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 پیشگامان آموزش مهندسی 
 کالیو دایم 1

 2خط مقدم آموزش مهندسی    ، مهندسی طراحی    

 ترجمه: زین العابدین چمانی، سمیه چمانی  

 
 

به عنوان   بود. قبل از پیوستن به کالج هاروی ماد، وی عمدتا    3بازنشسته در کالج هاروی ماد یو دایم استاد  کال

زمینه  های تخصصی او در  ، فعالیت1991شد. اما پس از پیوستن به این کالج در سال  استاد مهندسی شناخته می

در نهضت    ای شاخص چهرهدرس طراحی ایجاد کرد، بعنوان    تغییراتی که درشد. بواسطه    آغازآموزش مهندسی  

را تشکیل    ای شبکه   مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، دکتر دایم  "مهندسی در سال اولطراحی    آموزش"

 .  تبدیل شدطراحی هاروی ماد  هایکارگاه"بعدها به که  داد

 تدوین شده است.   ،صورت گرفتهبا دکتر دایم  2014ای که در سال این شرح حال بر اساس مصاحبه

 کالج هاروی ماد   استاد بازنشسته مهندسی،( 2016متوفی  1942دکتر کلیو دایم )متولد 

   1962 ،4کارشناسی، اتحادیه کوپر 

   1964 تکنیک بروکلین،مؤسسه عالی پلی کارشناسی ارشد مکانیک کاربردی،

  1967 دانشگاه استنفورد، هوانوردی و فضانوردی،دکتری تخصصی 

 تا آموزش مهندسی    از استادی در مهندسی

بنابراین، بعد    داشته باشم.خواهم یک شغل دانشگاهی  گرفتم که میخود را  تصمیم    ،تحصیالت تکمیلی  در دوره

رشته مکانیک که بدان مشغول   ؛ چون از پژوهش درمهندسی شروع کردمالتحصیلی کارم را بعنوان مدرس  از فارغ

  روع کردم، اصطالحات متنوعی تدریس را ش  کنم. زمانی که خواستم مهندسی را تدریس بردم و میبودم لذت می

  "یادگیری تجربی"یا  "محورمسأله"یادگیری  چیزی بعنوان مثال ، وجود نداشت؛ داریمدر حوزه آموزش که امروز 

تا اینکه در سال    . گشتیمکارمان برمی  دفتردادیم و بعد به  ، درس میشدیم مطرح نبود. ما وارد کالس درس می

شناسیم  ی که امروزه به نام آموزش مهندسی میبپیوندم تا وارد دنیای  5کالج هاروی ماد   هاز من خواستند که ب  1991

 
1 Clive Dym 
2 http://depts.washington.edu/celtweb/pioneers-wp/?p=489 
3 Harvey Mudd 
4 Cooper Union 
5 Harvey Mudd 

را برای دانشجویان تعریف کنیم، کافی است و    پروژه   های مالی های زمانی و محدودیتاینکه عنوان پروژه، محدودیت  آیا •

 آن را انجام دهد؟ با این اطالعات  دانشجو باید بتواند 

   آیا طراحی، قابل تدریس کردن است یا باید آن را در حین انجام پروژه آموخت؟  •

 ؟ تعریف کرد اند، یک پروژه طراحی  توان برای دانشجویان جدیدالورود که هنوز هیچ درسی را نگذرانده آیا می  •

http://depts.washington.edu/celtweb/pioneers-wp/?p=489
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 ای ها عضو دانشکده. من سالآمدمن به حساب می  مسیر بزرگی در زندگیتغییر    ،هاروی ماد  انتقال بهبشوم.  

های  از دنیای دانشگاه  ال به این معنی بود که من  بودم. این انتق  1در دانشگاه ماساچوست، آمهرست  محور- پژوهش

آموزش  "بروم. رفتن به هاروی ماد آغاز گذار من به  کارشناسی  در سطح    یک کالج آموزشیبه  (  rank1برتر )

 شد.  منجر  "هاروی ماد های طراحی کارگاه"طول زمان به ؛ که دربود  "مهندسی

 طراحی    نقش فهمیدن کامل سیستم در آموزش 

ابزارهای  و   های زیبا، طراحیهای ساده شکل  های اولیه کارم، عاشققمند بودم. از سالمن همیشه به طراحی عال

چطور آنها را برای برطرف کردن نیازهای ساده    عالقمند بودم که بدانم سازندگان این ابزارها،همیشه  ابداعی بودم.  

که  خبره  های  سیستم  میالدی پس از یک سخنرانی درباره  1980در اواسط دهه    سازند. کنند و میطراحی می

فِنوِس   قدیمیو همکار  دوست  توسط یک   استیو  نام  نوعی به هوش مصارائه شد،    3ی ملون از کالج کارنگ    2به 

و بر  متعلق به شرکت زیراکس رفتم    4مرکز پژوهش پالو آلتو   سال بهعالقمند شدم. بر اساس همین عالقه، یک

 زیراکس کار کردم.   های خبرهیکی از اولین سیستم اندازیروی راه

های  در دستگاهو اساسی  حساس    یک مرحلهکاغذ    مینأ ت   -بود  کاغذ   مینأ های ترکز این پروژه روی دستگاهتم

، برای اولین بار به  مطراحی کنسازی و  مدل  کاغذ را    مینأکردم این روند تفتوکپی است. در حالیکه تالش می

که   رسیدم  درک  میاین  خاص  ه گام  توانیدشما  را ای  طراحی  روند 

این ین اساس، به  . بر ابفهمید و برای دیگران  یا خودتان توضیح بدهید

توانید یک روند طراحی را تدریس  زمانی میشما    رسیدم که  نکته جدید

 آن را فهمیده باشید و بتوانید مو به مو توضیح دهید.   کنید که قبال  

تجربه در    هایبیشتر  طراحی  در  من  در دانشگاهاولیه  برتر،  های 

میهایدپارتمان که  بود  که ی  کنند  »تدریس«  را  طراحی  خواستند 

پروژه سنگفرش  معموال  ایدۀ تدریس می)چهل تکه(    5در درس  شد. 

ه اینکه آموزش دربار  بدهند تا بر رویش کار کنند اما  ایبود که به دانشجویان پروژهتدریس طراحی این    درآنها  

تدریس    "انجام دادن پروژه "طراحی فقط با  از نظر آنها،  .  صفر بود  تقریبا   طراحی واقعا  به چه نحوی باید انجام شود،

زمانی که .  ای بودهای بودجههای زمانی و محدودیتمحدودیتدادند،  میبه دانشجویان  تنها اطالعاتی که  شد. می

اصلی که    اتدهد و موضوع مجبور شدم درباره روند ذهنی و فکری که هنگام طراحی رُخ می  در پالوآلتو بودم،

دربارۀ    6که با آقای رِی لویتفکر کنم. هنگامی   ، داد تا دانشجویان را در روند طراحی رهنمون کند  وان آموزشتمی

 نوشتم در تولید این روند چالش بیشتری پیدا کردم.  های خبره کتابی می سیستم

   جدیدالورود دانشجویان    ه تدریس طراحی ب   نبرد طاقت فرسا در 

کالج در  که  شدم،    زمانی  استخدام  از  هاروی  پروژهمن    هایمسئولیتاولین  یکی  درس  دانشجویان   اصالح 

 .  بازبینی داشتجدیدالورود بود که نیاز به 

 
1 Amherst 
2 Steve Fenves 
3 Carnegie Mellon 
4 Palo Alto 

Capstone  5: های مختلف یک  که در آن چند تیم دانشجویی با تخصص)معموال در پایان کارشناسی( پروژه ای بین رشته ای

 سازند محصول را طراحی کرده و می 
6 Ray Levitt  

می  زمانی  یک  شما  روند  توانید 

آن    طراحی را تدریس کنید که قبال  

را فهمیده باشید و بتوانید مو به مو  

 توضیح دهید. 
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این درس،زمان  تا آن پروژه  ، در  به دانشجویان  آنها کار کنند  شدداده می ی  هایفقط  بر روی  روند    ؛تا  اما هیچ 

فراهم نمودن    م بهبعنوان بخشی از کارم، با همراهی همکارانم، شروع کردیبرای طراحی وجود نداشت.    مشخصی

ها و  عملکردها، محدودیت  اهداف،  به دانشجویان    ها،این درسهای مشخص درباره روند طراحی. در  و ارائه درس

 برقرار کردن   همچنین به دانشجویان دربارۀ اهمیت ارتباطشد.  میاصطالحات طراحی تدریس    بسیاری از دیگر

کردیم به درگیر کردن  طراحی تمرکز کردیم بلکه شروع    شد. ما نه تنها بر تدریسآموزش داده میدر روند طراحی  

ای برای  دانشجویان بر روی طراحی وسیلهیکبار    ، مثالهایشان. بعنوان  ارباب رجوعان واقعی در پروژه  دانشجویان با

کردند. دانشجویان واقعا  آن کار می  ،خواست یک ساز موسیقی بنوازدفلج مغزی که می  یک دختر جوان مبتال به

از چالش و مواجهه با مسائل  ها را دوست دژهپرو افراد لذت میاشتند زیرا    کردند که احساس می   بردند؛ آنها و 

 .  سازند و می  کنندمیطراحی  یمفید وسیله

شوم و هم در عین  کنم، هم هیجان زده میرا مرور میطراحی به دانشجویان سال اول    تجربیات آموزشوقتی من  

زمان ایده تدریس طراحی به دانشجویان  در آنافتم. در واقع،  حال یاد بسیاری از موانع و مقاومت همکاران می

گفتند:  برانگیز بود. برخی از مخالفان می کامال  جنجالی و بحث  هاروی ماد،  ، حتی در جائی مثل کالجسال اول

تدریس نیست»اساسا طراحی  داد،  کردنی  انجام  باید  را  در و    طراحی 

گفتند:  میاز مخالفان    حین این انجام دادن، آن را آموخت«. برخی دیگر

نید. آنها  به دانشجویان سال اول تدریس ک  طراحی را  توانید»شما نمی

دانستم این بود  . اما آنچه که من میاند«هنوز هیچ درسی را نگذرانده

تدریسکه   قابل  طراحی  می  هم  هم  و  است  به کردن  را  آن  توان 

کردم این افراد را متقاعد می   دانشجویان سال اول تدریس کرد. من باید

برای یاددهی  های استنها درس طراحی سرفصلکه نه   اسی و مهمی 

میدارد   را    توانبلکه  تدریس  آن  اول  دانشجویان سال  این کربه  و  د 

تدریس    مخالفان درباره اینکهمهندسیشان کمک کند. متقاعد کردن  تواند آنها را در کل دوره آموزش  میدرس  

 بود.   فرساطاقتیک نبرد  ، طراحی به دانشجویان سال اول ایدۀ خوبی است

   به دانشجویان جدیدالورود در تدریس طراحی  اقبال عمومی  

به دانشجویان جدیدالورود، به مرور مورد اقبال واقع  گرچه در آغاز با مقاومت زیادی مواجه شدم، تدریس طراحی 

شکلی از طراحی را برای   آمریکا،اسر  های مهندسی در سرامروز نیمی از دانشگاهبگویم    که  . در واقع مفتخرمشد

کنند. رسیدن به این نقطه یک تدریس می  جدیدالوروددانشجویان  

همت کردند تا ما در جایی که  تالش تیمی بود. افراد بسیار زیادی  

بگیریم هستیمامروز   قرار  شِپرد ،  شِری  همچون  افراد  آلیس  1.   ،

تعداد اندکی از   5و گِرِگ اُلسون   4، جرج دیتِر3، جیم دَلی 2آجوگینو 

  موثرگشا و  این نهضت راهحرکت رو به جلو  هستند که در    کسانی

 بودند.  

 
1 Sheri Sheppard 
2 Alice Agogino 
3 Jim Dally 
4 George Dieter 
5 Greg Olson 

بسیاری از اساتید مهندسی اعتقاد  

توانید طراحی  شما نمی "دارند که  

را به دانشجویان سال اول تدریس  

هیچ   هنوز  آنها  را  کنید.  درسی 

 "اند. نگذرانده 

که  امروز،   مفتخرم  از    بگویم  نیمی 

های مهندسی در سراسر آمریکا،  دانشگاه 

دانشجویان   برای  را  طراحی  از  شکلی 

 کنند. جدیدالورود تدریس می 
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من   میتجربۀ  که  نشان  دانشکده  یاعضا دهد  تالش   جوانتر  این  اعضا  خواهمنمی  بودند.  موثرترها  در    ی بگویم 

 هنوز ذهنشان مشغول  جوانتر دانشکده که  یاعضا که    د رسبنظر میبلکه  .  همگی مخالف بودندتر دانشکده باتجربه

نشکده، در عین  دا  ی عالقمندتر بودند. این اعضا  کارشناسی دورۀ    موثردریس  مشارکت در ت  شده بود، به پژوهش ن

بر تکمیل یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی با درگیر کردن آنها   ، که به پژوهش خودشان عالقمند بودندحال 

روز به روز بیشتر خواهد شد. آنها به تدریس  اعضاء    اینکنم تعداد  . من فکر می، متمرکز شدنددر پژوهش و تحقیق

. آنها  خود هستند  استادانتری نسبت به  شغل متفاوتبدنبال  عالقمند هستند. آنها  و تجربه در دوره کارشناسی  

 است.   کنندهخواهند و این واقعا  امیدوارمیصرف پژوهش  از فراتر چیزی ،شوندوقتی وارد شغل دانشگاهی می

 طراحی    انجمن مدرسان   سیس أ ت 

آموزش طراحی در رساندن ما به جایی که امروز هستیم و نیز در آینده آموزش مهندسی بسیار    انجمننقش  

بوده  بصورتو    حیاتی  انجمن  این  بودند درباره   هست.  افراد رشد کرد که فقط عالقمند  از  طراحی در   گروهی 

 بود که من  1990لی علوم در اوایل دههبنیاد م  ،کارگاه آموزشی تابستانی یک  . پس از  آموزش مهندسی گپ بزنند

بودم،دری که  به سراغ همان اشخاص  در رویدادهای مختلف،  شروع کردم تابستانی دیده  افراد   بروم. آن  کارگاه 

افرادی همچون آلیس، گِرِگ و شِری و همینطور سیندی    ؛واقعا  ُپرشور و شوق بودند  ،درباره طراحی و آموزش

  . که این فقط نام بعضی از آنها بود  -5مرحوم و جان وِسنر   4مسترز  ، جان مَک3، کریس مگی 2، فیل دوئپکر1تمن ا

طراحی   های آموزشما شروع به سازماندهی کارگاه بود که   انجمنبا پیدا کردن این افراد، انجمن شکل گرفت. در  

 .  ایجاد شدطراحی و آموزش  بتدریج فضایی برای صحبت و تبادل نظر دربارهکالج هاروی ماد کردیم و 

   تأثیر ماندگار 

. اما  ان! بپرسیددیگرهمان  باید ازگر گذاشته است. این را دانم چه چیز کار خودم تأثیری بر افراد دینمیمن واقعا   

افراد دیگر تأثیر    دادم، بری که انجام میکار  کنم که اشتیاق من در حرف زدن ازتوانم به شما بگویم که فکر می می

که تدریس طراحی   کردم ایده خودم را مطرح کنمسعی می   شدم،جدی روبرو می  مخالفت  هر وقت باداشته است.  

باید در آموزش مهندسی  که  ود، چیزی است  جدیدالوردانشجویان  به  

با دهم  و از آنجا که قادر بودم دربارۀ آنچه که انجام می   انجام دهیم 

وانستم دیگران را متقاعد کنم  تشور و شوق و اشتیاق صحبت کنم می

 که با من همراه شوند.  

کنید چند در کار خودتان فکر می  وقتی درباره گذاشتن تأثیر ماندگار

شهرتی  توصیه دارم. بجای تمرکز بر تأثیری که خواهید گذاشت یا  

که    فکر کنید که کارهایی را انجام دهید  که پیدا خواهید کرد، به این

کنید . وقتی شما سخت کار و تالش میباشید   د عالقمنمشتاقانه  بدان  

توانید دهید شور و شوق دارید و میکاری که انجام می  و نسبت به

خواهید گذاشت. اگر شما کار درستی را انجام    منتقل کنید، آنگاه تأثیری ماندگار  شور و شوق را به دیگراناین  

 .  ، تاثیر ماندگار خودبخود بوجود خواهد آمددهیدمی

 
1  Cindy Atman 
2 Phil Doepker 
3 Chris Magee 
4 John McMasters 
5 John Wesner 

آنچه   دربارۀ  بودم  قادر  که  آنجا  از 

دهم با شور و شوق و  که انجام می 

کنم  صحبت  توانستم  می   ، اشتیاق 

من   با  که  کنم  متقاعد  را  دیگران 

 همراه شوند 


