آموزش دیزاین؛ آمیبی که نبوده است!
سرمقاله

به نام یکتا
نــرخ تحــوالت و تغییــرات جهــان و روابــط آن در تمــام ســطوح اقتصــادی ،فرهنگــی،
سیاســی و علمــی بهقــدری ســریع شــده کــه ا گــر نشــود آن را «ســقوط آزاد تغییــر» نــام
ً
نهــاد ،حتمــا میتــوان از آن بــه «شــیب تنــد تغییــر» یــاد کــرد .در ایــن ِبســتر ،تغییرات
جوامــع انســانی بهمثابــه گلولــۀ بهمنــی اســت کــه هرچقــدر بیشــتر زمــان میگــذرد،
ً
بــر ســرعت و حجــم آن افــزوده میشــود .بهعنوانمثــال ،تقریبــا سیســال پیــش،
جوانـهای در زیــر پوســت درخت تنومند و چندهزارســالۀ مســتندات آنالــوگ ،به نام
«دنیــای دیجیتــال» تکویــن یافــت کــه ظرفیــت ذخیــرۀ آن از  0.02ا گزابایت 1در ســال
ً
 ،1986بــه  280ا گزابایــت (چهاردههــزار برابــر) در ســال  2007رســید و تقریبــا %75
ایــن ظرفیــت عظیــم ،از آغــاز عصـ ِـر دیجیتــال یعنــی ســال  2002ایجــاد شــده اســت
و یــا براســاس آخریــن تخمینهــا تــا سیزدهســال دیگــر ،هشــتصدمیلیون شــغل
ایــران
انســانها بــه رباتهــا یــا ســامانههای هوشــمند وا گــذار خواهــد شــد .در ِ
خــود مــا ،براســاس سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  %36 ،1395بیــکاران کشــور
دارای تحصیــات عالــی هســتند و از همیـناالن ،سوزوســرمای بیکاری و مشــکالت
ناشــی از ایــن مــوج تحــوالت ،در شــهرهای بیشــتر صنعتیشــدۀ ایــران قابــل حــس
اســت و یــا ملموستــر بــا رشــته خودمــان بگوییــم؛ از محصوالتــی کــه در منازل پــدر و
مادربزرگهــای نســل مــا بــود کــه شــاید بــرای دهههــا مورداســتفاده قــرار میگرفتنــد
ُ
(مثــل کرســی ،چــراغ خورا کپــزی والــر 2و غیــره) .لیکــن دیگــر خبری از آنها نیســت؛
ً
فناوریهــای جدیــد مســتمرا از راه میرســند و محصــوالت را بــه پســتوهای انتظــار
بــرای سمســاریها یــا عتیقهبــازان پــس میراننــد تــا بلکــه گردوغبـ ِـار ماســیده بــر
کالبــد و جــان کاالهــای مهجــور در آن پســتوها و انباریهــا ،چیــزی بــه مــا بیامــوزد.
ـود «تغییــر» اســت!
شــاید درسشــان ایــن باشــد کــه آنچــه «ثابــت» خواهــد مانــد ،خـ ِ
بــر همیــن پایــه ،ایــن تحــوالت و نــرخ فزاینــدۀ آن ،ایــن پرســش جــدی را بــه ذهــن
متبــادر میســازد کــه آیــا دســتگاه آمــوزش طراحــی صنعتــی در ایــران بــرای ایــن
تحــوالت آمــاده اســت؟! یــا پرســش اساس ـیتر اینکــه آیــا چیــزی از دانشــگاههای
نســل اولــی بــه شــکل کالســیک آن باقــی خواهند مانــد که رشــتۀ طراحی صنعتی با
پیکربنــدی فعلــی بتوانــد در بســتر آن ادامــه بقــا داده ،فعالیت کند؟! یا خأل ناشــی از
گردبــاد آن تحــوالت ،ارابههــای چوبیــن دانشــگاههای فعلی را به همراه سرنشــینان
وفــادار آن ،بــه برموداهــای تاریــخ مؤسسـههای آموزشــی خواهــد کشــاند؟!
برنامــۀ آموزشــی رشــتهها ،نقشــۀ راه آمادهســازی نیــروی ماهــر بــرای تحقــق
امــور تخصصــی جامعــۀ هــدف اســت و ا گــر بپذیریــم از یکســو،
بــا نســلی از دانشــجویان مواجــه هســتیم کــه مهــارت
ایشــان در فناوریهــای اطالعــات ،ارتباطــات
و اینترنــت ،مــا را ملــزم بــه تغییــر
مدلهــای آمــوزش ســنتی
کــرده اســت و از

ً
ســویدیگر ،فزایندگــی تحــــوالت صدرالذکــر ،چیرگــی خــود را بــر مدلهــای فعلــی کس ـبوکار در ایــران نشــان داده و نهایتــا م ـیرود
کــه تأثیــرات شــگرفی در ســبک زندگــی و کار مــا داشــته باشــد .آنــگاه بایــد بپذیریــم برنامــۀ آموزشــی رشــتۀ طراحــی صنعتــی کــه بــا
فــرض اســتاد ،بهمثابــه «دانــای کل» و نظــام تولیــد کاال در یــک اقتصــاد دودکشــی (کارخان ـهای) پیکربندیشــده ،جوابگــوی نیــاز
امــروز و پــرورش نیــروی ماهــر بــرای مدلهــای جدیــد کسـبوکار فــردا نیســت .توضیــح اینکــه برنامــۀ آموزشــی مقاطــع کارشناســی و
کارشناسیارشــد رشــتۀ طراحــی صنعتــی ،بــه ترتیــب در ســال  74و  22( 69و  27ســال پیــش) بــه تصویــب شــورای عالــی برنامهریــزی
وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی رســیده اســت .البتــه برنامــۀ آموزشــی رشــتهها ،بهتنهایــی نمیتوانــد زمینهســاز پــرورش نیروهــای
موردنیــاز جامعــه باشــد و تحــوالت اساســی سیاس ـتهای کالن و اســناد باالدســتی کشــور و نیــز آمادهســازی بســترهای اجرایــی
وزارت «عتــف» 3بــرای انعطــاف بیشــتر را نیــز طلــب میکنــد .درمقابــل ،چالشهایــی نظیــر اســتقرار فرایندهــای توســعۀ کمیتگــرا،
ثقــل و ناچابکــی فرایندهــای دانشــگاهی در بســتر تحــوالت اجتماعــی و صنعتــی ،عــدم اســتقالل دانشــگاهها و دانشــگاهیان ،کنکور و
فرایندهــای ســنجش و ارزیابــی اشــتباه ،عــدم مفصلســازیهای بنیادیــن بــا صنعــت ،عــدم یــا فقــر همکاریهــای اجتماعــی و علمــی
در ســطح ملــی و بینالمللــی ،راندمــان کــم تشــکلهای صنفـ ِـی قانونــی ،وجــود آییننامههــای یکســان بــا وجــود تمایــزات ماهــوی
آمــوزش رشــتههای هنــری بــا ســایر رشــتهها ،مســئلۀ دانشــجویان غیرمتجانــس ،ترکیــب جنســیتی دانشــجویان و دانشآموختــگان،
فضاهــای کالبــدی ،بودجههــا و بســیاری از چالشهــای نظیــر اینهــا کــه هــر یــک ،هیــزم گیرایــی اســت بــرای ایــن هیمــۀ افروختــه،
و از موانــع جــدی تحقــق آمادگــی در ایــن جوابگویــی بــرای شــرایط جدیــد اســت! حــال ا گــر فــرض کنیــم همگــی ایــن چالشهــا
برطــرف شــده و همــۀ اجــزای سیســتم بــرای تحقــق یــک هــدف مشــخص ،همســو و همداســتان شــدهاند ،آنــگاه زمــان آن اســت کــه
تمــام گروههــای درگیــر ،قدرالســهم اختصاصــی خــود را بــرای «وضعیــت انطبــاق دائــم» بــه میــدان آورنــد و از پایهایتریــن مباحــث آن،
تدویــن بیانیــۀ مأموریــت رشــتۀ «طراحــی صنعتــی» یــا «دیزایــن» بــرای کشــور اســت .پسازایــن ،نوبــت تدویــن همبســتۀ برنامههــای
آموزشــی مقاطــع کارشناســی تــا دکتــری رشــته و البتــه ایجــاد آمادگیهــای انســانی ،کالبــدی و تجهیزاتــی الزم بــرای تحقــق اهــداف
ـذار از وضعیـ ِـت موجــود بــه وضعیـ ِـت موعــود بــا دو «رویکــرد تدریجــی»  -البتــه بــا گامهــای
رشــته خواهــد بــود .تحــت ایــن شــرایط ،گـ ِ
حسابشــده و بهموقــع -و «رویکــرد تکوینــی» -یکبــاره -بهمنظــور اعمــال تغییــرات مطلــوب بــر روی برنامــۀ آموزشــی رشــتۀ طراحــی
صنعتــی قابلبررســی اســت.
حرکــت آمیبــی بــه تغییــر شــکل دائمــی تمامــی بخشهــای یــک ســلول (تکیاخت ـهای) نســبت بــه محیــط اطــراف خــود اطــاق
میشــود و ازآنجاییکــه ایــن قابلیــت خارقالعــاده در تغییــر شــکل دائمــی ،عالوهبــر دربرگیرندگــی ســایر تکســلولیها بــه هــر شــکلی
و تغذیــه از آنهــا ،مبنــای حرکــت و بقــای حیــات آمیبهــا نیــز هســت ،ایــن قســم از تغییــرات را حرکــت آمیبــی نامگــذاری کردهانــد .در
کتوپالســم) و برعکس ،باعث تغییر
این نوع حرکت ،غشــای ســلولی
(آندوپالســم) با ایجاد تغییرات دائمی و تشــکیل پاهای کاذب ِ(ا ِ
ِ
شــکل و حرکــت تکیاختـهای میشــود .شــرایط اقتصــادی جهــان و کشــور میطلبــد کــه دســتگاههای آمــوزش کشــور ،همــواره بــرای
شناســایی و ارزیابــی موقعیــت و پیامــد آن و نیــز ایجــاد تغییــرات آمیبــی بــرای هضـ ِـم شــرایط مفــروض ،آمــاده بــوده ،تــوان ســازگاری بــه
ً
ـوان درک شــرایط و طبعــا ارائــۀ
منظــور پاسـخدهی بــه آن شــرایط را داشــته باشــند .چرا کــه ســاختارهای صلــب ،ثقیــل و غیرحســگر ،تـ ِ
وا کنــش مناســب بــه موقعیتهــای مختلــف را ندارنــد.
ا گرچــه پیــر و مانــده در بســتر ما گمایــی غیرمتبلــور و منجمــد ،لیکــن امــکان بازاحیــای آن هنــوز هســت و بایــد باشــد :برنامــۀ آمــوزش
دیزایــن!
محمد رزاقی
مدیر مسئول و سردبیر دستاورد
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