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  1سعید احمدیدکتر 
رسی برنامه د طراحی چارچوب هدف با پژوهش این چکیده:

. شد ی مهندسی فناوری اطالعات انجاممحور در رشتهشایستگی

ی موردی های کیفی از نوع مطالعهپژوهش از نظر طرح جزء پژوهش

هیات  نفر از اعضای 15پژوهش،  یبالقوه کنندگان مشارکتبود. 

 12فناوری اطالعات و نیز  حوزه در های استان فارسدانشگاه علمی

 انتخاب هدفمند گیری نمونه روش با که دنفر ازکارفرمایان بودن

 و "اسناد بررسی"ابزار دو از هاداده آوری جمع شدند. برای

 همسو روش با. گردید استفاده " یافته ساختار نیمه مصاحبه"

 از ها،داده تحلیل شد. به منظور تایید هاداده اعتبارپذیری سازی،

 برای هاداده کدگذاری شد. در ادامه،  استفاده مضمون تحلیل روش

به کمک  انجام شد. الگو نشانگرهای و ها مالك عوامل، شناخت

های کیفی اولیه حاصل گردید و از معیارهای مصاحبه، داده

ها های کیفی برای سنجش اعتبار اولیه دادهاعتبارسنجی داده

استفاده شد. به کمک روش تحلیل مضمون چهارچوب اولیه مدل 

ها در یک به دست آمده، ابعاد و مؤلفهشکل گرفت و بر اساس نتایج 

های پژوهش عبارت ترین یافتهمضمون فراگیر، جای گرفتند. مهم

چارچوب پیشنهادی مناسب برای آموزش مهندسی فناوری از:  ندبود

توان در قالب چهار شایستگی کلی:  فنی،  رفتاری،   اطالعات را می

 در تواندمی العهمط زمینه ای و  ادراکی ارایه نمود. نتایج  این

درسی مهندسی فناوری اطالعات مورد توجه  طراحی و تدوین برنامه

 . گیرد قرار ریزان برنامه

چارچوب،  یطراح  ،یستگیشا ،یبرنامه درس: کلمات کلیدی

 ..فاوا  ،یآموزش مهندس

Dr. S.Ahmadi 
Abstract: This research was conducted with the 

aim of designing a competency-based 

curriculum in the field of Information 

Technology Engineering. The research was a 

case study in terms of qualitative research 

component design. The potential research 

participants included 12 faculty members in 

Fars province universities in the field of 

information technology and 15 employers who 

were selected through purposive sampling. The 

research data were collected using two tools: 

"Document review" and "Semi-structured 

interview". The data validation was confirmed 

by matching method and data analysis method 

was used to analyze the data. In the following, 

data coding was performed to identify factors, 

criteria and model markers. Initial qualitative 

data were obtained through interviews and 

qualitative validation measures were used to 

measure the initial validity of the data. Using 

the method of analysis of the content, the 

framework of the model was formed and, based 

on the results, dimensions and components were 

embedded in a comprehensive theme. The most 

important findings of the research were: The 

proposed framework for teaching IT education 

can be presented in four general competencies: 

technical, behavioral, context and perceptual. 

The results of this study can be considered by 

planners in the design and development of an IT 

engineering curriculum. 

Keywords: Curriculum, Competency, 

Framework design, Engineering education, ICT. 
. 

 

                                                 
 gmail.com1430Saeedahmadi@ . استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی   1

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25382241.1400.12.24.5.7
mailto:Saeedahmadi1430@gmail.com
mailto:Saeedahmadi1430@gmail.com


یاحمد دیدکتر سع    

 1400، پاییز و زمستان 24، شماره 12برنامه درسی آموزش عالی، سال  دوفصلنامه مطالعات                     76

 

 

 مقدمه
گسترش و  بلکه بهمادی آن؛  کثرت منابع نه به و برتری کشورها، آینده مللتضمین 

بستگی دارد. بین افراد ذینفع در برنامه درسی شامل  ی انسانی متخصصهانیرو تربیت
ها، اعتماد کمی وجود دارد و دانشجویان، کارفرمایان، استادان و اعضای هیأت امنای دانشگاه

ن بر این مبنا است که نظام آموزش عالی باید افراد را به اندازه کافی برای گذاراتالش سیاست
؛ 2001، 1باشد؛ آماده سازد )بانتاهایی که محل کار کنونی یا آینده با آن روبرو میمقابله با چالش

اجتماعی و اقتصادی،  یتوسعه(. علوم مهندسی در 1997، 3؛ هاوورت و کانراد2002، 2جونز
 نیروی متخصصضرورت آموزش مهندسی و تربیت کند. ت نقشی حیاتی ایفا  میفناوری هر مل

 است که بدیهی آشکار و قدر نعت، خدمات و کشاورزی آناز جمله صهای مختلف برای بخش
 توجه بود.و به آن بی توان آن را انکار کردنمی

وصیف ت عنوان به شرح زیر چهار در مهندس یک ،  هنر4پاردیو دانشگاه تعریف طبق
 :(1388است )فیض و زارع،  گردیده

 صنعتی؛ مسایل حل در فناوری کاربست 
 وفرایندها؛ مواد با مرتبط دانش از وسیعی حجم بر تسلط 
 واقعی؛ هایدرموقعیت فیزیکی هایفرمول و روابط کاربرد توانایی 
 ی تخصصی خود.حوزه ابزار و تجهیزات بکارگیری در مهارت 

مهندسی به تمرکز آن روی فراگیری دانش و نادیده گرفتن مسایل برنامه درسی آموزش 
(.  2002، 5ای وابسته است )الچیور و تاردیفآموزش شخصی و اجتماعی و توسعه شایستگی حرفه

-های مهندسی به وضوح بیان میسر دبیران مجله اروپایی آموزش مهندسی در مورد شایستگی

تقویت مهندسان شایسته از لحاظ تخصصی  های درسی مهندسی،ی برنامهکنند که هدف اولیه
 (. 2006، 6است )لیمایتره و همکاران

ی ها استفاده نموده و به بهرههایی که از ادبیات مربوط به شایستگیاز جمله حوزه
باشد. برنامه درسی مبتنی بر شایستگی که مفهومی حوزه خود افزوده است، برنامه درسی می

-های درسی عصر حاضر میرویکرد مناسب جهت طراحی برنامهباشد منبعث از این ادبیات می

درسی قرار  ها، محور برنامهشود که شایستگیدرسی موجب می باشد. اتخاذ این رویکرد در برنامه
های یاددهی و یادگیری و ارزشیابی( درسی )هدف، محتوا، فرصت گیرند و بنابراین، عناصر برنامه

                                                 
1. Banta 

2. Jones 

3. Haworth & Conrad 

4. Purdue University  

5.Lachiver & Tardif  

6. Lemaitre et al 
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 هایرسالت از یکی رهگذر، این (.  در2010، 1ی و همکارانگیرند )بگلبر اساس آن شکل می

 از انسانی منابع آن در که است شرایطی کردن فراهم درسی مبتنی بر شایستگی، اساسی برنامه

 اقتصادی، نوین و متغیر شرایط و نیازها با که شوند برخوردار هاییو مهارت نگرش و دانش

 آن تحقق تسهیل و امر این به اهتمام رو،این اشند. ازب هماهنگ و مشاغل متناسب بازار و صنعتی

 در درون ایرشته میان مطالعات به رجوع و درسی و آموزش هایبرنامه بازنگری مجدد مستلزم

 ایحرفه و شغلی هاینیازمندی مجدد سنجش دیگر طرفی از و طرفی، از های آموزشیسیستم

 (. 2013، 2همکاراناست )تامپسون و  کشور اقتصادی صنعتی و مراکز
های عملی قدیمی عبور کرده و به توان گفت که بحث برنامه درسی از حوزهبنابراین، می

کند؛ ها تأکید میها و شایستگیمهارت یتر و عملکردی که بر توسعهیک برنامه درسی کامل
ور توسعه و در نتیجه، برنامه درسی جدید به منظ (.3  2003تبدیل شده است )دوریا و همکاران، 

های اجتماعی و سازمانی باید مرزهای سنتی را تقویت مجموعه مناسبی از دانش فنی و مهارت
-( معتقدند که شایستگی2005) 5(. سینگال و همکاران2000، 4قطع کند )هامیلتون و همکاران

شوند؛ پیشرفت فراگیران های دقیق از دانش عمومی، شناسایی و صحت و سقم آن مشخص می
رود؛ آموزش تا حد امکان انفرادی کننده ون برنامه با ریتمی خاص برای هر شخص پیش میدر در

است؛ بر نتایج، الزامات مشارکت دانشجویان و کارفرمایان در تدوین یک استراتژی یادگیری تأکید 
 شوند. شود و تجربیات یادگیری از طریق بازخورد دائمی هدایت میمی 

ات اینترنتی و فناوری های ارتباطات، یکی ازعوامل کلیدی امروزه،  توسعه سریع اطالع
(.  پیشرفت سریع فناوری اطالعات و 2006، 6آید )آلبین و سوساتغییر اجتماع بشر به شمار می

های مختلفی از زندگی از جمله تاثیرگذاری برروی آموزش، سالمت، تحقیق و با جنبه 7ارتباطات
ی آموزش عالی، این پیشرفت و توسعه در فناوری اطالعات ارتباطات آمیخته شده است. درزمینه

گیرند و فناوری اطالعات به صورت گسترده  بر و ارتباطات را از عوامل مثبت تغییر درنظر می
؛ 2006، 9؛ جکسون و همکاران2005، 8گیرد )هاکینزی خاکی مورد استفاده قرار میروی کره

 (. 2006، 10نیوفر
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گیرد. میهای فناوری کامپیوتری را در بر عام کلیه جنبه فناوری اطالعات در معنای
ی دانشگاهی به بررسی مشکالت کاربران، برطرف ساختن فناوری اطالعات به عنوان یک رشته

نیازهای آنها در یک شرایط اجتماعی سازماندهی شده از طریق گزینش، خلق کردن، درخواست، 
های فناوری اطالعات، پردازد. هدف برنامهی مییکپارچگی، اجرا و مدیریت فناوری کامپیوتر

ای قرار گرفته و که آنها در جایگاه پیشرفتهآموختگان ماهر و آگاه می باشد؛ به طوریتربیت دانش
در زمینه رهبری و تحقیق در این رشته به خوبی آماده شوند. در طی دوره تحصیلی، یک فراگیر 

 (:2008، 1)النت و همکاران باید قادر به انجام دادن امور زیر باشد
ی توصیف و به کارگیری فناوری اطالعات مناسب و گزینش راهکارهای مناسب برا .1

 ها در راستای رسیدن به هدف هایشان؛کمک به افراد و سازمان
 عمل کردن به عنوان حامی کاربران؛ .2

 ها؛مدیریت منابع فناوری اطالعات برای افراد و سازمان .3

اص و اشخ ری اطالعات، ارزشیابی و کاربرد فناوری جدید برایپیش بینی تغییرات فناو .4
 ها؛سازمان

ضی و ها و بنیادهای علمی، ریافهمیدن و در بعضی موارد کمک کردن به رشد پایه .5
 نظری که دانش فناوری اطالعات بر آنها استوار است؛

 کار و زندگی کردن به عنوان یک عضو مناسب در جامعه.  .6

ها ای از صالحیتاند تا مجموعهمتعددی وجود دارند که تالش کردهها و مطالعات پژوهش 
عناصر   (2016) 2زلر و همکاران آموختگان را مشخص کنند.های الزم برای دانشو شایستگی

 دانش به اهداف بعد برنامه درسی در آموزش پزشکی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که در

 هایمقیاس به سنجش ابزارهای بعد در یادگیرنده، و مدرس کاریهم محتوا به بعد در کاربردی،

 به ارزشیابی استانداردهای بعد در تکوینی، سنجش به سنجش بندیبعد زمان در چندمنظوره،

 باید توجه شود.  زمان بودن متغیر به برنامه، اتمام زمان در و های معیارمحورآزمون
 نگرش در و دانش نشان داد که مهارت،(  2015)  3همکاران و  نتایج پژوهش کوئنن

 فعالیت نفع به مدرس  بر شایستگی، درسی مبتنی برنامه در باید تلفیق شود.   درسی برنامه

 هایو موقعیت پروژه سمینار، روش از  کاهد. بیشترمی گری خودتعیین نقش از یادگیرندگان

 از و بوده مشارکت یادگیرندگان بر ناظر اغلب نیز شود. ارزشیابیمی استفاده شده سازیشبیه

 استفاده خود ارزشیابی و مطالعه موردی از استفاده همگنان، ارزشیابی و مداوم سنجش هایروش

 شود. می

                                                 
1. Lunt et al 
2. Zeller et al 
3. Koenen et al 
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 که اندارایه کرده الگویی ی پژوهش خود، (  نیز درنتیجه2015) 1همکاران و آندرانیک

 محتوای و محتوای عملی ناختی،ش محتوا )محتوای ها،شایستگی ها،رسالت را آن اصلی عناصر

 هارسالت از هاشایستگی داد.می تشکیل بازخورد و ارزشیابی و آموزشی راهبردهای نگرشی(،

 بردارنده در نیز جزیی هایشوند. شایستگیمی جزیی تقسیم هایشایستگی به و شده استخراج

ذکر شده  حتوایم نوع سه واسطه به هاشایستگی است. این نگرش و دانش مهارت، بعد سه
 طراحی فرآیند نهایت، در شود ومی ارایه آموزشی راهبردهای طریق از و نگرش( و دانش )مهارت،

 گیرد.می شکل بازخورد و ارزشیابی با
 یستگیاز شا یرسم فیتعر ،یستگیشا یه مبنایبا اراالمللی مدیریت پروژه انجمن بین

 رانیمد یهایستگیمدل شا نیا درده است. پروژه را فراهم آور تیریمورد انتظار کارکنان مد
)احمدی،  اندشده کیتفک  4ایزمینه و 3رفتاری  ،2های فنیشایستگیپروژه، به سه دسته 

1395.) 
محور در برنامه های سطح فوق لیسانس نیز مورد فرآیند تدوین برنامه درسی شایستگی

( در مطالعات خود به این 2005 ) 5استفاده قرار گرفته است. برای مثال، ساتکلیف و همکاران
های برنامه مرور مدل -1ی اولیه دارد: نتیجه رسیدند که فرآیند تدوین برنامه درسی، چهار مرحله

باز خورد از استادان  -3باز خورد از صنعت؛  -2محور؛ درسی و مفهوم سازی رویکرد شایستگی
 مشورت با استادان گروه.  -4خارج از گروه؛ 

هایی که (  با توجه به بررسی2006و همکاران ) 7دیویس  و  (2006) 6کال و زیگوارد
-های اطالعاتی پیشنهاد میانجام داده اند؛ یک مدل برنامه درسی را برای دانشجویان سیستم

پذیری و سازگاری را بین استادان، دانشجویان، دهند. این مدل برنامه درسی، تعادلی از انعطاف
آموختگان از لحاظ توان مطمئن بود که دانشبه طوری که می کندکارفرمایان فراهم می

-زمان انعطافهای تخصصی دارای صالحیت بوده و این برنامه، همای از دانش و مهارتمجموعه

 کند.ها و هم نیاز دانشجویان ایجاد میپذیری الزم را در برآوردن نیازها و اهداف سازمان
دریافتند که برنامه درسی سنتی به دلیل فهم  ( در پژوهشی2002) 8جای لس و همکاران

ضعیف از فراگرد کاردستی، فقدان قدرت شناخت تغییرات، فقدان قابلیت و شایستگی طراحی، 
های بدیل، نگاه محدود به حلادراك ضعیف از فراگرد مهندسی پروژه، فقدان قدرت تشخیص راه

                                                 
1. Andronache et al 

2. Technical Competence 

3. Behavioral Competence 

4. Contextual Competence 
5. Sutcliffe et al 
6. Coll & Zegwaard 
7. Davis et al 
8. Jiles et al 
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های ضعیف، قادر به تلفیق آموزشهای ارتباطی های آن و مهارتهای مهندسی و گرایشرشته
نظری و عملی نیست. به اعتقاد آنها دالیل این نواقص را می توان در نوعی از برنامه درسی 

سازی دانشجویان جهت صنعت باشد، اما در آمادهجستجو نمود که گرچه دارای امتیاز و ارزش می
 باشد.و نیازهای جدید و متغیر آن، اثربخش نمی

 تقاضای دوره ( کارفرمایان از سازمان ها آموزش عالی،2001تحقیق بانتا )بر اساس نتیجه 
روابط  ییر وهای قابل انتقال مثل رهبری، ارتباط، سازگاری با تغهای تکمیلی و آموزش مهارت

ه طور بای و هم در سطوح سیستمی های معتبر هم در سطوح منطقهبین فردی دارند. سازمان
 اند. بیشتر روی درونداد و فرآیندها تأکید داشته سنتی در مقایسه با نتایج،

 یادگیری صحیح و قبیل، از هاییهای خود دریافت که مهارت( در بررسی1999) 1توما
 اداره برای توانایی داشتن و گیریتصمیم گری،مربی نفوذگذاری، و تأثیر برای توانایی سریع،

ان مهندسی فناوری اطالعات در عصر آموختگبرای دانش الزم هایصالحیت جمله سازمان از
     روند.حاضر به شمار می

 بتکاری،ی و اتوانایی و میل به یادگیری و آموزش، کارتیمی و صنفی، تفکر تجزیه و تحلیل
و  مپیوتریآموختگان علوم کاهای ضروری و مناسب  برای دانشها و صالحیتاز جمله شایستگی

 باشد فناوری می
یجاب ا را زیادی انتظارات که است بلندمدت یادارای پیشینه کشور، مهندسی آموزش

 و کلی حاتاصال بارها دستخوش تغییرات و و بارها تاکنون، تاسیس بدو از فرایند کند. اینمی
 برای یروشن و معیارهای دقیق فاقد هنوز ولی است، بوده محتوایی و همچنین  صوری و جزیی

ید و تغییرات (. از سوی دیگر، امروزه، رقابت شد1388رع، است )فیض و زا خود برونداد ارزیابی
کنون سازد. ارد میوری نیروی انسانی وافناوری، فشار روزافزونی را بر سازمان ها در افزایش بهره

د داشته دهنیمرود، تاثیر بیشتری بر تولیدات و خدماتی که ارایه از نیروی انسانی انتظار می
 بد. است که موجب شده در محیط رقابت، شایستگی اهمیت یا باشند. این درست همان چیزی

با توجه به اهمیت فناوری اطالعات در دنیای امروز،  بدون شک تمرکز صرف بیشتر 
گیرند یک فاصله و شکافی را در فهم اینکه چرا مطالعات روی آنچه که فراگیران از فناوری یاد می

د؛ ایجاد نموده است. بر مبنای این دیدگاه،  این ها، پرداخته شوو چگونه، به  این نوع آموزش
مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر آموزش فناوری اطالعات و نیز طراحی چارچوب برنامه درسی 

محور را در دستور کار خود قرار داده است. با این هدف که عواملی را که ممکن است شایستگی
های آموزشی ر جهت کارایی بیشتر برنامههای آموزشی دهای سازماندر آینده، مانع از تالش

رسد که طراحی فناوری اطالعات گردند؛ شناسایی و مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. به نظر می

                                                 
1. Touma 
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ی مهندسی فناوری اطالعات، موارد زیر را مورد محور در رشتهچارچوب برنامه درسی شایستگی
 دهد:توجه قرار می

ر در رای کابآموختگان های درسی، آماده نمودن دانشتوجه به نیاز بازار کار در برنامه
نوین  هایوشمند و خالق در فراگیران، به کارگیری رهای کاری تخصصی، ایجاد تفکر نظامگروه

افراد  ت همهبینانه و مستمر، همکاری و مشارکتدریس و فراگیر محور، توجه به ارزشیابی واقع
 های درسی.ذینفع در تدوین برنامه

 -نیفی وزهحهای فوق و همچنین توجه به دالیل زیر، در این پژوهش، یت به ویژگیبا عنا
 مهندسی و به ویژه مهندسی فناوری اطالعات،  انتخاب و بررسی شده است:

 ارتباط مستقیم آموزش مهندسی با رفاه و پیشرفت صنعتی و ارتباطی جامعه. .1

علوم  یوزهعلم امروزی( در ح سازی برای ورود مطالعات برنامه درسی )به عنوانزمینه .2
 مهندسی. -فنی

ت نوپا بودن آموزش مهندسی فناوری اطالعات در ایران و ضرورت معرفی و شناخ .3
 بیشتر از این رشته.

د، ی تولیهاویژه در بخشی فناوری اطالعات در دنیای امروز بهکاربرد فراوان رشته .4
 خدمات، آموزش و تدریس.

 ناوریآموختگان مهندسی فعدم آمادگی کافی دانش گالیه و انتقاد کارفرمایان از .5
 اطالعات در محیط کار.

-هانشگاهای جامع درباره برنامه درسی رشته فناوری اطالعات در دعدم وجود پژوهش .6
ه و رسد که  کارهای انجام شده بیشتر به صورت سطحی بودهای کشور )به نظر می

لعات مطا اخته شده است و از نگاهتنها از دیدگاه تخصصی و فنی به برنامه درسی پرد
 برنامه درسی، تجربیات کمی در این زمینه وجود دارد(.

 روش پژوهش
نظر  از باشد ومی کیفی هایها جزء پژوهشآوری دادهاین پژوهش از نظر طرح گرد

 یک است که آن بر سعی راهبرد، این باشد. درمی کیفی موردی مطالعه هایپژوهش جزء راهبرد،

 اجتماعی در یپدیده که طبیعی موقعیت چندین یا یک درون را خاص اجتماعی  یپدیده

 جزئیات با کردن توصیفی فراهم تواندمی آن هدف و گردد؛ تشریح دهد،می ها رویآن چارچوب

 (.  2006، 1باشد )بلور و وود خاص نظریات آزمودن یا و تولید یا و خاص مثالی طریق از کامل
فناوری هش حاضر را اعضای هیأت علمی گروه تحصیلی مهندسی آماری پژو یجامعه

داد. در این مرحله، های استان فارس و نیز تعدادی از کارفرمایان تشکیل میدانشگاه اطالعات
-نفر از کارفرمایان  به صورت نمونه 12نظران حوزه فناوری اطالعات و  نفر از  صاحب 15تعداد 

                                                 
1. Bloor & Wood 
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بود و از « نیمه ساختار یافته»ها،  مصاحبه ار گردآوری دادهگیری هدفمند انتخاب شدند. ابز
استفاده شد. در مرحله بندی و تلخیص اطالعات برای کدگذاری، طبقه« تحلیل مضمون»تکنیک 

ها به دقّت، خط به خط و کلمه به کلمه مورد مطالعه قرار گرفته کدگذاری باز، ابتدا متن مصاحبه
ها کد داده شد. دراین مرحله، یا جمله مشخص، و به آنو مفاهیم اصلی موجود در هر خط 

ی دهندهی بزرگتر یا مضمون سازمانکدهای استخراج شده براساس نزدیکی مفهومی در دسته
توانند به عنوان موضوع درسی برای فراگیران ها میبندی شدند. که این مقولهسطح دوم، طبقه

بندی شدند. و در ادامه، تر مفهومی طبقههای بزرگارایه شوند. سپس مقوالت نیز در قالب دسته
محور ترسیم گردید.  پرسیدن علت انتخاب مضامین فراگیر برای طر احی برنامه درسی شایستگی

  شوندگان به پژوهشگر کمک کرد؛ که با توجه به هم پوشانی ابعاد برنامهاین ابعاد از مصاحبه
بندی شوند. ر چهار بعد مضمون سطح اول تقسیمها دمحور،  به راحتی مقولهدرسی شایستگی

ی ادبیات و ها و ابعاد بر اساس اصطالحات تکنیکی و تخصصی موجود، و مطالعهگذاری مؤلفهنام
نشانگرها با استفاده از  و ها مالك نیز عوامل،  بخش سندکاوی ی پژوهش انجام شد.  درپیشینه

ی اینترنت، مشخص و العات علمی و شبکههای اطهای پیشین، پایگاهمنابع علمی، پژوهش
 .گرفت قرار تایید مورد هاداده اعتبارپذیری سازی، روش همسو از استفاده شناسایی گردید.  با

 هایافته

 یرد؟گمحور در رشته مهندسی فناوری اطالعات چگونه شکل میبرنامه درسی شایستگی

 و تولید اهیادداشت کدگذاری هب اقدام مرحله، سه در هاداده گردآوری از پس پژوهشگر

محور ایستگیبرنامه درسی ش الگوی نشانگرهای و هامالك عوامل، شناخت برای مفاهیم یا طبقات

 سه در (معنایی )کدهای کلیدی مفاهیم مرحله، این در  رشته مهندسی فناوری اطالعات نمود.

 4یر )و مضامین فراگمضمون(  20دهنده )مورد(، مضامین سازمان 51قالب: مضامین پایه )

از  پایه های (. در زیر  به برخی از منابعی که مضمون1بندی گردید )جدول شماره مضمون( طبقه

 شود:آن استخراج شده است اشاره می

، زمان هاژهدانشجویان رشته مهندسی فناوری اطالعات باید بتوانند درهنگام اجرای پرو"

 8و  6 ، 5ره آن را به سرانجام برسانند )مصاحبه شماخود را مدیریت کنند و با کمترین هزینه 

 13و  8(. مضمون پایه شماره فناوری اطالعاتمربوط به  اعضای هیأت علمی گروه مهندسی 

 ها گرفته شده است.)مربوط به مضمون فراگیر فنی(  از این مصاحبه

ئولیت از یک مهندس دانش آموخته انتظار است که در کار اخالق را رعایت کند، مس

کارهای خود را بپذیرد و با مشتریان به خوبی رفتار کند، سعه صدر و توانایی برقراری ارتباط با 

های خود را برای حل مشکالت پیاده کند ) مصاحبه دیگران داشته باشند و در عمل آموخته
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ه )مربوط ب 10و  9، 5مربوط به  کارفرمایان(. مضامین پایه شماره  12و   11،  9، 2شماره 

مربوط به مضمون فراگیر فنی و نیز مضمون شماره   15مضمون فراگیر رفتاری( و مضمون شماره 

 ها استخراج شده است.ای از این مصاحبهمربوط به مضمون فراگیر زمینه 10و  3

های طگیرد بلکه تحت تأثیرات محیبرنامه ی درسی شایستگی محور در خأل صورت نمی

ا بمتناسب  ته وسیاسی، جغرافیایی، بین المللی و اقتصادی قرار گرف سازمانی، اجتماعی، فرهنگی،

ت دیریمتغییرات انجام شده در محیط های کسب و کار، تغییر می کند ) انجمن بین المللی 

ندسی، ؛ آکادمی ملی مه2005؛  شورای ارزشیابی مهندسی وفناوری استرالیا، 2006پروژه، 

(  2004؛ سازمان مهندسان سنگاپور، 2004ی ژاپن، ؛ شورای ارزشیابی مهندسی وفناور2005

ون پایه ای و مضممربوط به مضمون فراگیر زمینه 10و  7،  5، 3، 2، 1مضامین پایه شماره 

 مربوط به مضمون فراگیر ادراکی  از این منابع گرفته شده است.  3شماره 

صاحبه خدمت )مسال سابقه  15مورد دیگری که در مصاحبه با عضو هیأت علمی، دارای  

ناوری دانشجویان مهندسی ف«( به عنوان یکی از نکات مهم به آن اشاره شده است 4شماره 

در  .»ز دهندبرو های کاریاطالعات باید در کارشان خالق باشند و بتوانند این خالقیت را در گروه

زه با امرو«( بر این عقیده بود که 14همین زمینه عضو هیأت علمی دیگری )مصاحبه شماره 

ه بحکوم مافتد کارهایی که با خالقیت همراه نباشد، توجه به تغییرات سریعی که اتفاق می

ایه . مضمون پ»شکست است و این مهارت باید در دانشگاه به دانشجویان آموزش داده شود

 .، مربوط به مضمون فراگیر ادراکی بر این اساس استخراج شده است11و  9شماره 

 محور مهندسی فناوری اطالعاتبرنامه درسی شایستگی  نمضمو : تحلیل1جدول 

مضامین  منابع مضامین پایه

 دهندهسازمان

مضامین 

 فراگیر

 اساس بر IT  پروژه ( کنترل1

 هایگزارش اعالم و اهداف

  عملکرد؛ منظم

اعضای  12و  1مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

(کنترل 1

 پروژه،

 

 

 

( مدیریت 2

 پروژه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل رساندن سامان ( به2

 ، IT پروژه مختلف

اعضای  15مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

 در فنی  کارگاه ( مدیریت3

 پروژه، پایدار توسعه جهت

انجمن بین المللی مدیریت 

 (2006پروژه، )

انجمن بین المللی مدیریت  موفقیت معیارهای از ( آگاهی4
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مضامین  منابع مضامین پایه

 دهندهسازمان

مضامین 

 فراگیر

  2006پروژه،   پروژه،  شکست یا

 

 

 

 

 
 ( مهارت در3

عملکردها و 

 استانداردها،

 

( طراحی و 4

 سازماندهی،

 

 

 

( کیفیت 5

 پروژه،

 

 

 

 

 

 شایستگی فنی
 و هاگروه با ارتباط ( توانایی5

  پروژه، در  ذینفع افراد

  3و  1مصاحبه شماره 

انجمن بین کارفرمایان؛ 

المللی مدیریت پروژه 

(2006) 

 منابع مدیریت و ( تلفیق6

 ، IT  پروژه انسانی

اعضای  15مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

 شامل اطالعات ( مدیریت7

-ذخیره آوری،جمع سازی،مدل

 ها؛داده بازیابی و سازی

اعضای  14مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

 IT پروژه زمان مدت ( تخمین8

 در زمانی مناسب بندیبودجه و

 پایش و جراا کنترل جهت

 پروژه؛ اطالعات

 8و  6،  5مصاحبه شماره 

 اعضای هیأت علمی مربوط به  

 بهترین درك ( مهارت9

 ،استانداردها و عملکردها

اعضای  4و  2مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

 ملزومات و اهداف به ( توجه10

 ، IT  پروژه

 8و  6،  5مصاحبه شماره 

 اعضای هیأت علمیمربوط به  

  IT پروژه کیفیت به توجه (11

 خصوصیات انطباق رویکرد با

 تعریف اهداف با پروژه ذاتی

 شده؛

اعضای  13و  8مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

 ها،تکنیک از ( استفاده12

 مدرن ابزار و هامهارت

 ؛ITمهندسی

 8و  6،  5مصاحبه شماره 

 اعضای هیأت علمیمربوط به  
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مضامین  منابع مضامین پایه

 دهندهسازمان

مضامین 

 فراگیر

 مربوط مسایل حل ( توانایی13

 مشکالت هزینه، زمانبندی، به

  فنی؛

 8و  6،  5مصاحبه شماره 

 اعضای هیأت علمی مربوط به  

کارگیری ( به6

ها، ابزار و تکنیک

 ها،مهارت

 
 

 بندیطبقه ( مهارت14

 هماهنگی منظور به اطالعات

  پروژه مختلف هایقسمت در

 آماری تحلیل و تجزیه و IT ی

 ها؛داده

شورای مهندسی انگلیس 

(2003 ) 

 

 قبال در پذیری( مسئولیت15

 به در توانایی و  IT پروژه

  مرتبط؛ نیروهای کارگیری

و   11، 9، 2مصاحبه شماره 

 کارفرمایان 12

-آزمایش کنترل و ( طراحی16

 و تحلیل و تجزیه ها،تجربه ها،

 ها؛داده  تفسیر

اعضای  4و  2مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

 علمی هایروش کارگیری( به17

 پیشرفت، طراحی، برای

 محصوالت، حفظ و ساختاربندی،

 ؛IT مهندسی خدمات و فرایندها

  سازمان مهندسان سنگاپور

(2004) 

 سازماندهی و  ( طراحی18

 جهت در مناسب ساختاری

 ذینفع؛ افراد پذیریمسئولیت

و   11، 9، 2مصاحبه شماره 

 کارفرمایان 12

 و مؤثر طراحی در ( مهارت19

 اطالعات فناوری گشاییمشکل

 .کاربران محیط در

 

 6و   4، 3مصاحبه شماره 

 کارفرمایان

 ( مدیریت 1و   11، 9، 2مصاحبه شماره  مشورت از گیری ( بهره1
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مضامین  منابع مضامین پایه

 دهندهسازمان

مضامین 

 فراگیر

 نظرات نقطه به توجه و دیگران

 موضوعات خصوص در افراد

 مختلف؛

 روابط انسانی، کارفرمایان 12

 

 

 ( حفظ آرامش،2

 

 

 

 

( قاطعیت در 3

 امور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شایستگی 

 رفتاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشارکت هتوسع و ( ایجاد2

 همه در پروژه با مرتبط افراد

 برای شخصی تعهد و سطوح

 کار؛ در مشارکت

اعضای  7و  3مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

 شرایط در آرامش ( حفظ3

 سخت؛ هایموقعیت و بحرانی

 6و   4، 3مصاحبه شماره 

کارفرمایان؛ انجمن بین المللی 

 (؛2006مدیریت پروژه ) 

 در گفتگو و مذاکره ( برقراری4

  اختالفات؛ حل جهت

انجمن بین المللی مدیریت 

(؛ شورای 2006پروژه ) 

ارزشیابی مهندسی وفناوری 

 (  2004)ژاپن 

 و انسانی روابط ( برقراری5

 شناخت و شایسته اخالقی

 رفتار یا سلوك معیارهای

-به و ایحرفه و اجتماعی

 آن؛ کارگیری

و   11، 9، 2مصاحبه شماره 

 انکارفرمای 12

 به کارایی ایجاد ( توانایی6

 انتظارات تأمین منظور

 ذینفعان؛

کارفرمایان؛  2مصاحبه شماره 

آکادمی ملی مهندسی ) 

2005 ) 

 بر توانایی و داری( خویشتن7

 کسب مهارت و خویشتن

  محیطی؛ تغییرات با سازگاری

و   11، 9، 2مصاحبه شماره 

 کارفرمایان 12

کارفرمایان؛  1مصاحبه شماره  شکل به نظر اظهار ( توانایی8



...در محور یستگیشا یچارچوب برنامه درس یطراح  

 87 

مضامین  منابع مضامین پایه

 دهندهسازمان

مضامین 

 فراگیر

سازمان استرالیایی مدیریت  اقتدار؛ با و قاطع

 (2004پروژه )

 

(شناخت 1

 محیط،

 

( کاربرد 2

طالعات در حل ا

 مسایل،

 

( مهارت در 3

اجرا و اداره 

روابط  با سازمان 

 صف،

( توانایی 4

عملکرد در یک 

سازمان  

 اطالعات محور،

 

( شناخت 5

قوانین و مقررات 

 ای،حرفه

( مدیریت 6

 محور.دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شایستگی 

 ایزمینه

 پذیری،مسئولیت ( حس9

 و نفسبه اعتماد و قدمثبات

 تکمیل جهت در صحیح رفتار

 های مورد نظر؛پروژه

و   11، 9، 2مصاحبه شماره 

 کارفرمایان 12

 و ارتباط ایجاد ( مهارت10

 مورد در شنوا گوش تنداش

 به دادن بها و دیگران عقاید

 متقابل. احترام

 

و   11، 9، 2مصاحبه شماره 

 کارفرمایان 12

 محیط از الزم  ( شناخت1

 اطالعات داشتن و کار و کسب

 و کاال تهیه   منظور به کافی

 مرتبط؛ خدمات

کارفرمایان؛  1مصاحبه شماره 

انجمن بین المللی مدیریت 

 (2006پروژه )

 اطالعات فناوری کارگیری( به2

 صنعتی،  مسایل حل در

 اقتصادی؛  و خدماتی

   10و  8، 7، 5مصاحبه شماره 

آکادمی ملی کارفرمایان؛ 

 (2004مهندسی )

 تأثیرات و پیامدها  ( درك3

 و طبیعت و جامعه بر فناوری

 مهندسان اجتماعی مسئولیت

IT؛ 

  سازمان مهندسان سنگاپور

رای ارزشیابی شو(؛ 2004)

استرالیا  مهندسی وفناوری

(2005) 

 زمینه در الزم ( اطالعات4

 محصوالت و هاسیستم شناخت

 دادن ارتباط در شده فناوری

 سازمان؛ و IT ی پروژه

شورای ارزشیابی مهندسی 

 (2004وفناوری )

آکادمی ملی مهندسی )  و فیزیکی ساختارهای ( درك5
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مضامین  منابع مضامین پایه

 دهندهسازمان

مضامین 

 فراگیر

 سیاسی، المللی،بین مفاهیم

 صادیاقت و صنعتی اجتماعی،

 ؛IT مهندسی حرفه بر گذارتأثیر

2005 ) 

 قوانین تبیین و ( شناخت6

 ؛IT مهندسی حرفه

  سازمان مهندسان سنگاپور

(2004) 

 دانش کسب در ( مهارت7

 موضوعات معاصر، ایحرفه

 اجتماعی؛ و جهانی

شورای ارزشیابی مهندسی 

 (2005استرالیا ) وفناوری

 به مسیر در نیروها ت( هدای8

 اهداف و IT پروژه رسیدن انجام

 آن،

انجمن بین المللی مدیریت 

 (2006پروژه )

 و همزمان اهداف، ( پیشبرد9

 سالمت حفظ با  همراستا

 از حفاظت و انسانی نیروی

 زیست؛ محیط

شورای تدوین برنامه های 

 ( 2005درسی کامپیوتری )

 کارگیریبه  ( مهارت10

 مسایل حل در العاتاط فناوری

 فرهنگی. و اجتماعی

   10و  8، 7، 5مصاحبه شماره 

آکادمی ملی کارفرمایان؛ 

 (2004مهندسی )

 هایمشخصه بیان و ( تعریف1

آن  مدیریت نحوه و طرح

 ؛(محورطرح مدیریت توانایی)

اعضای  11، 9مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

 

 

(درك 1

های پیچیدگی

 کل سازمان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر سازمان افراد تمرکز ( ایجاد2

 به دستیابی جهت اهداف، روی

 بهینه؛ خروجی

 (2008النت و همکاران )

 6و  1مصاحبه شماره  شناخت بینش و ( توانایی3
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مضامین  منابع مضامین پایه

 دهندهسازمان

مضامین 

 فراگیر

 و سازمان فضای و کار محیط

 مناسب؛ مالی مدیریت

کارفرمایان؛ شورای ارزشیابی 

 مهندسی وفناوری ژاپن

(2004 ) 

 

 

(دیدگاه 2

 یستمی، س

 

 

(یادگیری 3

 مستمر، 

 

 

( رهبری و 4

 هدایت افراد،

 

 

( خالقیت و 5

 ابتکار.

 

 

 

شایستگی 

 ادراکی
 به دیگران هدایت و ( رهبری4

 جهت در انگیزش ایجاد منظور

 شده؛ تعیین اهداف

اعضای  8مصاحبه شماره 

آکادمی ملی هیأت علمی؛ 

 (2004مهندسی )

 برای توانایی ( داشتن5

 قابل و مستقل یادگیری

 مالحظه؛

شورای ارزشیابی مهندسی 

(؛  2004)وفناوری ژاپن

 (1997بوردوگنا )

 و تحلیل و تجزیه ( کنترل،6

 کارگیریبه و تجربیات تعبیر

 بسط جهت در هاپژوهش  نتایج

 عملیاتی؛ فرایندهای

 10و  9، 8مصاحبه شماره 

 اعضای هیأت علمی

 مدیریت در استمرار ( ایجاد7

 سازمان فقیتمو جهت پروژه

 استراتژیک؛ هایطرح انجام در

انجمن بین المللی مدیریت 

 (2006پروژه )

 

 نیروهای بین ارتباط ( ایجاد8

 تبادل کمک به انسانی

 اطالعات؛

اعضای  10مصاحبه شماره 

 هیأت علمی

 سازمان رهبری در ( توانایی9

 فنی هایگروه تشکیل جهت در

 بروز زمینه و پویایی ایجاد و

 ذینفع؛ هایگروه قیتخال

اعضای  14و  4مصاحبه شماره 

هیأت علمی؛ شورای استعداد 

 (2005) ای  هندیابی حرفه

 و هابحران و ریسک ( کنترل10

 مدیریت)عملیات  در تعارضات

 ؛(بحران و ریسک

 12، 11، 7، 1مصاحبه شماره 

 اعضای هیأت علمی 13و 
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مضامین  منابع مضامین پایه

 دهندهسازمان

مضامین 

 فراگیر

 کار در خالقیت بودن ( دارا11

 هایشیوه یجادا مهارت و

 ابتکاری؛

اعضای  14و  4مصاحبه شماره 

هیأت علمی؛ شورای استعداد 

 (2005) ای  هندیابی حرفه

 هایمهارت به ( دستیابی12

 یادگیری برای نیاز مورد هوشی

 مدت. طوالنی

ای  شورای استعداد یابی حرفه

(؛ سازمان 2005) هند

(؛ 2004)  مهندسان سنگاپور

 (2005النت و همکاران )

 

 چه محور رشته مهندسی فناوری اطالعات دارایدرسی شایستگی  برنامه کیفی الگوی

 است؟ و نشانگرهایی ها مالک ابعاد،

ساسی ا بعد چهار مطالعه این در پژوهش، کنندگانمشارکت تجارب و دیدگاه اساس بر

حور رشته مایستگیش برنامه درسی  که دارد شایستگی فنی، رفتاری، زمینه ای و ادراکی وجود

 اعضای ایهدیدگاه و تجارب از بخشی به ادامه داد. درمهندسی فناوری اطالعات را تشکیل می

 شد: خواهد اشاره عوامل مذکور، با ارتباط در علمی هیات

ناوری فاهداف در نظر گرفته شده برای رشته  "علمی  هیات اعضای از یکی نظر بنابر

 این طراحان ی،علم هیات اعضای دیگر .  به نظر"گیرددر نظر نمی ها رااطالعات، انواع شایستگی

ک وان یدر کشور ما تعریف و دیدگاهی صحیح و جهانی نسبت به فناوری اطالعات به عنرشته 

ای هو ماشین هاریمحور، ندارند و حتی گاه فناوری اطالعات را در قالب فناواندیشه و باور توسعه

 نمایند. کامپیوتر و...، محدود میها و ارتباطی شبکه، سیستم

که  داد نشان مطالعه )اعضای هیأت علمی فناوری اطالعات( این کنندگان مشارکت تجربه

ریزی صحیح، در عین گسترش آموختگان این رشته و دستاوردهای علمی آنها، بدون برنامهدانش

موارد توانایی ایفای نقش  باشند که در برخیو توسعه کمی، از کیفیت و عمق الزم برخوردار نمی

بیشترین  که دهدمفاهیم درسی رشته فناوری اطالعات نشان می راهبردی خود را ندارند. بررسی

 .شونداما تحت عناوین دیگری ارایه می ؛افزار مشترك استمفاد دروس اصلی این رشته با نرم

ک سرچشمه گرفته است و افزار و الکترونیبیشتر از نرم، مجموع دروس ارایه شده در این رشته

وسیع، ولی عمق آن مختصر و کوتاه  ،موجب شده تا سطح دانش متقاضیان این رشته مسألهاین 
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ها را داشته باشند. با . در این زمینه الزم است دانشجویان این رشته، توانایی و هدایت پروژهباشد

ی سازمان خود را درك هاافراد درون و برون سازمان روابط مناسبی برقرار سازند. پیچیدگی

های نمایند و از یک دیدگاه سیستمی در انجام امور بهره گیرند. عالوه بر این، تأثیر محیط

سازمانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، بین المللی و اقتصادی نیز می بایستی مورد 

-جام شده در محیطآموختگان قرار گرفته و در صورت لزوم  و متناسب با تغییرات انتوجه دانش

 های فوق، اقدام الزم صورت گیرد.

ازار با ب بر اساس نظر کارفرمایان، محتوای دروس مهندسی فناوری اطالعات باید مطابق

 . نطبق شودم شجودان دنیای واقعی نیازهای کار و نیاز فراگیر باشد و محتوای دروس ارایه شده با 

ان و انند زمحتوای برنامه درسی، عواملی می تعیین ماز نظر متخصصین موضوع، در زمینه

 توجه به ملی وهای مورد نیاز کارفرمایان، ارتباط محتوای آموزشی نظری و عمنابع مالی، مهارت

 گری،اوشیری کبایستی مدنظر قرار گیرد.  و برای انتقال محتوا باید از  یادگدنیای واقعی می

رس دهای یادگیری اکتشافی و ... در کالس محور،یادگیری مبتنی بر مسأله، یادگیری پروژه

ت او؛ مشکال وهای مهندسی فناوری اطالعات استفاده شود. تمرکز ارزشیابی نیز بر فراگیر رشته

ر د مایان آموختگان قبلی؛ توجه به مشکالت کارفرهای کاری دانشارزشیابی جامع از پیشرفت

ر میزان بلی بسنجش تأثیر مواد آموزشی ق ارتباط با میزان رضایتمندی از کار فراگیران قبلی؛ 

 از اصلح تایجهای کیفی، متمرکز شود. نموفقیت فراگیران؛ توجه کمتر به نمره و تأکید بر روش

 .است شده داده نشان 1 شماره تصویر در مضمون تحلیل
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 محوبرنامه درسی شایستگی پردازی مفهوم با ارتباط در مضامین : شبکه1تصویر 

 گیرینتیجه

ها مانلی سازهای اصعنوان یکی از منابع و داراییهاطالعات نه تنها ب ،در دنیای امروز

ی هااراییدثر سایر منابع و ؤوسیله و ابزاری برای مدیریت م بلکه در حکم ؛ شودشناخته می

 ایرزش ویژهو ا از اهمیت بنابراینسازمان )منابع مالی، نیروی انسانی و غیره( نیز محسوب شده و 

اهد نی خویافتها برخوردار گشته است. اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دستدر سازمان

ت صوره ت بباطاشد که اطالعات بتواند در زمان مناسب، در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارت

رای بسازی هزمین رو است که فناوری اطالعات کهمطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد. و از این

یاتی حمیتی باشد، از اهمی ثر اطالعات در سازمانؤکارگیری و مدیریت مهانتقال، جابجایی، ب

  برخوردار گشته است.

 برنامه یایده از اخیر هایسال با توجه به مشکالت موجود در برنامه درسی سنتی، در

 جامعه، رتغیی حال در ماهیت تا است شده حمایت مهندسی آموزش در محورشایستگی درسی

 و نیست دانشگاه استاد مسئولیت فقط درسی، برنامه تدوین. کند منعکس را آموزش و کار دنیای
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 داخل از که را افرادی تمام نگر، کلی دیدگاه یک به رسیدن برای باید درسی برنامه تدوین فرآیند

 (. 2002، 1کند )والکینگتون درگیر هستند، سهیم امر این در خارج یا

برنامه درسی  کیفی طراحی چارچوب دنبال به که حاضر پژوهش س،اسا همین بر

 نشان وهشپژ این نتایج .گردید انجام بود، ی مهندسی فناوری اطالعاتمحوردر رشتهشایستگی

 برای عات،محور در رشته مهندسی فناوری اطالکیفی برنامه درسی شایستگی چارچوب در که داد

 د شایستگیچهار بع ها،در دانشگاه ان فناوری اطالعاتدانشجوی شایستگی علمی بالندگی و رشد

 :از عبارتند که گیرد قرار توجه مورد باید

-آموختگان میبه توصیف اجزای بنیادین شایستگی دانششایستگی فنی:  (1

اهی گشد و بای محتوای ساختارهای فناوری اطالعات میپردازد. این محدوده در بر گیرنده

ست. لی ااین بعد شامل شش مالك اص جزای منسجم یاد می شود.اوقات از آنها به عنوان ا

( طراحی و 4( مهارت در عملکردها و استانداردها، 3مدیریت پروژه،   (2(کنترل پروژه، 1

 ها.ها، ابزار و مهارتکارگیری تکنیک( به6( کیفیت پروژه، 5سازماندهی، 

دانشجویان مهندسی فناوری ( مدیریت سازمان و پروژه را برای 2016) 2پینگ، زنگ و گو

توانایی برای طراحی، اجرا کردن و   2008از نظر النت و همکاران، داند. اطالعات الزم می

محور باید در برنامه درسی های کامپیوترارزشیابی یک سیستم کامپیوتری و مدیریت سیستم

شایستگی مورد  های بسیاری ایندانشجویان فناوری اطالعات گنجانده شود. در آثار و نوشته

؛ نیروی مشترك تدوین 2005، 3توجه قرار گرفته است )هیأت اعتباربخشی مهندسان استرالیا

؛ آکادمی ملی 2004، 5؛ کمیته اعتبارسنجی مهندسی2005، 4های درسی کامپیوتریبرنامه

؛ هیأت اعتبارسنجی 20004، 8؛ سازمان مهندسان سنگاپور 20057،  به نقل از کالگ، 6مهندسی

 (. 2003، 10؛ شورای مهندسی انگلیس2004، 9ن برای آموزش مهندسیژاپ

آموختگان مهندسی شایستگی رفتاری: جنبه های فردی شایستگی دانش (2

فناوری های مهندس کند. این محدوده به طرز رفتار و مهارترا توصیف می فناوری اطالعات

                                                 
1. Walkington  

2. Peng, Zhang & Gu 

3. Engineers Australia Accreditation Board, 

4. The Joint Task Force on Computing Curricula 

5. Engineering Accreditation Commission 

6. National Academy of Engineering 

7. Clough 

8. Institution of Singapore Engineers 

9. Japan Accreditation Board for Engineering Education 

10. Engineering Council, UK 



یاحمد دیدکتر سع    

 1400، پاییز و زمستان 24، شماره 12برنامه درسی آموزش عالی، سال  دوفصلنامه مطالعات                     94

 

 

شایستگی، سه مالك اصلی این ها، توجه دارد. در ارتباط با سایر افراد و گروه اطالعات

لوهمان و گیرد. حفظ آرامش و قاطعیت در امور را در بر می مدیریت روابط انسانی،

یک مدل برنامه درسی برای پیوستگی و متحدسازی صالحیت و   (2006( 1همکاران

هایی که کنند. در بین مهارتشایستگی جهانی در میان دانشجویان مهندسی پیشنهاد می

های بین کنند، توانایی برای استفاده کردن از فنون  و نیز مهارت در ارتباطآنها مشخص می

های بین ها همچنین نشان داد که مهارتی پژوهشباشند. نتیجهفردی بسیار مهم می

فناوری اطالعات  های ارتباطی؛ برای آموزش دانشجویان مهندسیفردی، کار تیمی و  مهارت

، 4؛ چانگ و کرودر2002، 3؛ بودمر و همکاران2000، 2باشد )وودز و همکارانضروری می

2005  .) 

ی  آموختگان رشتهبه توصیف اجزایی از شایستگی دانشای: شایستگی زمینه  (3

شوند. پردازد که به اطالعات محیطی و مهندسی مربوط میمی  فناوری اطالعاتمهندسی 

ی روابط  با سازمان صف و این محدوده، شامل شایستگی مهندسان در طراحی، اجرا و اداره

این شایستگی شامل شش  همچنین توانایی عملکرد در یک سازمان  اطالعات محور است.

( مهارت در اجرا و 3 کاربرد اطالعات در حل مسایل، ( 2 محیط، ( شناخت1مالك اصلی: 

ت شناخ( 5 توانایی عملکرد در یک سازمان  اطالعات محور،( 4 اداره روابط  با سازمان صف،

( 1390) 5فینچ و کرانکیلتن باشد.محور میمدیریت دانش( 6 ای،قوانین و مقررات حرفه

های الزم برای جهانی را از جمله مهارت کار هایمحیط به موفقیت و آمادگی ورود

درك ساختارهای فیزیکی و مفاهیم بین المللی، ( 1997) 6داند. بوردوگنادانشجویان فنی می

های ضروری ی مهندسی را از جمله شایستگیت و اقتصادی حرفهسیاسی، اجتماعی، صنع

 اعتبارسنجی کمیسیونکند. در همین زمینه، پبرای دانشجویان مهندسی فهرست می

 شورای ارزشیابی مهندسی وفناوری ژاپن( 2005آکادمی ملی مهندسی )( 2004مهندسی )

دانشجویان مهندسی مورد ( نیز توجه به این بعد از شایستگی را در برنامه درسی 2004)

 دهد.توجه قرار می

های کل سازمان و تصور همه یعنی توانایی درك پیچیدگیشایستگی ادراکی:  (4

به  .دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد )سیستم(عناصر و اجزای تشکیل

                                                 
1. Lohmann et al 

2. Woods  et al 

3. Bodmer et al 

4. Chong & Crowther 

5. Finch & Crunkilton 

6. Bordogna 
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وابسته  عبارت دیگر، توانایی درك و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر

این . دهدهای دیگر را تحت تأثیر قرار میها، بخشتغییر در هر یک از بخش و بوده

های متفاوت کمک های ارتباطی در محیطشایستگی ، فرد را برای سازگاری مؤثر با تفاوت

، های کل سازمانپیچیدگی دركهای اصلی این بعد از شایستگی عبارتند از: مالك کند.می

سیستمی، یادگیری مستمر، رهبری و هدایت افراد، خالقیت و ابتکار. به داشتن دیدگاه 

ی مهندسی فناوری اطالعات باید قادر باشد آموخته( یک دانش2005) 1اعتقاد ارلدنسون

و  (2000ریزی الزم برای یادگیری صحیح و مستمر را انجام دهد. وودز و همکاران )برنامه

های مسقل، وابسته و یادگیری بلندمدت را برای رتمها  2004سازمان مهندسان سنگاپور، 

ای  داند. شورای استعداد یابی حرفهی مهندسی فناوری اطالعات ضروری میآموختهدانش

های مهارت خالقیت و درك مسایل سازمانی را  از جمله مهارتنیز  (2006، 3)گویل 2هند

( نیاز در 1395ن، احمدی )داند. همچنیآموختگان فناوری اطالعات میالزم برای دانش

جهت یادگیری مستمر و داشتن ظرفیت برای انجام آن و خالقیت در کار را در این زمینه 

 دهد.مورد توجه قرار می

  آموزشی، نظام در محوربرنامه درسی شایستگی تاثیر و نقش موضوع باوجود اهمیت

 صورت پژوهش جامعی اکنونحوزه ت این در ما، کشور در که دهدمی نشان شده انجام مطالعات

 شناخت و زمینه این پردازی درنظریه ای،حرفه شایستگی خصوص در است. به ویژه، نگرفته

 نشده انجام پژوهش جامعی عالی، تاکنون آموزش هایدرمحیط جامع رویکرد با آن بر مؤثر عوامل

درسی  برنامه کیفی طراحی و تدوین الگوی با هدف حاضر پژوهش اساس، همین بر است.

فناوری  متخصصان استادان و از نفر 27 الگوی مذکور، تدوین برای شد.  محور انجامشایستگی

 قرار یافته ساختار نیمه یمصاحبه مورد بسته و باز سواالت از استفاده با اطالعات و کارفرمایان،

 پایان الت،مقا ها، کتاب عالوه به گردید.  تحلیل و گردآوری آنان تجارب و ها و دیدگاه گرفته

های  واژه و عبارات مفاهیم، و گرفت قرار مطالعه مورد متعددی انگلیسی و فارسی منابع ها ونامه

 از شد. پس استخراج هاآن محور  ازبرنامه درسی شایستگی کیفی الگوی مرتبط با  کلیدی

 برای اهیمیا مف طبقات تولید و هایادداشت کدگذاری به اقدام مرحله سه در ها،داده گردآوری

 این ای معلمان شد. درشایستگی حرفه کیفی الگوی نشانگرهای و ها مالك عوامل، شناخت

 و دهنده سازمان پایه، مضامین مضامین قالب سه در معنایی( کلیدی )کدهای مفاهیم مرحله،

برنامه درسی  کیفی الگوی که در داد نشان پژوهش این نتایج گردید. بندی فراگیرطبقه مضامین

                                                 
1. Erlendsson 

2. Indian professional talent council 

3. Goel 
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 بعد پنج شایستگی دانشجویان مهندسی فناوری اطالعات، بالندگی و رشد برای محور،ستگیشای

( 3( شایستگی رفتاری  2( شایستگی فنی   1از:   عبارتند که گیرد قرار توجه مورد باید

 (  شایستگی ادراکی.4ای شایستگی زمینه

تخصص موهای بی به نیرنیز در راستای ایجاد تغییرات بنیادین و منطقی و دستیا ایراندر 

ز جمله صورت متمرکز و غیرمتمرکز در مراکز آموزش عالی افناوری اطالعات به رشته ،و کارآمد

ع به مجمو ی فناوری اطالعاتتوان گفت ورود رشتهشود. در واقع میارایه می ،هادانشگاه

باحث ما اوج گرفتن زمان بو هم 1380های کشور به ابتدای سال های ارایه شده در دانشگاهرشته

 رشته 1381 اما در سال گردد.می طاتی در ایران بازهای اطالعاتی و ارتبامربوط به فناوری

 طور رسمی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد پذیرشمهندسی فناوری اطالعات به

ت در عای فناوری اطالمهندس ای که رشتهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. به گونه

زمان در سه دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر و شیراز تدریس شد. از طور همبه ی کارشناسیدوره

دولتی به تحصیلی مختلف و توسط دانشگاه دولتی و غیر هایدورهدر  رشته این آن پس تاکنون

توجهی  لرفداران قابطنوپایی خود از  با وجودشود و متقاضیان یادگیری این علم آموزش داده می

 برخوردار است. 

رنامه بدهد که در اگر در طراحی و تدوین مروری کلی بر الگوی تدوین شده نشان می

رنامه بتوجه شود؛  اهداف این  های چهارگانهدرسی مهندسی فناوری اطالعات به شایستگی

 با  شده نیز رایهمتناسب با نیازهای فراگیر، جامعه و دانش )یادگیری( خواهد بود. محتوای دروس ا

شکالت ، ماربرای جذب در بازار ک اتمام دورهپس از  ، منطبق است و فراگیراننیازهای دانشجو

لگوی اهای نوین تدریس نیز از جمله  محاسنی است که در کمتری دارند؛ به کارگیری روش

 وجویان درسی فناوری اطالعات به آن توجه شده است و این موضوع، فهم دانش جدید برنامه

 العات بهوری اطسازد؛ در ارزشیابی، جمع آپذیر میقدرت انتقال مفاهیم به دنیای عمل را امکان

رزشیابی ین، اگیرد. عالوه بر امنظور قضاوت درباره ی برنامه درسی )مزایا و معایب( صورت می

لی، ان قبشود. توجه به آثار برنامه درسی بر فراگیرفقط به کالس درس و استاد منحصر نمی

ز ده امنطبق بودن با معیارهای واقعی محیط کار، توجه به معیارهای نظری و کمی، استفا

ها به شیابی از برنامههای  مهم در ارزاز جمله ویژگی ارزشیابی مستمر، انطباق با اهداف برنامه و...

ری و ازنگبل به، قاعالوه بر این، الگوی ارایه شده متناسب با تغییرات به وجود آمد آیند.حساب می

 باشد.اصالح می
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 درصدد که به پژوهشگرانی را زیر موارد توانمی پژوهش، هاییافته اساس بر پایان در

 پیشنهاد یرز شرح باشند بهمحور میشایستگی مفهوم برنامه درسی از دیگری ابعاد تبیین و کشف

 نمود:

ای شایستگی ه ولفهم و ابعاد های درسی دانشگاهی از نظر توجه بهبرنامه فعلی وضعیت -

 گیرد؛ قرار ارزیابی مورد

 شخصم محور رابرنامه درسی شایستگی مطلوب وضعیت و موجود وضعیت بین فاصله -

 پرداخت. برنامه درسی نظام شناسی آسیب به و نموده
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