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Abstract 

Electricity sciences have witnessed many ups and downs since 1295, when his country has 

been opened to our country. According to a classification, the damage to the field can be 

traumatic to the social -social system (including the lack of comprehensive strategy, 

inadequate development of scientific civic institutions, illusion of science, incomplete 

communication with executive agencies, unity ambiguity two Industry and university and 

elite escape) divided the damage to scholars (including the delivery of electrical sciences to 

other sciences, ambiguity of tradition and modernity, lack of knowledge level, ambiguity in 

localization, inadequate interdisciplinary studies) . Over time, there is widespread changes in 

the country's education system that causes irreparable damage to the system that the 

electricity sciences are no exception that will result in weakness in the system. As well as how 

to provide education (lack of student surroundings on electrical content, score -based system, 

non -research and mere theory of educational content) and, of course, research (translation 

and indiscriminate and uncontrolled proliferation, lack of scientific and research material). It 

should be noted, however, in the teaching method, resources used, and the management of 

colleges are also involved. Based on the discussions in this study, according to field studies 

and polls, we should provide major reasons and challenges as possible to each way. 
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 چکیده

که پایش به کشور ما باز شد تا زمان حاضر شاهد فراز و نشیب فراوان بوده است. طبق یک طبقه بندی می توان  0925علوم برق از سال 
اجتماعی )شامل عدم وجود راهبرد جامع، توسعه ناکافی نهادهای  -آسیب های مرتبط با این رشته را به آسیب های مربوط به نظام سیاسی 

استغنا از علوم ، ارتباط ناقص با دستگاه های اجرایی، ابهام وحدت دو نهاد صنعت و دانشگاه و فرار نخبگان(، آسیب های مدنی علمی، توهم 
مربوط به اندیشمندان )اعم از تحویل علوم برق به علوم دیگر، ابهام ارتباط سنت و تجدد، رضایت بخش نبودن سطح دانش ، ابهام در بومی 

ات میان رشته ای( تقسیم نمود. با گذر زمان در سیستم آموزش کشور تغییرات گسترده ای صورت میپذیرد که سازی، ناکافی بودن مطالع
موجب ایجاد آسیب های جبران ناپذیری به این نظام میشود که علوم برق از این امر مستثنی نیست که به تبع آن ضعف در این سیستم را 

زش )عدم احاطه دانشجو بر مطالب رشته برق،سیستم نمره محور،ارائه غیر پژوهشی و صرفا بدنبال خواهد داشت. وهمچنین نحوه ارائه آمو
تئوری مطالب آموزشی( و البته موارد پژوهشی ) ترجمه و تکثیرات بی رویه و بدون کنترل،بنیادی نبودن مطالب علمی و پژوهشی( میباشد. 

ستفاده،مدیریت دانشکده ها نیز در این خصوص دخیل میباشد. با توجه به البته الزم به ذکر است گسستگی در شیوه تدریس،منابع مورد ا
مباحث مطرح شده در این تحقیق با توجه به مطالعات میدانی و نظرسنجی ها عمده دالیل و چالش ها شناسیی و در حد توان نسبت به هر 

 یک راه کارهایی ارائه نماییم.
 

 

 

 

 

 

 

  آسیب علوم مهندسی،ضعف آموزش،پژوهش،آموزش ، برقعلم  واژگان کلیدی:

 

 تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم 

 

 مقدمه  -1

مهندسی را ی  های تقریبا نوظهور در حوزه یکی از گرایش
توان رشته مهندسی برق دانست. این بخش از مهندسی که  می

شکل رسمی مورد مطالعه قرار  از اواخر قرن نوزدهم میالدی به
پردازد. در حقیقت  گرفت، به مسائل مرتبط با فناوری برق می

ها و  ها، دستگاه مهندسان برق روی طیف وسیعی از مولفه
تواند از  الیت مهندسان برق میفع  کنند. محدوده ها کار می سیستم

کار روی یک ریزتراشه کوچک تا ژنراتورهای بزرگ یک 
 .نیروگاه، متغیر باشد

های برقی را با استفاده از  امروزه مهندسان برق وسایل و سیستم
، خازن و دیود طراحی  ، مقاومت اجزای مختلفی مانند باطری

ی از یک کنند. تقریبا تمام وسایل و تجهیزات الکترونیک می
ها، از اجزای ذکرشده  ژنراتور در یک نیروگاه برق تا ریزپردازنده

نگر با قدرت تحلیل بسیار  کنند. اگر شخصیت جزئی استفاده می
  ها و کارهای فنی نیز عالقه دارید، رشته خوبی دارید و به مهارت 



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

050 

قطعا یکی  .مناسبی برای شما باشد  تواند گزینه مهندسی برق می
توان به  ایبی که در ارتباط با رشته مهندسی برق میاز اولین مع

آن اشاره کرد، در ارتباط با دشواری تحصیل در این رشته است. 
چراکه دروس دانشگاهی در این رشته برای بسیاری از افراد، 

مهندسی برق یک  .شوند دروسی سخت و دشوار محسوب می
رشته مهندسی است که به طراحی و بکارگیری تجهیزات، 

تگاه ها و سیستم هایی که از برق، الکترونیک و دس
الکترومغناطیس استفاده می کنند، می پردازد . مهندسی برق 
امروزه با بسیاری از رشته های مهندسی همپوشانی دارد و تعداد 
بسیار زیادی از تخصص ها شامل مهندسی سخت افزار، 

و، الکترونیک قدرت، الکترومغناطیس و امواج، مهندسی مایکرووی
نانوتکنولوژی، الکتروشیمی، انرژی های تجدید پذیر، مکاترونیک 
و علم مواد الکتریکی را در بر می گیرند. درواقع با این تعرف می 

 .[0]توان گفت این رشته ترکیبی از رشته های مهندسی است

مهندس برق کسی است که سیستم های الکتریکی جدیدی را 
حل می کند و تجهیزات  طراحی و توسعه می دهد، مشکالت را

آزمایش را می کند. آنها فیزیک و ریاضیات برق، 
الکترومغناطیس و الکترونیک را در هر دو سیستم در مقیاس 
بزرگ و کوچک برای پردازش اطالعات و انتقال انرژی مطالعه و 

 .استفاده می کنند

برای تحصیل در رشته مهندسی برق باید چند واحد دروس پایه 
ات و فیزیک و چند واحد دروس اصلی و تخصصی مانند ریاضی

های کنترل خطی، الکترونیک  مانند مدارهای الکتریکی، سیستم
عالوه قبولی در رشته  آنالوگ و مدارهای مخابراتی را بگذرانید. به

های دولتی در ایران، کاری  مهندسی برق و در یکی از دانشگاه 
 .کار زیادی استبسیار سخت است و نیازمند داشتن انگیزه و پشت

بنابراین اگر در دوران تحصیل خود در دبیرستان عالقه چندانی 
اید یا نمرات خوبی در  به دروسی مانند ریاضی و فیزیک نداشته

اید، احتماال بهتر است که در انتخاب  نکرده این دروس کسب 
ی مهندسی برق را کنار بگذارید. در ادامه  رشته کنکور خود، رشته

 .از معایب رشته مهندسی برق اشاره شده است به برخی دیگر
همان طور که گفتیم این رشته در در بسیاری صنایع کاربرد دارد. 
یک رشته کامال عملی به حساب می آید. به دلیل گسترده بودن 
این رشته در صنایع مختلف از تئوری های مدار گرفته تا 

ک ی .مدیریت یک پروژه، ابزارهای کاری مختلفی وجود دارد
دانشجوی مهندسی برق باید روحیه کار کردن با هر نوع 
تجهیزات از یک ولت متر تا تجهیزات آناالنیز کننده را برای 

عالوه بر داشتن  .طراحی های پیشرفته و نرم افزاری داشته باشد
پایه قوی در ریاضیات و مفاهیم فیزیک مانند دیگر رشته های 

یک مهندس برق باید  مهندسی و عالقه به کار با وسایل برقی،
دارای روحیه تحلیل گری و ذهنی خالق باشد تا از پس 

اگر دانشجویان رشته برق فقط  .مسئولیت های کاری بر بیاید
روی مباحث تئوری و ریاضیات اکتفا کنند مطمئن باشند بعد از 
فارغ التحصیلی به دلیل نداشتن مهارت کافی در کار عملی جذب 

 .بازار کار نمی شوند
 

 کاربردهای رشته برق  -1-2
رایانه ، تبلت یا تلفن هوشمندی که اخیراً خریداری کرده اید -0

 .شاهکار طراحی مهندسی برق است

روبات ها از سنسورها ، محرک ها ، ریزپردازنده ها و سیستم -9
های پیچیده کنترل بازخورد تشکیل شده اند که توسط مهندسین 

 !طراحی شده اندبرق 

 های سیستم ، عمیق فضایی ارتباطات –پروژه های فضایی -3
زمینی فوق العاده برای ناوبری و موقعیت   GPS،قوی کنترل

یابی ، تولید برق و شبکه های ذخیره سازی ، سیستم های 
 .است پذیر امکان برق مهندسین توسط –تصویربرداری 

فناوری پزشکی پیشرفته ای که در یک بیمارستان مدرن با -0
،  CTن روبرو می شوید از جمله دستگاههای تصویربرداریآ

MRI  و PET  مانیتورهای نوار قلب و فشار خون ، همه بر ،
 .اساس اصول مهندسی برق است

گرایش برق قدرت با تولید، انتقال و توزیع برق و  یک مهندس
همچنین طراحی طیف وسیعی از دستگاه های مرتبط سرو کار 

سفورماتورها ، ژنراتورهای برقی ، موتورهای دارد. اینها شامل تران
 .برقی ، مهندسی ولتاژ باال و الکترونیک قدرت است

در بسیاری از مناطق جهان ، دولت ها دارای یک شبکه 
الکتریکی به نام شبکه برق هستند که انواع ژنراتورها را با 

کاربران انرژی الکتریکی را  .کاربران انرژی خود متصل می کند
از شبکه خریداری می کنند و از انجام هزینه های پرهیز از تولید 

 .نیازهای خود اجتناب می کنند

مهندسان برق ممکن است روی طراحی و نگهداری شبکه برق 
و همچنین سیستم های برق که به آن وصل می شوند کار کنند. 

نام گذاری کرده اند این سیستم ها را سیستم های قدرت شبکه 
و ممکن است شبکه را با انرژی اضافی تأمین کنند ، برق را از 

مهندسان برق نیز  .شبکه قطع کنند یا هر دو را انجام دهند
ممکن است روی سیستم هایی کار کنند که به شبکه وصل 
نشوند ، به نام سیستم های برق خارج از شبکه ، که در بعضی 

ون شبکه ارجعیت دارد. دولت در حال موارد برای سیستم های در
حاظر به همچین مهندس هایی برای تولید برق، انتقال و توزیع 

 .در شبکه های شهری برای برق خانگی نیازمند است
از زوایای مختلف و براساس  برقآسیب های آموزش  برق

مقسمهای متفاوت قابل طبقه بندی و تقسیم است. هرچه این 
اشد ماخواهیم توانست درک و دریافت طبقه بندی ها دقیق تر ب
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صحیح تری از آسیب ها داشته باشیم و در مقام رفع و حل آن 
 راهکارهای دقیق تر و مطمئن تری را پیش رو خواهیم داشت.

در ایران شناسایی وضعیت و  برقمنظور از آسیب های آموزش 
عوامل سلبی یا ایجابی محدود کننده برای توسعه و ارتقای 

ر است. برخی از آسیب ها در دانشگاههای کشو برقآموزش 
است و برخی آسیب ها  برقناشی از دروندادهای نظام آموزشی 

ناشی از اوضاع اجتماعی، نظام مدیریتی، ساختار و سیاست هایی 
رابطه میان  حاکم است. برقآموزش است که از بیرون بر نظام 

که  برخی از آسیب هارابطه علت و معلولی است. به این معنا
 برخی از آسیب هاعامل و برخی دیگر معلول به حساب می آیند. 

نیست و به طور عام  برقبرخی از آسیب ها محدود به رشته 
رسمی کشور عارض شده است اما اکثر آسیب برنظام آموزش 

هایی که دراین مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند آسیب های 
د در حوزه آسیب های موجو .است  برقخاص نظام آموزشی 

از نظر موضع پدیداری و موضوع پیدایی نیز قابل  برقآموزش 
جایگاه خاصی در میان دیگر رشته های  برقعلم تقسیم است.

 .[9]دارد  فنیعلوم 

مطالب در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست آسیب ها و 
در ایران با آن روبه  برقچالش هایی که نظام آموزش و پژوهش 

رو است، و در بخش دوم، راهکارهای مقابله با آنها بررسی می 
در ایران دارای آسیبها و  برقنظام آموزش و پژوهش  شود.

در ایران  فنینقایصی است که برای بالندگی این رشته از علوم 
باید نسبت به رفع آنها چاره اندیشی کرد؛ وگرنه روزبه روز آثار 

 برقها بیشتر خواهد شد. البته برخی از آسیبها به رشته زیانبار آن
اختصاص ندارد و از آفتهای نظام حاکم بر آموزش عالی در همه 

است، اما برخی دیگر، اختصاص به  مهندسیرشته های علوم 
دارد. موضوعات مطرح شده در این مقاله، عناوینی اند  برقرشته 

اظهار نظر کرده اند یا که تمام استادان برجسته که در این زمینه 
 از آنها نظرخواهی شده است، نسبت به آن اتفاق نظر دارند. 

 

 تحقیقروش   -2
های دانشگاهی  گیررشته گربیان که ییها آسیب در این بررسی

 .است بندی شده طبقه0جدول شماره  شـرح اسـت بـه برق
 

 
 [3.] ، منبع :برق: آسیب های رشته دانشگاهی 0جدول 

 عنوان ردیف

 حجم باال و دشواری زیاد مطالب درسی و دانشگاهی 0

 نظام حاکم بر ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی 9

 شوند ها تدریس می کاربردی نبودن مطالب تئوری که در دانشگاه 3

 های فارغ التحصیل این رشته مطلوب نبودن بازار کار رشته مهندسی برق برای خانم 0

 برقهای  ایجاد رشته ضوابط مربوط بهضعف وناکارآمدی  5

 علمی هیئت اعضای جذب ەشیو 0

 تبازنشسته کردن استادان پیشکس 7

 کند در بعضی از مشاغل سختی کار یک مهندس برق بیشتر از حقوق و مزایایی است که دریافت می 8

 تخصصیالت کمبود منابع تخصصی معتبر و به ویژه مج 2

 و مهارت کافی، فرد قادر به یافتن شغل مرتبط با این رشته نخواهد بود در صورت عدم داشتن تخصص 01

 وابسته بودن آینده شغلی مهندسان برق به میزان صنعتی بودن شهر محل زندگی افراد 00

 

در ایران دارای آسیبها و نقایصی  برقنظام آموزش و پژوهش 
در  علوم فنی و مهندسیاست که برای بالندگی این رشته از 

ایران باید نسبت به رفع آنها چاره اندیشی کرد؛ وگرنه روزبه روز 
آثار زیانبار آنها بیشتر خواهد شد. البته برخی از آسیبها به رشته 

اختصاص ندارد و از آفتهای نظام حاکم بر آموزش عالی در  برق
است، اما برخی دیگر،  علوم فنی و مهندسیهمه رشته های 

رد. موضوعات مطرح شده در این دا برقاختصاص به رشته 
دانانی که در  برقمقاله، عناوینی اند که تمام استادان برجسته و 

این زمینه اظهار نظر کرده اند یا از آنها نظرخواهی شده است، 

نسبت به آن اتفاق نظر دارند. برای سهولت مطالعه و بررسی، 
 .این آسیب ها را به شش دسته تقسیم کرده ایم

 

باال و دشواری زیاد مطالب درسی و حجم  -1-2

 دانشگاهی
 انیبافقر مطالعات م برق یدانشگاه یرشته ها انیم نیدر ا

مواجه است. وجه  یشده ا دیبه صورت مضاعف و تشد یرشته ا
از  برق یدانشگاه یمشکل در حوزه رشته ها نیمضاعف بودن ا

به عنوان  یرشته ا انیسو مطالعات م کیآن جهت است که از 
است و از  رحدر ارتباط باهمه رشته ها مط یت توسعه علمضرور
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و  یفرا تخصص یتیبه طور خاص از ماه برقرشته  یسو گرید
 یدر حال حاضر رشته ها. [3]برخوردار است یرشته ا انیم

آنها حداکثر ناظر  یاست که محتوا یبه گونه ا برق یدانشگاه
 ینهایزم یدانشها یاست و نسبت به محتوا یبرق یبه محتوا

 .[0]با فقر و فقد محتوا مواجه است برق
 

نظام حاکم بر ارتقا و ترفیع اعضای هیئت -2-2

 علمی
 یکیچاپ مقاله  یپول گواه یتوان با پرداخت مبلغ یمتأسفانه م

اگر  برقنمونه در رشته  یرا به دست آورد. برا ISIاز مجالت 
داشته باشد )مثال  تیفعال یبا فقه اسالم یاسالم برق در یاستاد
و  یرا بررس یبا اصول یدر فالن مسئله فقه یانصار خیش هینظر

امر موجب شده  نی. اشودیبه آن داده نم ینقد کند( ارزش چندان
و  یاسالم برق نهیو پژوهش در زم سیکه اقبال استادان به تدر

دهد، کمتر شود  یم لیشکما را ت یمل برقکه اساس  ه،یفقه امام
شوند،  یدرس ها جذب م نیا سیتدر یکه برا یاستادان یو حت

 برق گرید یکرده، به درسها یآن خوددار سیبه مرور از تدر
 .[5]آورند یم یرو
 

کاربردی نبودن مطالب تئوری که در  -3-2

 شوند ها تدریس می دانشگاه
ی برقآموختگان  دانش درحال حاضر طیف وسیعی از مشاغل به

تنوع بسیاری  از های شغلی مزبور رشتهاست.  اختصاص یافتـه
های شغلی  هر یک ازرشته برخورداراست و وظایف شـاغالن در

 رشته بنـدی از اسـت.دریـک طبقـه با یکـدیگرکامالً متفـاوت
اصلی وبـیش  رابه شش رشته شغلی آنها ی میتوابرق های شغلی

 .[5]فرعی تقسیم کرد رشته شغلی از بیـست
 

بازار کار رشته مهندسی برق مطلوب نبودن  -4-2

 های فارغ التحصیل این رشته برای خانم
درپیوند با نظام باال دستی خود جزیی  برقدانشگاهی  های رشته

نظام پایین دستی  عالی کشوراست ودرپیوندبا آمـوزش از نظام
های  یک از رشته هر است که ازاجزایی خودتشکیل شده

مهم است تدوین  آنچه .از آنها است یکی برقدانشگاهی 
 درپیونـد برقهای  رشته .[0]وسازگاری سلسله مراتب اهداف

متأسفانه اهداف  .آنهاسـت بانظام باالدسـتی وپـایین دسـتی
آموزش  اهداف نظام که همان برقهای  باالدستی رشته

 وشناوری باالیی . برخورداراست این (ابهام پذیری)از  عالیاست
 انداز بیست ساله کشور باید مچش اهداف متناسب بـا وضـعیت

 برقهای  رشته تنظیم شـودوپس ازایـن امرمـیتـوان اهـداف باز

 را برقهـای  طورکلی واهداف پایین دستی هر یک ازرشـته به
 اصلی نظام طور خاص تدوین کرد. به نظر میرسد اهداف به

 .[0]بندی است شرح زیر قابل طبقه محور به 3آموزش در 
 مورد نیاز جامعهعرضه خدمات  -0
 )آموزش)یاددهی ـ یادگیری -9
 پژوهش-3
 

ایجاد  ضعف وناکارآمدی ضوابط مربوط به-5-3

 برقهای  رشته
 ندارد وجود مدونی ومعیارهای ضوابط یبرقایجادرشته های  برای

 فعلی نیزازضوابط ومعیارهای همگن موجود های رشته،
 مربوط به مستندات سـازمانی و ویکنواختی تبعیت نمیکند.حافظه

 موجب شده است مسئله این ضوابط وضعیت روشنی ندارد.این
 نی موجودبدون داشتبرقهای  برخی از رشته که از یکطرف

 آموختگان دانش معناداری دائرشودومشکالت اولویـت والزامـات
 بعضی دیگر طرف و از جویای کاررادراین حـوزه پدیـد آورد

 اثربخـشی الزم ی باوجودداشتن اولویت وبرقهای  ازرشته
 آنچه نگاهی به با ها ازرشته برخی جایگاهی پیدا نکند.عناوین

برای تدوین معیارهای  .شناسایی است آمـده قابـل درایـن مقالـه
 بایداصوالًضـوابط و معیارهـای برقجدید های ایجاد رشته

شناسایی شود و ثانیاًبازنگری  برقهای فعلی  مدنظردرایجاد رشته
ضوابط و معیارهاباتوجه به سلسله مراتب اهداف  وباز تنظیم این

رعایت معیارهای مصوب  انجام شود. ثالثـاً برقآموزش 
شده و  های دانشگاهی جدیـدکامالً جـدی گرفتـه درایجادرشته

 برخی از معیارهایی که است که شده رعایت شود.زیرادیده
نمیشودومعیارهایی  شده است جدی گرفته تاکنون هم نوشـته

 گاهی اولویت یافته آن زنی متقاضی وامثـال توان چانهچون 
 .است

 

 علمی هیئت اعضای ه جذبشیو-6-2
 ژهیبه و ریدر دو دهه اخ یبا توجه به گسترش مراکز آموزش عال

 ییتوانا یابیبدون ضابطه و ارز یعلم ئتیه یاعضا 81در دهه 
با مسائل  یمدرک دانشگاه یآنان و صرفا بر مبنا یو عمل یعلم

که در دهه  یشده اند، به گونه ا یجذب مراکز آموزش عال گرید
ارشد بودند و  یارشناسمدرک ک یکه دارا یچه بسا اشخاص 71

به  یبه صرف دارا بودن مدرک دکتر یافراد زین 81از دهه 
 یها و مراکز آموزش عال وارد دانشگاه یعلم ئتیعنوان عضو ه

دو و  پیت یلدر مؤسسات آموزش عا زیشدند، و در حال حاضر ن
توانند به عنوان  یم یسه افراد به صرف داشتن مدرک دکتر

از  اریبا سلب اخت تیوضع نیجذب شوند. ا یعلم ئتیعضو ه
دانشگاهها و تمرکز جذب در وزارت علوم  یآموزش یگروهها



 فتحی
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 یاسیس یها شیگرا ژهیها و به و قهیبدتر شده است و اعمال سل
 ،یعلم تیاست تا صالح افتهی یشتریب تیدر جذب استادان اهم

است که شخص به صرف دارا بودن  یهنر یکه معلم یدر حال
 .تواند از آن برخوردار باشد ینم رشته کیدر  یمدرک دکتر

 

 تبازنشسته کردن استادان پیشکس-7-2
از  شیامر سبب شده که نسل جوان استادان از تجربه نسل پ نیا

 ئتیه یاعضا ینامه استخدام نییبهره باشند، در آ یخود ب
 ئتیه یسال اعالم شده بود، ول 05 یسن بازنشستگ یعلم

را که فعال و  یرا داشتند استاد اریاخت نیدانشگاه ها ا سهیرئ
از  شیسن ب یو برا رندیبه خدمت گ یسالگ 71بانشاط بود تا 

داشت. در  یریگ میدانشگاه حق تصم یامنا ئتیسال هم ه 71
استادان  لشد و در عم یاستفاده م یقانون تیظرف نیگذشته از ا

حضور در کالس و  ییتوانا یو روح یکه به لحاظ جسم یتا زمان
دادند.  یرا داشتند به خدمت خود ادامه م یآموزش فیانجام وظا

مقررات عام  ینامه و بر مبنا نییبرخالف آ ر،یاما در چند سال اخ
 دهیسال نرس 05از استادان که هنوز به سن  یاریبس ،یاستخدام

 یکسان شتریسال خدمت بازنشسته شدند و ب 31 یبودند، بر مبنا
 نیبودند، بازنشسته کردند که ا دهیسال رس 05را هم که به سن 

 یاعضا یاستخدام دینامه جد نییانتقاد دارد. در آ یخود جا
 .الزم االجرا شده است 0320که از سال  یعلم ئتیه
 

مهندس در بعضی از مشاغل سختی کار یک  -8-2

برق بیشتر از حقوق و مزایایی است که دریافت 

 کند می
رابا  برق یرشته ها یفعل گاهیجا انیکه نسبت م نیا یبرا

 میآن در سند چشم انداز و برنامه چهارم بدان گاهیالزامات و جا
 یتوسعه کشور به صورت یاز اسناد مل کیالزم است الزامات هر

موارد  نیشده باشد . متأسفانه تاکنون ا نییو شفاف تع قیدق
از  یتواند مختصات یم لیذ ینشده است. اما گزاره ها نیتدو
 توسعه را نشان دهد  یدر اسناد مل برق یمطلوب رشته ها گاهیجا
 

الت کمبود منابع تخصصی معتبر و به ویژه مج-9-2

 تخصصی
وجود  برقکه در خصوص آموزش و پژوهش  یگریمشکل د
نداشته باشد(، کمبود منابع  برقاختصاص به رشته  دیدارد )شا
 یاست. اگر از کتابخانه ها یبرق یو فقر کتابخانه ها یتخصص

 دانشگاه یکتابخانه ها یحت م،یبگذر 3و  9درجه  یدانشگاه ها
 یاز غن یکی قالبمعتبر مانند دانشگاه تهران که قبل از ان یها
شده، به  ریکتابخانه ها بوده، پس از انقالب به مرور فق نیتر

به آن افزوده شده است  یو معتبر خارج دیجد یندرت کتاب ها
 . ستین یهم خبر یالت خارججو از م

 

در صورت عدم داشتن تخصص و مهارت  -11-2

کافی، فرد قادر به یافتن شغل مرتبط با این رشته 

 نخواهد بود
 ینیاز در وصف کارآفر برق یدانشگاه یرشته ها یبه طور سنت

در  یژگیدو و نیبرخوردار بوده است. اما ا ییباال یساز یو تجار
دارد. به عبارت  یروبه کاست یریبه شکل چشمگ ریاخ یدهه ها

به  برق یدانش آموختگان رشته ها یوابستگ بیضر گرید
است و در  افتهی شیاافز ریدر چند سال اخ یو دولت یمشاغل ادار

 نیرشته ها کاهش داشته است. و همچن نیدر ا ینیکارآفر جهینت
و  یدر پارک ها و مراکز رشد فناور برق یدانشگاه یرشته ها

 یو فناور دهیا یدر پژوهش و بازارها زیآموزش و ن یبازارها
مراکز به  نیکه ا یندارد در حال یشناخته شده ا گاهیجا چیه

کند  ینق م یفایداش ا یساز یعنوان عوامل موثر در تجار
است  یکاف برق یدر رشته ها ینیمستند شدن کاه کارآفر یبرا

 برقتوجه شود که هم اکنون شاخص مربوط دانش آموختگان 
از دو هزار نفر را نشان  شتریب یکار از نظر قدر ملت عدد یایجو
 .[7]دهد یم
 

وابسته بودن آینده شغلی مهندسان برق به  -11-2

 زندگی افراد میزان صنعتی بودن شهر محل
 انیآن است که دانشجو برق ینظام آموزش یاز آفت ها یکی

را )آن هم به طور  یبرق یها هیو نظر یاغلب مسائل نظر
روزمره  یکه در زندگ یو از مسائل عمل رندیگ یناقص( فرا م
 یو ب گانهیشود ب یافتد و در دادگاهها مطرح م یمردم اتفاق م

 یایقضا قیتطب ییکه قدرت استنباط و توانا یاطالع اند. در حال
 یشکوفا م یاست، وقت برقکه اساس علم  ،یبر اصول کل یجزئ

روبه رو شود و  یشود که شخص با موضوعات مختلف عمل
کند؛  نیرا تمر یبرقو اصول  نیقوان یاستنباح احکام آن ها از رو

ندارد.  یچندان دهیفا یبرقو احکام  نیوگرنه صرف حفظ قوان
 ینقش مهم نهیزم نیتواند در ا یم ییقضا یآرا یبحث و بررس

دانشگاه ها  انینبود ارتباط م لیبه دل گر،ید یداشته باشد. از سو
 هیآنچه در نظر نیاز موضوعات، ب یاریو دستگاه قضاء در بس

شود، با آنچه در عمل در  یو دانشگاه ها مطرح م یبرق یها
 یآگاه نیدهد، تفاوت وجود دارد. بنابرا یها رخ م احکام دادگاه

است  ستهیمهم است و شا اریو نقد آن بس یاحساس یاز رو
حداقل با  ایداشته باشند  لیتحص نیح یکارآمور برقوبان شجدان

 آشنا شوند.  یبا مسائل تخم ،یحضور یدادگاه ها لیتشک
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 یافته های تحقیق -3
 برقنظام آموزش و پژوهش  یها بیدر بخش نخست، آس
روشن شده  یتا حدود زیرفع آن ها ن یشمرده، و راه حل ها

که  ییبخش تالش شده است راهکارها نیدر ا ن،یاست، باوجودا
کند،  یما را فراهم م یبرقنظام  یو بالندگ صیرفع نقا نهیزم

 ناستادا یدگاههایخصوص، هم از د نیارائه گردد. در ا
 گرید اتیو هم از تجرب برقظران صاحب ن گریو د شکسوتیپ

استفاده شده است.  یآموزش عال یو نظام ها یبرق ینظامها
به عنوان راه حل ارائه شده است، جنبه  نجایالبته آنچه در ا

 یشود راه حل ها یشتریاگر تأمل ب دیندارد و شا یانحصار
بوده  سندگانیومدنظر ن شتریبه ذهن برسد، اما آنچه ب یگرید

شدن آن ها در کوتاه مدت  ییاست که امکان اجرا ییراهکارها
بر همین اساس با توجه به آسب شناسی های صورت  .وجود دارد

گرفته در بخش قبل راه کار و پیشنهادهایی به شرح ذیل جهت 
 .[0]ارائه راهکار ارائه میشود

الزامات و  قیو تحق برق یدانشگاه یتوسعه رشته ها یبرا -0
و انجام  یاجتماع یازهاین نیتوسعه کشور و تأم یاحکام اسناد مل

شود چهل عنوان رشته با  یم شیپ برق یرشته ا نیمطالعات ب
 به شرح منعکس در متن دیو جد یتخصص شیگرا
و متناظر  یمنعلق یوندیدرارتباط و پ برقاهداف نظام آموزش  -9

)رشته  یدست یکشور و نظام بان یعال آموزش یبا نظام باال دست
 یم شود.موجود( تنظ یدانشگاه یها
از  برق یدانشگاه یدر رشته ها یآموزش یمحتواو روش ها -3

 شود. یبازنگر نشدا یزسا یو تجار ینیکارآفر هیزوا
با  یبرق یدانشگاه یرشته ها انیارتباط موثر م جادیا یبرا -0

با  یشود عند واحد درس یم شنهادیپ برق یشغل یرشته ها
از  کیهر  فیشغل و متناسب با وظا شیگرا یعنوان واحدها

 گنجانده شود  یدانشگاه یدر رشته ها یشغل یرشته ها
مجاز  انیبرخوردار شودتادانشجو یاز انعطاف یمقررات آموزش-5

 یردو عالقه ف ازیمتناسب با ن یواحد درس 3باشند حداکثر تا 
 یو به عنوان رشته فرع یدانشگاه یخود عالوه بر واحدها

 کنند.  افتیدر زیمدرک مربوط ن انیانتخاب کرده و در پا
ضوابط  نیشود. در ا نیتدو برق یمدرس طیضوابط و شرا -0

و فنون و  یآموزش یاهداف، روش ها ،یبا فلسفه، فناور ییآشنا
  گنجانده شود سیتدر یمهارتها

با سازمانها،  ییآشنا یبه معنا برق ییایمطالعات جغراف -7
 تیمتناسب با وضع یبرق یو کتاب ها نیمشاغل، رشته ها، قوان

 برقدر محتوا و نظام آموزش  یرانیپر شتاب جامعه ا رییبازار و تغ
 .دشو جادیا

 تیرعا یاز نظر چگونگ برقمتون آموزش  نیتدو یارهایمع-8
 نیمحتوا و ساختار و مراحل تدو یسازمانده یریادگیاصول 

و  یدرس یزیبرنامه ر یها افتهیبا استفاده از  یشمتون آموز
در  ارهایمع نیا یمطا یمنابع آموزش هیشده و ته نیتدو یآموزش

 . ردیقرار گ طتند و متون و مراجع مربو یدستور کار شورا
 برقسنت نقد کتاب در حوزه  حیبه منظور توسعه و ترو-2
 به کار گرفته شود  یقیتشو یها استیس

 شود سازیو مستند  یبه روزرسان شآموز یهاصل سرف -01
 یو ارتقا عیترف ینامه ها نیینظر در ضوابط و آ دیتجد-00

 یعلم ئتیه یاعضا یو ارتقا عینظام ترف یعلم ئتیه یاعضا
کند. چنان که گفته شد، در حال حاضر نظام  رییتغ دیبا زین
مختلف علوم  یاستادان در رشته ها یو ارتقا عیبر ترف یکسانی
 .( حاکم استهیو علوم پا یو مهندس یفن ،فنی و مهندسی علوم)

و  لیاص یپژوهش یکارها یاستادان برا قینظام تشو جادیا -09
و جهت دادن پژوهش  یو اسالم یمل برق تیتقو یبرا یاسالم

آنان در  یبرا ییاستادان به آن سو، الزم است مشوق ها یها
موضوع  ینیب شیکند، از جمله پ زهیانگ جادینظر گرفته شود تا ا

 .نامه ارتقا است نییدر ا
الزم  التیتسه جادیا قیاستادان از طر یسطح علم شیافزا-03
 ییدانش افزا یبرا
 التیتسه جادیاستادان، ا یعلم یارتقا یبرا یفرصت مطالعات و

و اعزام آنان به  یمطالعات یاز فرصت ها یبرخوردار یبرا
 .است دیمف اریخارج( بس ایمعمر )داخل  یدانشگاه ها

باید در مراکز آموزشی برنامه ای باشد که هر استاد تنها در -00
 .نامه بگیرد تدریس کند و پایان تخصصی خود  هرشت
 بدونباید از گسترش  برقبرای بهبود کیفیت آموزش -05

 .جلوگیری کرد برقهای  گرروه دانشکده ضرابط
 التیمقاطع تحص یراه حل آن است که در رشته ها کی-00
 یشود تا به سمت تخصص جادیمختلف ا یها شیگرا ،یلیتکم

 .میبرو شیشدن رشته ها پ
 شتریب ییآشنا یبرا انیدانشجو یکار آموز یدوره ها جادیا-07

 .است ستهی، شابرق یبا مسائل عمل برق انیدانشجو
تطبیقی، فقه و اصول  برقهای س در همیت دادن بها -08

 .است قضایی
 

 نتیجه گیری  -4
 خوشبینانه و مثبت دید به یمجموع، میتوان به آسیبشناسدر 

ای برای از بین بردن موانع و نواقص  مقدمه را آن و نگریست
برخی از راه حل ها را  تصور این در. نمود تلقی علمی تهاین رش

اجتماعی و برخی دیگر را در اندیشمندان  -باید در نظام سیاسی 
ر چیز، باید جایگاه علوم و دانش پژوهان جستجو نمود. قبل از ه

، در برنامه راهبردی و برقبه معنای عام و خصوص علوم  فنی
سند چشم انداز نظام مشخص و ارتباط آن با گفتمان مسلط 



 فتحی

 

050 

، به عنوان یکی از صنعتیتبیین شود. توسعه نهادهای 
شاخصهای توسعه، می تواند به جذب حداکثری نخبگان منجر 
شود. مسئوالن حکومتی با همکاری تنگاتنگ اندیشمندان علوم 

می توانند به حل بسیاری از معضالت  مهندسیو علوم  فنی
جامعه نائل شوند. ماهیت برخی از مسائل به شکلی است که تنها 

صاحب نظران برنمی آید. وحدت از عهده مسئوالن امر و یا 
و دانشگاه تنها در صورت تعیین نسبت سنت و تجدد  صنعت

علوم نیز در همین مسئله  بروز نماییمیسر است. بومی سازی و 
ریشه دارد؛ و تنها در محیطی مردم ساالر می تواند ره به جایی 
ببرد. امید است که نوشتار حاضر کوششی هر چند کوچک در راه 

ن راه خطیر علم در ایران اسالمی و برداشتن موانع هموار ساخت
 شود. موجود در این ارتباط، تلقی

از پژوهش های انجام شده و مطالعه میدانی و نظرخواهی از 
، می توان برقاستادان و صاحب نظران پیشکسوت و باتجربه 

در ایران دارای  برقنتیجه گرفت که نظام آموزش و پژوهش 
ی است و این امر علت ها و عوامل نقایص و ضعف های متعدد

مختلفی دارد که مشکالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تغییر 
نگرش دانشجویان و داوطلبان نسبت به آموزش عالی و تحصیل 
در دانشگاهها و گسترش حس مدرک گرایی از یک سو، و سوء 
مدیریت در سطح عالی مدیریت آموزش عالی و دانشگاه ها و 

تصادی به علم و آموزش عالی به جای کیفی، از نگاه کمی و اق
سوی دیگر، مهم ترین عوامل آنهاست. در دهههای اخیر، به 
دالیل مختلف )که در جای خود قابل بررسی است( گرایش 
شدیدی به سمت تحصیالت عالیه و مدرک گرایی ایجاد شده 
است. این گرایشهانه از باب اشتیاق به آموختن و کسب علم و 

که به انگیزهای مالی و اقتصادی و کسب موفقیتهای دانش، بل
اجتماعی و صرفا به منظور کسب مدرک دانشگاهی و برخورداری 
از امتیازات آن بوده است. با افزایش تعداد داوطلبان تحصیل در 
دانشگاهها، متصدیان آموزش عالی کشور، بی ضابطه و بدون 

را گسترش ها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی رعایت حداقل 
داده، تعداد دانشجویان افزایش چشمگیری یافت که این امر 
موجب افت شدید آموزش و پژوهش در دانشگاهها شده است. 
چون جذب استادان برای تأمین اعضای هیئت علمی، به صورت 
غیراصولی و غیر علمی و بدون احراز شرایط الزم و صرفا بر 

شته ها و در گذشته مدرک دکتری و در برخی ر مبنای دارا بودن
مدرک کارشناسی ارشد( صورت گرفته، در حالی که برای 
استادی و معلمی، شرایطی الزم است و یکی از آنها علم است. 
پذیرش دانشجو نیز یا از طریق آزمون تستی و یا بدون آزمون 

، نمی برقصورت می گیرد که با این روش، به ویژه در رشته 
برای تحصیل در مقاطع توان صالحیت علمی دانشجو را 

کارشناسی ارشد و دکتری احراز کرد. این روش موجب افزایش 

تعداد دانشجویان کم سواد در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد 
شده است. وجود نظام تورم نمره نیز موجب شده است که این 
افراد به راحتی فارغ التحصیل شوند و خود آنها نیز استادان آینده 

شوند و این دور باطل ادامه می یابد. به عالوه،  دانشگاه ها می
مشکالت اقتصادی و اجتماعی و انگیزه های مالی و اقتصادی در 
تحصیل علم و مدرک گرایی از یک سو، و اشتغالهای زیاد 
استادان به کارهای غیرعلمی برای امرار معاش از سوی دیگر، 
 موجب رکود شدید آموزش و پژوهش و ترویج کپی برداری و

انتشار آثار کم مایه علمی شده است. در کنار این عوامل کلی که 
ندارد، استفاده از روشهای نادرست  برقاختصاص به رشته 

و روش انباشت محفوظات به جای ایجاد قوة  برقآموزش 
استنباط و استدالل و نداشتن ارتباط با دادگاه ها و دستگاه قضا و 

ل های درسی با انطباق نداشتن برخی از عناوین و سرفص
مایه  برقنیازهای جامعه سبب شده است که دانشجویان رشته 

 علمی مناسبی نداشته باشند
براین اساس، برای رفع این مشکالت باید چاره اندیشی کرد و 
مهم ترین راه حل تغییر روش جذب استاد و شیوه ترفیع و 
 ارتقای آنان و تغییر شیوه پذیرش دانشجو و تربیت و آموزش او و
تغییر نگرش مسئوالن به آموزش عالی از کمیت به کیفیت است. 
دانشگاهها باید مراکز تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص 
باشند، نه بنگاههای اقتصادی و کسب درآمد و سرمایه. همچنین 

ها در زمینه مدیریت و برنامه ریزی  باید استقالل دانشگاه
ول و تغییر نگرش به آموزشی و ... نیز حفظ گردد تا امید تح

وجود آید. به هر حال در این تحقیق تالش شده است، آسیبها و 
راهکارهای مقابله با آنها شمرده و بررسی شود، ولی شایسته 

 است در این زمینه تحقیق بیشتری صورت گیرد.
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