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 مقدمه .1

. گيرد ت ميئويژه دانشگاههاي صنعتي ايران از يك مسئله تاريخي نشه مشكل دانشگاههاي امروز و ب

 آموزش دانشگاهي به شيوه نوين اصالتاً از علوم ديني، پزشكي، حقوق، ادبيات، ،دانيد طور كه مي همان

صنعتي در دنيا به منظور تربيت سريع رياضيات، نجوم و سياست شروع شد و بسياري از دانشگاههاي 

در پايان يك دوره دانشگاهي تخصص مناسبي را براي ورود به حرفه مورد تا مهندساني تأسيس شدند 

هاي صنعتي دنيا و هبرداري از دانشگا دانشگاههاي صنعتي ايران نيز با الگو. نظر و بازار كار كسب كنند

 با مأموريتهايي محدود در ابعاد فني و مهندسي تأسيس ،ربويژه اياالت متحده امريكا در نيم قرن اخي

با اين تفاوت كه دانشگاههاي صنعتي مهم دنيا خيلي سريع متوجه جاي خالي آموزشهاي . شدند

التحصيالنشان شدند و بدون تغيير نام يا مأموريت اصلي  انساني و اجتماعي مؤثر در موفقيت خود و فارغ

تنوع علوم انساني و هنر بر غناي آموزش مهندسي و تربيت هاي مخويش، با تأسيس دانشكده

 دانشگاههايي نظير دانشگاه صنعتي ماساچوست ،براي مثال. نگر خود افزودند التحصيالن جامع فارغ

(MIT) دانشگاه صنعتي كاليفرنيا ،(Cal.-Tech.) دانشگاه صنعتي توكيو ،(TIT) دانشگاه صنعتي ،

، (.Ecole-Poly)، دانشگاه صنعتي فرانسه )تركيه(خاورميانه ، دانشگاه صنعتي (IIT)هندوستان 

، دانشگاه صنعتي (.NYU-Poly)، دانشگاه پلي تكنيك نيويورك(NTU)دانشگاه صنعتي سنگاپور

، (MTU)، دانشگاه صنعتي ميشيگان (TUH)دانشگاه صنعتي هامبورگ , (HKUST)هنگ كنك

، دانشگاه صنعتي (LUT)ليا در سوئد، دانشگاه صنعتي لو(IIT)دانشگاه صنعتي ايلي نويز 

 را دارند، به علوم انساني و هنر در قالب دانشكدههايي "صنعتي"كه باالتفاق واژه ...  و (FIT)فلوريدا

 .قوي توجهي ويژه دارند

اگرچه آموزش علوم مهندسي در دانشگاههاي صنعتي ايران از كيفيت خوبي برخوردار است، لكن 

التحصيالن اين  دانشجويان و فارغ. ر اين دانشگاهها خالي از نقد نيستهاي غير فني د آموزش زمينه

 آشنايي مناسب نا. هستندضعيف ) هم نوشتاري و هم گفتاري(دانشگاهها عموماً در مهارتهاي ارتباطي 

 آموزش خيلي محدود در  واي زنده دنياه، فرهنگ]به خوبي زبان مادري[آنها با زبانهاي خارجي 

به التحصيالن اين دانشگاهها  قتصادي، مديريتي و اجتماعي از ديگر نقاط ضعف فارغهاي علوم ا زمينه

 .روديشمار م

 زمان آنكه فقط كافي بود  ديگرآن است كه دهنده امروزه، روند رشد و تعامل در صنعت نشان

.  و فني محدود شود، گذشته استنظريآموزش مهندسي تنها به يادگيري يكسري قوانين و روشهاي 

وزش دانشجويان براي آنكه پاسخگوي تكامل روزافزون علوم مهندسي، اجتماعي و فرهنگي باشد، آم

 ديگر زمان آن ،همچنين. دشوطور پيوسته با نيازهاي جامعه در سطوح ملي و جهاني تنظيم ه بايد ب

ي طور مداوم براه توانستند ب هاي مهندسي مي التحصيالن دانشگاهها در رشته گذشته است كه فارغ

ند رو به امتعداد شغلهايي كه نيازمند آموزش مداو. مدت سي سال در يك شركت يا اداره كار كنند
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 تا مهندسان امروز كارآفرين هم باشند و با  استهدافزايش است و اصل تكامل در بازار كار سبب ش

  كه رسد نظر مي به ،از طرفي .درك صحيح از اقتصاد توانايي مديريت شركت خود را نيز داشته باشند

هاي گوناگون بر روي يك طيف  هاي مختلف وجود ندارد و رشتهها و زمينه جدايي عميقي بين رشته

 شباهتهاي زياد بين فيزيك ،براي مثال. ند هستقرار دارند؛ آنها ظاهراً جدا، ولي به طريقي با هم مرتبط

كه گوهر و  هنگامي.  وجود دارد،كنيم كه فيزيك كوانتومي را مطالعه مي خصوص هنگامي به و فلسفه 

دهيم، به شباهتهاي زيادي در روشها و اصول  هاي مختلف را مورد تجزيه و تحليل قرار مي ذات رشته

اي دارد و  اي تاريخچه  هر رشته،براي مثال. ها همپوشاني دارند  در مواردي هم رشته،خوريم و البته برمي

 .پيدايش بيشتر آنها به همراه فلسفه است

. انسانها بايد قادر به برقراري ارتباط باشند. اي دارد بان هم نقش مهمي در هر رشته و زمينهز

شوند، به اين معنا نيست كه هر كدام  ريزي مي صورت جداگانه برنامهه ها ب  چون برخي از رشته،بنابراين

  به انساني نيز مدر اينجا الزم است تأكيد كنيم كه دانشجويان علو. انحصاري و مستقل از هم هستند

 جامعه با ،صورت در غير اين. هستندنيازمند آشنايي با مفاهيم پاية مهندسي، رياضي و علوم ديگر 

خواهد بود كه دانش بسيار اندكي خارج از رشته  مواجه ويه سطيف وسيعي از افراد غير متعادل و يك

 ممكن نار در بياورد، كه اين تقريباً  منظور آن نيست كه هر فرد بايد از هر موضوعي س،البته. خود دارند

آموختگان دانشگاهي نيازمندند هنگام تحصيل به علوم مختلف هم توجه داشته و  اما دانش. است

كه  ايد معموالً افرادي حتماً مشاهده كرده. هاي مختلف باشند ن رشتهااالمكان در تعامل با متخصص حتي

ايي احساساتي هستند و با سعي و خطا امور را پيگيري آورند، غالباً انسانه به علوم انساني روي مي

دهند دنياي اطراف را بيشتر با نظم  كه به علوم مهندسي عالقه نشان مي  افرادي،كنند و برعكس مي

 .دهند حاكم بر قوانين فيزيك و رياضي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي

سي الزم است علوم مختلف به كار گرفته و هاي مهند ن در رشتهاكه براي تربيت متخصص از آنجايي

، قرار گرفتن اين دو مجموعه در كنار هم و ه شودبه ارزشهاي جامعه و فرهنگ هم توجه ويژه نشان داد

هاي  تواند هم مكمل آموزشهاي مهندسي و هم تكميل كنندة آموزه در يك دانشگاه صنعتي قطعاً مي

 .انساني باشد علوم

 

 آسمان داناييهزار پر پرواز سيمرغان  .2

 ايراني در علوم و فنون به ،ويژه مشاهيره  ب،دانانيراستي چرا در گذشته دانشمندان، پزشكان و رياض

مسلماً اولين   با آن درجه و عمق به آن توجه ندارند؟هاند و امروز انساني نيز گرايش داشته سوي علوم

كه است شرفت كرده و تخصصي شده تدريج آنچنان پيه رسد اين است كه علوم ب جوابي كه به ذهن مي

در قديم دانشها محدودتر از امروز و . ديگر حتي در يك رشته هم بايد به صورت تخصصي تحقيق شود

ارتباط بين علوم پزشكي، رياضي، نجوم، فلسفه و ادبيات و گاه . كتابها نيز محدود بودانتشار  ،همچنين
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روي طوسي به عرفان هم الدين نصير سينا و خواجه  بعضي همچون ابن،فقه و كالم يك سنت بود و البته

 عاشق علم و تحقيق بودند و صرفاً براي مال ،كردند، در حقيقت ايشان خودسازي هم مي. آوردند

چنين براي  اين. رفتند اندوزي و انباشتن ثروت يا رسيدن به مقامات دنيوي به سوي علم و دانش نمي

طور خود جوش به سوي فلسفه و دين و ادبيات ه حيات بآرامش درون و پيدا كردن حقيقت زندگي و 

اينان . كردند جان ارتباط زيبايي پيدا مي الجرم با دنياي اطراف خود چه جاندار و چه بي .آورند روي مي

 :خواندند قانع و خرسند بودند و همزبان با حافظ، خوجة شيراز، مي

 

 در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است

  خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي         

 

انساني فراهم شود تا دانشجويان و  هاي ارتباط علوم، مهندسي و پزشكي با علوم امروز هم بايد زمينه

محققان ما بتوانند در كنار دروس تخصصي و آزمايشگاهها و تحقيقات علمي صدمات پيوند خوردن با 

انساني و ارائه  اهميت دادن به علوم. انساني از بين ببرند ه به علومعلوم مدرن و مادي را با گرايش و توج

تجربه نشان داده است كه دادن واحدهاي اجباري و . جذاب و قابل قبول آن مسلماً راهبر خواهد بود

 .ارائه ضعيف اين دروس در طي اين سالها نتايج خوبي نداشته است

 ]كه گروه معارف را هم در بر بگيرد[اي صنعتي انساني قوي در دانشگاهه وجود يك دانشكده علوم

انساني و ادبيات در ساير دانشگاهها، برگزيدن نخبگان براي اين  هاي علومو قوت بخشيدن به دانشكده

انساني براي سرگرمي  هاي علوم و نه پذيرش بي روية دانشجويان در رشته[ها با توجه به بازاركار  رشته

بايد به خاطر داشت كه پيشرفت در . ز ضروريات است ا]مد براي دانشگاهشان و احياناً كسب درآ مقطعي

 .انساني پيشرفت در ساير امور را نيز به دنبال خواهد داشت علوم

توانند همانند گذشته در علوم گوناگون عرض اندام  دانشجويان و دانشمندان در دنياي امروز نمي

 نبايد آنهااين مقوله مورد توجه است، اين است كه ولي آنچه در . كنند و به بررسي و تفحص بپردازند

يك بعدي پرورش يابند و بايد راهي يافت تا اندكي با علوم انساني آشنايي يابند و از عمق وجود شيفته 

 .اند  چون بزرگاني چه در قديم و چه معاصر به اين مراحل رسيده،آن شوند و اين محال نيست

 و با ] مانند ترجمه رسالة جبر[ه آثار علمي و رياضي او بود شهرت آغازين خيام در اروپا بر پاي

ترجمه فرانسوي نيز و [اينكه ترجمه ادوارد فيتزجرالد از رباعيات خيام بعدها ترجمه و چاپ شد 

 اما موج ستايش خيام با رباعيات، جهان غرب را فرا گرفت و در ،]رباعيات به وسيله ژان باتيست نيكوال

 . انگلستان شد در كشورانجيل دومين كتاب پرفروشقرن نوزدهم بعد از 

خصوص اهل علم، الزم است كه در حصول معرفت بكوشند ه براي همه، بكه سينا معتقد است  ابن

 ليكن كافي نيست و بايد تعليم هم در كار باشد ،و هر چند براي رسيدن به حق شوق و حال مفيد است
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نكته جالب سفر و جهانگردي اين بزرگان  .ال پيدا كندتا نفس استعداد كامل براي اتصال به عقل فع

آنها بتوانند به ديگر كشورها سفر اگر هم  و  براي دانشجويان ما امكان ندارد، چيزي كه متأسفانه،است

 .شايد جذب آن دسته از مظاهر پر زرق و برق و عاري از حقيقت و اخالق كشورهاي دنيا شوندكنند، 

! انساني  را از دانشجويان ما گرفته است، حتي دانشجويان علومگاهي هم غم نان، حقايق جان

جدا كردن اصول زندگي از . دانشجويان بايد بدانند كه چگونه بايد باشند تا بر آينده خود تأثير بگذارند

گيرند و  كساني بهتر و بيشتر ياد ميو هم گناه زندگي مدرن است، اين اصول به هم متصل است 

 :ز شرايط زير باشندينند كه حاك تر تغيير مي راحت

 . مسئوليت خود و آينده خود را بپذيرند.الف

 . آيندة خود ديدگاهي روشن داشته باشنددر خصوص. ب

 .توانند و اطمينان حاصل كنند كه به آن خواهند رسيد  باور داشته باشند كه مي.پ

يادگيري [ لسفي و زبانيهاي ديني، فنكته جالب براي دانش پژوهان اين است كه با پرورش زمينه

، ادبي و هنري در خود احساس قابليتهاي بيشتر خواهند كرد و خود را براي زندگي ]دو يا چند زبان

 .تر خواهند يافت آينده آماده

كاربرد . هاي راهبردي وضعيت دانشگاهها را تغيير داد  بايد در سايه نوآوريهاي ابتكاري و برنامه

 .تواند پيروزيهاي مداوم به همراه داشته باشد انساني مي وجه به علوموري موجود با تاهوشمندانه فن

اگر  .كاري پويا به آزمايش و خطا در راه نوآوري هم ميدان داد بايد همراه با محافظهكه رسد  به نظر مي

 ديري ،دشو بر ما مستولي "خور و خواب و خشم و شهوت"اسير كار و تخصص شويم و به قول موالنا 

ها و آزمايشگاههاي اردوگاه مانندي زندگي خواهيم كرد كه اطراف آن را به ارتفاع  كه در ادارهگذرد  نمي

 .اند ي كه در دنياي هولناك و يكنواخت ديگري اسير شدهاناند و غير متخصص بلند سيم خاردار كشيده

 

 دنيايي كه بايد نگرانش بود .3

تواند يك  نكه به حقيقت خلقت پي ببرد، ميشود، بدون آ اي كه مبتال به وسواس توليد ثروت مي جامعه

گريزي  اين درست است كه اوايل قرن بيست و يكم به نوعي عصر سنت. جامعه بردگي جديد باشد

ن و دانش پژوهان علوم و فنون، دادن اهاي معنوي و انساني براي متخصص است، اما ايجاد زمينه

 .كنيم بصيرتي عميق از جهاني است كه در آن زندگي مي

 و با داردرضايت شغلي مفهومي پيچيده و چند بعدي است  اظهار داشته 1طور كه هاپاك مانه

عوامل مختلفي چون ميزان درآمد، ارزش اجتماعي . عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد

د اما رضايت دروني هم مهم نشو شرايط محيط كار به عنوان عوامل رضايت بيروني مطرح مي  شغل،

____________________________________________________________________ 
 

1. Hoppock 
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شود كه اين با احساس  يعني احساس لذتي كه انسان از اشتغال به كار و فعاليت عايدش مي ؛است

نقل به (هاي اين تفكر در او پديد آمده باشد  يابد، به شرطي كه زمينه خدمت به مردم افزايش مي

 .]8[) مضمون

   .رضايت كلي نتيجه تعامل بين رضايت دروني و بيروني است

 اي روانشناسيهعامل با ديگر مردمان آنچنان اهميت يافته كه در بحثدر عصر جديد ارتباط و ت

 براي كارآفريني و پيشرفت در كار و بازدهي بيشتر ،لذا. اي را به خود اختصاص داده است جايگاه ويژه

نكته قابل بيان اينكه براي رسيدن به موفقيت و رفاه و رسيدن به همه . بايد به اين نكات هم دقت شود

گونه براي خود آرامش فكر و  وب ضروري است به معنويات توجه بيشتري نشان دهيم و اينچيزهاي خ

 .آفرينيم مسرت خاطر و عشق مي

رفاه . شود موفقيت و خوشبختي وجوه مختلفي دارد كه رفاه مادي جزء كوچكي از آن محسوب مي

مان، عشق به زندگي و تندرستي، اي. كند مادي يكي از ابزارهايي است كه سفر زندگي را لذتبخش مي

بذر معنويت بايد در . تعهدات و پايداري روحي از وجوه ديگر موفقيت و خوشبختي استپايبندي به 

 كه در "الوهيتي" يعني دستيابي به ؛خوشبختي.  چرا كه آدمي موجودي الهي است،درونمان رشد كند

ت تبتل تا پله پله تا مالقات خدا از مقاما. گيرد وجود ما و در نهاد ماست و اين گام به گام صورت مي

 )مثنوي(

با درك . نكته مهم در مراكز آموزشي و از جمله دانشگاهها پرورش قابليتها و تواناييهاي بالقوه است

اين حس . كار برده توان قانون بخشيدن و سخاوت را در زندگي ب معرفتها و معنويتهاست كه مي

انساني و علوم  هاي علوم، علوم كردگان در تمام رشتهخودخواهي و غرور و تكبر كه دامنگير تحصيل 

چيزي كه فراموش . استه ناشي از درك ناقص و ابتر معارف و معنويت،مهندسي و علوم پزشكي شده

 .شده، در مسير گردش ابدي بخشيدن و سخاوت، سير تكاملي داشتن است

 منحصر به فرد دارد كه مانند است يا استعدادي هركسي در زندگي هدفي دارد و اين موهبتي بي

 ،شود و در نتيجه گونه آماده خدمت به ديگران مي كند و اين براي پيشكش به ديگران عرضه مي

جبران خليل جبران  . كه هدف غايي همة اهداف استشود انبساط روحي و آرامش خاطري حاصل مي

 :گويد مي

وجود گذر زمان را در نواي ني آواز  چون ني زني هستيد كه با تمام ،دهيد هنگامي كه كاري انجام مي«

كار و فعاليت توأم با عشق چه مفهومي دارد؟ اين به مفهوم بافتن پارچه با تار و پودي است ... دهد مي

 .]10[) پيامبر (»ه گويي دلدارتان آن را بر تن خواهد كرد ككه ريشه در قلبتان دارد، چنان
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 مسئوليتها و رسالتهاي يك دانشگاه صنعتي  .4

آيا از وظايف يك دانشگاه صنعتي است كه دانشجويان خود را . دكرتوان مطرح  لهاي مختلفي را ميسؤا

اي كامل  هايي آموزش دهد كه با مهندسي ارتباط مستقيمي ندارند؟ آيا يك آموزش حرفه در زمينه

 بيش همراه با سطح فناوري باال همان چيزي است كه صنعت بدان نيازمند است؟ آيا آموزش افراطي و

شان در تضاد با بازكردن ذهن، خالقيت، استقالل فردي و ايجاد  از حد دانشجويان در زمينه تخصصي

روحيه خودباوري در دانشجويان نيست؟ برخي معتقدند كه آموزش مهندسي بايد به ابعاد علمي و فني 

براي آينده باشد و اين مسئوليت خود دانشجوست تا به تدريج مهارتهاي انساني ضروري را محدود 

 اين عده معتقدند كه دانشجو بايد خودش ،براي مثال .  اجتماعي خود كسب كند-اي  زندگي حرفه

اما مگر نه اين . دروس زبانهاي خارجي و ساير دروس اجتماعي را ياد بگيرد و به كالسهاي مربوط برود

 در دوره كارشناسي زير باري از دروس تخصصي قرار دارد؟ ،عالوهه است كه دانشجو كم تجربه است و ب

 اي آينده خود آگاه است؟   علوم اجتماعي در زندگي حرفهياهآيا  او  از اثر

 

 سنجش و ارزيابي .5

الزم است توجه داشته باشيم كه حتي براي ما معلمان كه معتقديم توسعه، رشد كيفي و ارزشهاي 

راستي  به. ت، عمالً در پيگيري و توجه به اين مسئله عاجزيمانساني دانشجويانمان امري ضروري اس

نويسي،  كنيم؟ آيا در اين ارزيابي استعداد، كار گروهي، گزارش چگونه دانشجويان خود را ارزيابي مي

 ارزشهاي انساني را، كه انتظار داريم در بين همكاران خود شاهد باشيم،  وخالقيت، دانش عمومي

 كنيم؟ ارزيابي مي

 در برنامه يك دانشجوي مهندسي تنها عملكرد علمي و نه عملكرد انساني وي مورد ،ال حاضردر ح

كه ابعاد منفي شخصيت او الزم است شناسايي و براي وي  در صورتي. گيرد ارزيابي و قدرداني قرار مي

 .د تحت تأثير قرار خواهد داتشدبه اي او را  ، چون اين ابعاد در آينده زندگي حرفهشودآشكار 

 

 نقد آموزش مهندسي در ايران .6

 در قالب دروس عمومي پس از فقطصورتي محدود و  طور كه استحضار داريد، علوم انساني به همان

 جاي خالي دروسي نظير ،و البته. هاي مهندسي گنجانده شده است هاي رشته انقالب فرهنگي در برنامه

يط زيست، حقوق و مالكيت معنوي، تاريخ ، مديريت مح)اكولوژي(شناسي  فلسفه، منطق، اقتصاد، بوم

وضوح مشهود   هاي رشته مهندسي به ها در برنامهاينهنر و معماري صنعتي، نگارش و سخنوري و نظير 

داد و ارائه آيا واقعاً نياز است كه در دوره كارشناسي اين مقدار دروس تخصصي به دانشجويان . است

رسد كه بايد  ؟ به نظر ميكرداي ايشان مؤثر است، محروم  آنها را از دروسي كه در آينده زندگي حرفه

دروسي در دوره كارشناسي طراحي شوند كه تقويت كنندة ارزشهاي انساني، خالقيت، 
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اي از درصد دروس  نمودار زير مقايسه. پذيري، كار گروهي و خودباوري در دانشجويان باشد مسئوليت

هاي علوم و مهندسي در دانشگاههاي برتر  اي رشتهه را كه در برنامهياد شده عمومي شامل مباحث 

 بر اين باوريم كه ارزش ،از اين رو. دهد  نشان مي،اياالت متحده آمريكا و ايران گنجانده شده است

 مهندسي و مهارتهاي محدود است   ـمدارك تحصيلي به مراتب بيشتر از تنها كسب يكسري دانش فني

 براي مواجه شدن با چالشهاي يل آموزشها و آگاهيهاي الزم  را و دانشجويان ما الزم است در حين تحص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نكته جالب توجه در اين نمودار آن . ايشان در زندگي كسب كنند ، اجتماعي، سياسي، و حرفهشخصي

است كه حتي دانشگاههاي صنعتي درجه يك اياالت متحده نيز به اين نتيجه رسيده اند كه به منظور 

دروس متنوع علوم  مهارتهاي اجتماعي دانشجويان مهندسي الزم است درصد بيشتري ازگسترش 

واسطه طبيعت ه موضوعي كه ب. اجتماعي و انساني را در برنامه هاي تحصيلي آنان بگنجانند

چون دانشجويان . تر از اهميت كمتري در قالب ارائه دروسي معين برخوردار است دانشگاههاي جامع

هاي واسطه ارائه طيف وسيعي از برنامهه صورت تجربي و به مع در طول تحصيل بدانشگاههاي جا

 بيشتر از هاي گوناگون معموالً رشتهاندامصاحبت با دانشجويان و است /و همزيستي, آموزشي متنوع

 . خواهند گرفت دانشجويان دانشگاههاي صنعتي در معرض آموزه هاي اجتماعي قرار

درصد دروس عمومي الزامي - اختياري در   

رشته هاي كارشناسي مهندسي و علوم   
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 ش مهندسي پيوند علوم انساني و آموز .7

رسد كه مهندسان در جهان امروز نيازمند آشنايي با موضوعاتي هستند كه  به طور سنتي در  به نظر مي

التحصيالن   با توجه به نياز امروز و فرداي فارغ،رو  از اين. شوند هاي علوم انساني تدريس مي زمينه

ناپذير  هاي مهندسي اجتناب ههاي درسي رشت دانشگاههاي صنعتي، ايجاد تحول و اصالحات در برنامه

هاي  از نظر علمي برنامه.  اصالح برنامه چارة كار نيستفقط به داليل علمي و فلسفي ،البته. است

 لزوم ،هاي مهندسي با توجه به تكامل علوم مهندسي همواره در حال تغييرند و البته تخصصي رشته

از نظر فلسفي قابل بحث است . ود استوضوح مشه هاي علوم انساني در مهندسي نيز به توسعه زمينه

هاي رشته مهندسي لزوماً به درك مورد  هاي علوم انساني به برنامه كه افزودن دروس بيشتر در زمينه

شود كه   در مجامع مختلف غالباً بحث مي،از طرفي. نخواهد شدمنجر انتظار از مفاهيم علوم انساني 

دليل آن است كه  انساني بيشتري را فرا گيرند و اين بهمهندسان، امروزه نيازمندند كه مفاهيم علوم 

 .اند با روشهاي علوم انساني قابل بررسيفقطسازند كه  علوم و فناوري نوين سؤاالت زيادي را مطرح مي

 پيشنهاد آن است كه در دانشگاههاي صنعتي به منظور ايجاد يك اتحاد معنوي و رسمي ،رو از اين

. شونداندازي  اي علوم انساني و هنر تأسيس و راههعلوم انساني، دانشكدهن مهندسان و دانشمندان امي

اي صنعتي سبب آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان و استادان با هاي در دانشگاه تأسيس چنين مجموعه

توان به منظور  مي،عالوهه ب. شود مندي صحيح و هدفمند از علوم مرتبط مي هاي گوناگون و بهره زمينه

هاي ها با تخصصهاي يكديگر دروس مشتركي را بين دانشكدهنشجويان اين دانشكدهشنايي داآ

تا دانشجويان تمرين الزم را براي كارگروهي در اجراي . دكرمهندسي و علوم انساني طراحي و اجرا 

ن علوم انساني و هنر در محيط دانشگاه تجربه اهاي فني با مشاورت و همكاري متخصصطرحها و پروژه

 . كنند

اي كارشناسي واقفيم و معموالً ه هاي دوره هاي مهندسي به سنگيني برنامه  رشتهاندا ما است،البته

نگران تضعيف برنامه مهندسي با گنجاندن دروس مازاد در برنامه تحصيلي دانشجويان خود هستيم و 

هاي  شته همواره اين سؤال مطرح است كه كدام موضوع در علوم انساني مناسب دانشجويان ر،البته

مطالعات اخير در تاريخچه بانك جهاني كه مأموريت اصلي خود را در بازسازي و  مهندسي است؟

توان به سادگي و  هاي زيربنايي را نمي دهد كه پروژه بيند، نشان مي توسعه كشورها پس از جنگ مي

 .]2[د كرجدا از در نظر گرفتن ارزشها و هنجارهاي اجتماعي اجرا 

 :روسته با بحرانهاي ابتدايي روبنظر  مهندسي از دو  آموزش ،بنابراين

شود و بايد عناوين جديد درسي را به نحوي در  فشاري كه از طرف تغيير سريع فناوري ايجاد مي .1

 .برنامه دوره كارشناسي گنجاند

اي مسئوالنه متناسب با فرهنگ، سياست هگيري افزايش نياز مهندسان امروز به توانايي در تصميم .2

 .سازد عي كه آينده كشور و جهان را ميو اجتما
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تواند پاسخگوي اين چالشهاي ژرف  يك تغيير ساده در برنامه آموزش مهندسي نميكه بديهي است 

بلكه ترجيحاً استادان علوم مهندسي و علوم انساني نيازمندند اتحادي استراتژيك و بر . و عميق باشد

دار  اي معني كننده شور و انديشه خش تفاهم و خلقپايه استدالل را براساس احترام متقابل كه غناب

 مشكل آموزش مهندسي نيست، بلكه يك معماي بزرگ فقط اين مسئله ،البته. نندكريزي  است، برنامه

بارة تغيير برنامه و ارتباط  قطعاً در. فلسفي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در عصر ماست

نساني قبالً هم بحث شده است، اما اين بحثها و كنكاشها الزم هاي مهندسي و علوم ا بيشتر بين رشته

است در محيطي كه پرورش دهنده قدرت استدالل و مباحثه مهندسان، دانشمندان، تكنولوژيستها و 

 . صورت گيرددانشمندان علوم انساني و اجتماعي است، 

طوركه  همان. زش داده شوندهم آمو انساني بايد در كنار مهندسي و علومكه  ما معتقديم ،از اين رو

 ادبيات و فلسفه را مطالعه ،گيريم تا فهم مناسبي از گذشته خود داشته باشيم ما تاريخ را ياد مي

آموزيم تا از زواياي ديگر به دنياي   هنرهاي مختلف را مي،كنيم تا نحوة تفكر خود را درك كنيم مي

هر چيز چگونه كار اين را كه تا مفاهيم پاية  دانشجويان ما نيازمند دروسي هستند ،اطراف نگاه كنيم

 چون اطراف ما را دنيايي از ،به سادگي قابل درك استهم  دليل آن ،البته. كند آموزش ببينند مي

معقول به . اند كه همگي ساخته دست بشرند ها، ابزارها و وسايل مختلف احاطه كرده ها، سازه سيستم

 افراد اندكي با وقايع اطراف خود آشنايي داشته فقطكه رسد كه در دنيايي زندگي كنيم  نظر نمي

انساني و هنر، مهندسي را از روي جهل ناديده  آري ما با مسئوليت خود در مطالعه علوم. باشند

كند و  دانند همه چيز چطور كار مي آنهايي كه مي": اما مشكل اينجاست كه دو روي سكه. گيريم مي

 دورند و با هم ارتباط خيلي كمي دارند و اين موضوع به ويژه در  خيلي از هم"دانند آنهايي كه نمي

 .وضوح مشهود استه دانشگاههاي صنعتي ايران ب

مهندسان ما در حال . روز به سوي فراملي شدن گرايش دارند  تقاضا و نيازهاي استخدامي هر،از طرفي

 زبانه براي مدت محدود كار المللي، چند فرهنگي يا گروههاي چند و آينده ناچارند در محيطهاي بين

هاي   پروژهيارامروزه، ارزش يك مهندس به ظرفيت او در حل مسائل فني و توانايي او در اج. كنند

براي مهندس امروز و فردا تنها . داردبستگي  اقتصادي و اجتماعي آنها هايصنعتي با در نظر گرفتن اثر

 . هم باشد"تواناقادر و "ويژه ه  كافي نيست، بلكه او بايد ب"دانستن"

 

 اي صنعتيهترميم مأموريت دانشگاه .8

پيشنهاد اساسي در اصالح ساختار دانشگاههاي صنعتي كشور و آموزش مهندسي شامل تغيير برنامه 

اي رهبري ه پروژه، كار گروهي و آموزش روشيار كه شامل يادگيري بر پايه اجاستآموزش مهندسي 

هاي  سازي مؤلفه ارتباطي، تواناييهاي بين المللي و غنيو مديريت در دانشجويان، بهبود مهارتهاي 

 ]. 11[انساني و هنر در آموزش مهندسي است
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 در راستاي طراحي و دباي اي صنعتي كشور ههاي آموزش مهندسي، دانشگاه عالوه بر اصالح برنامه

نياز به . هاي خود قدم بردارندديف ساير دانشكدهرهاي قوي علوم انساني و هنر همتأسيس دانشكده

. گراي معمول در اصالح برنامه آموزشي است اي خيلي بيشتر از مالحظات واقع ايجاد چنين دانشكده

بيني كرد كه در حال حاضر چه دانشي از علوم انساني  توان پيش  در چنين شرايطي مشكل مي،عالوه به

ال حاضر، آموزش به عقيده ما در ح. و در چه سطحي براي مهندسان و فناوران زمان مناسب است

 اولين آن در تعريف دامنه محدود و باريك :مهندسي در ايران در معرض دو نوع بيماري قرار دارد

 به ؛شود آموزش مهندسي است كه مهارتهاي مهندسي و ارتباط آنها با علوم و رياضيات را شامل مي

مثالها و . ي شده است علوم مهندسي در ذات و درون خود هم بيشتر فني و هم كمتر فن،عبارت ديگر

 . كردتوان بيان  هاي متناقض مي مشاهدات زيادي را از اين پديده

 آنها نيازمند دانش عميق در ياراند كه اج هاي مهندسي به شدت علمي شده  بيشتر پروژه،امروزه

 و كسب دانش استهاي مختلفي است كه پوشش دهنده طيف وسيعي از علوم زيستي تا فيزيك  زمينه

 زباني است كه اجازه بحث و   رياضي هم، به رياضيات متمايل است كه البتهتشدبه ها  زمينهدر اين 

طور همزمان، اين مسئله ظاهراً با توسعه   به،از طرفي. دهد شناسي و فيزيك را مي استدالل بين زيست

ي پيچيده با يندهاي خيلا بسياري از فر،بنابراين. اند تر شده فناوريهاي محاسباتي و كامپيوتري ساده

شناسي  اين مسئله از نوع معرفت و ارزش. اند شتاب توانمنديهاي كامپيوتري و محاسباتي پوشيده شده

اي به مركزيت  طور فزاينده علوم دقيقه به. كند  وارد مي است كه به قلب مهندسي و فناوري ضربه

 اگرچه ،نش پايه استوار استپايه استفاده از دا مهندسي بر. نداهاي مهندسي و فناوري مرتبط آموزه

فناوري هم نيز به علوم مرتبط . كشفيات مهندسي ممكن است در غياب اين دانش هم پديدار شوند

مواردي قفلهاي استفاده از علوم را نيز باز كند و اين موضوع اخيراً  تواند در كه حتي مي طوري   به،است

 .در علوم زيستي بسيار اتفاق افتاده است

 از ،در واقع. كار گيرنده علم و هم خلق كننده علم هستند هندسي و علوم، هر دو، هم به م،بنابراين

 شايد بتوان نتيجه گرفت كه ياد شدهداليل   به،بنابراين. شوند طريق مهندسي است كه علوم، انساني مي

 ،ارت ديگر به عب؛ كاربردي باشنددانانمهندسان بيشتر از گذشته نيازمندند كه عالم، دانشمند و رياضي

هاي پيچيده و قوي استوار است و تحقيقات نوآورانه مهندسي نيازمند مراقبت از  پايه نظريه مهندسي بر

 .هاست اين پايه

 

 گيري نتيجه .9

در اين . در اين مقاله به اهميت آموزش علوم انساني و هنر در دانشگاههاي صنعتي پرداخته شده است

 به پيوند توجهان مورد نقد و بررسي قرار گرفت و با  مأموريت دانشگاههاي صنعتي در ايرخصوص

 به منظور اصالح هرم ،عميق علوم انساني، هنر و مهندسي در ايران قديم و دنياي امروز، و در نهايت
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هاي علوم انساني و هنر متناسب با  آموزشي دانشگاههاي صنعتي، پيشنهاد تأسيس دانشكده

 توجه ويژه به مقولة علوم انساني در ،بدون شك. دشرح گونه دانشگاهها مط مأموريتهاي اصلي اين

 تر مهندسان و دانشمندان امروز و فرداي ايران عزيز نقش دانشگاههاي صنعتي در تربيت مناسب

هايي هم وزن ساير  مگر با تأسيس دانشكده،شودو اين مهم محقق نمي به سزايي خواهد داشت

كه تأثيرگذاري مباحث تخصصي متناسباً به  طوري ه ب،ها در دانشگاههاي صنعتي ايراندانشكده

 .  عملكرد يكديگر محسوس و ملموس باشد

 

 مراجع

، "هاي مهندسي انساني و هنر عواملي مؤثر و ضروري در آموزش رشته علوم" و سهيالصالحي مقدم،، عليمقداري. 1
 .    1386، بهار 73-86، سال نهم، صفحه 33 شمارة  آموزش مهندسي ايران،فصلنامه

2. Benjamin, B., "Invested Interests: Capital, Culture and the World Bank", University of  

Minnesota Press, Minneapolis, 2007.          
3. Aguirr, E., etal., "Integration of Humanities into Engineering Education", SEFI Annual 

Conference, Cracow, September 1997.        

4. http://www.ijee. dit.ie/forum/forum1. html, "Forum on Creativity in  Engineering 

Education, 2004.         
5. Mitcham, C., "Thinking through Technology: The Path between Engineering and 

Philosophy", University of Chicago Press, Chicago,   1994.       
، ترجمه مرجان فرجي،  چاپ دوم، انتشارات برنامه آمادگي شغلي اليزا رافمن، و رايان، ويليام بندات ،سوكي نيك .6

 .1383 ،رشد، تهران

 .1374،چاپ اول، انتشارات وزارت ارشاد اسالمي ، ترجمه عباس مخبر،"عصرسنت گريزي" ،چارلزهندي،  .7

 .1379 ،تهران ،  چاپ يازدهم، انتشارات رشد،راهنمايي و مشاوره شغلي،  عبدالحسين،آبادي شفيع. 8

 .1375 ،، ترجمه پروين اديب، نشر جانان، تهرانهفت قانون معنوي كاميابي ، ديپاك،چوپرا .9

 .1387،  انتشارات روزنه، تهران،اي، چاپ اول  ، ترجمة حسين الهي قمشهپيامبر ،جبران ،جبران خليل  .10
، محسن خليلي عراقي، مصاحبه با " چالشها و راهكارها ـاقتصادي كشور ه مهندسي در الگوي توسعه صنعتي وحرف". 11

  .1387، اسفند فصلنامه آموزش مهندسي ايران

 

 )10/2/1388: پذيرش مقاله(


