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مقدمه
بهانه این گفتار ،واکاوی امکان و راه های "گذر از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی" است که به عنوان موضوع اصلی
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 های فکری باشد.
کمیت و کیفیت این رشد میتواند موضوع آموزش کیفی ،از جمله در حوزه مهندسی ،با همه دشواری های مهارت آموزی آن باشد.
اندازه گیری این کیفیت ،الزم ،دشوار و اقدام بهبود طلبانه اثربخش برای ارتقای آن ،پیچیده و پر هزینه است .در این میان کمیّت
افزائی به معنی مثال ًسونامی شمارگان کثیر یادگیرنده (آن گونه که در برهه ای برای آموزش عالی ما اتفاق افتاد) ،آفت ویرانگر
کیفیت (به دشواری طی سالیان به دست آمده) دانش آموختگان ،در سیمای تغییرات چشمگیر هر چند ناپایدار (نسبتاً ثابت) ،در
رفتار آنان است .اندازه گیری کیفیت برای هرسه سامانه تعلیم و تربیت یعنی یاددهی ،یادگیری و ارزیابی یادگیرندگان ،پیش ،پس و
حین اجرای فرآیندهای هر سامانه جزئی ،اموری مجزا و پیچیده اند .آموخته از صنعت به شکل مدیریت کیفیت فرایند به جای
فرآورده ( مدیریت و پایش فرآیند تولید به جای مدیریت و پایش مجصول در الگوی ژاپنی پس از جنگ)  ،در حوزه تعلیم و تربیت
در قالب ارزیابی های درونی و بیرونی و برنامه های ردیابی دانش آموختگان هم انجام و اثر سنجی شده است .اما یکی از مشکالت
عمومی بخش قابل توجهی از مراکز آموزشی ،در بسیاری 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 کالس های درس است .در این
نوشته به یکی از عوامل احتمالی این دشواری که عدم تناسب بن انگاره های رایج فلسفی متداول امروزین تعلیم و تربیت (پداگوژی
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ﻫﺎ ( ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺳﺘﺮﮔﯽ دارد .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ راه ﻫﺎي ﮐﻨﮑﺎش در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺪاﮔﻮژي و ﺷــﺎﻟــﻮده ﻫــﺎى زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي واﺳﺎزاﻧﻪ ) ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ(
اﺳﺖ .ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎ ،روﺑﻨﺎي ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ -ﭘﺪاﮔﻮژي ﻫﺎي -راﯾﺞ را اﯾﻦ ﺳﺎن،
ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺷﺎره وار ﯾﺎدآوري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻎ ﺛﻤﺮه ﭘﺪاﮔﻮژي ﻗﺎﺑﻞ
در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي) ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻗﺎﺑﻞ ،ﺛﻤﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻎ 1اﺳﺖ .از اﯾﻦ

اﺳﺘﻌﺎره واژﮔﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻎ (وراي ﻧﻮ آﻣﻮزي ،ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﻫﻢ آﻣﻮزي ﻫﺎي ﻟﺤﻈﻪ اي و ﻣﻮردي و ﮐﻮﺗﺎه،

ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ﯾﺎ ﻓﻬﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻮﺷﻮﻧﺪه) ﭘﺪﯾﺪه اي اﺳﺖ دﺷﻮار ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي 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 می رسد 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 اینفورگ5های 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!
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- SCMM : Software Capability Maturity Model
 - 2مهدی محسنیان راد ،ارتباط شناسی ،انتشارات سروش ،چاپ شانزدهم .1395 ،
 - 3سید سعید رضا عاملی ،فلسفه فضای مجازی ،انتشارات امیرکبیر  ،چاپ دوم .1397 ،
 - 4لوچیانو فلوریدی ،اطالعات  ،ترجمه مهدی جوادی ،نشر سینا .1396 ،
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هستومندهای اطالعاتی - Inforg : Information Organism
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