ یمهندس يها
ـ یـ عـالوه بـر کـاربرد فـوق، روابـط معکـوس ن      . نمود ن یز ب
  :ر وجود دارد یفوق الذکر به صورت ز يتهایکم

      =    ×    
  

    =       ×     

 
  
  

توان با  یفوق، م یسیبا استفاده از روابط ماتر
ک یدر دانش آموختگان موجود  يها یستگیشا یابیارز

 يحاکم و برنامه ها يت موجود فضایدانشگاه، واقع
ق در یث توفیآن دانشگاه را از ح یو فرهنگ یآموزش

. برآورد نمود يدخردمن يهایژگیو و یل انسانیپرورش فضا
ت و  ین برآورد حاصل شده، میا تواند نشانگر نقاط قو

بهبود  يتوان برا یق مین طریضعف آن دانشگاه باشد و از ا
الزم را به  يزیت موجود و رفع نواقص آن برنامه ریوضع

الن آن یعمل آورد تا انتظارات مطلوب از فارغ التحص

 یروشن م یانند ، زمین فآیت ایاهم. ن گرددیدانشگاه تأم
ات خاص یبسته به مقتض یهر دانشگاه يشود که برا
النش ، یمورد انتظار از فارغ التحص يها یستگیخودش، شا

ک دانشگاه انتظار یمثال از  يبرا. گردد یمتفاوت طراح
ت شا ک ی يست و براد و نشر دانش مطرح ایتول یستگیقو

ت شایدانشگاه د یصنعت يت پروژه هایریمد یستگیگر قو .
ز با ین دو نیا یو فرهنگ یآموزش يبرنامه ها يلذا برا

خواهد  یفوق ، متفاوت طراح یسیاستفاده از روابط ماتر
  .شد
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