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 3نصراللهی

 لیو تحل ییهدف پژوهش حاضر شناسا چکیده:

 یارشد مهندس یکارشناس انیدانشجو یآموزش یهاتجربه

ش آموز تیفیک یمنظور ارتقابر ابعاد ذهن به دیعمران با تأک

و از نوع  یفیپژوهش ک نیا کردیاست. رو یعلوم مهندس

منظور بر اساس  نیاست، به هم یدارشناسیروش پد

 یکارشناس انیدانشجو زنفر ا 18هدفمند، با  یریگنمونه

 یهاعمران مصاحبه صورت گرفت. داده یارشد مهندس

شدند.  لیوتحلهیتجز یزیآمده با استفاده از روش کالدستبه

 یاست که بعد ذهن نیا یایپژوهش گو نیا یهاافتهی

ذار در احترام گ یخالق و بعد ذهن یتخصص مدار، بعد ذهن

شدند و بعد  عواق دیعمران مورد تأک یمهندس انیدانشجو

 انیدر دانشجو گربیترک یاخالق مدار و بعد ذهن یذهن

ن آعمران مورد غفلت واقع شدند که عوامل مؤثر بر  یمهندس

نظام  فیاند از: عملکرد نامطلوب دانشجو، کارکرد ضععبارت

دم عمران، ع ینامطلوب آموزش مهندس یبازده ،یصنعت

 قیبر تلف دیتوسط استاد، عدم تأک یرونیب قیبر تلف دیتأک

 توسط دانشجو. یدرون

د عمران، ابعا یمهندس ،یآموزش یهاتجربه: کلمات کلیدی

 .ذهن گاردنر
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Abstract: The purpose of this study is to identify 

and analyze the educational experiences of civil 

engineering graduate students with an emphasis 

on the dimensions of the mind in order to 

improve the quality of engineering education. 

The approach of this research is qualitative and 

of the phenomenological method. Therefore, 

based on purposive sampling, 18 graduate 

students of civil engineering were interviewed. 

The obtained data were analyzed using the 

Colaizzi method. The findings of this study 

indicated that the disciplined-oriented mind, the 

creative mind, and the respectful mind were 

emphasized in civil engineering students and 

the ethical-oriented mind and the synthesizing 

mind were neglected in civil engineering 

students. The factors affecting it are poor 

student performance, the poor performance of 

the industrial system, the poor performance of 

civil engineering education, lack of emphasis on 

external integration by the professor, lack of 

emphasis on internal integration by the student. 
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 مقدمه
 یهانظام یبرا یریمتغ طیمح ،یآموزش یهاامروزه تحوالت فراوان و گسترش فرصت

و  یزیرنظام برنامه یارتقا یها برادانشگاه رونی(؛ ازا1394فراهم کرده است )ره روان، یآموزش
 ی(. سازگار1392شوند )فراستخواه،  تیهدا یشیاندندهیآ یبه سمت الگو دیتحقق اهداف خود با

 یوجستج یامخاطبان خود را بر یمستلزم آن است که نظام آموزش یدر عصر کنون زیآمتیموفق
مناسب و  یریگمیحل مسائل، تصم یها برانها، به کار بستن آداده لیوتحلهیاطالعات، تجز

رد که واهد کخ یزندگ ییایدر دن ندهیپرورش دهند؛ چراکه نسل آ یکاف یهااز مهارت یبرخوردار
 ه در حاله هموارک یطیخواهد داشت تا ذهن خود را با شرا ازیتفکر ن یبرا یتردهیچیپ یوهیبه ش

 یبرا رهایاز مس یکیوز در جهان امر گریدعبارت(. به1384 ،یفیاست سازگار کند )پاشا شر رییتغ
 .مؤثر از ابعاد ذهن است یبرداربهره یعلم یهاو بهبود در رشته رییتغ

هستند؛  کنندهنییمهم و تع ی،قلمداد شدن آموزش عال تیفیابعاد ذهن در باک ریتأث
 رندیبر خود بگ یمتفاوت یهاشکل توانندیمختلف م یهاابعاد ذهن بر آموزش یچراکه با اثربخش

 در ایویژه جایگاه خاص طوربه مهندسی آموزش و عام طوربه عالی آموزش(، 25: 1،1396)گاردنر
 ساختار، در تغییراتی باید رو،ازاین. دارندعهده بر پویا و مولد فرهیخته، متخصص، نیروی پرورش
 یمهندسی (. رشته1392 همتی،) گردد حاصل مهندسی هایدانشکده مدیریت سبک و عملکرد

به جامعه، صنعت و علم خدمت کند که شهروندان مسئول  طوری تواندیابعاد ذهن م یاثربخش اب
کرد و  یزاده بارانجامعه باشد )حسن آن مطلوب یو خروج کردهتیرا ترب ییو پاسخگو
 (.1396همکاران،
 باید موفق مهندس یک» ن،یراستا با توجه به انتظارات جامعه از مهندس نیدر هم 
 مسلط وی باید. باشد دارا را مهندسی امور اجرای برای موردنظر یرشته در علمی توان و پتانسیل

 ایده و خالق ذهن داشتن آن یالزمه هک باشد مهندسی مسائل ی حلهوشمندانه هایروش به
 و ببیند را جامعه نیازهای مهندس یک تا شودمی سبب که است خالقیت این است، پرداز
 مستمر تالش باید چنینهم دهد، قرار خود کار دستور در را نیازها رفع برای الزم هایبینیپیش
 ترمهم باشد، داشته خود دانش یگنجینه بردن باال برای روزبه و تخصصی علوم به دسترسی برای

 که باشد برخوردار پذیریمسئولیت و ایحرفه اخالق انگیزه، چون هاییشایستگی از اینکه همه از
 بین متقابل اعتماد ایجاد بر عالوه تواندمی ایحرفه اخالق موازین رعایت و صداقت زیرساخت با

                                                 
1 Gardner 
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 و غفاری از نقل به ؛1388 اجاللی،) «کند تضمین نیز را او نهایی موفقیت جامعه، و مهندس
 جدید هایفرصت از و سازند محدود علمی مبانی به فقط را خود مهندسان اگر(. 1390 ظهور،

 سازندگان جایبه و( 2002 ،1هولت) شد خواهند قدرت بدون ازپیشبیش نکنند، استفاده
 ؛(2007 مکاران،ه و 2کراولی) شوندیم کار به مشغول صنعت گزارانخدمت عنوانبه حماسی
 قرن در داشتند مبرم نیاز ریاضیات و علم به بیستم، قرن در مهندسان که طورهمان بنابراین

 .شوند واقع مؤثر توانندانسانی نمی و اجتماعی یزمینه به توجه بدون ،کیوستیب
 رسالت به شایسته طوربه نتوانسته ایران در مهندسی آموزش که کنندمی تائید مطالعات

 طرفی زا سازد، متصل عمل یحیطه به را مهندسی دانش باید که طورآن و کند عمل خود
 الزم بهای صنایع در مهندسی هایرشته آموختگاندانش تأثیر و حضور به مهندسی هایدانشکده

 است الزم اگرچه اندیشند،می مهندسی علوم در متبحر مهندسانی تربیت به بیشتر و دهندنمی را
 دهندمی نشان تمایل بیشتر کاربردی مهندسان جذب به نیز صنایع متقابالً و تنیس کافی ولی

 رفع به قادر ها،دانشگاه در شدهتربیت مهندسی نیروی معتقدند و( 1390 ظهور، و غفاری)
 (.1393 همکاران، و صادقی) نیستند کار بازار و صنایع نیازهای

 همواره ترقی، باید و رشد به دستیابی و پاینده استمرار برای دانشجویان مهندسی رونیازا
. (2010، 3حاضر کنند )دوماس و هانچین عصر تغییرات با سازگاری و تقابل یذهن خود را آماده

 به نهادن ارج و اطالعات دادن سازمان و پاالیش منظوربه ذهن یمطالعه به که نظریاتی از یکی
 عنوان با خود کتاب در 2007 سال در 4ردنرگا هوارد. است ذهن بعد پنج پرداخته، انسانی روابط

 مختلف ابعاد پرورش به ملزم رشد، برای جوامع که کندمی استدالل« 5آینده برای ذهن پنج»
 و هافرصت از استفاده و هاچالش در حرکت برای و نیاز موقعبه بتوانند تا هستند خود ذهن

 تخصص ذهن -1: از اندعبارت ذهن بعد پنج این. کنند استفاده هاآن از توانا افراد به شدنتبدیل
به  .10مدار اخالق ذهن -5 و 9گذار احترام ذهن -4 ،8خالق ذهن -3 ،7گربیترک ذهن -2 ،6مدار

                                                 
1 Holt 
2 Crawley 
3 Dumas & Hanchyn 
4 Howard Gardner 
5 Five Minds For The Future 
6 The Disciplined Mind 
7 The Synthesizing Mind 
8 The Creating Mind 
9 The Respectful Mind 
1 0 The Ethical Mind 
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 بلکه برد، پیش را خود یزندگ و کار فردی طوربه تواننمی دیگر کیوستیب قرن در بیان گاردنر
 و تراخالقی تر،محترمانه زندگی سبک کی و کرد فکر نهادی و شخصی سیلوهای از فراتر باید

 (.2016 ،1روپر) اندیشید یگانه ایشیوه با و پذیرفت را فراگیرتر
 ارزشمند ویژه طوربه مدار تخصص ذهن است، شدهتخصصی بسیار دانش که ایجامعه در

 این. خاص است یزمینه یک درک در و دانش جستجوی در قاًیعم مدار، تخصص ذهن. است
 طول سال ده تقریباً است معتقد گاردنر. دهدمی توسعه را فهم عمق و است حفاری الح در ذهن
 این طی در زیرا بیاموزد را رشتهیک تخصصی صورتبه و کافی یاندازهبه فرد یک تا کشدمی

 که افرادی هایخواسته که طورهمان کند،می تغییر محیط شرایط کنند،می تغییر هارشته مدت
 در باید همواره افراد تخصصی، چنین برداشتن عالوه. کنندمی تغییر اندرسیده یهاول تسلط به

 دهند ادامه دیگران و خود آموزش به و باشند خود درک و هامهارت بهبود برای مداوم تالش
 (.2010 همکاران، و 2استوک)

 بهبود را خاصی مهارت تا داد آموزش فرد به توانمی تخصص و دیسیپلین، طریق از
 و روشمند صورتبه آن یتوسعه دلیل همین به. سازد غنی مندنظام طوربه را دیدش و ببخشد
(. 2010 همکاران، و 3ترویزان) بگیرد قرار ایحرفه آموزش تا مدارس اولویت در باید منظم

 استاد از نوعی یآماده نحوی به و باشد داشته تسلط خود خاص یحرفه و دانش به باید دانشجو
 گاردنر،) باشد دیگران بردارفرمان و باشد تکراری ای،حرفه فرد صورتبه اینکه نه اشدب بودن

1396 :48.) 
 درنهایت و کندمی وتحلیلتجزیه و آوریجمع را گوناگون منابع اطالعات گربیترک ذهن

 صالحیت یک به ویژگی این. باشد معنادار همه برای که بخشدمی انسجام ایگونهبه را هاآن
 و استوک) شودمی تبدیل کنندمی زندگی یافتهتوسعه دنیای در که کسانی برای ساسیا

 قرن در که است کرده ادعا فیزیک نوبل جایزه برنده ،(2011) 4من گل ماری(. 2010 همکاران،
 از وسیعی یگستره تواندمی ذهن این. بود خواهد گربیترک ذهن ذهن، ارزشمندترین کیوستیب

 این سپس و دارد توجه ارزش و است مهم چیزی چه که بگیرد تصمیم کند، یبررس را منابع
 درواقع(. 64: 1396 گاردنر،) کند سنتز باشد معنادار دیگر افراد برای که هاییروش به را اطالعات
 به ارتباط بدون و نامنسجم اطالعات ورود از کندمی کمک فراگیران به اطالعات ترکیب توانایی

                                                 
1 Roper 
2 Stork 
3 Trevizan 
4 Murray Gell-Mann 
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 منسجم اطالعات از آن جایبه و پرهیز ندارد، ذهن تمرکز در ضعف جز ایهنتیج که ذهنشان
 که روشی بر عالوه هستند، گرترکیب ذهن دارای که کسانی(. 1397 زاده، بالغی) کنند استفاده

 چند طریق از را مسائل توانندمی کنند، نگاه واحد یمسئله یک به توانندمی مختلف متخصصان
 (.2010 همکاران، و استوک) کنند ایجاد متفاوتی و جدید عبیرت و کنند مشاهده لنز

 دهد، بیشتر ارائه جدیدی هایایده تواندمی است و انسجام و نظم پایه بر خالق ذهن
 کسانی مقابل در اما کنند،می طی را خود همتایان مشابه مسیر استادان و دانشمندان هنرمندان،

 سؤاالتی کنند،می ایجاد را جدیدی یزمینه متعارف، نمتخصصا این با شدید تقابل در که هستند
 گاردنر،) کنندیم حل و آشکار را ناشناخته و مجهوالت کنندیم نوآوری ،کنندیم مطرح را

 قوانین به محدود و یابدمی انگیزه مداوم چالش و اطمینان عدم توسط خالق ذهن(. 111: 1396
 و ترویزان) کندمی دنبال را غیرمنتظره و دجدی هایایده بلکه نیست، شدهتعیین پیش از

 شودمی باعث که است نمادین وخویخلق استحکام و دارای خالق شخص یک(. 2010 همکاران،
 خود ناپذیراجتناب هایشکست از و آورد دست به را الزم خطرات کند، کشف را خود دنیای

 بتواند باید دانش، سترشگ بر عالوه خالق شخص هدف(. 2012 گاردنر، و 1دیویس) بیاموزد
 است نبوده پذیر بینیپیش حالتابه که کند بنا نوین جهت در و جدید مبنای بر هاروش یکسری

 (.34: 1396 گاردنر،) باشد جلوتر هارایانه ترینپیشرفته از گام یک بدیع، هایعرصه در همواره و
 هاآن از و گیردمی ظرن در ار انسانی هایگروه و افراد میان هایتفاوت گذار احترام ذهن»
 ایگونهبه هاآن اب که است این دنبال به و کند درک را دیگران کندمی سعی. کندمی استقبال

 در تعصبی گونهچهی گذار احترام ذهن دارای افراد. بشمارد محترم نیز را هاآن و کند کار مؤثر
 «شتابندمی جدید یایده هرگونه بالاستق به سازنده شک با و ندارند دیگران و خود عقاید مورد

 مختلف هایهگرو میان در گذاشتن احترام(. 1396 همکاران، و زارعی از نقل به ؛2007 گاردنر،)
 هوش ترتیب،اینبه(. 143: 1396 گاردنر،) یابد اشاعه جامعه در باید عمومی احترام دادن نشان و

 گاردنر، و دیویس) رودیمبه شمار  گذار احترام ذهن اصلی هایاز ویژگی فردی بین و هیجانی
2012.) 

 را اختالفات که هاانسان همه برای است فراخوانی گذار احترام ذهن گاردنر، ازنظر
 دیگر هایگروه سایر به متعلق که کسانی برای و کنند زندگی هاآن با که بگیرند یاد بپذیرند،
 یا و خود اعتقادات گرفتن نادیده معنای به دیگران به احترام البته. شوند قائل ارزش هستند،

 باز، ذهن داشتن مستلزم گذار احترام ذهن یک دادن نشان. نیست دیگران عقاید پذیرفتن لزوماً

                                                 
1 Davis 
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 دیگران ارزش کاهش بدون اختالفات پذیرش و خود خاص شرایط با دیگران درک به اشتیاق
 نظرات درک و گفتگو دادن، شگو به تمایل دادن نشان معنای به گذار احترام ذهن داشتن. است

 مبتنی که منفی هایقضاوت از اجتناب و تردید و شک از که است معنی بدان این. است دیگران
 (.2010 همکاران، و استوک) شود جلوگیری هستند هاداوریپیش و هاکلیشه بر

 شود روعش تولد بدو از حمایتی محیط یک وجود شرطبا  است ممکن گذار، احترام ذهن
 گذار، تراماح ذهن. دارد شناختی بلوغ از مشخصی سطح به نیاز مدار اخالق ذهن مقابل، در اام

 قرار خود خصیش عالیق فراسوی را جامعه اهداف و است ترانتزاعی مدار اخالق ذهن و ترعینی
 اما نیست، محترمانه یرابطه یک با تضاد در اخالقی موضع یک(. 1397زاده، بالغی) دهدمی

 اخالق ذهن کی دارای که فردی. است هاگروه و افراد به نسبت ترپیچیده بسیار ضعمو شامل
 شخصی نوع چه من بپرسد خود از تواندمی او کند؛ فکر انتزاعی صورتبه تواندمی است مدار
 تواندمی فرد ؤاالتی،س چنین طرح از فراتر باشم؟ خواهممی شهروندی نوع چه باشم؟ خواهممی
 چگونه جهان کنند، رفتار من یمنزلهبه افراد یهمه اگر کند؛ فکر جهانی شکلی به خود، مورد در

 بدیهی است، نقش هر هایمسئولیت و حقوق شناختن رسمیت به شامل سازیمفهوم بود؟ خواهد
 رفتارهایی چنین اگر حتی کند؛می رفتار است داده که هاییپاسخ با مدار اخالق فرد که است

 (.187: 1396 گاردنر،) باشد تضاد در وا شخصی یباعالقه
 است، جریان در مداوم طوربه جهان در که شرایطی به توجه با( 2007) گاردنر بیان به

 که را نادرستی و درست سؤاالت تا دهدمی اجازه فرد زیرا به است؛ مهم مدار اخالق ذهن پرورش
 موضع یک برای است ممکن اعیانتز تفکر. بگیرد نظر در یابد،می گسترش فردی بین قلمرو از

 کاری» خوب کار یپروژه در شدهانجام مطالعات. نیست کافی که افسوس اما باشد، الزم اخالقی
 که دهدمی نشان «باشد اعال حد در خوب حس ایجاد و پذیریمسئولیت کیفیت، ازنظر که

 را اخالقی هایعادت اما هستند، انتزاعی تفکر به قادر شناختی ازلحاظ گرچه جوانان، از بسیاری
 زمانی مدار اخالق ذهن به دستیابی» رو،ازاین(. 2006 همکاران، و 1فیشمن) دهندنمی نشان

 کرده رشد است اجتماعی هنجار یک خوب، کار آن در که محیطی در فرد که شودمی حاصل
 همکاران، و زارعی از نقل به ؛2007 گاردنر،) «بگیرد قرار عرضی و طولی موردحمایت یا و باشد

1396.) 

                                                 
1 Fischman 
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ی در این زمینه توجهقابلی داخل و خارج از کشور حاکی از موارد هانهیشیپدر این راستا 
 ی(، در پژوهش2020و همکاران ) 1جرزیاسناکیفیت روابط اساتید و دانشجویان:  ازجمله؛ باشدیم

روابط استاد و  تیریکه مد دهدینشان م هاافتهیپرداختند،  دیروابط دانشجو و اسات تیفیبه ک
مثمر ثمر  ییمانند تعامل دانشجو یمثبت علم جیبه نتا یابیدست یبرا یدانشجو در آموزش عال

رابطه هستند که بر ابعاد جذب  تیفیاز ابعاد مهم ک یعاطف یریو درگ یاست. تعهد عاطف
رابطه  تیفیک یهااز جنبه دیبا دیاسات نیبنابرا گذارند؛یم ریو قدرت دانشجو تأث یریادگی ت،یرضا

هر دانشجو  یارتباط یازهایو ن دهدیمتناسب با همه جواب نم کردیرو کیآگاه باشند و بدانند 
در کنار عملکرد استاد در کالس که  کنندیمبیان  (2011و همکاران ) 2یاوپر نیچن. همستیچ

 نگلتونیس دارد. رندگانیفراگیادگیری در  یتوجهآنان نقش قابل یعاطف ،یرفتار ،یعوامل شناخت
به  "توانمند ساختن استادان در کالس دانشگاه  "تحت عنوان  ی(، در پژوهش2009) 3ومنیو ن

حرکت  یبه سمت دیخود با یهاکالس یکه استادان دانشگاه در اداره افتندیدست  جینتا نیا
 فکار را داشتن انعطا نیا یالزمه که دهندمتفکر، خالق و مستقل پرورش  انیکنند که دانشجو

 .دانندیم انیو برخورد دوستانه و توأم با احترام با دانشجو
آموزش مهندسی  تیفیبر کمحیط علمی دانشگاه  ریتأثبر  هانهیشیپی بامطالعه نیچنهم

عوامل مؤثر بر  یا( در مطالعه1394کارآموز و همکاران ): باشدیم قرارنیازااست که  شدهاشاره
 طی. محکنندیمبیان  دیدانشگاه و نقش اسات طیمحا رعمران  یآموزش مهندس تیفیبهبود ک

نخورده را متبلور دست یدانشجو را هموار و استعدادها یاحرفه و یفکر یتعال ریدانشگاه مس
دانشجو،  قیتوجه به منافع و عال ان،یدر دانشجو زهیانگ جادینقش استادان در ا نیچنهم ،سازدیم

دانشجو با پاداش  یهاتیکردن موفق تینفس و تقوعتمادبها جادیا ان،یدانشجو نیازهای ارتباط با
(، 2011و همکاران ) 4زیست او پام نتایج حاصل از پژوهش نیچناست. هم انکاررقابلیغ تیترب

 ندهیطور فزاها بهدر جامعه هستند، عملکرد آن یستون اساس کیها از آن است که دانشگاه یحاک
 ریتا مس کنندها کمک به آن و ل مختلف آماده کنندمشاغ یرا برا انیکه دانشجو ستا نیا

صدور مدارک فکر کنند.  یجاخود به یکنند و فراتر از منافع فرد دایخود را پ یزندگ
 یباز ندهیآ یهانسل یها و استعدادهادر رشد مهارت یاساس یها نقشدانشگاه ب،یترتنیابه

                                                 
1 Snijders 
2 Opre 
3 Singleton & Newman 
4 Setó-Pamies 
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 یرا برا داریپا یاندهیآ ی،شیبا جهان اند تیقافراد با موف نیحاصل کنند که ا نانیاطمتا  کنندیم
 .کنندیم جادیافراد جامعه در هر نقطه ا

 یناسبم یالگو ی،آموزش تیفیمرور ابعاد کدر پژوهش خود با  (1394افراشته ) یوسفی
 آموزش، یکه شامل پنج حوزه کل کندیارائه م ینظام آموزش مهندس یفیتوسعه ک یبرا
 سیدرآموزش ت یاست. در حوزه یابیو نظارت و ارز ی، خدمات تخصصمنابع و امکانات ،یریادگی

عد بب و و انتقال مطال یمعلم هیاستاد و دانشجو، روح نیرابطه مناسب ب یاصل کنخوب سه ر
 دیأکبا ت و یشناخت یدر سطوح باال ژهیو یبر دستاوردها یریادگی یاستاد است. در حوزه یعلم

 منابع و ی. در حوزهشودیم دیکار و جامعه تأک طیدر مح تیوفقم یبرا ازیموردن یهایبر توانمند
. شودیم دیها تأکو عملکرد مطلوب دانشگاه تیفیدر جهت ک یعنوان خدمات دانشگاه اامکانات ب
 شیزاال افدستاورد محور که به دنب کردیبه خارج از دانشگاه بر رو یخدمات تخصص یدر حوزه

نظارت و  یهدر حوز تیو درنها شودیم هیتوص یظام آموزش عالبازار کار در ن یازهایتوجه به ن
در  یمهندس یآموزش موازی و و مهندس یفن یهادانشکده یرونیو ب یدرون یابیبر ارز یابیارزش

 تیریمد یبرا ی(، مدل1391نژاد ) یمطهر، در همین راستا شودیمتوجه تام  دانشگاه و صنعت
 یهادانشکده یعلمئتیه یاعضا دگاهید یبا بررس ست کهداده اارائه  رانیدر ا یآموزش مهندس

آموزش  یهابرنامه یو اجرا یکه در طراح ه استافتیدست جهینت نیکشور به ا یمهندس
 شود. دیتأک یزمان بر علم و عمل مهندسطور همبه دیبا یمهندس

که است  نیا انگریب (1388) یسرکانیو تو انیزیپرونتایج حاصل از پژوهش  نیچنهم 
 ،دیجد یهایها و فناورها، برنامهروش یریکارگو ضرورت به یآموزش مهندس تیاهم رغمیعل

تسلط دارند  هیپاکه بر علم و دانش ییهابه پرورش مهندس رانیا ینظام آموزش مهندس
به همین دلیل الزم است  .کنندیرا اغنا نم یمل دیصنعت و تول یازهایضرورتاً ن که پردازدیم

کسب کنند، در این  شدنیجهانیی در عصر هامهارتنای این نیاز، دانشجویان مهندسی برای اغ
در عصر حاضر به  دانشجویان که دست یافتند نتیجه این ( به1392زمینه عبدالوهابی و همکاران )

پذیری نیاز دارند. انعطاف مسئله و ارتباطی، حل پذیری،مسئولیت گروهی، کار هایمهارت
مهندس موفق در جهان  کی یهاتی(، در پژوهش خود خصوص2011) 1نکنپوسانفا نیچنهم

 ییتوانا ،یارتباط مهارت ت،یابتکار و خالق ،یقو یلیتحل است: داشتن مهارت دهبرشمر ندهیآ
حل  ییتوانا ر،یپذفعال و سرزنده، زبردست و ماهر در تخصص خود، انعطاف ،یمداراخالق ،یرهبر

 مسئله.

                                                 
1 Sunthonkanokpong 
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اشاره ( 2015و همکاران ) 1سارکو یوتبه پژوهش  توانیمگاردنر  در خصوص ابعاد ذهن
 جیپرداختند. نتا یپرستار یرشته انیپنج ذهن دانشجو یتوسعه یبرا یابرنامه نیبه تدوکرد که 

مؤثر  انیح پنج ذهن دانشجووبرنامه در بهبود سط نیاست که ا نیا انگریپژوهش ب نیحاصل از ا
 باشدیذهن خالق م انپرستار یبرا یبعد ذهن نیتریکه اساسشد  خصمش نیبوده است. همچن

(، در 2015) 2گلن نیچنسازگار است. هم یکار طیدر مح یشغل پرستار تیبا واقع افتهی نیکه ا
حاصل  جیپرداخته است. نتا رستانیدب یذهن دانش آموزان دوره بعدپنج  یابیپژوهش خود به ارز

و خالق دانش آموزان در سطح  گربیصص مدار، ترکتخ ذهناز آن است که  یاز پژوهش حاک
و گاردنر  وسید قرار دارند. یو احترام گذار در سطح متوسط مدار اخالق یهاقبول و ذهنقابل

 اجیها احتفرزندان ما سزاوار پنج ذهن هستند: چرا به آن»تحت عنوان  ی( در پژوهش2012)
بر توسعه  یتالیجید یهاکه رسانه افتندیدست  جینتا نیبه ا «میها را پرورش دهدارند، چگونه آن
 نیابزارها از ا نیا کنند،یم تیها حمااز آن یخوبو به گذارندیم ریگانه تأثپنج یهاو پرورش ذهن

 توانندیم تالیجیرسانه د یپنج ذهن را برطرف کنند؛ ابزارها یهاچالش توانندیم قیطر
 اهش دهند.به تسلط را ک یابیدست یزمان الزم برامدت

ی پژوهشی حاکی از آن است که تدریس محتوای درسی در هانهیشیپبررسی و تحلیل 
 که شود سعی باید و باشندمی مهندسی هایدانشکده در اساسی ضرورت دو جهت تئوری و عملی

 دو هر کارایی و کیفیت دیگری از غفلت و یکی به توجه چراکهشوند؛  حفظ نیز هاآن بین ارتباط
 کند، برقرار کلیدی ارتباط عمل و تئوری بین یک مهندس باید گریدعبارت؛ بهدهندمی کاهش را
 تا باشد برخوردار پویا و سازنده تفکری از نظری، دانش بر تسلط بر عالوه باید دلیل همین به

 آموزش یی مربوطه در حوزههانهیشیپ طرفی از. باشد موفق هم عمل یحیطه در بتواند
 کلی حوزه پنج به توجه مهندسی آموزش نظام کیفی توسعه برای که است این بیانگر مهندسی
 در اما است؛ وافی و کافی ارزیابی و نظارت و تخصصی خدمات امکانات، و منابع یادگیری، آموزش،
 مهندسی آموزش نظام کیفی یتوسعه برای گاردنر، پنج بعد ذهنی لنز برهیتک با حاضر پژوهش

 خالق ذهن و گربیترک ذهن مند،نظام ذهن شامل که ذهنی ابعاد تیشناخ یحوزه بر عالوه
اخالق  ذهن و آمیزاحترام ذهن قالب در کار محیط و دانشگاه در مهندسان انسانی روابط است،
 در انسانی روابط یحوزه که است ذکر به الزم. است قرارگرفته وتحلیلتجزیه مورد مدار

آورده، مورد  میان به سخن آن از گاردنر که اخالق مدار و میزآاحترام دید با مهندسی هایپژوهش
 پژوهش این لذا است، شده تأکید آن به خاص طوربه حاضر پژوهش در اما است؛ شدهواقعغفلت 

                                                 
1 Wuttisartkul 
2 Gelen 
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 به کار دنیای در موفقیت و آینده دنیای در زندگی برای مهندسان چراکه باشد؛ ثمر مثمر تواندمی
 .دارند گاردنر توسط شدهمعرفی ذهن ابعاد زا چندی یا یک به نیاز طریقی

 یآموزش یهاتجربهی مهندسی عمران رشتهدر  تیفیباکلذا برای رسیدن به یک آموزش 
دارد. در  یینقش بسزا این امر دنیهستند که در تحقق بخش یازجمله عوامل یمهندس انیدانشجو

 یآموزش ینهادها یزیربرنامه م،یتو انفجار اطالعات روبرو هس یکه با رشد روزافزون فناور یجهان
 محترمو  یجهان یها بپردازد و خواهان شهروندانانسان یهاییتوانا ییبه گسترش و شکوفا دیبا

مطالعات خود به  رکه گاردنر د طلبدیاز ذهن را م یگرید یهاشکل ییامور، توانا نیا. باشند
ذهن خالق،  گر،بیر، ذهن ترکذهن تخصص مدا یعنیمؤثر از ابعاد مختلف ذهن  یبرداربهره

بر این اساس هدف کلی این پژوهش، . کندیذهن احترام گذار و ذهن اخالق مدار اشاره م
 منظوربه ذهن ابعاد بر تأکید با عمران مهندسی دانشجویان آموزشی هایتجربه تحلیل و شناسایی

 نیدد پاسخ به ادرصپژوهشگر  پژوهش نیالذا در  .است مهندسی علوم آموزش کیفیت ارتقای
کارشناسی  انیدانشجو یآموزشی هاو مغفول ذهن در تجربه دیسؤال است که ابعاد مورد تأک

 انیذهن در دانشجو ابعاد شدنو غفلت واقع دیدر مورد تأک یچه عواملو اند؟ کدمارشد عمران 
 عمران مؤثر است؟ یمهندس

 روش پژوهش
از روش پدیدارشناسی سعی در واکاوی  که با استفاده باشدیمرویکرد این پژوهش کیفی 

پنج بعد ذهن گاردنر ی آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران مبتنی بر هاتجربه

و کانون  پردازدیم هادهیپد یجوهره یبه مطالعهی روشی است که دارشناسیپد چراکهرا دارد؛ 

 نیفرض بر ا یدارشناسیپد در (.1390 ی و همکاران،)حاج باقر باشدیمد افرا یهاتوجه آن تجربه

 نیا ،دندار ییهمانندها ،دهیپد کیتجربه از  ریدرک و تفس یدر چگونگ دانشجویاناست که 

 بیترتنیابه و افتیدست ،کرد و به ذات آن تجربه فیدرک و توص ن،ییتع توانیرا م هایهمانند

 (.1391،یاحمد ز؛ به نقل ا0920، 1شناخت به دست آورد )فرانکل و والن دهیآن پد یدرباره

عمران  یارشد مهندس یکارشناس انیاز دانشجو یدر پژوهش حاضر، گروه کنندگانتشرک

 تیدانشگاه ترب ف،یشر یصنعت یهامطرح تهران )دانشگاه یهااز دانشگاه یکی بودند که در

( در حال و دانشگاه علم و صنعت یطوس نیرالدینصدانشگاه خواجه ر،یرکبیمدرس، دانشگاه ام

استفاده ، نوع مالک محور هدفمند روشرسان از گروه اطالع نیانتخاب ا ی. براباشندیم لیتحص

                                                 
1 Frankel & Wallen 
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با استفاده از قضاوت، داوری شخصی و تالش  کندیمی هدفمند پژوهشگر سعی ریگنمونه. در شد

هدف از باشد.  موردمطالعهی جامعهی انتخاب کند که در حد امکان معرف انمونهسنجیده 

و  یها اطالعات غنآن قیاز طر توانیبود که م ییدار واحدهاهدفمند، انتخاب هدف یریگنمونه

در این  ها(. مالک انتخاب نمونه1390،یموردنظر کسب کرد )ابوالمعال یدر حوزه یشتریب

از  بیترتنیابود. به داشتن معدل باال در گروه ورودی خود به شرکت در پژوهش و لی، تماپژوهش

 یورودممتاز  انینفر از دانشجو 18، ی از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمرانگروه نایم

 تیشرکت کردند. اطالعات جمع قیدر مصاحبه عم کهانتخاب شدند  1398و  1397سال 

 ذکرشده است: 1در جدول  یانتخاب یهانمونه یشناخت

 هشپژو در کنندهشرکت دانشجویان شناختی جمعیت : اطالعات1جدول 

 دانشگاه گرایش ترم ردیف
 تربیت مدرس سازه دریایی و هیدرولیکی 4 1
 علم و صنعت سازه 4 2
 تربیت مدرس های هیدرولیکیآب و سازه 4 3
 تربیت مدرس های هیدرولیکیآب و سازه 4 4
 نصیرالدین طوسیخواجه مدیریت منابع آب 4 5
 سینصیرالدین طوخواجه های هیدرولیکیآب و سازه 4 6
 امیرکبیر های هیدرولیکیآب و سازه 4 7
 تربیت مدرس های هیدرولیکیآب و سازه 4 8
 صنعتی شریف سازه 4 9
 تربیت مدرس های هیدرولیکیآب و سازه 4 10
 صنعتی شریف زلزله 4 11
 علم و صنعت های هیدرولیکیآب و سازه 3 12
 صنعتی شریف سازه 4 13
 تربیت مدرس کیهای هیدرولیآب و سازه 4 14
 نصیرالدین طوسیخواجه زیستمحیط 3 15
 امیرکبیر های هیدرولیکیآب و سازه 3 16
 تربیت مدرس های هیدرولیکیآب و سازه 4 17
 نصیرالدین طوسیخواجه های هیدرولیکیآب و سازه 3 18
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از  فرن 18ا و چهره به چهره ب قیعم یهاپس از انتخاب افراد، با استفاده از مصاحبه
زمان و  اطالعات شد، یآورعمران اقدام به جمع یارشد رشته مهندس یکارشناس انیدانشجو

با  شتریب یی. در ابتدا ضمن آشنادیگرد نییکنندگان تعها با توافق شرکتمکان مصاحبه
 یآموزش یهابهدر مورد تجر یو کل عیسؤال وس کی ،یمیصم یجو جادیکنندگان و اشرکت

 :لیاز قب یمصاحبه از سؤاالت اکتشاف یامهشد، در اد دهیپرس
 .دیده حیآن را توض یچگونگ ؟یعمل ایبود  یئورتها در دوران ارشد متمرکز بر آموزش-1
 د؟یدادیانجام م یکارچه یآموزش یهاتیفعال لیتکم یاستاد برا سیدر کنار تدر-2
 شتریرا ب هیروح آن د؟یبرخوردار هست کیآکادم یدر فضا یپرسشگر هیشما از روح ایآ-3

 .دیکن فیتوص
 یها از ابتکار عمل و نوآوردر حل آن ایآ د؟یکردیرا چگونه حل م یمسائل درس-4
 د؟یکنیاستفاده م
 دارد؟ یممتاز یژگیشما چه و یالگو د؟یهست یریالگوپذ یشما دانشجو ایآ-5
ر هر زم به ذکر است دشد. ال دهیکنندگان پرساز شرکت ترقیکسب اطالعات عم یبرا

نشده  هیته شیو از پ شدیم دهیکنندگان پرسشرکت یهامصاحبه، سؤاالت با توجه به پاسخ
و د نانیمنظور اطمبه دست آمد اما به یمصاحبه اشباع نظر نیدر شانزدهم تیبودند. درنها
بود  قهیدق 60طور متوسط زمان هر مصاحبه بهکار قرار گرفت. مدت تورهم در دس گریمصاحبه د

بط کنندگان اجازه گرفته شد، پس از ضاز شرکت یریاز شروع مصاحبه جهت اعتمادپذ که قبل
پس آن پرداخته شد، س لیوتحلهیمتن و تجز یآن به نوشتار به بازخوان لیها و تبدمصاحبه
و  ییارو دیتائ یها، براداده یو کدگذار نیتدو ،یسازادهیپصورت گرفت. پس از  یبعد یمصاحبه

صاحبه کننده در مشرکت یاعضا ینیروش بازب قیابزار، از طر یریاعتمادپذ تیلبه قاب یابیدست
ها قرار آن دیائصورت گرفته مورد ت یرهایشده و تفساستخراج یاستفاده شد تا صحت کدها

ه شد استفاد شدهیاطالعات گردآور لیوتحلهیتجز یراب یزی. در پژوهش حاضر از روش کالردیبگ
 است: لیکه مراحل آن به شرح ذ

کننده در پژوهش و نظرات افراد شرکت فیس از ضبط هر مصاحبه و ثبت آن، توصپ -1
 شد. پیداده شد و اظهاراتشان کلمه به کلمه تاطور مکرر گوشبه

ا اطالعات معنادار و مرتبط ب ریز ،یهندسم انیدانشجو فاتیتوص یپس از مطالعه -2
شده ختهحت عنوان استخراج جمالت مهم شنامرحله ت نیشد. ا دهیموردمطالعه خط کش یدهیپد

 است.
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کننده بوده رکتشتفکر  یکه بخش اساس یاز عبارات مهم یمرحله معان نیدر ا -3
 است. یمرحله تحت عنوان، فرموله کردن معان نیاستخراج شد. ا

دقت مطالعه شد و بر توسط پژوهشگر به شدهنیتدو میفاهم ،یبعد از استخراج معان -4
از  ییهاممرحله، ت نیدر ا بیترت نیکرد. بد یدهو سازمان یبندرا دسته میه، آن مفاهاساس تشاب

 .شودیم جادیخاص ا یهایبنددر خوشه شدهنیتدو میمفاه
 یهایبندموردمطالعه در دسته یدهیمنسجم از پد فیتوص کیدر قالب  جینتا قیتلف -5

 به دست آمد. یجامع
 طور واضح و بدون ابهام ارائه شد.به فاتیتوص یمرحله، ساختار اساس نیدر ا -6
 ر نمونه انجام شد.هبا ارجاع به  یینها یهاافتهی یاعتباربخش تیدرنها -7

 هایافته

رشد ا یکارشناس انیدانشجو یآموزش یهاول ذهن در تجربهو مغف دیابعاد مورد تأک -1سؤال 

بعد  بیبه ترت انیدانشجو یآموزش یهاها و بر اساس تجربهمصاحبه یاند؟ با بررسعمران کدم

الق اخ یو بعد ذهن دیاحترام گذار مورد تأک یخالق و بعد ذهن یتخصص مدار، بعد ذهن یذهن

 اند.شدهصورت جدول ارائهشده است که در ادامه بهمورد غفلت واقع گربیترک یمدار و بعد ذهن

 عمران یمهندس انیدانشجو یآموزش یهادر تجربه دی: ابعاد ذهن مورد تأک2جدول 

ابعاد 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

ذهن 

تخصص 

 ارمد

 یتجربه منف

 یو القا یآموزش

از عوامل  یمنف

 یرونیب

 کردمیم دوست دارم و فکر یلیعمران رو خی من رشته -1

ست مدل ارشد گرفتن رو دو نینبود؛ اما ا یکاف سانسیل میبرا

 کیاجبار، بعد تو به یدرس رو بخون یکسری دینداشتم چون با

 یلیخ زیچکیرو  یوقت دار سالهکیماهه تا  6کوتاه  یبازه

 کیو بعد از مطالعه و پژوهش به  یکارکن یو تخصص یجزئ

 ستیجالب ن یلینده. به نظرم خ ایکه جواب بده  یبرس جهینت

دوتا  میبتون یو جزئ زیموضوع ر کیکه ما آخرش در مورد 

 .میجمله بگ

سال بود که تو  نیدار بودن و چندکه سابقه ییاستادها -11

پرسش و پاسخ رو  یفضا یلیدانشگاه با دانشجوها در ارتباطن خ

حوصله  یلیبود خ نیبه خاطر ا دیشا لشمیدل کردندیفراهم نم
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ابعاد 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 هیسال  ستیب ایشلوغ بود  یلیسرشون خ نکهیا اینداشتند 

 .بود ندیشااشون خوها برسؤاالت بچه رو درس دادن، یمطلب

 یعملکرد تخصص

 و متفاوت دانشگاه

 یلیخ گرید یهابا دانشگاه سهیما در مقا شیدر گرا -1

 نمیبیاز موضوعات هست که م یلیکار شد. خ یتخصص

 نشدن اما ما خوب ریاصالً باهاش درگ گرید یهادانشگاه

گذروندن دوره ارشد اطالعات  نیبا هم ،میدونیدرموردش م

 .میکرد دایدست پ یاز موضوعات تخصص یلیخ یارهدرب یادیز

 یکاوشگر هیروح

 یبرا اقیو اشت

 دانش تیتثب

ارشد خود دانشجو حرف اول رو  یتو دوره کنمیمن فکر م -7

 و کنندیم جادیا زهیانگ دیدانشگاه و اسات یو تا حدود زنهیم

افزارها رو ، نرمیداره به خودت که چطور سرچ کن یبستگ شیبق

 .یو چطور کارکن یریادگی

تاب رو خوندم ک کیدرسم کل مسائل  کی یبرا ادمهیمن  -10

 ودمخ شتری. برمیماکس اون درس رو بگ یتونستم نمره نکهیتا ا

 یهابودم به تالش یهم متک نامهانیدر پا یتالش کردم حت

بخواد  هنکینکرد ا یچنانم کمک آنیو استاد راهنمابودم خودم 

هر  ممکنه باب دل رفتار نینبود. خب ا نایو اافزار ران کنه نرم

 کفادانشجو رو خود تونهینباشه اما خب به نظر من م ییدانشجو

 شم.من خودم االن تو مقاله نوشتن تونستم ماهر ب کنه؛ مثالً

 روحیه تقویت

 برای گراییعمل

 تخصص کسب

 بیشتر

 نداشتم؛ اما با یکیدرولیه یهانسبت به سازه یدید لیاوا -3

دوره باهاشون  نیکه در ا ی، افرادیدرس هایراندن واحدگذ

دن شکه انجام دادم باعث  ییهاارتباط برقرار کردم، پروژه

 نهیدر زم ییبشه. درسته کار اجرا شتریب نهیزم نیتخصصم در ا

جام که ان ییهانداشتم اما با توجه به پروژه رونیدر ب کیدرولیه

 م.انجام بد یعلم یهالیتحل تونمیدارم و م یعلم دیدادم د

 خروجی

 فردمنحصربه

 داشتن

افزوده بود که ارزش نیا یلیتکم التیهدفم از ورود به تحص -4

افزوده که انجام دادم دنبال ارزش یکنم، من تو هر کار جادیا

 لمیپشت اتومب یوقت ،یرانندگ نیبودم و دنبال پول نبودم. هم
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ابعاد 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 لمیاتومب ایودم به خ یتیبودم که چه قابل نیدنبال ا نشستمیم

 کیفرد بشه، بشه منحصربه دهالعافوق جورکیاضافه کنم که 

 باشه و دوقلوش وجود نداشته باشه.

 معلومات برتکیه

 وابستگی و استاد

 بیرونی عوامل بر

دومم کار کرده  یراهنما بود که یزینامم چ انیموضوع پا -8

به  کردم البته مدام هیخاطر به معلوماتش تک نیبود به هم

 .کنه دیتا اعتبار شو تائ دادمیاولم نشون م یراهنما

 نامم انی. تو پاکنمیم هیبه معلومات استاد تک شتریمن ب -12

د م بوانجام بدم اول نظر استاد برام مه خواستمیم یهم هر کار

 .دادمیو به حرفشون گوش م خواستمینظر م شونیو از ا

 آموزشیتجربه

 و مثبت

 برانگیزچالش

 نددادیم یناتیبودند که هر هفته بهمون تمر دیاز اسات یکی -6

 میتکه داش یزیبا مفهوم چ کردیم ریکه دانشجو رو واقعاً درگ

 یحت کردیدرس واقعاً به دانش ما اضافه م نی. امیخوند یم

م بود فیکرد و تونستم تو اون بعد که ضع ادیمهارتامون رو ز

 کنم. یخودم رو قو

 روحیه داشتن 

 در شگریپرس

 مطالب درک

 که سؤالم ستمین نیو نگران ا پرسمیم دایمن خودم سؤال ز -6

ر د پرسهیدانشجو سؤال م یکه وقت نهیا تیواقع، باشه ییابتدا

ر انگا ادین شیبراش پ یسؤال چیه یدرس قرارگرفته وقت انیجر

 پرت شده از موضوع و گوش نکرده.

 به یافتن تسلط

 دانش یپیکره

اما  کردمیو در کنارش سرچ هم م کردمیا شک مهبه داده -7

 کی م کهبود نیداشتم دنبال ا یمشخص نیددال کیخب چون 

 .رمیادبگیمسئله رو از اول تا اخر حل کرده باشم و 

که بعداً  کردمیتم و فکر ماز درسا که عالقه داش یدر بعض -11

. بخونم شتریدر موردشون ب کردمیم یممکنه دنبالش برم سع

 .اصل دانش برسم به که کردیکه کمک م یزیمقاله هر چ کتاب

 و پشتکار داشتن

 نتیجه رویکرد

 مداری

دانشگاه هم  نیاگر تو برتر ینقش دارند حت یتا حد دیاسات -15

 ریشما تأث شرفتیتو پ دتوننیافراد م نیا یتا درصد یدرس بخون

گرده به تالش خود دانشجو. تو  یبرم شتریب د،داشته باشن
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ابعاد 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 ستشیارشد به باال که پژوهش محوره و آموزش محور ن یدوره

چه اندازه به  اداره که ت یبه دانشجو بستگ یادیتا حد ز

اگر که عالقه  ی،عالقه دار یذاریروش وقت م یکه دار یموضوع

وقت  یصرف کن یبراش انرژ یتونیباشه به همون نسبت م ادیز

 .یریگیهم م یخوب یجهیخب قاعدتاً نت یبذار

 باکیفیت ریستد

 استاد

تمام دند حاضر بو گذاشتندیمیکی از اساتید خیلی وقت  -12

خوب  کنهیم سیکه تدر یفصل رو درس نده اما اون قسمت

بفهمند درواقع براش  انیبده وقت بذاره تا دانشجو حیتوض

 .تیمهم بود تا کم تیفیک

 دانش بر تمرکز

 کاربردی

متخصص شد.  شهیمن یدانشگاه التیقط با تحصفبه نظرم  -16

ک رفت تا بتونه موضوع رو در یمدت کارآموز هی دیبادانشجو 

کار شدم  ریو درگ یِشگاهیمن چون آزمای نامهانیپا کنه؛ مثالً

 .دمیانجام م یدرکش کنم چون عمل مستتونر بهت

ذهن 

 خالق

 روحیه

 و پذیریریسک

 پردازی جدید ایده

کنم و  ادهیپ دیجد زیچکیکردم تو کارم  یسع یلیمن خ -1

 نایا ی؛ اما همهایکنم به در چیدنبال نوآوری بودم که سکو رو پ

ر بسترش و اگهند که به دانشجو امکاناتش رو بد نهیاش االزمه

 .یخوریفراهم نباشه به مشکل برم

م انجا یدیبودم که کار جد نیهمش به دنبال ا نامهانیتو پا -5

 و مریبه کار گ دردناستفاده نک گهید یکه دانشجوها یبدم، روش

 دنبال نوآوری بودم.

استفاده از  

در  یتکنولوژ

 جهت نوآوری

 

 

 و استفاده دهیدانشش رس ییانتها هیگفت عمران به رو شهیم -2

مسئله  کیعنوان و نوآوری تو دانش عمران به یاز تکنولوژ

 نددیکه دنبال راه کار جد ییهستن دانشجوها خب. شدهمطرح

ر دکه  یشده مخصوصاً کسان ادیز یلیخ یوژو استفاده از تکنول

 .رنیم شیخوب دارن پ یلیخ کنندیکار م شگاهیآزما
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ابعاد 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 و نوآوری داشتن

 در عمل ابتکار

 یتوسعه جهت

 دانش

 گهید یهااهردنبال  کنهیم یمعرف یراه کیاستادم  یوقت -3

ری ، نوآویادهیا شهیم نمی. ببنکارویو اصالً دوست دارم ا رمیم

گرفتم و  ادی دیجد زیچ نهی؛ و حداقلش اریخ ای کرد جادیا

 کردم. ادیدانشم را ز

 از مسائل دیدن

 مختلف زوایای

 فتهویروند تو مغزم اتفاق م نیرسم اب دهیچیپ میاگر به مفاه -3

 یمختلف رو بررس یهاهی، زاوکنمیکه دوباره بهش توجه م

ها پازل نیو مجموع ا نمشیبیم گهید دگاهید کی، از کنمیم

 ارتش کنمپپارت  امی. نمکنهیهضم مرو برام قابل دهیچیمفهوم پ

مختلف  دگاهیاز د اهمبکم هضمش کنم، همه رو که بتونم کم

 .کنمینگاه م

 باوری ساختن

 فردمنحصربه

 کردمیکر مهست و قبلش ف ینینامم کار سنگ انیپا دونمیم -4

عد از سه ما با وفتمیتر بها برا دفاع عقببچه هیکه ممکنه از بق

 وترمبازم جل ینیسنگ نیبا ا نمیبیم کنمیم یابیارز یماه وقت

 رو دارم که اونا ندارن. یچون من باور

 قوی اراده داشتن

 به باور و

 خود هایتوانایی

رو  نامهانیموضوع پا نیبه من گفتن ا ایلیتو دوره ارشد، خ-4

من  ها دارن بهشروعش کردم همون بچه یقبول نکن اما وقت

 تیجد نکهیا یکیبود  زیچند تا چ لشیو دل کنند؛یکمک م

که متوجه شدن من به حرف  یکیو  دنیخود من رو د

 .دمینم تیاهم شونیمنف

 از گرفتن درس

 تبدیل و اشتباهات

 فرصت به هاآن

 انجام بدم که اگر هم غلط رو یگرفتم که کار ادیمن خودم  -4

و غلط ر نیا لیدل نیا و بگم به سمیبود رو اون هم بتونم وا

 یمن سع درست ساختن. یانجام دادم و بعد تالش کنم برا

 و جرئت ستین یاساده زیچ ایکردم به خودم بفهمونم که دن

 ادید تا؛ که بعپنج سهیداشته باشه که دو دو تا رو بنو دیبا نویا

 دیبا خطا کنه، آدم دیچهارتا، من معتقدم آدم با سشیبنو رهیبگ

 ه.بش دهیرسش کش

 ینامهانیشخصاً خودم که مداوم دنبال چالش بودم. خب پا -2 مسیری در حرکت
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ابعاد 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 الگوی از خارج

 عادی

 یادیبه عمران ربط ز دیبود که شا DataScienceخودم 

 نداشت.

 مسیر ندادن ادامه 

 بقیه

 وقتچیاونا ه رنیرو م هیکه راه بق ییهابه نظرم آدم -6

. دخودشون رو کشف کنن تیعمق استعداد و خالق توانندینم

 دایپ یراه بهتر گردمیو م کنمیهستم که شک م یمن آدم

 کنم.

 در انگیزه داشتن

 ارتقای جهت

 علمی سطح

لوتر از جدو سه پله  نکهیباا یبودم حت یدرس TAمن  -8

که تو  دندیپرسیم یسؤاالت هیاما  ،تو کالس رفتمیها مبچه

 دادمیواب درست مج نکهیباا شدیم جادیذهن منم چالش ا

و  کردمیخونه دوباره در موردش سرچ م گشتمیبرم یوقت یول

 نیخودش بهتر سیاستادم بهم گفت تدر قاًی؛ که دقخوندمیم

 است. یریادگی یوهیش

 در عمل ابتکار

 مسائل حل

 مختلف

 زهیانگ افتادیکه برام سر کالس جا م ییهامن در درس -12

ل مختلف حجدید و  یهاروش دنبال رفتمیو م کردمیم دایپ

 داره اگه یاستاد بستگ سیبه تدر ادیز یلیخ نیمسائل. خب ا

 .کنمیاون درس تالش م یکنه منم برا سیاستاد خوب تدر هی

 گرفتمیحل مسائل بکار م یمختلف برا یهامن از روش -14

حلش  گهیوش در هیشده بعد با روش حل هیمسئله با  هیمثالً 

 نه. ایرسه  یم جهیبه نت ایم که آکرد سهیکردم و مقا

ذهن 

احترام 

 گذار

 اخالقی الگوپذیری

 اساتید از علمی و

و استاد  دبرجسته هستن ینظر علمهم از میاستاد راهنما -3

 یخوب یمن الگو یبرا شونیای. اند و هم ازنظر اخالقتمام

 .دهستن

 ثانیه هیانکه ث دمیدرونشون د ناًیعیکی از اساتید بود که  -4

 د.من الگو شدن یبرا کهاشون مهم بود بر

 به اساتید توجه

 دانشجویان عالیق

خودم گذاشت و  یاستاد کار رو به عهده نامهانیدر پا -10

 نیچند هایساز؛ مثالً تو مدلکردندینم لیتحم وقتچیه

 کردندیم ییحد راهنما نیدر ا شونیافزار وجود داشت و انرم
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ابعاد 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

و منو  یخوریبه مشکل برنم یرکنافزار کانرم نیکه اگر با ا

 .کردندیمجبور نم

ما توجه  قیو عال یفرد یهار دوران ارشد به تفاوتد -13

و  دادندیم شنهادیموضوع پ نیمعموالً چند دیاسات شد،یم

 خابنامش رو انت انیموضوع پا شیدانشجو طبق عالقه و توانمند

 .کردیم

 دادن میدان

 جهت در اساتید

 اداستعد شکوفایی

 دانشجویان

 ای شهیم هدیتوسط استاد د ایو استعدادها  قیعال نیا -14

اقدام کرده  ینیتمر حل یها؛ مثالً خودم براتوسط خود بچه

افزارش فالن دانشجو بودم که به استادم گفتم تو بخش نرم

 ادی شونیافزار رو از انرم نیبهتره و به استادم گفتم که من ا

 و از ایشون دعوت کرد که در ردگرفتم خب استاد هم قبول ک

 کالس برای بقیه هم توضیح دهد.

 پشتکار به اعتماد

 دانشجویان

تو  دیدانشگاه بودم، شا نیهم هم یکارشناس یمن دوره -16

 یشارشد کار پژوه یفعال نبودم اما در دوره یلیاون دوره خ

از  یکی کهیوقت گذاشتم. وقت شتریبو انجام دادم  شتریب

 تنمقاله نوش شنهادیکه من چقدر فعال شدم بهم پ دید دمیاسات

 .و کار را به من سپرد داد و بهم اعتماد کرد
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 عمران یمهندس انیدانشجو یآموزش یهادر تجربه شدهواقعغفلت ابعاد ذهن مورد  :3جدول 

 انیدانشجو مینقل و قول مستق یدیکل یهانکته ابعاد ذهن

ذهن اخالق 

 مدار

نامطلوب  یبازده

در  یآموزش مهندس

 صنعت

وارد نشده چون  یخوبعمل به یطهیدانش عمران در ح -1

ل استقبا یهست و کس برنهیهز دمیکه ما انجام م ییکارها

و  میدیکمتر انجام م یشگاهیکه کار آزما نهی. ضعف اکندینم

. ما چون میهست یو محاسبات یعدد یهمش دنبال کارا

مون بر  هیتک میکه خرج کن میرو پول ندا میامکانات ندار

 .هیرواقعیغ یزهایچ

وارد  یخوبعمل به یطهیر حدانش عمران د میاگر بخواه -6

 یدانشجو به دنبال کپ دسه گروه خوب کار کنن دیشود با

 دنبال دفاع کنه نباشه، استاد فقط به ترعیسر نکهیکردن و ا

 باشه که به درد کشور یمقاله دادن نباشه و دنبال موضوع

 دباشن ورخارج از کش یتکرار یهادنبال عنوان نکهیبخوره نه ا

 یعمل رانیچون ممکنه تو اون بستر جواب بده و تو بستر ا

 .دکنن تیهم حما نیمسئول ینباشه. از طرف

چون ، وارد نشده یخوبعمل به یطهیر حدانش عمران د -10

 یزکشور ما متأسفانه فقط به دنبال نمادسا یآموزش طیدر مح

و  میهست یپژوهش یعلم ای isi. به دنبال نوشتن مقاله میتهس

کارها  نیا تیفیکه ک میشیمتوجه م گذردیهرسال هم که م

ه ب ورمجب ستین یآنچنان تیفیو چون ک ترنییپا ادیداره م

 و دیاز اسات دی. به نظر من باشوندیم یمقاالت نیهمچ رشیپذ

 یهاهبا پروژ شود و فیتعر یابرنامه کیشروع شود  انیدانشجو

از جامعه حل کنند و  یشوند تا بتواند درد نکیل یکار

 .باشد یکاربرد
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 انیدانشجو مینقل و قول مستق یدیکل یهانکته ابعاد ذهن

اخالق  تیرعا عدم

 یدر فضا یاحرفه

 یکار مهندس

 یکار یفضا یندارد. از طرف یخوب تیفیکار هم ک یفضا -2

 اتیهست و با روح یخاص یفضا هی یعمران ازلحاظ اخالق

. یطراح ایت و اجراس نظار ایعمران  کار. سازهینم هایلیخ

که از  یانیدانشجو یبرا یبحث طراح یوارد شدن تو

از  اشباع و یلیخب خ یاومدن راحته ول یسراسر یهادانشگاه

ت سال زحم 20 دیبا دیداره و شا ینییپا یلیاونطرف درامد خ

؛ اما اون بخش عمران که یدرآمد خوب برس کیتا به  یبکش

وجدان  یلیهست که خ یمانکاریدرآمد داره بخش پ یلیخ

 حاضر اگر طیبا توجه به شرا یعنی ،یتوش داشته باش دینبا

 یهیسرما دیبا ای ذارنیکنارت میا  یبا وجدان کار کن یبخوا

 رییو تغ یفضا بش نیوارد ا یکه بتون یداشته باش یادیز یلیخ

 .یکن جادیا

 زهیتوجه به انگ عدم

 یرویو استعداد ن

 کارتازه

آقا که بچه  نیا گفتنیکه م کردمیکار م یطیمن تو مح -4

همه اختالف  نیا رادیا گفتمیمثال معنوانهست و فالن. به

کارس و  چیبچه س و ه شونیمهندس گفت ا هیکه  نجاسیا

 .رهیبگ رادیاز من ا ادیکارآموزه ب

تطابق دانش  عدم

در دانشگاه  یمهندس

 کار طیو مح

که رفتم سرکار  یلن خودم سابقه کارکردن دارم. روز اوم -5

 التمیدرسمم خوب بود؛ و تحص نکهیباا کردمیم یاحساس پوچ

 2 و 1نکرد؛ مثالً تو درس فوالد  یشروع کار بهم کمک یبرا

سرکار ازت  یریم یبود وقت کیو کالس یدست زیچهمه

کار  یای. دنیاریتعداد آرماتور به دست ب یدست خوانینم

 یجا ؛ ورهیم شیافزار پداره با نرم زیچمتفاوته و همه یلیخ

 اهتو دانشگ یدار ازیکار بهش ن طیکه تو مح ییابزارها یخال

 .شهیاحساس م یلیخ

در  یگذارهدف ریتأث

تحقق مثبت کار 

 یمهندس

 وفتهیاتفاق م یعمران زمان یرشتهدر وب خبه نظرم کار  -7

د اما بشه و همه دنبال همون هدف باشن یگذارکه هدف

 .ما این اتفاق نمیوفتهدر کشور  متأسفانه

 کردن یبنددارم به خالصه نوشتن و طبقهنمن عادت  -10منسجم  ریارتباط غذهن 
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 انیدانشجو مینقل و قول مستق یدیکل یهانکته ابعاد ذهن

 مطالب و دنبال ارتباط برقرار کردن بین مطالب درسی نبودم. عناصر نیب گربیترک

استفاده از مدل  عدم

در آموزش  یقیتلف

 یمهندس

 رند فقطدابا اساتید زیادی که  عمران یدر کل دانشکده -2

 پردازدیم یدر مهندس قیهست که به تلف دینفر از اسات کی

ن ز ایااما دیگر اساتید ؛ (و برق کیدانش عمران و مکان قیتلف)

ی قدیمی هاروشبلکه بیشتر از  کنندینمروش استفاده 

 .کنندیماستقبال 

 

 یمهندس انیشدن ابعاد ذهن در دانشجوت واقعو غفل دیدر مورد تأک یچه عوامل -2سؤال 

ورد معوامل مؤثر در  انیودانشج یآموزش یهاها و تجربهمصاحبه یعمران مؤثر است؟ با بررس

استاد، عملکرد  یاحرفه یهاتید، صالحاستا یعلم یشدن ابعاد ذهن شامل: کارآمدواقع دیتأک

 ،یناورو ف یدانشجو، تکنولوژ یفرد یهایژگیدانشجو، و یدرون زهیانگ ،یدرس یتوادانشگاه، مح

 یفالت عاطفعال و تعام سیاستاد، روش تدر یاخالق یهاتیصالح ،یرونیب داتیو تمه ریتداب

امطلوب شدن ابعاد ذهن مؤثرند شامل: عملکرد نکه در مورد غفلت واقع یعوامل نیچناستاد، هم

ر ب دیکعمران، عدم تأ ینامطلوب آموزش مهندس یبازده ،ینظام صنعت فیعدانشجو، کارکرد ض

 شدهمینظت 5و  4که شرح آن در جدول  باشندیم یدر اجرا، ادغام نکردن دانش مهندس قیتلف

 است:

 بر مورد تأکید قرار گرفتن ابعاد ذهن دانشجویان مهندسی عمران مؤثر : عوامل4جدول 

بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 ذهن تخصص

 مدار

 یعلم یکارآمد

 استاد

 

 

سال  یس یمن سابقه دیاز اسات یکی -14 مجرب بودن استاد

هر وقت پرسش و  شونیداشتند، ا سیتدر

 یخوببه افتادیپاسخ در کالس اتفاق م

و جواب  کردندیم تیریکالس رو مد

. البته الزمه نددادیتک دانشجوها رو متک

 .بردندیحساب م شونیبگم که همه از ا

من از دوره ارشد  یچون تجربه شخص -16

رو  شیاصل لیکننده بود و من دل تیرضا
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

دونم. در دانشگاه ما  یدانشگاه م دیاسات

برجسته عمران بودن که  دیسه تا از اسات

داشتن هرچند که  یخوب یدانش تجرب

هم  یداشتن و بعد از بازنشستگ ییسن باال

 .کردنیم سیتدر

بود  تیآپد یلیداشتم که خ یاداست -15 روز بودن استادبه

در جهان  یمجالت معتبر مهندس شهیهم

رو در  دیخوند و موضوع مقاالت جد یرو م

 .کردیکالس مطرح م

استفاده از منابع 

 دیمتعدد و جد

از منابع  سیتدر یبرا دیاز اسات یکی -14

 کردیخودش استفاده نم دیاسات یمیقد

(، دکردنیکار را م نیهم دی)معموالً اسات

و  کردیم سیمنبع رو تدر نیدتریبلکه جد

رو  دیجد یکه سورس ها یانیاز دانشجو

 .کردیاستقبال م کردندیم یبهشون معرف

 باال یعلم تسلط

 استاد

مسلط  دیاسات یارشد همه یدر دوره -7

 70که داشتم  ییهاسیها و وبودن. جزوه

درصد از مطالب درس رو پوشش  80تا 

 نبود و ما رو واقعاً با یو کمبود دادیم

 .دکردنیم ریموضوع درگ

 یهاتیصالح

 استاد یاحرفه

 

 

بازخورد منظم دادن 

و استفاده از نظام 

 یبندرتبه

تا استاد  5گروه منابع آب دانشگاه ما  -6

بود که هر هفته  شونیکیداشت که فقط 

که دانشجو رو  دادیم یناتیبهمون تمر

که  یزیم چبا مفهو کردیم ریواقعاً درگ

گروه  کی. ما هر هفته میخوند یم میداشت

 میرفتیکه از صبح م مینفره بود 4

حل  ریتا عصر و مداوم درگ یکتابخونه مل
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

البته در همان جلسه  .میمسائل بود دنکر

 .دادندیمهم بازخورد 

کردن  یکاربرد

 آموزش

 یهاسازه سیدر تدر دیاز اسات یکی -18

 سیالوه بر تدرع یبتن یهاو سازه یفوالد

 یصورت کاربرددروس رو به نیها، افرمول

ا مکس هم به م ید یافزار تربا نرم

 .دادیآموزش م

از روش  استفاده

متناسب با  سیتدر

 درس تیماه

 یهاها استاد بچهاز کالس یدر بعض -4

 مینفره تقس 5 یهاکالس رو به گروه

تا  دادیپروژه م کیو به هر گروه  کردیم

 نی. در امیاریالزم رو به دست ب مهارت

 یگروههم آمدیم شیپ یروش هر مشکل

و اگر بلد نبود استاد ما رو  کردیحل م

 .کردیم تیهدا

 سیکه تدر میداشت یدر ترم اول استاد -5

 شونیا یما بر عهده یهادو تا از درس

مهم  اریو بس یها تخصصاز درس یکیبود. 

رو به  ی. درس تخصصهیپا گرید یکیبود و 

روش فعال و با مشارکت دانشجوها انجام 

 یاما درس دوم رو با روش سخنران داد؛یم

کالس به ما  نیهم در ا یناتیالبته تمر

 .دادندیم

 ،یاز دروس تخصص یدر بعض -12

 یسازهیعمران شب یافزارهانرم لهیوسبه

که  یپروژه واقع کیو  م؛یکردیم

که  ؛میکردیم یسازهیشده بود رو شبانجام

 ما داشت. یریادگیدر  یادیز اریبس ریتأث
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

ها و از مثال استفاده

 متعدد یهامصداق

ملموس بود. با  دیاز اسات یکی سیتدر -12

که  یواقع یاهنشان دادن عکس از کار

 بیخودشون اجرا کرده بودند؛ مثالً معا

 .کردیم حیاون کار رو تشر

 دانشگاه عملکرد

 

 

 

 ییتخصص گرا

 دانشگاه

 نیدونستم که دانشگاهم ا یاز قبل م -4

متخصص شدن  یو برا دهیفضا رو بهم م

 کیتا  دهدیاجازه فکر کردن به دانشجو م

کامالً  ایتو دن یکه حت یرو بر یریمس

واقعاً ما  نرفته. ینوآورانه س و هنوز کس

 جهیبه نت مینتون ییکه جا میستینگران ن

 .میبرس

 

از  تیحما

 یهانامهانیپا

 یدکاربر

 

 

 یاتفاقاً دانشگاه ما بشدت حام -4

امکانات  بود؛ چراکه یعمل یهانامهانیپا

هم  دیفول داشتند خب اسات یشگاهیآزما

 سوق یعمل نامهانیرا به پا انیدانشجو

 .دادندیم

بر  یجد ترنظا

 یکارآموز یهادوره

ه ب شتریب دیها بابه نظرم دانشگاه -16

 هی دیبابها دهند.  یکارآموز یهادوره

رفت تا دانشجو بتونه  یمدت کارآموز

موضوع رو درک کنه. خب خداروشکر 

 کرد و بر ما ایفضا رو مه نیدانشگاه ما ا

 نظارت داشت.

بودن  یکاربرد یدرس یمحتوا

 محتوا

 یارشد برخالف دوره یدر دوره -8 

بود،  یها تئوردرس شتریکه ب یکارشناس

 یارهاافزبود با نرم تریها کاربرددرس

 .میمربوطه آشنا شد
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

موارد  یسر کی دیاسات سیدر تدر -12

از سد  دیکننده بود مثل بازدبود که کمک

 با سد بود. یتخصص ییو آشنا

ها درس یسریک ارشد  یدر دوره -18 

کردن  یکاربرد یبرا دیبود که اسات

 فیبرامون تعر ییهاپروژه یدرس یمحتوا

خب  افزار داشتبه نرم ازیکه ن کردنیم

باهاش کار  میریبگ ادی میبر میمجبور بود

 .میکن

 یدرون زهیانگ

 دانشجو

 
 

 

 

 

 

 هیداشتن روح

 هدفمند

 التیهدف وارد تحص من خودم با -2 

دانشم عمق  خواستمیشدم. م یلیتکم

ام، خب بدانم از رشته شتریکنه و ب دایپ

از  یعمران تو کارشناس یمهندس

 دهازی یمادر هست و همه یهایمهندس

رو  شییارشد عمران رو بخش ها شیگرا

اون  وقتچیکه ه میخوندیم یتو کارشناس

. من میرفتینم شیپ یها رو تخصصحوزه

 حیشدن رو ترج یخودم شخصاً تخصص

 نیبه هم .هاییگویکل نیبه ا دادمیم

از  یکیداشتم که حداقل تو  لیتما لیدل

لبته با اوارد بشم و  تریها تخصصحوزه نیا

 .شتریب تمرکز

و عالقه  پشتکار

 دانشجو

خوندم اگر  یبارها و بارها مطلب رو م -11

 کردمیها رجوع مبه رفرنس شدیحل نم

کرده بودن و  یاگر استاد سه تا کتاب معرف

 یمرجع هممون کتاب اول بود که همگ

و  نیدوم کردمیم یمن سع میخوندیم
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

در مورد  نمیکتاب هم بخونم و بب نیسوم

 نوشته. یچاون مطلب 

دانشگاه هم  نیاگر تو برتر یحت -15

توانند  یم یتا درصد دیاسات یدرس بخون

داشته باشند و  ریشما تأث شرفتیتو پ

گرده به تالش خود دانشجو.  یبرم شتریب

ارشد به باال که پژوهش محوره  یتو دوره

داره که تا  یبه دانشجو بستگ یادیتا حد ز

ش وقت رو یکه دار یچه اندازه به موضوع

ی خب من هم از این عالقه دار یذار یم

دسته دانشجوها بودم که پشتکار زیادی 

 داشتم.

فعال دانشجو  شرکت

 در کالس درس

پرسش و  یارشد فضا برا یدر دوره -6

 ادیپاسخ فراهم بود. من خودم سؤال ز

 یکه وقت نهیا تیو واقع دمیپرسیم

درس  انیپرسه در جر یدانشجو سؤال م

صورت از  نیا ریه است. در غقرارگرفت

 موضوع پرت است.

 یمدار جهینت

 دانشجو

بهم سپرده بشه رو خوب  یاگر کار -11

کارهام هستم تا به  ریگیو پ دمیانجام م

هستم و با  قیبرسم. دق یاجهینت کی

 .رمیم شیبرنامه پ

با افراد  ارتباط

متخصص در جهت 

 توسعه دانش خود

 یهاسازهنسبت به  یدید لیمن اوا -3

که در  ینداشتم؛ اما با افراد یکیدرولیه

دوره باهاشون ارتباط برقرار کردم،  نیا

ها انجام دادم باعث که با آن ییهاپروژه

بشه.  شتریب نهیزم نیشدن تخصصم در ا
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

در  کیدرولیه نهیدر زم ییدرسته کار اجرا

که  ییهانداشتم اما با توجه به پروژه رونیب

 تونمیدارم و م یعلم دیانجام دادم د

 انجام بدم. یعلم یهالیتحل

 یدرولوژیدرس ه یمن خودم برا -5 

به مشکل برخوردم چون استادم  یلیخ

 لیدل نینداشت. به هم یخوب انیقدرت ب

دانشگاه  نیکه تو ا یسراغ کسان رفتمیم

استاد کالس داشتن  نیدرس خوندن و با ا

کردن؟ گاها به  کاریکه اونا چ دمیپرسیم

 یکه برا کردمیمراجعه م سانسمیل دیاسات

 دارن؟ یشنهادیاون درس چه پ

 

متخصص شدن در عمران،  یمن برا -18 یبه کاوشگر اقیاشت

هم در  یخودم، مطالعات لدیعالوه بر ف

 یازهای، ندادمیمختلف انجام م یلدهایف

و در جهت آن  هیکه چ دمیدیجامعه رو م

 هی دمیدیم یوقت یحت کردمیتالش م

کنه منم تالشم رو  یاد سخت کار ماست

که  یاو اون منابع اضافه کردمیم شتریب

 حتماً از کتابخونه کردنیم یمعرف دیاسات

 ییهاخوندم در کنار جزوه یو م گرفتمیم

 د.گفتنیکه م

 یفرد یهایژگیو ذهن خالق

 دانشجو

 

 

دانش عمران وارد  نکهیا یبرا -17 یریپذسکیر هیروح

که به  ییهابهتره پروژهعمل شود  یطهیح

به  نامهانیعنوان پامشکل برخوردن به

ها بدن تا حلش کنن تا بتواند خود را بچه
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

کنند و بعداً که  سکیمحک بزنند و ر

 میسرکار بگ میاومد و رفت شیپ یتیموقع

حلش  یطورنیمشکل بوده و من ا نیا

که  نمیرو تو خودم بب ییواناکردم و ت

استاد به من  کهنیرو حل کنم نه ا یمشکل

کار رو انجام بده و به  نیکنه که ا کتهید

 .یرسیم جهینت

عمل در  ابتکار

 توسعه دانش

آمار  لیتحل نامهانیاز پا یتو قسمت -6

 کیو  بردیماه وقت م 3 ای 2حدود  م،یدار

 رونیب یاگر بد یهست حت یکار زمان بر

هفته وقت  کیانجام دهند؛ اما خودم 

گرفتم و  ادیرو  گریدروش  کیگذاشتم و 

 اون کار رو تو زمان کوتاه انجام دادم.

و  یاراده قو داشتن

 باور خود را ساختن

به من گفتن  هایلیتو دوره ارشد، خ -4

ما رو قبول نکن ا نامهانیموضوع پا نیا

ها دارن به شروعش کردم همون بچه یوقت

 زیچند تا چ لشیو دل کنند؛یمن کمک م

و  دنیخود من رو د تیجد نکهیا یکیبود 

که متوجه شدن من به حرف  یکی

 یو االن باور دمینم تیاهم شونیمنف

دارم که اونا ندارن چون خودم تالش کردم 

 باور را ساختم نیو ا

جانبه به همه نگرش

 مسائل

 تمیمقاله هام از خالق یریگجهیدر نت -8

که  گرید یاهیکردم و زاو یاستفاده م

 .کنمیه نگاه مبهش نگاه نکرد یکس

که در  ییهامن در درس یزهیانگ -12

 شتریب افتادیو جا م شدیکالس مفهوم م
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

مختلف حل  یهادنبال روش رفتمیبود. م

مسائل و از همه جوانب به اون مسئله نگاه 

 .کردمیم

در حل  نوآوری

 مسائل

اگر  یبقول استادم تز ارشد و دکتر -13

کنه و  کاریچ خواهدیم دانستیآدم م

. شدیپژوهشگر نم گهید ه؟یحل چراه

استفاده کنه و  تشیاز خالق دیپژوهشگر با

ا به ت رهیمختلف رو بکار بگ یهاحلراه

 نیجواب برسه خب من هم ا نیتردرست

 .کردمیکار را م

و  یتکنولوژ

 یفناور

تسلط بر 

 نینو یافزارهانرم

 یمهندس

عمران به دنبال  ازیمن با توجه به ن -2

ودم؛ بعمران  دیجد یافزارهانرم یریگادی

 یاستفاده از سنسورها ینهیدر زم

 سازه. یسازمختلف، مقاوم

 داتیو تمه ریتداب

 یرونیب

جهت  ی دربسترساز

 نوآوری

 

 زیچکیکردم تو کارم  یسع یلیمن خ -1

ا کنم؛ و دنبال نوآوری بودم ام ادهیپ دیجد

جو که به دانش نهیاش االزمه نایا یهمه

اناتش رو بدن؛ و اگر بسترش فراهم امک

. خب خدارو یخورینباشه به مشکل برم

 ایمن به لطف استادم مه یشکر بستر برا

 شد.

ذهن احترام 

 گذار

 یهاتیصالح

 استاد یاخالق

از  یاخالق یریالگوپذ

 استاد

تا از  25که  میپروفسور دار کی -1

خودش  یرو ساخته و برا رانیا یسکوها

سطح  ینظر علماز شونیا ست،هی کس

شدت اخالق دارند. در کنار علم به ییباال

 ادی شونیمن هم از ا کندیم تیهم رعا

 الگو شدند. میگرفتم و برا
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 یبودن که ازنظر اخالق دیاز اسات یکی -5

در  شونیمنش ا شهیبودن و هم یعال

 ماند. یخاطرم م

بودن که هم  یاستاد راهنمام فرد -11

. یزنظر اخالقتاپ بودن و هم ا یازنظر علم

 من الگو بودند. یبرا شونیا

شناس و وقت منظم

 بودن

ارشد، استاد  یبعد از ورود به دوره -6

منظم  یلیخ شونیبرام الگو شد ا میراهنما

 یتو زندگ یحت دمیکه د یبودن. اون نظم

 رو گذاشت. رشیهم تاث میشخص

منظم بود. از  یلیاستاد راهنمام خ -9

نه زود  آمدیم رید قهیدق کیکه نه  یینایا

 ادی شانی. خب من هم از اکردیم لیتعط

 گرفتم.

 

 

ضعف  نکهیا با میمن استاد راهنما -14 یو وجدان کار تعهد

داره و سکته کرده اما خودشون رو  یبدن

و  تیانسان نیو ا کندیوقف دانشجو م

 یبرا دهینشون م شونیکه ا یتعهد کار

دارند  یفیاخالق شر شونیمن ارزشمنده. ا

 کار کنند. شونیو همه آرزوشونه که با ا

 سیتدر روش

 فعال

 

تعامل مثبت و 

مشارکت دادن 

 یهادر بحث دانشجو

 یکالس

که  میداشت یارشد کالس یتو دوره -1

که  شدیصورت پرسش و پاسخ برگزار مبه

 نیجوان بودن، کالس ا یلیاستاداشم خ

و  شدیپرسش شروع م هیبود که با  یمدل

 .کردندیها شروع به حرف زدن مدانشجو
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

در کالس ما مشارکت دو طرفه استاد و  -3

 ییسؤال ابتدا کیدانشجو بود. دانشجو 

 یبعد سؤال بدتر قهیو ده دق دیپرسیم

 دهید یاکشن بد یو ر شدیم دهیپرس

 .شدیو به همشون جواب داده م شدینم

 یعاطف تعامالت

 استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و بها دادن  قیتشو

 دانشجوبه 

نامم به  انیپا یدرباره دمیاز اسات یکی -4

م کار رو انجا نینفر ا هیروز  هیمن گفتند 

که انجام  ینفرکیهرحال و اون به دهیم

حرف رو من  نی. اییمن باور دارم تو دهیم

که از طرف  یباور نیاثر گذاشت ا یلیخ

به من  کهیدرولیه شکسوتیکه پ یکس

 یاتختهو ر حرف نیشده بود. من امنتقل

انجامش  یتونینوشتم تو اتاقم که تو م

 .یبد

منصفانه و  رفتار

با  زیآماحترام

 دانشجو

ترام برام الگو بودند که اح یدیاسات -1

گذاشتن به دانشجو براشون مالک باشه. 

شأن دانشجو رو  دیهم با دیمتقابالً اسات

 حفظ کنند.

 یبودن که ازنظر اخالق دیاز اسات یکی -5

دانشجوها احترام  یبودن و به همه یعال

که با  ییذاشتن، نه فقط شاگردها یم

 برداشتند. نامهانیپا شونیا

 یبانیو پشت تیحما

 از دانشجو

 نیهم هم یکارشناس یمن دوره -16

 یلیتو اون دوره خ دیدانشگاه بودم، شا

ارشد کار  یفعال نبودم اما در دوره

ت وق شتریانجام دادم ب شتریب یپژوهش

که  دید دمیاز اسات یکی کهیگذاشتم. وقت
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بر  مؤثرعوامل  ابعاد ذهن

 ابعاد ذهن دیتأک

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

مقاله  شنهادیمن چقدر فعال شدم بهم پ

 نوشتن داد و بهم اعتماد کرد.

 یکه استاد راهنما دمیاز اسات یکی -8 صدرو سعه یصبور

موندن  یبرا لیبنده هم هست و تنها دل

ازنظر  شونیهستن ااین دانشگاه من تو 

صبور  یلیهم اسطوره هستن و خ یاخالق

 اوردمیکه کم م ییهرجا یهستن. من حت

که همون طور که  گفتمیبه خودم م

 دیمن هستن با یالگو یازنظر علم شونیا

 صبور باشم. شونیا ثلکه م رمیبگ ادی

به ابعاد  توجه

 تیمختلف شخص

 دانشجو

 یلیبودن که خ دیاز اسات یکی -5

دانشجوها بود و  هیحواسشون به روح

 یتو خاطرم م شهیبودن من هم نیزبیر

 مونه.

از  یکی کهیارشد وقت یدر دوره -16

که من چقدر فعال شدم بهم  دید دمیاسات

مقاله نوشتن داد و بهم اعتماد  شنهادیپ

 کرد.

و  قیبه عال توجه

 دانشجو یاستعدادها

 دیدیدر دانشجو م یاگر استاد استعداد-3

عد ترم ب یبرا یدرس TAعنوان او را به

 .کردیم یمعرف

بودن که چند تا  دیاز اسات یبعض -7

و اجازه  دادنیم شنهادیموضوع رو پ

 .یانتخاب کن نشونیب دادندیم

 
 ابعاد ذهن دانشجویان مهندسی عمران شدنواقعبر مورد غفلت  مؤثر : عوامل5جدول 
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عوامل مؤثر بر  ابعاد ذهن

ابعاد غفلت 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 ذهن اخالق

 مدار 

 
 

 

عملکرد 

نامطلوب 

 دانشجو

ضوابط  تیعدم رعا

 یکارگروه

 هایمیتهم متأسفانهدر کار گروهی  -3 

 تیرعااخالق کاری و شخصی رو 

 .کردندینم

 یو کاهل اهمال

در کار  انیدانشجو

 یعلم

 یطهیدانش عمران در ح میاگر بخواه -6

 انیدانشجو دیوارد شود با یخوبعمل به

 یرو کنار بگذارند و به دنبال کپ یبلتن

ن مدفاع کنه نباشه،  ترعیسر نکهیکردن و ا

 دسته آدما. نیاز ا ارندیاطرافم بس

عمل  یطهیاگر دانش عمران در ح -11

وارد نشده خب مشکل دانشجوها  یخوببه

 کنندیم یکاراوقات کم یهستند که گاه

 از ییجا هیتا  انیمثالً در گروه ما دانشجو

 جهیاگر به نت رفتنیم شیژه پپرو

 رونیب دادندیپروژه رو م هیبق دنیرسینم

در بازار کار  نایبراشون انجام بدن خب هم

 هیکه  هینطوریو ا خورندیهم به مشکل برم

 لنگه. یکار م یجا

 فیکارکرد ضع

 ینظام صنعت

 ییزاعدم اشتغال

 انیدانشجو یبرا

 یمهندس

 یرویبه مهندسان ن رانیبه نظرم مد -6

سابقه  دیو حتماً با شهیکار بهاداده نمتازه

 کار داشته باشند.

به  رانیندادن مد بها

 کارتازه یروین

کار  طیعنوان کارآموز در محبه یقتو-4

و  گرفتمیم رادیوارد شدم اگر ا

 همهنیا رادیا گفتمیمثال معنوانبه

 گفتی. مهندس ناظر منجاسیاختالف ا

ارس و کارآموزه ک چیبچه س و ه شونیا

 .رهیبگ رادیاز من ا ادیب
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عوامل مؤثر بر  ابعاد ذهن

ابعاد غفلت 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 یساالرستهیشا عدم

 کار طیدر مح

 یمهندس یکار طیدر مح -6

باعث  نیو هم ستین یساالرستهیشا

که دانشجوها دلسرد بشن و  شدیم

 باشن. رانیبه فکر رفتن از ا اشونیلیخ

مشارکت افراد  عدم

 جوان در کار

 یوبخعمل به یطهیدانش عمران در ح -8

که تازه  ییوارد نشده چون از دانشجوها

 .شهیاستفاده نم شوندیم لیالتحصفارغ

دانشجوها فقط در حال مقاله  نیا شتریب

رفتن و  دهیدادن هستند و تا مرحله ا

 هاشون. دهینشده ا ییاجرا

نامطلوب  یبازده

آموزش 

 عمران یمهندس

نبودن  یکاربرد

 هانامهانیپا

ادن اتفاق خوب در افت یبه نظر من برا -10

شروع  انیو دانشجو دیاز اسات دیعمران، با

شود و با  فیتعر یابرنامه کیشود 

 یدشوند تا بتواند در نکیل یکار یهاپروژه

 باشد. یاز جامعه حل کنند و کاربرد

افته که اون  یاتفاق م یکار خوب زمان -15

 کنندیکه دانشجوها انتخاب م ییتزها

مان زماه  8 یال 7هرحال باشه به یکاربرد

 باشه و موضوعات تهیفرمال دیپس نبا بردیم

موضوعات خوب  یانتخاب بشه و رو یعمل

ه ک ادیب شیپ یبشه تا فرصت یگذارهیسرما

 وارد بازار کار بشه.

نادرست  ارتباط

 دانشگاهصنعت و 

عمل  یطهیاگر دانش عمران در ح -13

 نیوارد نشده چون ارتباط درست ب یخوببه

مهم  یهاپروژه ست؛یو دانشگاه ن صنعت

 یدانشگاه یهاکشور دست متخصص
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عوامل مؤثر بر  ابعاد ذهن

ابعاد غفلت 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 است. یمعضل بزرگ نیکه ا شهیسپرده نم

 یریکارگبه عدم

 یدانش نظر

 

 یکه رفتم سرکار احساس پوچ یروز اول -5

درسمم خوب بود؛ و  نکهیباا کردمیم

نکرد؛  یشروع کار بهم کمک یبرا التمیتحص

 یدست زیچهمه 2و  1مثالً تو درس فوالد 

سرکار ازت  یریم یبود وقت کیو کالس

تعداد آرماتور به دست  یدست خوانینم

 یاری.ب

عمل  یارهیجز

کردن مهندسان در 

 کار طیمح

 

 یبه نظرم کار خوب تو عمران زمان -7

هدف  کیدنبال  یکه همگ وفتهیاتفاق م

باشند که در  ریپذتیباشند و مسئول

 یو هرکس افتدیاتفاق نم نیما ا یمهندس

 .زنهیساز خودشو م

اخالق  تیرعا عدم

 یاحرفه

 تیفیعمران ک یکار در مهندس یفضا -2

فضا ازلحاظ  نیا یندارد. از طرف یخوب

هست و با  یخاص یفضا هی یاخالق

 ای. کار عمران سازهینم هایلیخ اتیروح

 ی. وارد شدن تویطراح اینظارت و اجراس 

که از  یانی. دانشجویبرا یبحث طراح

 یاومدن راحته ول یسراسر یهادانشگاه

اشباع و از اون طرف درامد  یلیخب خ

سال  20 دیبا دیداره و شا ینییپا یلیخ

 ؛یدرآمد خوب برس کیتا به  یزحمت بکش

درآمد داره  یلیاما اون بخش عمران که خ

وجدان  یلیهست که خ یمانکاریبخش پ

با توجه به  یعنی ،یتوش داشته باش دینبا
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عوامل مؤثر بر  ابعاد ذهن

ابعاد غفلت 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 یباوجدان کار کن یحاضر اگر بخوا طیشرا

 یلیخ یهیسرما دیبا ای ذارنیکه کنارت م

فضا  نیوارد ا یکه بتون یداشته باش یادیز

 یکن جادیا رییو تغ یبش

 یستمیتفکر س نبود

 رانیمد نیدر ب

 یمهندس

دانش عمران در  نکهیا لیبه نظرم دل -3 

وارد نشده عدم  یخوبعمل به یطهیح

دارن و  یکیتفکر استات رانی. مدتهیریمد

مه ادا دیحل تا ابد با راهکی کنندیفکر م

 کنمیغلطه. من حس م نیداشته باشه که ا

 رییتغ دیکه به مسائل دارن با ینوع تفکر

 کنه.

ذهن 

 گربیترک
 

 

بر  دیعدم تأک

 در اجرا قیتلف

اجرا نکردن مدل 

 یدر مهندس یقیتلف

 دیعمران با اسات یدانشکده در کل -2

 دینفر از اسات کیکه دارند فقط  یادیز

 پردازدیم یدر مهندس قیهست که به تلف

و برق(؛ اما  کیدانش عمران و مکان قی)تلف

 کنندیروش استفاده نم نیاز ا دیاسات گرید

استقبال  یمیقد یهااز روش شتریبلکه ب

 .کنندیم

نکردن  ادغام

 یدانش مهندس

منسجم  ریارتباط غ

 یدانش مهندس نیب

خودم  یها، جزوهدرس درک بهتر یبرا -8

. اگر متوجه دمیفهمیو م خوندمیرو فول م

که استاد  یگرید یهابه رفرنس شدمینم

اما به دنبال  کردمیکرده رجوع م یمعرف

ارتباط برقرار کردن بین مطالب درسی 
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عوامل مؤثر بر  ابعاد ذهن

ابعاد غفلت 

 ذهن

 ی مستقیم دانشجویانهاقولنقل و  ی کلیدیهانکته

 نبودم.

تر بودم که اون مفهوم سرچ من راحت -13

ن به زباکه اون مفهوم رو  ییهاکنم و کتاب

 ونم.بار بخ نیدادن رو چند حیتر توضساده

 

 

 گیرینتیجه

است که عملکرد آن بر تمام  یاهر جامعه یاساس یاز نهادها یطور عام نظام آموزش عالبه

 ی وفن یهاطور خاص دانشکدهبه رونیدارد؛ ازا ییبسزا ریافراد آن جامعه تأث یزندگ یهاجنبه

بر  ایمولد و پو خته،یمهندسان فره تیمتخصص، ترب یرویورش ندر پر یاژهیو گاهیجا یمهندس

 انیدانشجو یآموزش یهاتجربه لیو تحل ییمنظور شناسالذا پژوهش حاضر به دارند،هدهع

آموزش علوم  تیفیک یمنظور ارتقابر پنج بعد ذهن به دیعمران با تأک یارشد مهندس یکارشناس

ابعاد ذهن گاردنر کانون توجه خود را بر مورد  ینهیپژوهش درزم نیصورت گرفت. ا یمهندس

عمران و عوامل مؤثر بر آن قرار داده  یمهندس انیابعاد ذهن در دانشجو شدنواقعو غفلت  دیتأک

 است.

و  شودیم دهیوضوح دعمران به یمهندس انیدانشجو یهااز ابعاد ذهن که در تجربه یکی

بعد از  نیمربوط به ا یخصص مدار است؛ کدها، ذهن تشده بود دیآن تأک یهامکرراً به مؤلفه

 یعمران برا یمهندس انی، دانشجوکنندیها اشاره مو بهبود مهارت ییذهن به تخصص، علم افزا

دارند که موجب  ازین یو فراشناخت یشناخت یذهن تخصص مدار به راهبردها هب یابیدست

به  انیدانشجو ،در دانشگاه کیآکادم یهالذا با آموزش ؛شودیها مآن شتریتخصص و مهارت ب

مهندس موفق و متخصص  کیبه  شدنلیورود به بازار کار و تبد یاما برا رسندیحداقل تسلط م

فهم و درک  یو توسعه قیعم یطور که ذهن تخصص مدار به دنبال حفار. همانکنندیآماده نم

است.  قیگاهانه و عمهدفمند، آ یریادگیهم به دنبال  یفراشناخت یراهبردها ،است انیدانشجو

مداوم به دنبال  دیها باآن .باشدیم تیحائز اهم اریامر بس نیدر ا انیدانشجو یزهیانگ رونیازا
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برسند و آنچه را که  یمهندس یخود باشند تا به تخصص الزم در رشته یهارتبهبود دانش و مها

و  یپژوهش زمان یهاافتهیا پژوهش ب نیا یهاافتهیاند اعمال کنند. طور تخصص مدار آموختهبه

 انیدر دانشجو شتریب یزهیباال منجر به انگ یآموزش تیفیاند؛ ک( که نشان داده1398) یپور آتش

، سازگار موردنظر را به دنبال دارد یدر رشته شتریو تخصص ب قیعم یریادگی جهیو درنت

 .باشدیم

جامعه  یعلم یبع توسعهمن ،تخصص و علم یبا سطح باال انیالزم به ذکر است دانشجو 

زمان هم دیابمهندس موفق  کیلذا با توجه به انتظارات جامعه و صنعت از مهندسان،  باشند،یم

لوم ع نیا با کاربرد لیتحص یدر همان دوره یمهندس یهیو علوم پا ینظر یبا فراگرفتن مبان

از  ی حاصلهاافتهی موکول نشود. لیبه بعد از فراغت از تحص ییآشنا نیآشنا شود و احراز ا

بیان  چراکه؛ مطابقت دارد (1388) یسرکانیو تو انیزیحاصل از پژوهش پروی هاافتهپژوهش با ی

 یهایها و فناورها، برنامهروش یریکارگو ضرورت به یآموزش مهندس تیاهم رغمیعل اندکرده

رند تسلط دا هیپاکه بر علم و دانش ییهابه پرورش مهندس رانیا ینظام آموزش مهندس ،دیجد

 یام است برالز لیدل نی. به همکنندیرا اغنا نم یمل دیصنعت و تول یازهایو ضرورتاً ن پردازدیم

 .کسب کنند شدنیدر عصر جهان ییهامهارت یمهندس انیدانشجو ازین نیا یاغنا

 مور و حلا یاجرا یخود برا یتخصص یالزم در رشته ییتوانا دیبا انیدانشجو نیچنهم

از و پرد دهیآن داشتن ذهن جستجوگر و ا ید که الزمهنرا داشته باش یو مهندس یائل صنعتمس

 یهاربهکه در تج باشدیم دیمورد تأک یاز ابعاد ذهن گرید یکیخالق  یخالق است، بعد ذهن

 ه ازخالق با استفاد یمهندس انیشد. دانشجو ییعمران شناسا یمهندس انیدانشجو یآموزش

تا به آن چنگ  گردندینم ونریدر عالم ب یگاههیبه دنبال تک کنند،یرا کشف م ها حداکثرحداقل

در  تیخالق خاص هستند؛ اما ظهور یسبک و روش دگاه،یفکر، دبزنند؛ بلکه خودشان صاحب

 و یآگاه یئمدا شیو افزا نیتمر هیدر سا یآمادگ نیاست. ا یمادگآ ازمندین ،یمهندس انیدانشجو

د، تر باشگسترده یمهندس انیو مهارت دانشجو یهر چه دامنه علم، آگاه. شودیم سریمهارت م

و  یضرغامکه  طور. همانکندیم دایپ شیافزا زین یابتکار و نوآور ت،یاحتمال تحقّق خالق

 یبرا در هزاره سوم آنچه که کنندیم دیتائدر پژوهش خود این مهم را  (1391همکاران )

و  عیصورت بدئله بهآنان در حل مس یتوانمند کند،یم جادیافزوده امهندسان ارزشی شهیاند

 .باشدیآنان م تیخالق
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ن بعد عمرا یمهندس انیدانشجو یآموزش یهادر تجربه دیمورد تأک یبعد ذهن نیآخر 

ه بتوجه  ،یفرد یهامقوله به درک تفاوت نیمربوط به ا ی، کدهاباشدیاحترام گذار م یذهن

 یهالفهمؤ نیترآنان که از مهم ییشکوفا یو تالش برا یمهندس انیدانشجو یو استعدادها قیعال

 تیفیکبه  دنیرس یپژوهش، برا یهاافتهیاند. بر اساس کرده دیاحترام گذار است تأک یبعد ذهن

 سوکی از دیاست. اسات ازین یرونیب یو الگوها یتیمطلوب در ذهن احترام گذار به منابع حما

ستند. ه هدر دانشگا یو انسان یعمل یالگو یی دیگرو از سو یلمع میمفاه حیمسئول انتقال صح

 صفات به نیقال ااز منظر انت یاخالق یهاو ارزش یبه اصول اخالق دیاسات یدرون ادباور و اعتق

اتر فر یوکار خود به سطحکسبو  تیدر فعال دیکه اسات ی. زمانباشدیم تیحائز اهم انیدانشجو

که  شودیگر مجلوه یو فناور یعلم تیاز فعال تریعال یهارزشا شند،یاندیم یماد یاز زندگ

ی هاافتهیآن است.  اتیافزوده از تجلعنوان ارزشبه تیفیک دیو تول یاثربخش ،یاحساس کارآمد

 اندکرده که بیان( 1392زاده و همکاران ) یخاقان ی پژوهشهاافتهاین بخش از پژوهش با ی

ستادان ا. نقش باشدیم، هم سو نمایند یزیرندگی دانشجو را طرحشیوه و بنای ز توانندیم دیاسات

، کنندیاه مادان نگآنان به است یاست، وقت لیبدیب انیدانشجو یبرا یریپذاخالق و الگو تیدر رعا

 .کنندیاستادان مشاهده م تیخود را در منش و شخص یرفتار یالگوها

در  اخالق تیعدم رعا یمهندساز معضالت بزرگ در آموزش  یکیاست که  ذکرانیشا

 ینبعد ذه یمهندس نایدانشجو یآموزش یهاتجربه ی. با بررسباشدیکار م طیها و محدانشگاه

 قرار دادنبه دیبا ،یمهندس یاخالق در جامعه جیترو یشده است؛ برااخالق مدار مورد غفلت واقع

 میگر بخواه. ااقدام کرد شانیهاو تجربه ییمتناسب با توانا یگاهیو جوان در جا ستهیشا مهندسان

ور به ن، بابا بها دادن به قشر جوا دیبا میکن یرا ط یمهندس یدر جامعه تیموفق یصعود ریس

 ،مینک شتریب معهو سعادت جا یآنان و مشارکت آنان در بازار کار، سهم آنان را در بالندگ ییتوانا

ر به فک دیها بادانشگاه ی. از طرفمیباشمتخصص  یرویشاهد فرار مغزها و ن دیصورت با نیا ریدر غ

با  رانیا یهاکار باشند. در حال حاضر دانشگاه یطهیدر ح یکردن دانش مهندس یکاربرد

 ع،یصنا عدم استقبال لیدارند، اما به دل را یتخصص یهاآموزش یآمادگ ،ییباال لیپتانس

و  یمالمحمدکه  طورنشوند. هما یسازادهیپ ستهیطور شانتوانسته به یتخصص یهاآموزش

 .اندکردهاذعان و صنعت  کیآکادم یو عمل در فضا هینظر نیشکاف ببر  (1399همکاران )
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و عالقه در  زهیانگ جادیو ا داریپا یریادگی یبرا، (2006) 1کارلویو د لوجان زعمبه

ار حل مسائل و بازار ک ریدرگ یصورت عملبهی لیالتحصبعد از فارغ ی بایدمهندس انیدانشجو

 نی؛ بنابراشودیم یاهآموزش دانشگ یباعث غنا و پربار ،با صنعت ترکیارتباط نزد چراکه؛ شوند

بتوانند  انیکرد تا دانشجو یاریبس دیتأک یو مورد یکاربرد یهابه مثال یدر دروس تخصص دیبا

 یاهستند بج لیما عیدر بازار کار حاضر شوند. چراکه صنا یشتریآن را لمس کنند و با تخصص ب

ظاهر  یاست برا مالز نیچند. همنرا جذب کن کارآزمودهمهندسان  ،یاستخدام مهندسان نظر

اعم از  یمهندس یموجود در حرفه یهاطرف یعمل، تمام یطهیدر ح یشدن دانش مهندس

مشابه را بخواهند و به دنبال  زیچکیصنعت  ی ومهندسسازمان نظام ،یمهندس یفن یهادانشکده

 گردد،یکار م یدر فضا یمهندس یبازده یکه منجر به ارتقا یاز عوامل یکی هدف باشند. کی

عمل کردن در  یارهیجز رونیاست، ازا شدهنییو تعهد به اهداف تع یاتحاد و همبستگ داشتن

در  شرفتیتوسعه و پ یبرا یمانع یمهندس رانیمد نیدر ب یستمیو نبود تفکر س یمهندس

 .شودیمحسوب م یمهندسنظام

 ن تا حدعمرا یمهندس انیدانشجو یآموزش یهاکه در تجربه یبعد ذهن نیآخر تینهادر 

 از یکم یلیداد خ؛ چراکه تعباشدیم گربیترک یبعد ذهن ،شده استمورد غفلت واقع یادیز

 یهافهکه از مؤل قیو تلف یسینوو خالصه یبندعناصر، طبقه نیب کپارچهیبر ارتباط  انیدانشجو

 یمهندس انیها، دانشجوهمصاحب قیدق یاند. با بررسکرده دیتأک باشد،یم رگبیمهم ذهن ترک

. کردندیکردن مطالب استفاده م داریدرک بهتر و معن یبرا گرید یهاکننده از راهمشارکت

 یهاشتهربرنامه درسی  شتریندارد و ب یگاهیجا قیتلف یمهندس یهادانشکده در نیچنهم

 یراتخصص الزم ب یاستادان و مؤسسات معدود واست  یاتهبر ساختار رش یمبتن یسمهند

 کردن دارند. بیکردن مهارت و ترک قیتلف

اخالق  یاز بعد ذهن یریگمنظور بهرهکه به شودیم شنهادیپژوهش پ یهاافتهیلذا بر اساس 

 نیا انیم یپل جادیروابط دانشگاه و صنعت و ا ی( به توسعهواقع شده مورد غفلت یمدار )بعد ذهن

 یدروس عمل سیآنان در تدر یواقع یهاو استفاده از تجربه یااخالق حرفه یدو در جهت اشاعه

دعوت از صنعتگران مجرب جهت  ای نمایشی( صرفاًی )نه دائممستمر و  یدهایبازد قیاز طر

شود.  ژهیتوجه و یریادگی تیفیتبع آن ارتقاء سطح و کدرس و به یهاحضور در دانشگاه و کالس

 مورد غفلت ی)بعد ذهن گربیترک یاز بعد ذهن یریگمنظور بهرهبه شودیم شنهادیپ ن،یه بر اعالو

                                                 
1 Lujan and Dicarlo 



ینصرالله دای، ش یاحمد نی* ، دکتر پرویصمد نیدکتر پرو  

 1400، پاییز و زمستان 24، شماره 12دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      244

 

 

 

 

 

طور به یارشته یهامهندسان عمران با درس ازیموردن یهاها و نگرشمهارت دی( باواقع شده

 د.رنیمتقابل قرار بگ تیشوند و موردحما بیو ترک دهیتندرهم یعال

 :شودیم یپژوهش یشنهادهایپ زین نهیزم نیدر ا یندهبه پژوهشگران آ نیهمچن

 یمهندس یهاانشکدهد ریپژوهش در سا نیا ،بیشتر یهاافتهیبه  یمنظور دسترسبه 

 .ردیانجام گ زین ی کارشناسی ارشددورهدر  گرید یهادانشگاهعمران 

 آن  جید و نتاگیرانجام  یعلوم پزشک ،یعلوم انسان یهادانشکده ریمشابه در سا یپژوهش

 شود. سهیپژوهش حاضر مقا جیبا نتا

 حصیلی رشته یتی بیشتر، این پژوهش در سایر مقاطع هاافتهدسترسی به ی منظوربه 

 شود. سهیپژوهش حاضر مقا جیآن با نتا جیو نتاگیرد انجام مهندسی عمران 

 وانتیم نی؛ بنابراباشدینم تی، فارغ از محدودیکنون یفیک یازجمله مطالعه یامطالعه هر

ورت صمطرح تهران  یهادانشگاه یمهندس یهاکاوش که در دانشکده نیاذعان نمود با توجه به ا

و  ندم نداریمتع تیقابل حاضرپژوهش  یهاافتهیاست،  یدارشناسیآن پد یاستراتژ نکهیگرفت و ا

 نیشد در اار یکارشناس یدر دوره یمهندس یدرس یهابرنامه یسازیتوسعه و غن یصرفاً برا

که  شودیم نهادشیپ یبه پژوهشگران آت نهیزم نیدر ا رونیاستفاده خواهد بود. ازاها قابلانشکدهد

را  هاافتهی یریپذمین کار قدرت تعمیانجام دهند، چراکه ا یکم ای ختهیبا روش آم یمطالعات

از  یضبع نیبه سؤاالت در ب ییعدم دقت در پاسخگودر این پژوهش  نی. همچندهدیم شیافزا

گران به پژوهش رونیآنان شد. ازا یمشهود بود که پژوهشگر مجبور به حذف مصاحبه انیدانشجو

هم با  گرید یسه مصاحبه ایدو  یبه اشباع نظر دنیبعد از رس یحت شودیم شنهادیپ یآت

 کنندگان انجام دهند.شرکت

آموزش  یناختش یهعالوه بر حوز تادانو اس یدرس زانی، برنامه رگذاراناستیاست س دیام

نظام  ریز یالدر تع یداشته باشند تا سهم یاژهیآنان توجه و یمهندسان عمران به روابط انسان

د ارش یکارشناس انیدانشجو یدر نظام بهساز یو متعاقب آن نقش یمهندس یدرس یزیربرنامه

 .ندینما فایامهندسی عمران 
 

 

 
 



...یه درسو غفلت شده در برنام دیابعاد ذهن مورد تأک ییشناسا  
 

 

 

 

 

245 

 منابع:

 کاردیاز زناان بااردار باا رو یآموزش گروه یهاتجربه ریتفس(. 1391فاطمه زهرا. ) ،یاحمد
 ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا. یکارشناس نامهانی. پاوال یوشنودآموزش گفت

د مجلاه رشاپ نج ذه ن گ اردنر.  هی به نظر یاطالعات با نگاه بی(. ترک1397زاده، سوسن. ) یبالغ

 .30-33(، 7)33 ،یآموزش یتکنولوژ

و  یدرس  یهاموضوع نهیهوش چندگانه در زم هینظر یمقدمات (. مطالعه1384. )نیحس ،یفیشر پاشا

 .11-34(، 4)11 ،یآموزش یهایفصلنامه نوآوردانش آموزان.  یسازگار

 یاسهیقا: محتوا و روش مرانیدر ا ی(. آموزش مهندس1388فرشاد. ) ،یسرکانیو تو دیجمش ان،یزیپرو

 .1-16(، 44)11 ،رانیا یفصلنامه آموزش مهندس. یصنعت یکشورها یبا برخ

 ،یراس انو خ میعم ران، اب راه یمحم د، ص الح ،یس رخاب یدوز یمنیکرد، سودابه،  یباران زادهحسن

)م ورد:  یندس مه-یفن  یدر آموزش ع ال تیفیعوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده ک نیی(. تب1396اباصلت. )

 .179-202(، 1)24 ،یتیبمجله علوم ترشهر تهران(.  یدولت یهادانشگاه یو مهندس یفن یهادانشکده

 یه اارزش ریت أث ی(. بررس 1395پ ور، مون ا. ) یو فاضل نیعبدالحس ،ینبو ن،یحس یزاده، عل نیحس

 دین دانش گاه ش هبر اخالق ک ار )موردمطالع ه کارمن دا یسازمان یریپذو جامعه یساالرستهیشا ،یفرهنگ

 .78-108(، 3)17 ،رانیا یشناسمجله جامعهچمران اهواز(. 

 تی فقمو دی (. کل1392. )یمرتض ،یو کامل راحمدیجواهر، ام ن،یحس ،یمحمود ،یزاده، مرتض یخاقان

-680(، 8)13 ،یآموزش در علوم پزشاک یرانیمجله ا. یفیک یا: مطالعهانیدانشجو دگاهیاز د یمعلم

672. 

در خصااو   انینظاارات اسااتادان و دانشااجو یاسااهیمقا یساا(. ب  رر1394روان، س رور. ) ره
 اه الزهرا.ارشد، تهران: دانشگ یکارشناس نامهانیدر دانشگاه الزهرا. پا استاد مطلوب یهایژگیو

ه وش ب ه  گ اردنر از هی تحول نظر ی(. بررس1396ابوذر. ) ،یو بهروز نیپور، حس ینلیاقبال، ز ،یزارع

 .126-141(، 1)7 ،تیو ترب میتعل ینامه مبانپژوهش. ندهیآ یذهن: پنج ذهن برا

م ل ب ر اس اس عوا انیدانش جو ش رفتیپ زهی انگ ی(. بررس 1398مهتاب. ) ،یور آتشاصغر و پ ،یزمان

 .75-96(، 33)16 ،یتیترب یمجله مطالعات روانشناس. یآموزش عال تیفیک کنندهنییتب
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 یدهاو اف راز دس تاور یی(. نق ش شناس ا1393محم ود. ) ،یو کمره ا یمهد ،یفراهان د،یناه ،یصادق

فصالنامه ق درت.  شیب رق گ را ی: آموزش مهندسیمورد پژوه ،یش عالآموز تیفیدر بهبود ک یریادگی
 .85-110(، 63)16 ،رانیا یآموزش مهندس

 زهی گو ان تیخالق نیرابطه ب ی(. بررس1391. )مانیو اخوان، پ یمصطف ،یجعفر درضا،یحم ،یضرغام

ئ م. د عالدر پژوهش کده پ ردازش هوش من ی: مطالع ه م وردیپژوهش  یهادر س ازمان ینوآور یافراد برا

 .37-64(، 4)1 ،یدر علوم انسان تیفصلنامه ابتکار و خالق

 

 انیدانشجو یاساس یهامهارت ی(. بررس1392. )نهیسک ف،یو ظر ونسی ،یانیروم ه،یمرض ،یعبدالوهاب

 .51-74(، 4)19 ،یدر آموزش عال یزیرفصلنامه پژوهش و برنامه شدن،یدر عصر جهان

 نیدوم. رانیو صنعت در ا یآموزش مهندس یها(. چالش1390و ظهور، حسن. ) یمحمدمهد ،یغفار

 .1390آبان ماه  ،ندهیبا نگرش به آ یکنفرانس آموزش مهندس

در دانش گاه.  یشیاندندهیبر آ یمبتن یزیربرنامه یبرا یمفهوم ی(. چارچوب1392مقصود. ) فراستخواه،

 .1-21(، 3)19 ،یآموزش عال یزیرفصلنامه پژوهش و برنامه

ر بهبود د ینقش آموزش مهندس یابی(. ارز1394. )ذیمحمد، زحمتکش، زهرا و محمد پور، پان وز،کارآم

آماوزش  یکنفارانس ملا نیو چهارم یالمللنیکنفرانس ب نیعمران. اول  یآموزش مهندس تیفیک
 .1394آبان ماه  ،یمهندس

ل، چ اپ او ه،ی قر ،یو نظ ر نیپ رو ،یترجمه ص مد ،ندهیآ یپنج ذهن برا(. 1396هوارد. ) گاردنر،

 .یتهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاه

 نام هانی. پارانیادر ا یآموزش مهندس تیریمد یبرا یارائه مدل(. 1391. )نینژاد، حس یمطهر

 .رانیا قات،یواحد علوم و تحق یتهران: دانشگاه آزاد اسالم ،یدکتر

انس تن، پ ل د جادی)ا یوزش مهندسامروز آم ازین ،یقیتلف ی(. برنامه درس1394. )نینژاد، حس یمطهر

 .17-38(، 66)17 ،رانیا یفصلنامه آموزش مهندسانجام دادن، شدن(. 

 ینیی. تب(1399واجارگاه، کوروش و فراستخواه، مقصود. ) یاباصلت، فتح ،یاعظم، خراسان ،یمالمحمد

فصالنامه . یف یک یک ردیها: رودر دانش گاه تیفیک تیریاستقرار نظام مد یراهبرد یها ستیبا شیبر پ
 .109-134(، 42)11 ،یآموزش تیرینو در مد یافتیره
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 یهارب هدر تج ی: ت أملرانی در ا یدانشگاه یو زندگ یشدن آموزش عال یا(. توده1392رضا. ) ،یهمت

 . 127-156(، 1)2 ،یدر دانشگاه اسالم تیریمد هینشر. انیدانشگاه یستیز

 نیلااو. یدر آموزش عل وم مهندس  یآموزش تیفیبر ابعاد ک ی(. مرور1394. )دیافراشته، مج یوسفی
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