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  کمیست و یمدار در قرن ب يمشتر یآموزش مهندس
 

  یسیصمد بن
  د باهنر کرمانیدانشگاه شه -  یو مهندس یدانشکده فن -  معدن یبخش مهندساستاد 

  
  دهیچک

ق یازها و عالید به نید بایدر قرن جد یبقاء در عرصه آموزش مهندس يمختلف، برا يها در بخش يساز  یبا توجه به روند خصوص         
 یواقع يازهایبدون توجه به برآورده شدن ن یک طرفه سنتیآموزش  .توجه الزم را مبذول داشتان یرنده دانشجویانتظارات پذ و انیشجودان

هدف  ،مدار يدر آموزش مشتر .نخواهد بودت ایحقادر به ادامه گر ید ،یو مکان یط زمانیسازگار با شرانا يها وهیان و اتخاذ شیدانشجو
ستم ارائه ین سیگر، هدف آموزش دهنده در ایاز طرف د .ندنکدرآمد کسب و  یزندگد با آنها ناست که بتوان یمطالب يریان فراگیدانشجو

مدار  يمشتر یسش مهندآموز یات اصلیخصوص از .مرتبه است يارتقا خدمت و ،وه جهت حفظ شغلین شیبه بهتر يمطالب کاربرد
آموزش با  ارائه درس، يها روش يس هدفمند، متنوع سازیبا تدر یذات ینیآفراساس حل مسئله، کار س بریتدر یبه طراحتوان   یم

نهاد،  -يا د رسانهآموزش چن يها روش يریکارگه ، بيربردکا يها ارائه مثال با یاحث درسمب ي، ملموس سازیق کار گروهیتشو يریگ جهت
 ین مدل آموزشیا يدر صورت اجرا .ق اشاره کردیدق یه برنامه درسخارج از دانشگاه و ارائ يها یابیان با ارزیدانشجو یابیسازگار کردن ارزش

، یبا مشکالت واقع نفس باال در مواجهه از جمله اعتماد ب یاتیخصوص يرااد یستم آموزشین سیالن ایالتحص ظار داشت که فارغتتوان ان  یم
جاد یا يالزم جهت ارائه نظرات، توانمند يها ، داشتن مهارتیکار گروهانجام گران و یارتباط با د يبرقرار ییال باال، توانیداشتن قدرت تحل

سال گذشته چهارده در  .باشند ،ن مدتیتر ند در کوتاهیق فرآیو شناخت دق يور ش بهرهیافزا يبا امکانات موجود برا هاندیرات در فرآییتغ
به صورت د باهنر کرمان یدانشگاه شهمعدن  یدر بخش مهندس يارشد و دکتر ی، کارشناسیوه آموزش در سه مقطع کارشناسین شیا

ن یاز ا يدرصد 91حداقل  يمند تیان نشان از رضاینفر از دانشجو 1125انجام شده از  يها ینظرسنج یبررس .به اجرا گذاشته شدمحدود 
تعداد دروس جه یو در نت یمطالب درس يساز جهت آمادهاد یه وقت زاز بین یوه آموزشین شیبارز ا اتیاز خصوص. داشت یوه آموزشیش

  . است یمراکز آموزش عال یت فعلیسه با وضعیقامحدود در م یسیتدر
  

  يس کاربردیتدر ،یذات ینیکارآفر ،دارم يمشتر یآموزش مهندس :يدیکل يها واژه
  

  مقدمه
ه ین سرمایتر مهم کارآمد یانسان يرویبدون شک ن

ن عامل یا يرگذاریتاث .شود  یممحسوب  يهر کشور یمل
ت یکشورها باالتر از ثروت، مساحت، جمع یلتعاو در رشد 
وه آموزش در همه سطوح یش .ن دست استیاز ا یو عوامل

زان یدر م   یمنقش مه یخصوص در سطح آموزش عاله ب
شبرد اهداف جامعه یده در پید بودن افراد آموزش دیمف
  . کند  یمفا یا

 يها ع از نشانهیمطلوب مهندسان در صنا ییکارآعدم 
موضوعات  ياز روز و ناسازگاریبر ن یر مبتنیمهم آموزش غ

که  ییجا از آن .است یواقع ياازهیآموزش داده شده با ن
آموزش دهندگان در عمده ها،  دانشگاه یط فعلیادر شر
رون از یالن خود در بیالتحص فارغ ییکارآزان یقبال م
ن یوجود آمدن چنه ندارند، ب  م یت مستقیولئمس دانشگاه

که به  یدولت يها ستمیدر س. ستیظار ندور از انت یطیشرا
 بدون توجه به ،ها صرفاً به جهت آموزش مهندسان دانشگاه

ر جامعه ن موسسات دیا آموختگان دانشت یزان موفقیم

ستم آموزش یج سیترو یاصل، عامل شود  یمحقوق پرداخت 
آ، hر کاریستم غین سیدر ا .ر هدفمند استیغ

حمل ست و صرفاً یها نازیلزوماً سازگار با ن آموخته دانش
 ين وجه کاربردیترمکبا  يمطالب نظر يک سریکننده 
ستم ین نوع سیالن ایتحصلان تجربه فارغ یتر لخت .است

صنعت و عدم  یآنها با مسائل واقع ییارویروزمان  ،یآموزش
 یص احتمالیشناخت، کار و رفع نقا درکامل آنها  یآمادگ
 یشکاف بزرگ ثر مهندسانکن امر باعث شده که ایا .است

نند و بعضاً یبب یمسائل واقع و یدانشگاه يها ن آموزشیب
ات خاص خود یجداگانه با خصوص ياین دو، دو دنیا يبرا

 یزمان یشرفت واقعیاست که پ ین در حالیا .متصور شوند
 یخوبه ندها بیفرآم برکزم حایکه مکان شود یحاصل م

د بودر جهت به ياستفاده از دانش نظرشناخته شود و با 
  .آن قدم برداشته شود

ست به عنوان ها دانشگاه و صنعت که سال ییجدا
شه در آموزش بدون توجه یمانده، ر ینحل باقیال یمشکل
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دانشگاه و  یک کردن واقعینزد .]1-3[ دارد ياز مشتریبه ن
اداره و  ياست که برا یصنعت در گرو آموزش مهندسان

که در  یمهندس .ده باشندید ، آموزشعیحل مشکالت صنا
وه یو ش یسائل واقعفرهنگ آموزش خود نحوه مواجه با م

با ورود به جامعه به  تواند یمموخته، چگونه ایحل آنها را ن
  .دین امر برآیک باره جهش کرده و بتواند از عهده ای

در  یبر داخل یهندسان خارجم یخیح تاریترج
کامل  ییبه عدم توانا ،یالوه بر مسائل فرهنگع ،عیصنا

ن یمعازها در زمان یدر برآورده کردن ن ین داخلمتخصصا
که  یمهندس .شود  یمنه و امکانات محدود مربوط یو با هز
 يها در دانشگاه، آموزشل یتحصن سال یچند یدر ط
 يساز نهی، کنترل و بهمطالعه، اجرا يالزم را برا يکاربرد

ن یعهده ا زاند اتو  یم، چگونه دهینداز یمورد ن يندهایفرآ
نشان انجام شده  يها یبررس .دیر برآیخط تیمسئول

 يها دن در دانشگاهیبا آموزش د یرانیجوانان اکه دهد   یم
 ییکارآشوند که   یمل یتبد یبه متخصصان یمعتبر خارج

 در داخلخودشان  يها يا سه با هم دورهیآنها قابل مقا
  .ستین

ار یاخت يمشکل، اعطان یامقابله با  ياز راهکارها یکی
د بوده یجد يها دروس و دوره یجهت طراح ها هبه دانشگا

در نحوه  یتوانست تحول بزرگ  یمن امر یکه ا نیبا ا .است
دهد که   یمنشان  ها یبررس یول ،جاد کندیآموزش ا
ل یدل .اند بهره الزم را نبرده ،ن امکان مهمیاز اها  دانشگاه
ن یست چون انجام اها در دانشگاه یزه کافی، نبود انگعمده
جاد نخواهد یزان حقوق استادان ایا میدر ارتقا و  یفاوتامر ت

و  صبر ،ادیز ياز به انرژین يرییجاد هر گونه تغیکرد و ا
که  یتا زمان .ن تحول داردیبرخاسته از ا يها تحمل نوسان

برآورده  در به روز شدن و استاد حفظ شغل و ارتقا خود را
نحوه ن در یادیرات بنییع نداند، تغیاصن يازهایکردن ن

صورت نخواهد  یدانشگاه يها و موضوع آموزشس یتدر
رو به رو  ییها مقاومتبا  یعیطور طبه ب يرییهر تغ .گرفت

زه یه و انگیداشتن اهداف عال مقابله با آن يشود که برا یم
جه به با تو ها نشگاهکه دا یدر صورت. است يواال ضرور

از  و دروس خاص ها هرون دیخود با تدو يا منطقه يازهاین
ازها را برآورده ین نید اناستفاده کنند که بتوان ییها تخصص

-7[تر خواهد شد  ن دانشگاه و صنعت کمیسازند، شکاف ب
نه از ین امر نه تنها کمک به استفاده بهیا ياجرا ].4

کند بلکه به طور   یم یعلمئت یه ياعضا يها تخصص
شکل خاص در هر منطقه  يها يبا توانمند يمراکز یعیطب

ه ک برنامه واحد بی يجرارسد که ا  یمبه نظر  .ردیگ  یم
سراسرکشور با  يبراارشد  یخصوص در دوره کارشناس

 ياعضا  ع و متفاوت بودن تخصصیبه تنوع صنا توجه
در هر  یخاص يها د به برنامهیخود را با ي، جایئت علمیه

 ين امر حفظ استانداردهایا يالبته در اجرا .منطقه بدهد
حائز  یفیالن کیت فارغ التحصیهت تربج یالزم آموزش

   .ت استیاهم
کردن مدار در واقع سازگار  يآموزش مشتراساس 

 یداخل ياز مشترین با یوه و مطالب آموزشیش
ن یاتخاذ ا .است) عیصنا( یرونیب يو مشتر) انیدانشجو(
د بود خواه یستم آموزشیوسته سیپ ییایمن پووه متضیش

ش رونده یع پیه سرقافلبا  یهمراه يط را برایو شرا
  .فراهم خواهد نمود يتکنولوژ

  

  مدار يمشتر یتحقق آموزش مهندسط یشرا
مدار  يمشتر یکه مدل آموزش مهندس نیا يبرا

 یطیشرا ها در دانشگاهالزم باشد،  یده و بهره اجراقابل 
ر به چند مورد مهم آن ید حاکم شده باشد که در زیبا

  :شود  یماشاره 
زان برآورده یزش بر اساس مت آمویفیک یابیارز - 1

  عیاز صنایکردن ن
ت فارغ یبر اساس موفق ها که دانشگاه یدر صورت

نده یروز و آ يازهاینخود در بر آورده کردن  النیالتحص
و آموزش دهنده  یستم آموزشیشوند، س یابیع ارزشیناص

اگر  .کند  یمهمواره به روز  ،شتریب يسازگار يخود را برا
ند آموزش یو فرآ دانش آموختهت ین موفقین رابطه بیا

 - دانشگاه و صنعت -عنصر برقرار نباشد، هر کدام از دو 
کشور در گرو  ینکه تعالیکند غافل از ا  یم یراه خود را ط

با توجه به  یدانشگاهاگر  .ن دو استیتنگاتنگ ا يهمکار
 یخاص يها ا دورهید و ینده دروس جدیو آ روز يتکنولوژ

ل آن دانشگاه یتحصالندسان فارغ مه ،نکند ینیش بیرا پ
سه دهه  يازهاین نتبرآورده ساخ یین حالت توانایبهتردر 

شمار  یب يها هرووجود د .خواهند داشتقبل صنعت را 
فاصله گرفتن  بر یلیدلخود  ،عیکوتاه و بلند مدت در صنا

ن کار عالوه یا .ع استیاز صنایاز ن یدانشگاه يها آموزش
بهره  يمدت زمان انتظار برانه فراوان، یل هزیبر تحم

  ه ــده را بیوزش دـو آم یدانشگاه یانسان يرویگرفتن از ن
  .کند  یم یطوالن يریطور چشمگ
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رنده در یآموزش گ يمند تیرضا يدینقش کل - 2
   نحوه آموزش یابیارز

خود  يسطح دانش و معلومات استاد به خود
 نحوه آموزش موثر باشد بلکه آن یابیتواند در ارز  یمن
شود نقش   یمرنده انتقال داده یگ که به آموزش يزیچ

که  ییجا از آن .کند  یمفا یا یینها یابیدر ارزش یاساس
، حل مشکالت، کنترل و يراهبر ،ناهدف آموزش مهندس

 يدیجه محصول تولیدر نت ،ستا ها ستمیس يساز نهیبه
ت آن یزان موفقین کننده مییتع ،یستم آموزشین سیا

رنده از نحوه انتقال مطالب و یآموزش گ يمند تیرضا .است
نشان دهنده  ،مطالب ارائه شده توسط آموزش دهندگان

در  .ستم در بخش انتقال دانش و نوع آن استیت سیموفق
به  يکه آموزش دهنده بدون توجه جد ییها ستمیس

ناموفق را به نسبتاً ک روش یرندگان همواره یآموزش گ
آن قادر  یداشت که خروج توان انتظار  یمن ،گذارد  یماجرا 

  .ع باشدیصنا یعنیرون یط بیبه سازگار کردن خود با مح
ان بر اساس یکه در آنها دانشجو یآموزش يها ستمیس

را پرداخت  ها نهیهز ،از آموزش يمند تیسطح رضا
ت یبر اساس ترب یوسسات آموزشت میکنند و موفق  یم

مشکالت  رو به رو شدن با يبالقوه برا ییابا توان ینمهندسا
 يساز ادهیپ يط را براین شرایشود، بهتر  یمده یسنج یواقع

  .دینما  یمفراهم مدار  يمدل آموزش مشتر
  
نقش دولت به عنوان هماهنگ کننده و جهت  - 3

  دهنده
خود  یتیو حما یقیتشو يها استیدولت با س

را در جهت برآورده شدن  یتواند موسسات آموزش  یم
تر و  قیوه دقین شیا .ت کندیهدا ،اهداف کالن

م با یدستور مستق یتر از روش سنت هوشمندانه
 يریانعطاف پذ ،دیروش جد .متعدد است يها نامه بخش

کالن  يریگ حال جهت نیداده و در ع ها به دانشگاهالزم را 
ک دوره یدر  یوقت .باشد  یمهماهنگ نظام  یهداف کلا اب

 ياازهیتوانسته است ن ی، مشخص گردد که دانشگاهیزمان
ت مهندسان توانمند یرا با ترب عیصنا يا کشوری یاستان
 ها ن دانشگاهیت ایت و تقویورده سازد، دولت با حمابرآ
 .بردارد يموثر يها تواند در جهت الگو شدن آنها قدم  یم

 یع خاص استانیبا توجه به صنا یوه هر دانشگاهین شیبا ا
در  يریبکارگ يدر آموزش مهندسان برا یسع يا کشوری

  .دارد مربوط راشاخه 

  يبودجه در قبال آموزش کاربرد - 4
اده کردن مدل آموزش یپ يل براآ دهیاط یشرا
 يدر ازا اعتباراتاست که  یمدار حالت يمشتر یمهندس

که  یط فعلیدر شرا .ص داده شودیتخصهدفمند آموزش 
به اداره  یم پول حاصل از درآمد نفتیدولت با تقس

ن یمدار کمتر يآموزش مشتردل پردازد، م  یم ها دانشگاه
ت یفین امر وابسته نبودن کیل ایدل .ر را خواهد داشتیتاث

در  .است یپرداخت اعتباراتو ) مهندسان( یمحصول خروج
دگاه ین دیبا ا یواقع يبه معنا يساز یکه خصوص یصورت

 یرونیب يو مشتر) انیدانشجو( یداخل يت مشتریکه رضا
است  یستم آموزشیس برنده جلو یدو عامل اصل) عیصنا(

را  ییکارآن یمدار باالتر يمدل آموزش مشتر ،اجرا شود
ان در سطح یاز دانشجو یرش بخشیپذ .خواهد داشت

است در کنار  يبصورت آزاد که چند یلیالت تکمیتحص
رسد   یمر به نظ ،ردیگ  یمو معمول صورت    یمعمورش یپذ

 .شدبا مدار يآموزش مشتر ياده سازیدر جهت پ   یمکه قد
را بابت آموزش  یبخواهند مبلغ عیان و صنایاگر دانشجو

ه خود به یهمواره در فکر بازگشت سرما ،پرداخت کنند
ن یبه هم .ندهستئن و در مدت زمان معقول شکل مطم

مختلف پول  يها دانشگاه یابیع با ارزیل، افراد و صنایدل
قبالً در  آنکنند که محصول   یمنه یهز ییخود را در جا

  .دت خود را به اثبات رسانده باشیفقوم عیصنا
  

  مدار يمشتر یاهداف مدل آموزش مهندس
 یمطالب يریرنده فراگین مدل هدف آموزش گیدر ا

د در یشا .کند یو زندگ کسب درآمداست که بتواند با آنها 
در عمل  ینظر نرسد وله واال ب یلین هدف خینگاه اول ا

از جامعه را  یکه دانش فرد بتواند مشکل یتنها در صورت
ن ین بدیا .داشته باشد ییتواند درآمدزا  یم ،حل کند

سازگار کردن  یرنده همواره در پیناست که آموزش گمع
در  یگر سعیاز طرف د یط جامعه است ولیخود با شرا

نده را یموجود و آ يدارد که بتواند تقاضا یمطالب يریادگی
شدن به  لیدکه قابل تب یدانش ،ن نگاهیدر ا .دبرآورده ساز

ندارد و در برخورد با مسائل  يادیعمل نباشد ارزش ز
ا و یدگاه رابطه پوین دیا .گردد  یمارزش آن مشخص  یواقع

  محصول  يها یژگیوو  )عیصنا( یرونیب يازهاین نیمداوم ب
  .کند  یمن یرا تضم) مهندسان( ها دانشگاه

 یهدف آموزش دهنده در مدل آموزش مهندس
 يبراوه ین شیبه بهتر يالب کاربردارائه مط ،مدار يمشتر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ١٤٠٤ويژه کنفرانس آموزش مهندسی در , ۴۳دوره ,  يه دانشکده فنينشر                                                                                 ١٢      

  
  

 ،ن مدلیدر ا .مرتبه است يو ارتقا ، خدمتحفظ شغل
 مطالب ،جه به زمان و مکاندارد با تو یآموزش دهنده سع

رنده جذاب یآموزش گ يکه برا يا وهیخود را به ش يکاربرد
، یمختلف آموزش يها وهیاستفاده از ش .باشد ارائه کند

نحوه برخورد با قشر  و جوانان اتیح روحیدرك صح
ت یت در کسب رضایموفق يدیرنده از عوامل کلیادگی

ن یان ذکر است که در ایشا .است) انیدانشجو( يمشتر
جه به نحوه آموزش و نوع مطالب دانشجو با تو ،مدل

و هر گونه  کند  یمرا پرداخت  ییها نهیهز یآموزش
به ا نوع مطالب ارائه شده منجر یدر نحوه ارائه و  یتینارضا

درس خواهد شد و  یان متقاضیتعداد دانشجو کاهش
ن نوع آموزش ین امر باعث کنار گذاشته شدن ایهم

  .ناکارآمد خواهد شد
وابسته به  ياستادان به نحو بارز  یممرتبه عل يارتقا

 یدر پ يچون هر استاد .ان از درس داردیت دانشجویرضا
 يجه برایباشد در نت  یممرتبه خود  يشرفت و ارتقایپ

، به روز یآموزش يرین هدف انعطاف پذیبه ا یابیدست
ر یناب ناپذتاج ین آموزشینو يها روش يریکارگه بودن و ب

ت یفی، بهبود کین مدل آموزشیبقا در ا يبرا .خواهد بود
  .است يروسته در نحوه آموزش و مطالب ارائه شده ضرویپ
  

 يمشتر یات مدل آموزش مهندسیخصوص
  مدار

  اساس حل مسئلهبر  سیتدر یطراح - 1
فارغ  يتوانمندساز یمهندس يها هدف تمام آموزش

ر، یدر دهه اخ .تاس یحل مسائل واقع يالن برایالتحص
 ياریر بسس بر اساس حل مسئله دیرتد یت طراحیموفق

ک یدروس کالس يک سریس یتدر یاز موارد بر روش سنت
 ید، در ابتدا با بررسیدر روش جد .ده استیبه اثبات رس
حل آنها چه  يگردد که برا  یمجود مشخص مسائل مو

 ها ن اساس درسیبر ا از است وین ییها و تخصص ها آموزش
در واقع حل مسئله، مدرس را به  .دنشو  یم يزیطرح ر

س یکند و در زمان تدر  یمت یهدا یسمت مباحث خاص
تذکر  صنعتت آنها در یدروس، محل کاربرد آنها و اهم

مدار  يدر مدل مشترارزش مهندسان  .شود  یمداده 
ش یحل مسائل است و افزا ت آنها دریوابسته به موفق

نده و یق تر مسائل موجود و آیگرو درك عم رت دیموفق
   .در ارتباط با مشکالت روز است یدا کردن مطالب درسیپ
  

  س هدفمندیبا تدر یذات ینیکارآفر - 2
فرهنگ  ،یان مهندسیل، دانشجویتحص یاگر در ط

بعد  یعیطور طبه رند بیئله را فرا بگحل مس يآموزش برا
رو به رو  يزه الزم را برایجسارت و انگ یلیاز فارغ التحص

ن مشکل یخواهند داشت و با کمتر یشدن با مسائل واقع
 ،لیتحص ولاگر در ط یول .د خواهند شدیوارد چرخه تول
از دانشگاه  خارجل یبه مسا توجهبدون  یمطالب درس

احساس  یلید از فارغ التحصبع یس شود، خالء بزرگیتدر
 يها که در سال ینیمختلف کارآفر يها دوره .خواهد شد

ن مشکل یرفع ا یز در پیمطرح شده ن ير به طور جدیاخ
اده شدن مدل آموزش یکه در صورت پ یدر حال .بوده است

 يرو یعیطور طبه ن امر بیمدار ا يمشتر یمهندس
رون یط بین مدت با محیتر دهد و مهندسان در کوتاه  یم

  .کنند  یمدا یالزم را پ يسازگار
  

  سیروش تدر يمتنوع ساز -3
در روش ارائه  یو مکان یط زمانیکه شرا یدر صورت

ت مدرس در انتقال یدرس در نظر گرفته نشود، موفق
ت یح از وضعیدرك صح .دیمطالب به حداقل خواهد رس

زان یان، جامعه و صنعت در میدانشجو یو روان یروح
س یتدر یروش سنت .دارد ینقش اساس ت مدرسیموفق

ط موجود یدانشجو در شرا ک طرفه بدون دخالت فعالی
االت ؤدخالت دادن دانشجو با طرح س .ندارد يادیز ییکارآ

نها در جلب مخاطب و همراه ساختن آ يها وهیمختلف از ش
از به یوه نین شیاست که ا یگفتن .ند آموزش استیفرآ

 يزیبا مطالعه و برنامه ر خاص دارد که يمهارت و توانمند
  .است یتنافیو ممارست دست 

همراه باشد که  يد به گونه ایس استاد بایوه تدریش
همراه  .کنند یان او را همراهیم، دانشجویانتقال مفاه با

س بدون اتخاذ یتدر زمانان در یوسته دانشجویبودن پ
ه سنت ن .ستیر نیمختلف آموزش امکان پذ يها وهیش

ک جلسه یدر  يا قهیدق 120تا  90س یح تدریصح چندان
در از دست دادن اکثر مخاطبان بعد از    یمخود عامل مه

درنظر گرفتن استراحت  .قه اول کالس استیدق 40تا  30
 يها وهیاز ش یکیس یقه تدریدق 50بعد از  يا قهیدق 10

قه یدق 50 يان و استاد برایدانشجو يمناسب آماده ساز
به  یخاص یو تازگ یادابدوم کالس است که با خود ش

  .آورد  یمهمراه 
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  یق کار گروهیآموزش با تشو -4
 ،مدار يمشتر یدر مدل آموزش مهندس یهدف اصل

ع یکه قادر به حل مشکالت صنااست  یت مهندسانیترب
به سمت  یآموزش يریگ جهت لین دلیبه هم .دنباش
انشگاه خارج از د يایدر دن است چون یر گروهق کایتشو

به شکل  یدگیچیل وسعت و پیعمدتاً به دلحل مشکالت 
آموزش  ین امر طیت در ایموفق يبرا .خواهد بود یگروه

 یوارد شدن در عرصه کار گروه يبراد تجربه الزم را یبا
 یف و امتحانات گروهین رو دادن تکالیاز ا .ندیکسب نما

ج کند و بر یشرفته را ترویپ   یمن فرهنگ کار علیتواند ا  یم
 يز از گروه تا حدیو گر يکار فرد يا سعهفرهنگ ضد تو

 یگروهبه صورت جه مثبت کار یمشاهده نت .دیفائق آ
نه یزم ،ها تیخالق تواند عالوه بر بروز  یمان یدانشجوتوسط 
  .آوردوه فراهم ین شینه شدن اینهاد يرا برا

  

 يها با ارائه مثال یمباحث درس يملموس ساز - 5
  يکاربرد

 ياز دروس بـرا  یبعضـ  تیل مهم عـدم جـذاب  یاز دال
مباحث  يار، نبود کاربرد قابل لمس بیمهندس انیدانشجو
س اسـتادان  ینحوه تدر یبررس .شده در کالس است مطرح

دهد که در اکثـر مـوارد     یمان نشان یموفق از نظر دانشجو
م یبا اشـاره بـه کـاربرد، مفـاه     اند استادان توانستهن نوع یا

ان جـذاب و قابـل   یودانشج يرا برا یده مهندسیچیار پیبس
ک یـ ن امر در گرو مطالعـه و نزد یت در ایموفق .ندیفهم نما

ن یـ که ا نیبا ا .ع و مسائل روز استیشدن استادان به صنا
ر آن یر چشمگیبه واسطه تاث یبر و سخت است ول کار زمان
ه یمـدار ارزش سـرما   يبه هدف آموزش مشتر یابیدر دست

  .دارد يگذار
  

 - يا وزش چند رسانهآم يها روش يریکارگه ب -6
  نهاد

لم، صدا، یاستفاده از ف ،یآموزش يشرفت تکنولوژیبا پ
 يعاد يدرس امر يها ر متحرك و نمودار در کالسیتصاو

در مقابل  یآموزش یستم سنتیمقاومت س .شده است
ها  ورود آنها در دانشگاه يکه در ابتدا  یمستین سیچن

 ياه روش اصالح يزمان برا شد کهمشاهده شد، باعث 
 .از دست برود ین آموزشینو يها روش يریو بکارگ   یمیقد

ه استادان ب ییل عدم آشناین مقاومت به دلیا زا یبخش
زات ین تجهینحوه استفاده از ا به یمیخصوص استادان قد

ق ید با مطالعه دقیبا ها ن روشیا يریکارگه ب .بوده است
 يمانند هر تکنولوژ تاط و نوع درس ارائه شده باشد یشرا
چندان مطلوب ه ل استفاده نیورود به دل يد در ابتدایجد

  .ردیقرار نگ یسنت یستم آموزشیاز آن، مورد انتقاد س
ن روش یا يریکارگه ب ،اد کشوریبا توجه به وسعت ز

کسان در تمام یتواند عدالت در ارائه مطالب   یم یآموزش
نترنت فراهم یا یها را به واسطه وجود شبکه جهان دانشگاه

 یفعل یستم آموزشیاز مشکالت مهم در س یکی .دینما
ن سطح دروس ارائه شده در یاد بیار زیتفاوت بس

 يها روش يریکارگه است که با ب مختلف يها دانشگاه
و  یطالب آموزشم و ارتقا يساز ان به استانداردتو  یمد یجد

  .نمود یانینحوه ارائه آن کمک شا
  

  انیدانشجو یابیتر کردن نحوه ارز یواقع -7
 یابیارز ،مدار يبا توجه به هدف آموزش مشتر

عمل در  .ن هدف باشدید سازگار با ایز بایالن نیالتحص فارغ
ع و یبا مسائل صنا ییارویرودر  مهندس يزان توانمندیم

 یدر آزمون زندگ ت اویدرجه موفقحل آنها نشان دهنده 
مدار،  يوه آموزش مشتریل در شین دلیهم به .است يکار

ت مطابقت داشته باشد ین واقعید با ایز باین یابیمدل ارزش
به منابع موجود اساس  یو حل مسائل با امکان دسترس

ل یا تحویان و یامتحان حافظه دانشجو .ردیگقرار  یابیارزش
 يبرا یتواند روش مناسب  یمن ،اند آنچه آنها فراگرفته يصور
 يازهاین کمک را به برآورده کردن نیباشد و کمتر یابیارز
ک یخود  ،یزندگکه  ییجا از آن .کند  یمکشور  یواقع

زان یم یابیجه در ارزیدر نت ،امتحان کتاب باز است
د در ین نکته مهم بایمطالب آموزش داده شده ا يریفراگ

ان با یگر، آشنا کردن دانشجویبه عبارت د .نظر گرفته شود
ج حاصل با در یل نتایحل مسائل و تحل نحوه مواجه و
ت یترب يراط را بیدادن تمام منابع الزم، شرادسترس قرار 
 .سازد  یم، توانمند و جسور آماده گر لیمهندسان تحل

 يموزد که مطالب آموزش داده شده برااید بیمهندس با
حل مشکالت جامعه است و گرنه خود مطالب ارزش 

 يابزار الزم برا ،ن اصولیدر واقع با آموزش ا .ندارد یآنچنان
ف ابزار و اصول به یگرنه توص شود و  یمحل مسئله فراهم 

  .داردن ییرزش باالاخود  يخود
  

  قیدق یدرس يزیارائه برنامه ر - 8
  وزش ـــاطالع از روند آم ،انیجوـه دانشیاز حقوق اول
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د به یکه با يا هیاطالعات اول .در طول ترم است یدرس
از جمله اهداف  یان ارائه شود شامل موضوعاتیدانشجو

 ي، توانمندیس هفتگیتدر يد نظر برادرس، مطالب مور
ان و یدانشجو یابیان کسب کنند، نحوه ارزید دانشجویکه با

ن حقوق یا یزشاز مراکز آمو ياریدر بس .است ینابع درسم
ست که در یو دانشجو از ابتدا مطلع ن شود  یمت نیه رعایاول
د یهد شد و او باو چگونه ارائه خوا یک ترم چه مطالبی یط

 .دین درس کسب نمایرا بعد از گذراندن ا يچه توانمند
ن یترم به دانشجو ا يدر ابتدا یدرس يزیر ارائه برنامه
دهد تا خود را با انتظارات مدرس هماهنگ   یمامکان را 

ت یکند به تقو  یمکه احساس ضعف  يسازد و در موارد
   .دیآنها اقدام نما

  

  س شدهیمستمر موضوعات تدر یابیارز - 9 
مطالب ارائه شده الزم  يریادگیزان یم اطالع از يبرا

ن کار یا .بطور مستمر انجام شود یابیاست که امر ارز
 ، امتحاناتیکالس یاالت شفاهؤق طرح سیتواند از طر  یم

 يها ان ترم و پروژهی، امتحان میف هفتگیکوتاه، تکال
 ییها آموزش دهنده با اطالع از بخش .انجام گردد کوچک

س خود یتواند نحوه تدر  یم ،ستندیقابل فهم ن یخوبه که ب
 یدر صورت .ر دهدییتغ يریادگی ییکارآش یرا با هدف افزا

 ،انجام شود يا چند رسانه يها افزار ق نرمیکه آموزش از طر
 ي که زمان صرف شدهاز نرم افزار  یبا مراجعه به بخش

نحوه مستندات  یا با بررسیکند و   یمره یدانشجو را ذخ
ن امر یدر هر فصل، به ا ت طرح شدهسؤاالبه  ییگو پاسخ

  .ردب یپ
  

جهت  امتحانات يها االت و جوابؤارائه س - 10
  سطح آموزش يارتقا

 يارب یمدار از هر فرصت يآموزش مشتر در مدل
ا امتحان ی یابیجلسه ارز .د استفاده کردیآموزش با

جهت آشنا کردن آنها با  یان فرصت مناسبیدانشجو
که بعد از هر امتحان  یتدر صور .است یمشکالت واقع

ان یدانشجو يارت بسؤاالجواب ) یانیترم و پا انیکوتاه، م(
 .ت استیحائز اهم ین کار از نظر آموزشیا ،ارائه گردد

ل یرا همواره به دل یت امتحانسؤاالان جواب یچون دانشجو
 ،ین مدل آموزشیدر ا .کنند  یمت آن فراموش نیاهم

 يآور د و جمعستنین يو سر یمخف یت امتحانسؤاال
ان به یبه دانشجو یشوند بلکه به عنوان سند آموزش  یمن

هدف  دن بهیرس يبراشوند تا   یمارائه  ها همراه جواب
  .دین توانمند است خدمت نماات مهندسیکه ترب یینها

  

  عیاز صنا یتخصص يها دیبازد يبرگزار - 11
در ارتباط  يها ع که در آن استاد بخشید از صنایبازد
به  ،کند  یمح یتشر یخود را به طور تخصصبا درس 

ن مطالب ارائه یدهد تا رابطه ب  یمرا  فرصت مناسبدانشجو 
ن کار یا .را درك کند یرونیب يها تیشده در کالس و واقع

شود و   یمش عالقه دانشجو به درس یافزا موجبمعموالً 
شتر دانشجو با انتظارات یسازگار کردن ب يبرا يا هیخود پا

 .گردد  یمع یصنا
  

الن مدل آموزش يتحصلفارغ ا يها يژگيو
  مدار يمشتر يمهندس

 يبا کارها ییارویروداشتن اعتماد به نفس باال در  - 
  یصنعت

، دانشجو با یدوره آموزش یکه در ط ییجا از آن
ت شده است در یتربصنعت  يازهایهدف برآورده کردن ن

 امر نیان دانشگاه و صنعت کمتر شده و یجه فاصله بینت
 یصنعت يها مواجه و کار در واحد يبه نفس باال برا داعتما

ک دهه کار یاز  شیب یتجربه شخص .ه استکردرا فراهم 
نشان  یمختلف به روشن یدانیم يها یدر صنعت و بررس

الن نداشتن ین مشکل فارغ التحصیتر دهد که مهم  یم
 یچالش اصلست بلکه یع نیکار در صنا يه برایدانش پا

 يها تیالن دانش به زبان فعیو ترجمه اشدن  رو بهرونحوه 
  .است یصنعت

  ل باالیدارا بودن قدرت تحل - 
در روند  ها الن دانشگاهیالتحص غر حال حاضر فارد

که به  یزمان یقاتیتحق يها تیو فعال یصنعت يانجام کارها
رسند،   یمنها آ یاتیم عملیو مفاهج یل نتایبخش تحل

ه، یبخش مطالعات اول .نندک  یمن مشکل را حس یشتریب
اطالعات هر قدر هم سخت و  يآور ق، و جمعیروش تحق

ل یبخش تحل یول .شود  یمتاً انجام یر باشد، نهایگ وقت
مشکل  ،ندیا بهبود فرآیر ییج و استفاده از آنها در تغینتا

در  د در نحوه آموزشین امر را بایل ایدل .است آنان   یمعمو
چند سال آموزش نحوه  یا ما طیآ .جستجو کرد ها دانشگاه

دست ه ب يها ل مسائل و استفاده از دادهیح، تحلیتفکر صح
م که االن یا م دادهیرا تعل يور ش بهرهیافزا يآمده برا

در اکثر  م؟ینیم حاصل آن را در خارج از دانشگاه ببیبخواه
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ان از خود ضعف نشان یکه دانشجو یبخش  ، یممسابقات عل
در  یول .م استیکاربرد مفاه د در ارتباط بانده  یم

ار باال یآنها بس يتوانمنداست  يصرفاً نظرکه  ییها بخش
  .است

کار انجام گران و یارتباط با د يبرقرار ییتوانا - 
  یگروه
باال "و  "یگروه به صورت کارانجام " يفرهنگ ساز 

 یدر مدل آموزش مهندس " گرانیارتباط با د ییابردن توان
ن کار یا .شود  یمت یمختلف تقو يها وهیمدار به ش يمشتر

گوناگون  يها دانشجو به شکل یابیاز اداره کالس تا ارزش
گران یانجام شده به د يارائه مطلوب کارها .شود  یماعمال 

است که  ياز موارد یا شفاهیو  یچه به صورت کتب
 د خاطرنشانیبا .کنند  یممهندسان در آن احساس ضعف 

دو امر کامالً  يئه آن به مشترکرد که انجام کار و نحوه ارا
از  یبعضبارها مشاهده شده که  .دباش  یممستقل و متفاوت 

 يسه با کارهایدر مقا یا صنعتیو  یپژوهش يها تیفعال
ند ا هبرخوردار بود يترباال   یماز درجه عل یمشابه خارج

ه یت نکردن اصول اولیل ضعف در ارائه و رعایبه دل یول
  .دنخود را بدست آور مسلمحقوق  اند نتوانسته

  ندیرات در فرآییجاد تغیا يتوانمند - 
مدل  يساز ادهیعمل با پ علم و نیفاصله بکه  یزمان

 ي، توان مهندسان براابدیکاهش مدار  يآموزش مشتر
 يع برایند با امکانات موجود صنایرات در فرآییجاد تغیا

 یمشکل ذهن .شود  یمن برابر یچند يور ش بهرهیافزا
ع کامالً یکار رفته در صناه ب يها ندینکه فرآیر امهندسان د

 یست از آنجا ناشیمطلوب بوده و امکان بهبود آنها ن
به ظاهر  يها ندیل و شناخت فرآیشود که امکان تحل  یم
اگر  .ه به آنها آموزش داده نشده استیده با اصول اولیچیپ

ل بوده و یقابل تحل يندیدگاه که هر فرآین دیبا ا یمهندس
ز وجود دارد با مسائل رو به رو شود، ین بهبود آن نامکا

، یط فعلیر شراد .شود  یماد جیع ایدر صنا یتحول بزرگ
ند یع در حد ناظر بر انجام فرآینقش مهندسان در صنا

ش یافزا ير براییجاد تغیدر جهت ا یتیاست و مسئول
آنها نه از طرف خودشان و نه از طرف  يبرا يور بهره
  .شود  یمنران فرض یمد
  ن مدتیتر ند در کوتاهیق فرآیشناخت دق - 

ا ی یژوهشپ يها تیت زمان در انجام فعالیاهم
 .شود  یمآموزش داده ن یوببه خ ها در دانشگاه یاتیعمل

مختلف منعقد  يقراردادها ها که با دانشگاه یعیمعموالً صنا

دن یرا به انجام نرس یاصلدر اکثر موارد مشکل  ،کنند  یم
که با  یعیصنا يبرا .دانند  یمر زمان مقرر اهداف پروژه د

به اجرا  و دارند ها نهیدر کاهش هز یسع يور ش بهرهیافزا
 ينظر اقتصاد زقات در کوتاه مدت ایج تحقیاگذاشتن نت

 ها کردن مدت انجام پروژه یطوالن ،داردت یاهمآنها  يبرا
مهندسان فارغ  .ر قابل قبول استیغان یتوسط مجر

 یقبل ییل آشنایمدار به دل يش مشترل مدل آموزیالتحص
مدت قادر به ن یتر ط صنعت در کوتاهیندها و شرایبا فرآ

شود   یمن امر باعث یا .باشند  یم ندهایق فرآیشناخت دق
 ها انجام پروژه يبرا یخارج يها ه بر شرکتیتک يکه به جا

  .آورده شود يرو یداخل يرویبه ن
  

  مدار يمشتر یمدل آموزش مهندس یابیارز
 1373ن بار در سال یمدار اول يمدل آموزش مشتر

د باهنر کرمان ارائه یمعدن دانشگاه شه یدر بخش مهندس
ن مدت یا یدر ط .به اجرا گذاشته شد يو به طور محدود

ان شده است رات فراوییل دستخوش اصالحات و تغن مدیا
بود که آموزش با کمک  1384ن آن در سال یتر که عمده

استفاده از طلق شفاف  يبه جا يا  رسانهچند  يها افزار نرم
مقاطع  ين مدل برایا .انجام گرفت) یترانسپرنس(

کار گرفته شد و ه ارشد و دکترا ب ی، کارشناسیکارشناس
انجام  ،که خواهد آمد یق به شرحیدق یابیهر ترم ارز يبرا

  .دیگرد
  

  یابیروش ارز
با توجه به اهداف آموزش  نامه پرسشه یتهدر 

گنجانده شد تا مشخص گردد تا چه  يمواردمدار  يمشتر
شامل سه  نامه پرسش .ن اهداف برآورده شده استیا يحد

 يا نهیزال چهار گؤبخش است که در بخش اول هشت س
و در بخش سوم  یفیال توصؤدر بخش دوم دو س

 یدر طراح .گنجانده شده است اتشنهادها و انتقادیپ
ت در نظر السؤاشد که اختصار در تعداد  یسع نامه پرسش

 ي بر نحوه یر منفیتاث یاثر خستگ برگرفته شود تا 
را  نامه پرسشت سؤاالبخش  1جدول   .نگذارد ییگو پاسخ

 یف، متوسط، خوب و عالیضع يها نهیگز(دهد   یمنشان 
  ).آورده نشده است
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  .مدار يمدل آموزش مشتر یابیارز يمورد استفاده برا نامه پرسشاالت ؤس: 1جدول
  الؤس  شماره

  بود؟ يجاد عالقه به درس در چه حدیس بر ایر نحوه تدریزان تاثیم  1
  بود؟ ياالت در چه حدؤبه س ییگو خمدرس در پاس یزان آمادگیم  2
  س چگونه بود؟ینحوه انتقال مطالب و روش تدر  3
  در درك بهتر مطالب نقش داشتند؟ يف تا چه حدیتکال  4
  واحد در نظر گرفته شده چگونه بود؟ سه بایزان مطالب ارائه شده در مقایم  5
  گرفتن درس چقدر بود؟ ياق شما برایزان اشتیم  6
  ن درس چقدر است؟یشما در خصوص ا یاق فعلیاشت  7
  د؟یکن  یم یابین استاد و دانشجو در کالس را چگونه ارزیرابطه ب  8
  ن قسمت درس به نظر شما کدام مبحث بود؟یجالب تر  9

  الزم و جالب نبود؟ یبحث درسنظر شما کدام م زا  10
  .دیسیو انتقادات خود را به طور مفصل بنو ها شنهادیپ  11

  
  .1387به سال  یساله منته 7ک دوره یدرس در  7 یج بررسینتا: 2جدول 

متوسط   (%)ف یضع  خالصه سؤال  شماره
(%)  

خوب 
(%)  

 یعال
  8/58  33  2/7  1  يسازمند عالقهس بر یر نحوه تدریتاث  1  (%)

  6/72  3/25  7/1  3/0  تسؤاالبه  ییمدرس در پاسخگو یدگآما  2
  3/63  7/31  3/4  8/0  سیانتقال مطالب و روش تدر  3
  3/42  2/40  1/15  4/2  ف در درك مطالبینقش تکال  4
زان واحد یمطالب ارائه شده با م يسازگار  5

  یدرس
3/5  6/16  3/38  8/39  

  43  3/39  4/14  2/3  اخذ درس يبرا یاق قبلیاشت  6
  8/55  3/33  7/8  2/2  در خصوص درس یاق فعلیتاش  7
  8/66  3/26  2/5  7/1  ن استاد و دانشجویرابطه ب  8

  
واحد درس با مطالب  تعداد ي، سازگار5 سؤالدر  

ا حجم یگنجانده شده تا مشخص گردد که آ ارائه شده
زان جواب یتفاوت م ا نه؟یمطالب در حد انتظار بوده است 

ش یر درس و استاد بر افزایاثنشان دهنده ت 7و  6ت سؤاال
نکه یا يبرا .ا کاهش عالقه دانشجو به درس استی

ان یت دانشجویزان رضایجه به مبا تو یموضوعات درس
با بتوان ورده شده تا آ 10و  9ت سؤاال ،شوند يبند رتبه
 یدرس يها فصل از یص بعضیدر رفع نقا یسنجج نظرینتا

 سؤال .رداقدام ک یدرس دیجد يها و اضافه نمودن فصل
به نظرات آزاد  ،است نامه پرسشن بخش یتر مهم که 11

 ها ن سالیا ینظرات در ط یتجربه بررس .شود یمربوط م

ن بخش ین نظرات در ایرگذارترینشان داده است که تاث
شد  یسع ینظرسنج يدر اجرا .شوند  یمارائه  نامه پرسش
ان فراهم گردد تا شائبه یدانشجو يت کامل برایتا امن
در نمرات  یآنها توسط استاد و اعمال نظر احتمال ییساشنا

ن کار یا يبرا .دشوت شدن نظرات آنها نیباعث دور از واقع
ان بدون یبدون حضور استاد توسط دانشجو نامه پرسش

ان داوطلب جمع یاز دانشجو یکیذکر نام پر شد و توسط 
 یتوسط شخص داوطلب بررس ها نامه پرسش .دیگرد يآور

از  يریهت جلوگج( با دست خط داوطلبج آن یو نتا
ب ین ترتیبد .دیل گردیاستاد تحو به) ییاحتمال شناسا
را نداشت و فقط از  ها نامه پرسشاصل  به یاستاد دسترس
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و  اتنوع انتقاد .شد  یمنظرات افراد بطور جداگانه مطلع 
دهد که   یمها نشان  نظرات داده شده در طول سال

شتند که نظرات آنها قابل نان کامل دایان اطمیدانشجو
تند بود  ينظرات به قدر يدر موارد .نخواهد بود ییشناسا
ن کننده یو تدو يآور داوطلب جمع يدانشجو یکه حت
وه ین شیا !راس داشتم و هیاز نوشتن آنها ب ،نظرات
ط آزاد یل فراهم کردن شرایدله ب ینظرسنج يآور جمع

 یات فراوانان باعث شد که نظریارائه نظرات دانشجو يبرا
 يها ا وارد کردن بخشیر روش، اصالح و ییدر خصوص تغ

  .به درس عرضه گردد يدیجد
 73در هر ترم از سال هر درس  يبرا ینظرسنج

 نامه پرسشبا استفاده از  87تا  81و از سال شروع شد 
 یکارشناس دورهدو درس  .شدانجام  )1جدول ( يدیجد

 یوره کارشناسو پنج درس د) یو زبان تخصص ییآرا کانه(
ش، کاربرد یخردا یدس، مهنيساز کنترل و مدل( ارشد

 يها و نحوه نگارش و ارائه نوشتارها شیزماآ یآمار، طراح
ن هفت یا .شرکت داده شدند ین بررسیدر ا )یو فن  یمعل

چهار  .نددیگرد ک مدرس در دو ترم ارائهیدرس توسط 
 و يساز ، کنترل و مدلی، زبان تخصصییآرا کانه(درس 

ش، یخردا یمهندس(در ترم اول و سه درس ) کاربرد آمار
و   یمعل يو نحوه نگارش و ارائه نوشتارها ها شیآزما یطراح

متوسط تعداد  .نددیدر ترم دوم هر سال ارائه گرد) یفن
 12ارشد  یو کارشناس 30 یان دروس کارشناسیدانشجو
 ج بدست آمدهینتا ينکه از نظر آماریا يبرا .نفر بود

شد و  يآور ار باشد، اطالعات هفت سال جمعد یمعن
  .ل قرار گرفتیه و تحلیه تجزیمتوسط آنها پا

 

   ها افتهیارائه و بحث 
ف، یضع يها انتخاب، يا نهیگزچهار  سؤالهشت  يبرا
نان از یاطم يبرا .قرار داده شد یخوب و عال ،متوسط

را انتخاب  ینه عالیکه گز یهنگامکه پاسخ دهنده  نیا
به سمت راست نه یگزک بودن یدزرفاً به خاطر نص ،کند  یم

ه سمت یال یمنتهنه در ین گزی، انباشد نامه پرسش برگه
انتخاب  يارب پاسخ دهنده بین ترتیبد .ده شدقرار داچپ 

ف، متوسط و خوب یضع يها نهیگز يد از رویبا ینه عالیگز
  .دیرا انتخاب نما یتاً عالیعبور کند و نها

ک یدرس را در  7 یبررسج یمتوسط نتا )2(جدول 
هر  يبرا. دهد  یمنشان  1387به سال  یساله منته 7دوره 
به  .نه مشخص شده استیدرصد انتخاب هر گز سؤال

 سؤالهر  يبرا ها نهیل مجموع سهم انتخاب گزین دلیهم
به عنوان  ینه عالیاگر سهم انتخاب گز .است 100برابر 

   ، با سهم2سؤال، درنظر گرفته شود یشاخص بررس
به  ییپاسخگو يمدرس برا یکه مربوط به آمادگ% 6/72

با توجه به نوع  .داردزان را ین میت است باالترسؤاال
ه یکه اساساً بر پامدار  يدر مدل آموزش مشترس یتدر

طلبد،   یمان را یشرکت فعال دانشجو جواب است و - سؤال
ب یبه ترت يبعد يها در رتبه. جه دور از انتظار نبودین نتیا
، نحوه انتقال مطالب )%8/66( بطه استاد و دانشجورا
) %8/58( يساز مند عالقهس بر یر نحوه تدریو تاث) 3/63%(

نحوه انتقال  سؤالشود که دو   یممشاهده  .قرار دارند
 یر آموزش مهندسیس که نشانگر تاثیمطالب و نحوه تدر

از  .باشند  یمبرخوردار  ها ن رتبهیمدار است از باالتر يمشتر
ب یان به ترتیدانشجو یتیرضانا نیتر نییپاگر، یمنظر د

ت سؤاالبه  ییمدرس در پاسخگو یمربوط به آمادگ
و ) %8/0(س یروش تدر تقال مطالب و، نحوه ان)3/0(%
باشد که   یم) %1( يسازمند عالقهس بر یر نحوه تدریتاث
ن دوره یدر طول ا یل آموزشن مدیا یت نسبیموفق انگریب

   .است
س، یوش تدرنحوه انتقال مطالب و ر یبررس يبرا
 .تر قرار گرفت قیدق ي مورد مطالعه نامه پرسشاز  3 سؤال

روش  يبرا ینه عالیکه درصد انتخاب گز یدر صورت
ج یانتخاب شود، نتا یبررساخص س به عنوان شیتدر

 .خواهد بود )1(هفت درس مانند شکل  يارب ینظرسنج
متوسط بودند و  ر مورد استفادهیان ذکر است که مقادیشا

درصد  35تا ) ییآرا کانه(درصد  9ار آنها از یانحراف مع
 يار براین بودن انحراف معییپا .در نوسان بود) کاربرد آمار(

آن ) نفر 30(ان یاد دانشجویبه تعداد ز ییآرا درس کانه
سه  .شود  یممربوط ) نفر 7(سه با کاربرد آمار یدرس در مقا
ان مربوط به یر دانشجواز نظس یدر روش تدردرس اول 

 و کنترل) %6/74( ییآرا ، کانه)%8/76(ش یخردا یمهندس
زان یمرسد که   یمبه نظر  .بود) %2/65( يساز مدلو 
ن سه درس نسبت به یان از ایدانشجو يباال  تیرضا

ن دروس مربوط یتر بودن ا يگر به کاربردید يها درس
مدار  يکه روش آموزش مشتر ییجا از آن .شود  یم
 دارد، یو عمل يدروس کاربرد يرا برا ییکارآن یاالترب

به عنوان مثال  .ن امر استید ایموز ین یج نظرسنجینتا
  روش  يبرا یــنه عالیگز ن سهم انتخابیتر نییپا
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  87تا  81 يها سال یدرس ط 7س و روش انتقال مطالب در یان از نحوه تدریدانشجو يمند تیزان رضایم: 3جدول 
کاربرد   یزبان تخصص  ییآراکانه   نام درس

  آمار
 یمهندس
  شیخردا

 یطراح
  شیآزما

ارائه و 
  نگارش

کنترل و 
  يساز مدل

  100  6/86  1/93  7/93  7/96  91  97  (%) ینه خوب و عالیمجموع گز
  0  2/2  6/9  3/11  2/8  6/10  3  (%)ار یانحراف مع

  
ن آت یاست که ماه یتخصصس مربوط به درس زبان یتدر
  .است ينظر

س ینحوه تدر یابین ارزشیتفاوت ب یسبرر يبرا
ارشد، متوسط  یبا کارشناس یان کارشناسیتوسط دانشجو

نحوه انتقال مطالب و  سؤالبه  مربوط ینه عالیانتخاب گز
دو دوره به طور جداگانه محاسبه  يس برایروش تدر

و  یدروس کارشناس يبرا ینه عالیسهم انتخاب گز .دیگرد
 5/63±3/24% و  7/64±8/11 %بیارشد به ترت یکارشناس

 یشود تفاوت معن  یمطور که مالحظه  همان .بدست آمد
 یدروس کارشناس یابین ارزیب) نانیدرصد اطم 95( يدار

س با توجه به یارشد در خصوص نحوه تدر یو کارشناس
توان   یمجه یدر نت .شود  یمار آنها مشاهده نیانحراف مع

مدار  يروش آموزش مشتر يریکارگه عنوان کرد که ب
ت آن مورد یل ماهیمستقل از سطح دروس بوده و بدل

اگر  .ان در سطوح مختلف قرار گرفته استیدانشجو رشیپذ
با مجموع  ین روش آموزشیان از ایدانشجو يمند تیرضا

ج یده شود، نتایسنج یخوب و عال يها نهیسهم انتخاب گز
   .خواهد بود )3(هفت درس به صورت جدول  يبرا

 

  
  

درس در خصوص  7 يبرا ینه عالیسهم انتخاب گز: 1شکل 
  .سینحوه انتقال مطالب و روش تدر

  
 100%ن یو باالتر 91% يمند تین رضایتر نییپا 

و  یزبان تخصصس ومربوط به درب یبه ترتاست که 
ن یار ایمتوسط انحراف مع .است يساز کنترل و مدل

ار مربوط یانحراف مع درصد است که کمتر از 5/6ر یمقاد
انگر نوسان ین امر بیا .تاس) 18(% ینه عالیبه انتخاب گز

 روشاز  يمند تیرضا موردان در یرات دانشجوکمتر نظ
  .س استیتدر

روش  يریکارگه اق در اثر بیجاد اشتیسنجش ا يبرا
 نامه پرسشدر  7و  6ت سؤاالمدار  يموزش مشترآ

 يق دانشجو براایزان اشتی، م6و در پرسش  گنجانده شدند
اق دانشجو بعد از اتمام یاشت 7 سؤالگرفتن درس و در 

تواند   یم ین دو به روشنیتفاوت ا .ده شده استیدرس پرس
 .جاد عالقه نشان دهدیرا بر ا سینحوه تدر يرگذاریتاث
ن یا ینه عالیتفاوت سهم انتخاب گز ،بعد کردن یب يارب

 يشد تا عددم یتقس 6 سؤال ینه عالیبر مقدار گز سؤالدو 
 یابیقابل ارز ید تا به سادگیدست آه ب 100ن صفر و یب

 )2(درس در شکل  7 يبرا يمند ش عالقهیج افزاینتا .باشد
، يساز سه درس کنترل و مدل .نشان داده شده است

 9/76و  6/83، 1/85ب با یبه ترت ییآرا کاربرد آمار و کانه
صاص را به خود اخت يمند هش عالقین افزایشتریدرصد ب
در  يمند القهر عیش چشمگینکته قابل توجه افزا .دادند

 ییجا از آن .بود ها ه درسیت به بقدرس کاربرد آمار نسب
 یه خوبیدگاه اولیمعموالً د یان رشته مهندسیکه دانشجو

ل بعد از گذراندن ین دلیبه هم ،دارندننسبت به درس آمار 
ق آنها ایفراوان آن، درصد اشت يکاربردها اطالع از درس و

  .اد بوده استیز
  

 یمهندس آموزش يها تیدچالش و محدو
  مدار يمشتر

  يد کاربردیبه استادان با د یت دسترسیمحدود - 
رك ده یمدار بر پا يمشتر یروش آموزش مهندس

به  .است استوارع یدر صنا يق از کاربرد مسائل نظریعم
 یصنعت يک با کارهاید از نزدیگر، استادان بایعبارت د

قابل  ن روش آموزشیداشته باشند و گرنه ا یکاف ییآشنا
که عالوه بر  یاستادان به یدسترس .ستیاده شدن نیپ

اشراف کامل  یو صنعت يبه مسائل کاربرد يمسائل نظر
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ن یا ،لین دلیبه هم .ستیسر نیم ید به آساننداشته باش
 .استجهت حضور در کالس  یازمند کار قبلیروش ن

و دادن  یصنعت يها هژق استادان به انجام پرویتشو
 .ن مشکل کمک کندیتواند به رفع ا  یم یصنعت يها مشاوره

مطرح شده و تا حد  ین کار نه تنها مشکالت صنعتیبا ا
که الزم  یاستادان نه پرورشیشوند بلکه زم  یمامکان حل 

س کنند فراهم یتدر يکاربردبه صورت آموزش است 
 .گردد یم

 
 به درس يمند ش عالقهیس بر افزایر نحوه تدریتاث: 2ل شک

  .87تا  81درس از سال  7 يبرا
 
ممکن ن روش یت دادن ایدر حال حاضر، عموم

ارائه آن به  یول از داردین یاساس يبسترساز بهو  ستین
  .باشدد یتواند مف  یمک مدل یعنوان 

 يوه آموزش مشتریان با شیدانشجو ییعدم آشنا - 
  مدار

وه و عدم ین شیان با ایدانشجو ییل ناآشنایبه دل
ان فرصت یس معمول، دانشجویآن با روش تدر يسازگار

به  یتوق .کنند  یمدا نین روش را پیاز ا استفاده يبرا یکاف
طالب ذکر شده در کالس شود که م  یمان عنوان یدانشجو

 یو خود مطالب زمان استحل مشکالت  يارب يتنها ابزار
کار گرفته ه ل بککند که در رفع مش  یمدا یپ یارزش واقع

در حال حاضر،  .ستیو درك نهضم قابل  یبه راحتد، نشو
طور معمول در امتحان مطالب گفته شده در ه ان بیدانشجو

 .کنند  یمکسب  یدهند و نمرات خوب  یمل یکالس را تحو
شوند دچار چالش   یمد مواجه یط جدیکه با شرا یزمان یول

 ،ین روش آموزشیا ياجرا يابتدا در .گردند  یم یاساس
ت سؤاالکتاب آمده  کردند هر چه در  یمان فکر یدانشجو
جه امتحان کتاب باز ید بود در نتخواه یامتحان
ن یا ین نمرات کسب شده در طییسطح پا .نداشت  یممفهو

فرهنگ  .است مطلبن یه اگوا یشن روش آموزیدوره با ا

مشکالت به  حل يبرا یاستفاده هوشمند از مطالب درس
راد وارده ین ایتر مهم .شود  یمجاد یو در دراز مدت ا یسخت

ش یب ،یوه آموزشین شیان در خصوص ایاز طرف دانشجو
 يا از به داشتن اطالعات کارخانهیبودن و ن ياز حد کاربرد

   .ت مطرح شده استسؤاالم ودرك مفه يبرا
  نه باالیو هز يبر زمان - 

از یمطالب ن يساز چون آماده یوه آموزشین شیدر ا
 2ش از یاستاد در هر ترم ب هر ،اد داردیبه وقت و حوصله ز

د تعداد یجه بایدر نت .تواند ارائه کند  یمدرس ن 3تا 
ش داده شود یآموزش، افزا یکنوناستادان نسبت به حالت 

به تجربه مشخص  .نه استیوقت و هز ازمندینن خود یکه ا
 10تا  8ط به طور متوسه ب يواحد 2درس  يشده که برا

 يمطالب و کار رو يساز جهت آمادهدر هفته ساعت وقت 
   .از استین يکردن موضوعات نظر يکاربرد

   

  يریجه گینت
آن  يمدار که مبنا يمشتر یمدل آموزش مهندس

ارائه و به صورت  1373ع است در سال یحل مسائل صنا
دن دانشگاه مع یسمحدود تا حال حاضر در بخش مهند

ات یاز خصوص .مان به اجرا درآمده استد باهنر کریشه
س یبا تدر یذات ینیتوان به کارآفر  یمن مدل یا یاصل

ارائه درس، آموزش با  يها روش يساز هدفمند، متنوع
مباحث  يساز ، ملموسیق کار گروهیتشو يریگ جهت
 يها روش يریکارگه ، بيکاربرد يها با ارائه مثال یدرس

 یابیر کردن ارزشنهاد، سازگا -يا آموزش چند رسانه
خارج از دانشگاه و ارائه برنامه  يها یابیان با ارزیدانشجو

س دروس یتدر ين مدل برایا .ق اشاره کردیدق یدرس
 .بکار گرفته شد يارشد و دکتر ی، کارشناسیکارشناس

هر درس  يکه در هر ترم برا ییها نامه پرسشج ینتا یبررس
ن یشتریبع شد، نشان داد که یان توزین همه دانشجویب

تر  ياست که کاربرد یدروس ين مدل برایا ییکارآ
ش که عمدتاً مباحث آن یخردا یدرس مهندس .باشند  یم

 ینه عالیدرصد از گز 8/76است با کسب  یو صنعت یعمل
زان یم .ه را به خود اختصاص دادرتب نیباالتر نامه پرسشاز 

س و انتقال مطالب یان از نحوه تدریدانشجو يمند تیرضا
و خوب از  ینه عالیبا شاخص مجموع درصد انتخاب گزکه 

ن یتر نییده شد، نشان داد که پایسنج نامه پرسش
در سطح  يدار یتفاوت معن .درصد است 91 يمند تیرضا
ان از نحوه یدانشجو يمند تین رضایدرصد ب 95نان یاطم
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که  یشاخص .دیمختلف مشاهده نگرد يها س در دورهیتدر
روش آموزش  يریدر اثر بکارگ اقیجاد اشتیسنجش ا يبرا

ن یه باالترشد، نشان داد ک یمدار معرف يمشتر یمهندس
درصد مربوط به درس کنترل  1/85زان یاق به میجاد اشتیا

ن مدل، با یا یت نسبیرغم موفقیعل .است يساز و مدل
، يد کاربردیبه استادان با د یدسترس تیتوجه به محدود

نه یو هز يبر و زمان وهین شیان با ایدانشجو ییعدم آشنا
ست ین روش ممکن نیت دادن ایدر حال حاضر عموم ،باال
  .دارداز ین یاساس يبسترسازبه و 
   

  ر و تشکریتقد
 یوه آموزشین شیا ياجرا يسال گذشته برا 14 یط

د یمعدن دانشگاه شه یهندسود در بخش مطور محده ب
م یر مستقیم و غیطور مستقه ب يادیافراد ز ،باهنر کرمان

) سرچشمه(ران یع مس ایصنا یشرکت مل .ک کرده اندکم
ن یو شرکت معادن ذغال سنگ کرمان که امکان کار در ا

ان یبه همراه دانشجو یرا به مدت طوالن یدو واحد صنعت
ت یدر موفق يادیاند، سهم ز فراهم کرده ارشد یکارشناس

از  .دنباش  یم یسته قدردانیداشتند که شا روش نیا ینسب
د ارش یکارشناس يدانشجو 50و  یارشناسان کیدانشجو
فراوان کار تمام  يها یو سخت داشتندنجانب پروژه یکه با ا

ن یدند تا ایرا به جان خر يفرآور يها وقت در کارخانه
دا یخود را پ گاه مناسب امروزیجا وه آموزش و پژوهشیش

ن یمسئولهمکاران و از  .مینما  یممانه تشکر یکند، صم
 مداومر کرمان که امکان حضور د باهنیدانشگاه شه

  .گردد  یم یز قدردانینجانب را در صنعت فراهم نمودند نیا
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