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های دانشگاه  ،دانشکده های فنی ت علمیأهیعضو و داشته آموزش فعالیت   در زمینه 0591از دهه  1دکتر جان هی وود

بعنوان  وود هی دکتر عالوه بر این، .ستبوده ا در انگلستان 4سالفورد دانشگاه و همچنین استاد مدعو 3لیورپول و 2النکاستر

در  بخصوص بر ارزیابی ایشان فعالیت .نداداشتهحضور نیز  6کالج ترینیتی دوبلیندر  9مدرسدپارتمان آموزش یس ئاستاد و ر

 در زمینه وا کارخش اعظم ب تمرکز داشته ؛ ضمن اینکه آموزشی برنامهمبانی نظری و عملی  تر برو بطور عمومی آموزش عالی

دکتر جان از . استبوده  مدارسدر  ورینادر حوزه فمهندسی و مطالعات  هتوسع با تمرکز بر، فناورانهمهندسی و موضوعات 

مجله بین المللی آموزش  ویراستارموسس و پیش از این  بعالوه ایشان ؛در دست است چاپیعنوان  091بیش از  وود، هی

موسسه مهندسان برق و و  8آمریکایی آموزش مهندسیانجمن  درعضو برجسته بعنوان  نیز بوده و هم اکنون 7ورینافطراحی و 

  د.نفعالیت دار 5الکترونیک

ای و زندگی نامه 2104دکتر هی وود در سال با  01ایمصاحبهبر مبنای  ،از دانشگاه کلرادو بولدر پروفایل زیر توسط تد فرانس

  :منتشر کرده، نوشته شده است IEEEسایت  بخش تاریخچهدر  هی وودجان که 

 

 

 

                                                                 
1
 Dr. John Heywood 

2
 Lancaster 

3
 Liverpool 

4
 Salford 

5
 Department of Teacher Education 

6
 Trinity College Dublin 

7
 International Journal of Technology and Design 

8
 American Society for Engineering Education (ASEE) 

9
 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

01 http://depts.washington.edu/celtweb/pioneers-wp/?p=729 

و به سبب  موزش عالی دچار بحران استمن اعتقاد دارم که سیستم آ

، بسیاری از مدرسان نسبت به دستورالعمل ها الزامات ارزشیابی

 رویکردی سطحی دارند.

 جان هی وود
 خود از زمان فراتری پیشگام
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 گری مربی تا تجاری ناوگان از

را در سن  مدرسه 0549در سال بود. ، جنگ جهانی دوم ممانند بسیاری از هم نسالنمن، ای حرفهدر مسیر  اثرگذارترین واقعه

این تصمیم  کردمتصور می آموزش ببینم. 00بریتانیا تجاریو ناوگان رادیمسئول و تصمیم گرفتم بعنوان  ترک کردمسالگی  09

را انتخاب تر در نهایت معلوم شد که من راه سختاما  است، بسیار هوشمندانهکرد، که من را از خدمت مسلحانه معاف می

 !سال خدمت کردم 6 من که حالی درخدمت کردند سال  2فراخوانده شده بودند برای خدمت مسلحانه که  مدوستانام. کرده

 0594و در سال  آماده کرد رادیو و تلویزیونصنعت در توسعه من را به خوبی برای تحقیق و  کار در ناوگان تجاری، تجربه

مفاهیم ابتدایی رادیو به شروع به آموزش در لندن،  02نوروودصنعتی بعنوان دستیار مدرس در کالج ای بصورت حرفه

انجمن نجوم  03الکترونیک -خش رادیوب مدیر بعنوان ،تدریس، همزمان با کار 0596. در سال کردم دانشجویان پاره وقت

 کردم.هدایت را  2و  0 09اتنیکزاسپ رادیویی رصدو  مشغول شدم 04بریتانیا

پس از  بر این اساس، وهای عمومی هم ببینند آموزشباید  دانشکده فنیدستور داد که دانشجویان  دولت، 0591در دهه 

علوم انسانی و تواند به حوزه های عمومی میاین آموزش دامنهکه  فکر کردممن  وری،افنآزمایش دروسی در تاریخ علم و 

بهتر را  مذکور یهاحوزهخودم  تا ثبت نام کردم 06دانشگاه لندن یک برنامه تحصیلیدر  بنابراین. گسترده شودهم  اجتماعی

در . استاد جامعه شناسی در آن زمان تحقیقی را کنم آغاز اقتصاد و جامعه شناسی را در زمینه های آموزشیدوره وبفهمم 

به های فنی دانشکدهبرای ، این موضوع .کردمیصحبت دانشجویان  07حفظ موضوعدرباره و  دادانجام میفنی زمینه آموزش 

بر این کردند. ، بخصوص دانشجویان پاره وقت، ترک تحصیل میاز دانشجویانزیادی تعداد  بود زیرا یک معضل تبدیل شده

ثیرات أت، انجام شده بود ها در این زمینهگرچه برخی پژوهشا تدریس خودم را مورد بررسی قرار دهم.تصمیم گرفتم ، مبنا

بر این جنبه ها من  به این ترتیب و گرفته نشده بوددر نظر  تدریس ضعیفو  مدت بلند بسیار برنامه تحصیلی یکعملی 

 متمرکز شدم.

ابتدایی که انجام دادم، برخی  کامال با یک تحقیق

تحصیلی دانشجویان پاره وقت به  رنامهشکالت بم

شکل  امه مننپایان موضوعو تصویر کشیده شد 

ای برای مجله گرفت. مضاف بر این، توانستم مقاله

Nature  تدوین کنم که در کمال ناباوری آنها نه تنها آن را چاپ کردند بلکه در سرمقاله تاکید شده بود که ما به تحقیقات

ی بیشتری از این جنس نیاز داریم. من که با این انتشار دلگرم شده بودم توانستم یک کمک هزینه برای تحقیق در زمینه

 حقیقاتم در زمینه آموزش را ادامه دادم.آموزش عالی فنی دریافت کنم و به این ترتیب ت
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 کردم تدوین " Nature " مجله برای را ای مقاله من

 .شد چاپ ناباوری کمال در که



3 

 آموزشی اصالحات سمت به ها چالش از ایسلسله

کردند، می تحقیقموزش مهندسی آ زمینهی که درافرادتعداد  ،به چاپ رسید Natureمقاله من در  0561در سال که  زمانی

فعالیت  مملو از شک و تردید فضاییکه  تصور کنید توانیدمی. بود 21 زا رهم تعدادمان کمتسال بعد  01. حتی بسیار کم بود

کرد ادعا می ی بود کهمطالعه بر روی صحت دیدگاه هنگام، مناطق ممنوعهبه سوی بود. اولین پیش روی من را در بر گرفته ما 

)که در  08مشارکتیارزیابی سیستم های آموزش  مسألهاین  که مواجه هستیمبود نیروی انسانی باکیفیت در صنایع مک با

  .دادتحت تاثیر قرار میرا  شود(انگلستان سیستم ساندویچ نامیده می

ار و پایدار خود را پیدا کرده ثیأها شکل تاین سالطی  –صنعتبا تجربیات  دانشگاهیمطالعات  ترکیبی از – مشارکتیآموزش 

ماه از سال را در  6سال، دانشجویان  4طول  در که بودشد به این شکل پیاده می معموال ای که در آن زمانبرنامهاما  .است

-سال بصورت یکنواختخواست دانشجویان در طول رفتند. اما صنعت میماه را به صنعت می 6گذراندند و دانشکده درس می

 برنامه آموزش 21بیش از  کنند، ترپیچیدهها هم برای اینکه مسائل را دانشکده. تری در مراکز صنعتی حضور داشته باشند

 بردند!مشارکتی مختلف بکار می

 خواستند آنها میبی تجربه بودم.  کالج مسئولینپنهان  هایسیاست هنسبت ب را آغاز کردم،روی این موضوع ه عزمانی که مطال

دانشجویان تا  باز نگه دارند سالبه جای نصف سال، کل را  کالج ها

که در واقع به معنی ورود بتوانند زمان بیشتری را در صنعت بگذرانند 

آنچه آنها  برخالف ،. یافته های مندانشجویان بیشتری به دانشکده بود

نشان بشنوند، آن  در موردخواستند  می هم کمترالبته  ند وباور داشت

در کار نبوده  دیدهکه در حقیقت کمبود نیروی انسانی آموزش دادمی

من حتی از  ثبت نام نیست.افزایش و بر این اساس نیازی به  است

 مفید اسنادمن  مطالعات گرچه .شتاحاصلی ند یید نتایج اولیهأجز ت این امر کهکنم  ها را تحلیلدوباره داده خواسته شد

ای یک . چنین اتفاقی برای موقعیت حرفهبود های کاریسیاست مخالف چونمورد اعتنا قرار نگرفت اما  کرد ایجادبسیاری را 

 فرد خوب نبود!
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Cooperative Education Systems  

 چونکار من مورد اعتنا قرار نگرفت 

. چنین بود های کاریسیاستمخالف 

ای یک فرد اتفاقی برای موقعیت حرفه

 خوب نبود!
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در انگلستان به مربی در رشته آموزش عالی بودم که تاثیر قرار نگرفت و من یکی از دو  ای من چندان تحتهفاما موقعیت حر

آن در آن زمان و حتی االن، کار  و بدبینی زیادی همراه شد که غلبه بر تردیدهرچند خود این مقام با درجه دانشیاری رسیدم. 

دادم و کسی شد که من باید روی امتحانات دانشگاهی تحقیق و طراحی انجام میسختی است. این سختی از آنجایی ناشی می

ود، من موفق خواست من این کار را انجام بدهم! با این وجنمی

به مبانی نظری و عملی ارزیابی در  یک کتاب درسی راجع شدم

بخش اعظم این توفیق را مدیون این آموزش عالی چاپ کنم. 

مسئول، در طراحی،  بعنوانبودم که به من اجازه داده شد که 

علوم ورودی دانشگاه برای آزمون یک  ارزیابی و ،سازیپیاده

بر تفکر من  عمیقیثیر أت، مهندسان شاغل در صنعت ارتباط بابدلیل کار این  .شرکت کنم 05مهندسی با استراتژی چندگانه

عات مهندسی دانشکده علوم مهندسی در لاش مطدر بخکه مدتیو در آغاز کردم  0565در سال  . من این مطالعه راداشت

 .آن را ادامه دادم، بودممشغول به فعالیت  دانشگاه لیورپول

کنند توسط کسانی که تحقیقات که در جامعه مهندسی، از گذشته تا به امروز، افرادی که در حوزه آموزش تحقیق میاز آنجایی

های من برای بهبود آموزش توصیهدانستم که تحقق شوند، میدهند به دیده تحقیر نگریسته میمرسوم و متعارف را انجام می

غیر  منجر به نتایجبیندازد و  هراشدیدی بحث  استهایی ممکن چنین ایدهکه  بودم یادگرفتهمن بسیار مشکل خواهد بود. 

اتفاقات خوشایندی  و امیدوار بودم بینی شروع کردم به انتظار کشیدن برای نتایج غیرقابل پیش بنابراین .شود قابل پیش بینی

  بدهد.رخ 

برای یک دانشگاه به من فرصت تدارک برنامه آموزشی بود که  0566سال  مربوط بهبینی نتایج غیرقابل پیش یکی از این 

برای  پروژه محور رانامه آموزشی بودم که یک بر صنعتگران و  دانشگاهیانگروهی از مسئول من . داده شده بودجدید 

این رد . دانشگاه آن را نپذیرفت به دانشگاه فرستاده شد،ما  طرحاما زمانی که  کردیممیتهیه ساخت دانشجویان مهندسی 

 آموزشیجالب این بود که رویکردهای نکته اما  .بود افراطی یش از حدب آن زماندر  ایده های ماشدن یک دلیل ساده داشت: 

ساده در  من فهمیدم این واقعیت. شوندنمیساختارشکنانه محسوب  کردم، در زمان حال دیگرشنهاد میپی در آن زمان که من

 ش از زمان خودشان مطرح شده بودند.مورد بسیاری از کارهایم صادق است: آنها پی
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 Multiple-strategy engineering science examination 

دن برای لذا من شروع کردم به انتظار کشی

و امیدوار بودم  نتایج غیر قابل پیش بینی

 اتفاقات خوشایندی رخ بدهد.
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 پیوند تئوری با عمل

، من درگیر تحقیق، دانشگاه، پیش از ورود به 0591در دهه 

این  کنمفکر میبودم و  ییطراحی و توسعه تجهیزات رادیو

در دیدگاهی عملگرایانه را مجبور کرد تا پیش زمینه مرا 

 کشف برای اًصرفکنم؛ نه می پژوهش من. دنبال کنم تحقیقاتم

های امیدوارم و میخواهم ببینم که پیشرفت دانش، بلکه چون

  ند.ا دهمحقق شعملی 

آنجا، من  نه در دانشکده مهندسی. سپری شد دوبلینترینیتی در کالج  مدرسشغل من بعنوان استاد در آموزش  دومنیمه 

وقت انجام داده انصراف دانشجویان نیمه مسألهمن در اوایل کارم در مورد  روشی کهمشابه  ،موظف کردم را دانشجویان دانشگاه

 9111در حدود  ،0551 تا 0581دهه  از ،هده سال در یک بازه زمانیتنها  خودشان کار کنند. روی موضوعات مورد عالقه بودم،

در را  اطالعاتخود منبع عظیمی از  کردم کهجمع آوری  نشجویانماز دا «پژوهش بعنوانآموزش » تحقیق با موضوععنوان 

. را دادکالس درس مورد استفاده در از استراتژی های تدریس بسیاری ارزیابی امکان  به منمنبع  این گذاشت.اختیارم می

 دهند.  انجام هایشان را در کالس یمشابه مطالعاتتا وادار کنم مهندسی را  مدرسانامیدوارم توانسته باشم 

 بر افراد عمیق اریذتاثیرگ

-کرده را منتشر هاییو کتاب ،هایادداشتمقاالت،  ،سال 91بیش از  بدانم؟ من از کجاام. ثیری داشتهأچه ت که بگویم توانمنمی

آموزش  زمینه در درباره سهم خودم، اما وقتی ما

من  ثیرأکه بزرگترین ت دارمباور ، کنم فکر می مهندسی

اشاره  یمثال های روشن هتوانم بمی بوده است. افرادبر 

بیش از داشتن حتی با . هستند یاندر طول سال،  IEEE20و   20ASEETبامرتبط  افرادبر  من ه تاثیردهند نشانکه کنم 

قابلیت ماندگار شدن رسد که به نظر می مورد، اما یک امبسیار کم کار کردهکنم که در دید کالن احساس می ،اثرعنوان  091

مورد  بسیاری از محققان توسطبه چاپ رسید و  2119است که در سال  «آموزش مهندسی»با عنوان کتاب من  ،داردرا 

 گرفت.استفاده قرار

 یمهربان بابرخی افراد  اند.ههر یک پشتوانه دیگری بودو  درهم تنیده ، آموزش و آموزش مهندسیمنای زندگی حرفهدر طول 

این بعد از  به این ترتیب تا به حرکت ادامه دهم و کرده من را تشویقها تعریفاند. این کار من را دوست داشته اندبه من گفته

 م.وشحالبسیار خ بابتاز این و  آموزش مهندسی هستممشغول هنوز ، لاسهمه 
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 Associate of Science in Electrical Engineering Technology 
21

  موسسه مهندسان برق و الکترونیک 

 من  بر افراد  بوده است.ترین تاثیر یشمعتقدم ب

صرفا برای کشف کنم؛ نه من پژوهش می

خواهم ببینم امیدوارم و میدانش، بلکه چون 

 اند.که پیشرفت های عملی محقق شده
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 به آینده خوشبینانهنگاه 

راه  تا اندکرده موادار و اندهمواره همراه من بوده، هستیممواجه  ها با آن ها و سیاست ،در برنامه تحصیلی، تدریس که مشکالتی

و به  چار بحران است. من اعتقاد دارم که سیستم آموزش عالی دادامه دهم هایی برای ارتقای آموزشراه حل یافتن برای را

در یادگیری، بیشتر بر  – دارند هانسبت به دستورالعمل 23سطحیی رویکرد مدرسان، بسیاری از  22الزامات ارزشیابی سبب

در مورد بسیاری از حتی  مسألهاین ) منحصر بفرد هر دانشجو یادگیریهای شیوه شود تاتاکید می طوطی وارکردن حفظ 

با توجه  تطبیق دهیم، ضمن اینکه تئوری و عمل راصادق است(. باید تالش کنیم تا  ،اندشده مدرسکه هم دانشجویان خودم 

این برای هدایت آمادگی خوبی . من باور دارم که آموزش مهندسی عمیق هم نیاز داریم ، به بحثآموزش عالی کلی اهداف به

 .داردمباحث 

 است، آموزش مهندسی زمینه ی در حرفه آنها کسانی که

 اگر فردی حقیقتاً. بدانید مانندب "مثبت"یادشان باشد فقط 

انتظار  اقبال هستید.خوش شما د،رکشما قدردانی از کار 

لبخند فقط  به شکست هایتان ، امارا داشته باشیدشکست 

  .را ندارید شهستند که شما انتظار وقوعدر شرف  اتفاقاتی ؛بزنید
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  "surface" approach 

بدانید اگر فردی حقیقتاً از کار شما قدردانی 

  کرد، شما خوش اقبال هستید.


