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ﻫﺎي ﮔﺬر از ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ
ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،واﮐﺎوي اﻣﮑﺎن و راه "

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان" درداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ
"

آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ﺛﻤﺮه آﻣﻮزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ارﺗﻘﺎء ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﮐﯿﻔﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﺷﻮاري ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﯿﺖ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻻزم ،دﺷﻮار و اﻗﺪام ﺑﻬﺒﻮد ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي آن ،ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ّ

اﻓﺰاﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه (آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻪ اي ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد) ،آﻓﺖ وﯾﺮاﻧﮕﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ (ﺑﻪ دﺷﻮاري ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه) داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ،در ﺳﯿﻤﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار (ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ) ،در

رﻓﺘﺎر آﻧﺎن اﺳﺖ .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮﺳﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎددﻫﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﯿﺶ ،ﭘﺲ و
ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺰﺋﯽ ،اﻣﻮري ﻣﺠﺰا و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻧﺪ .آﻣﻮﺧﺘﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي

ﻓﺮآورده ( ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﺼﻮل در اﻟﮕﻮي ژاﭘﻨﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ)  ،در ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در
ﻗﺎﻟﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ردﯾﺎﺑﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻫﻢ اﻧﺠﺎم و اﺛﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﺋﯽ و ﮐﻢ اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﻮاع

ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از آن ،ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮔﺎه آﯾﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،در ﮐﻼس ﻫﺎي درس اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ دﺷﻮاري ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻦ اﻧﮕﺎره ﻫﺎي راﯾﺞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺘﺪاول اﻣﺮوزﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ (ﭘﺪاﮔﻮژي
ﻫﺎ 1

) با سبک زندگی و خواسته ها و مفروضات نسلی است که همگان باور دارند با پیشینیان خود تفاوت های سترگی دارد .موضوع این
نو شته توصیه راه های کنکاش در زمینه پداگوژی و شالوده ای زیر بنای آن از طریق پژوهش های واسازانه (ساختارشکنانه) است.
شالوده های ارتباطی متأ خر که به عنوان زیربنا ،روبنای خود یعنی فلسفه های تعلیم و تربیت-پداگوژی های -رایج را این سان،
سونامی گونه به فروپاشی تهدید می کنند در این نوشته اشاره وار یادآوری میشوند.
آموزش بالغ ثمره پداگوژی قابل
در صنعت نرم افزار و تولید محصوالت (سامانه های کاربردی) نرم افزاری قابل ،ثمره سازمان نرم افزاری مولد بالغ 1است .از این
استعاره واژگون کمک می گیریم تا نشان دهیم آموزش بالغ ( ورای نو آموزی ،بازآموزی و هم آموزی های لحظه ای و موردی و
کوتاه ،جهت به کارگیری فناوری یا فهم اجمالی پدیده های مستمر نوشونده) پدیده ای است دشوار جهت طراحی ،پیاده سازی و
تحقق و دشوارتر جهت اثربخشی و اندازه گیری آن.
برای این گونه آموزش بالغ به نظر می رسد الزم است پداگوژی قابلی طراحی یا انتخاب ،جهت پیاده سازی گردد.
تنوع پداگوژی ها طی سالیان به نظر میرسد انبانی از راه حل پیش پا بگذارد .اما این زمانی است که مدل ارتباطی را نسبتاً ثابت با
تغییرات جزئی فرض کنیم و سقف تحوالت این زیربنا را ،که آموزش بر پایه آن شکل بگیرد مثالً مدلی شبیه مدل دفلوئر( 2تکمیل
شده مدل کلود شانون و وارن ویور) (شکل یک) برای ارتباطات اجتماعی در نظر بگیریم که ارتباط را حاصل تعامل تصاویر ذهنی
ارسال و دریافت کننده در حضور صافی های ارتباطی طرفین در محیطی ارتباطی به کمک رسانه ای منتخب می داند.
اما اگر نظر کنیم به مشخصات انسان دو زیست معاصر را در چند جهانی واقعی – مجازی موجود (به تعبیر عاملی ) 3که عالوه بر
این از نگاه فلوریدی 4فیلسوف ایتالیائی ،چون انسان از بهشت رانده شده در انقالب کوپرنیکی از قلب کهشان رانده شده ،در
انقالب داروینی از اشرف مخلوقاتی افتاده و در انقالب فرویدی در گیر عقده های سرکوب شده و حاال با اینفورگ 5های فاوائی
دست به گریبان است ،ابتدا باید مدلی ارتباطی با در نظر گرفتن انواع مدل های ارتباطی منتسب به انسان معاصر (اشکال دوم تا
پنجم) برای او استنتاج یا از نو بر پا کنیم .این امر شدنی نیست مگر با آغاز و گسترش پژوهش های آموزشی در مسیر استخراج
این مدل ارتباطی و معتبر سازی آن ،تا بتوانیم فلسفه ای برای تعلیم تربیتش بسازیم و اجرا کنیم و توفیقاتش را با رصد و بهبود
مستمر ،تضمین کنیم و چه مسیر سنگالخی است از گاج  ،تا این برج عاج ،بماند!

- SCMM : Software Capability Maturity Model
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