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و در از دپارتمان مهندسی عمران بازنشسته شد  2011سوتا بوده است. او در سال در دانشگاه مینه 1972سمیت از سال کارل ا

به  ،2006در سال سوتا ههمزمان با تدریس در میندارد.  STEMوقت در مرکز پژوهشی آموزش در شغلی پاره زمان مصاحبه،

اولین بار  ،سیس دوره دکتری در آموزش مهندسی کمک کرد. کارلأدانشکده آموزش مهندسی در دانشگاه پردو ملحق شد و به ت

به پژوهش و تحقیق  ،دادرا در روانشناسی آموزشی ادامه می دکتریدوره هم زمان کارشناسی بود و  وقتی مشغول تدریس دوره

های بنیاد ملی علوم  آمریکا، یا همکار اصلی در بسیاری از گرنت القمند شد. او بعنوان محقق اصلیدر آموزش مهندسی ع

 یکتی برای اعضایادگیری مشار های آموزشی زیادی در موردکارگاهنیز ها مشغول بوده است و های آموزشی، مراکز و پروژهکارگاه

 کتاب منتشر کرده است.  8 رده است. او تاکنونکدانشکده برگزار 

صورت  2014ای که با دکتر اسمیت در سال بر اساس مصاحبه 3توسط چلسی اندرو از دانشگاه توفتس ،این شرح حال کوتاه

 تدوین شده است.  ،گرفته

                                                           
1 Karl Smith 
2 http://depts.washington.edu/celtweb/pioneers-wp/?p=529 
3 Tufts 

 فاع از دتان آنها را نیاموزند، موقع از بین کل دوره مهندسی، چه چیزهای کلیدی هستند که اگر دانشجویان

 کنید؟احساس شرم میپایان نامه یا در صنعت، بعنوان استاد، 

 کنید تمرکز سیالبس درس بر این نکات کلیدی باشد؟ چقدر سعی می 

 ؟ از دانشجو درباره میزان یادگیری اش بازخورد گرفت ،توان در حین آموزش کالسیچطور می 

 نبه چقدر از رویکرد ما معطوف به آماده کردن دانشجو برای مقاطع تکمیلی و چقدر معطوف به رشد همه جا

 ؟است هامهارت

 عامل را تدهیم؟ آیا به آنها مسئولیت پذیری و نحوه ماهیت کار مهندسان چیست؟ ما چه چیزی به آنها یاد می

 دهیم؟یاد می



2 

 

 کارل اسمیتدکتر 

  مینه سوتاو استاد بازنشسته ممتاز مهندسی عمران از دانشگاه  1برنده جایزه مورس

 دانشگاه پردو  ارکتی در دانشکده آموزش مهندسیاستاد یادگیری مش

  1980، مینه سوتادکتری تخصصی روانشناسی آموزشی از دانشگاه 

  1972ژیی، دانشگاه فنی میشیگان، رکارشناسی ارشد مهندسی متالو

  1969ژی از دانشگاه فنی میشیگان، رکارشناسی مهندسی متالو

 

 خوش اقبالی در مسیر حرفه ای 

کاری را که از  اقبالی در بیشتر زندگی من نقش بزرگی ایفاء کرده است. درست بعد از دوره کالج، وقتی که دوست نداشتمخوش

«. روی؟کمیلی نمیتو به تحصیالت ت چرا»ام خواسته شد، انجام دهم، با استاد سابقم برخورد کردم که گفت: من در شغل مهندسی

دهد، شغلم را ا میباره فکر نکرده بودم اما وقتی فهمیدم یک بورسیه تحصیلی وجود دارد که پول و هزینه رفتن مرهرگز در این

شگاه واد در دانمشغلی در آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش  ،رها کردم و تحصیالت تکمیلی را ادامه دادم. پس از تحصیالت تکمیلی

خصوصی برگردم.  ریزی کرده بودم که یک سال یا چیزی در این حدود را سپری کنم و بعد به بخشپیدا کردم. برنامه مینه سوتا

رۀ کارشناسی سه وبردم و در آن موفق هم بودم اما ناگهان تغییراتی پیش آمد و من برای تدریس در دواقعاً از پژوهش لذت می

ا تعیین کردم و ر، تکالیف درسی درس دادمیعنی  ،زهایی که بلد بودم به تدریس آن دوره پرداختمتنها چی ساله تعیین شدم. با

 امتحان گرفتم. 

ه باید راه بهتری کرفت. این حس را داشتم بودند که تا آن زمان دیده بودم؛ اما کالس خیلی خوب پیش نمیچیزهایی اینها تنها 

ه درست مقابل کهای شبانه کالج آموزش در کالسدوره دادم وجود داشته باشد. شروع کردم به گذراندن از آنچه که انجام می

رشته روانشناسی  دوره دکتری تخصصی را در کردم. چنان شیفته آن شدم که نهایتاً خیابان آزمایشگاهی بود که در آنجا کار می

 ادگیری مشارکتی به مطالعه پرداختم. های یآموزشی پی گرفتم و روی موضوع نقش مباحثه در گروه

سال  10اقبالی چنین نقش بزرگی را در زندگی من ایفاء کرد. حدود خوش

مرکز تحقیقاتی که من در آنجا بودم را تعطیل کرد.  مینه سوتابعد دانشگاه 

انجام دهم، بخشی بخاطر  مینه سوتابنابراین تصمیم گرفتم کار دیگری را در 

را ترک کنم. پس  مینه سوتاخواستند من دانشگاه ام نمیاین بود که خانواده

شامل ساخت  ؛ره این بود: چگونه آن را مدل کنیمسیس کنم. عنوان دوأبه دانشکده مهندسی عمران رفتم تا یک دوره یکساله را ت

تمرکزم را تغییر دادم  ،های مهندسی و ایجاد دوره مدیریت پروژه. طی آن انتقال؛ تدریس سیستمیمدل برای حل مسائل مهندس

 و بر پژوهش در آموزش مهندسی بیشتر متمرکز شدم. 

 انداز روانشناسی آموزشی به آموزش مهندسی آوردن چشم

آمادگی من در روانشناسی آموزشی واقعاً یک نوع قالب ذهنی متفاوت را در 

ها ارائه ها و مطالبی که در کنفرانسنوشته ،من توسعه داد. از اولین روزها

اطالعاتی همراه بود و پشتوانه نظری داشت. این ها و همیشه با داده کردم،می

دادند خیلی متفاوت بود. میالدی انجام می 1970با آنچه که اکثر افراد در دهه 

                                                           
1 Morse 

اقبالی چنین نقش بزرگی را در خوش

 زندگی من ایفاء کرد.

-هنوز آن اتفاق رعشه به جان من می

 «یافتم، یافتم»اندازد؛ زیرا همان تجربه 

 ارشمیدس بود.
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 مراه نوعی خود ه به« من این را سر کالسم امتحان کردم و دانشجویان از آن خوششان آمد.»زمانی که گفته رایج این بود که 

 ،درواقع درباره اینکه چه نوع  تفاوتی در یادگیری دانشجویان یا عمق درکشان ایجاد کرد ،شاهدگری از دانشجو بعنوان گزارش

  کردند.شیوه من و کارهای من را تحسین می کنم دیگرانبنابراین فکر می ،شدمطالب اندک یا ناچیزی ارائه می

روانشناسی اجتماعی یادگیری بود. در آن دوره برای اولین بار  ،واقع دوره آموزشی که بیشترین نفوذ و تأثیر را بر من داشت در

ن اتفاق رعشه هنوز آمورد تأکید قرار گرفت.  ،پذیری و پاسخگوییهای وابستگی متقابل و مسئولیتمن وارد یک تیم شدم و ایده

است که من بعنوان  خب این روشی»ارشمیدس بود. با خود فکر کردم: « یافتم، یافتم»اندازد؛ زیرا همان تجربه به جان من می

بریم. ما مسائل شویم، بکار میروشی که ما بعنوان یک مهندس وقتی در پژوهشی درگیر می یا درواقع مبریک مهندس بکار می

« دهیم؛ ما باید مسئولیت را بپذیریم.گیریم؛ ما وابستگی متقابل داریم؛ ما هر یک کار متفاوتی انجام میبزرگ را بر عهده می

شروع به « کارشناسی مهندسی انجام دهد؟ خواست این کار را با دانشجویان دورهچرا کسی نمی»بنابراین این سؤال را پرسیدم: 

آن را در دوره ادران جانسون را بنا نهادند و دگیری مشارکتی مفهومی برهمکاری با دیوید و راجر جانسون کردم که الگوی یا

ای و پشتیبانی تجربی زیرا چهارچوب نظریه ،قطاران آموزش مهندسی از آن مشتاقانه استقبال شدکارشناسی آوردم. نزد هم

 بسیاری داشت.

کنیم. چیزی که بیش از را برای آنها مهیا میدهند چیست؟ ماهیت کارشان چیست؟ و ما چه چیزی آنچه که مهندسان انجام می

دهند، ماهیت کارشان و آنچه که ارتباط برقرار کردن بین آنچه که مهندسین انجام می ،ریز راجع به آن حرف زدمسال یک 40

دانشجویان را برای کنند که باید دانشکده علوم و مهندسی عمدتًا فکر می یکنیم بوده است. بعضی از اعضاما برایشان مهیا می

دانشجوی سال اول مهندسی در دانشگاه پردو به  2000چه نسبتی از بیش از  ورود به تحصیالت تکمیلی آماده کنند. اما واقعاً

ان برای تحصیالت تکمیلی آماده خواهیم دانشجویشمار! بله ما میجایگاه استادی دانشگاهی مانند پردو خواهند رسید؟ انگشت

 خواهیم که برای انجام چیزهای دیگر نیز آماده شوند. نها میآ . اما ازشوند

 ها پیرامون نکات کلیدییاد دادن به استادان فعلی و آتی درباره ایجاد درس

واقعاً سعی کردم بر روی مفاهیم بزرگ  ،ها را باز طراحی کردموقتی من دوره

کار کنم تا به دانشجویان کمک کنم که نکات کلیدی را خوب یاد بگیرند و 

در جزئیات ریز گم نشوند. بسیاری از استادانی که قبالً این رشته را خوب 

کنند اما در ارائه در دل این رشته را درک می های کلیدیایده ،شناختندمی

 انشجویان مشکل دارند. و بیان آنها به د

نکات کلیدی چیستند؟ قلب این رشته چیست؟ من و روث استِرِوِلِر دوره 

و پداگوژی:   2، سنجش1دکتری تخصصی در دانشگاه پردو را به نام محتوی

بنا کردیم. در « CAP»یک رویکرد طراحی مهندسی یکپارچه به اختصار 

یک دوره آموزشی مقدماتی را که دوست دارند در  دانشجویانآن دوره 

های بسیاری را در اند و آن را خیلی خوب بلدند یا حل تمرین آن بوده اند یا درسآن را تدریس کرده آینده تدریس کنند، یا قبالً 

کنند. ما از آنها آغاز میبطوری که با نتایج  ،کنندکنند. سپس آنرا کامالً از نو طراحی میاند، انتخاب میآن زمینه گذرانده

آن چه « نتایج پایدار و ماندگار»خواهیم که در این باره فکر کنند که نکات کلیدی کدام هستند؟ قلب این رشته چیست؟ می

                                                           
1 content 
2 Assessment 
 

دهند آنچه که مهندسان انجام می

ما چه  چیست؟ ماهیت کارشان چیست؟

 کنیم؟چیزی را برای آنها مهیا می

نکات کلیدی کدام هستند؟ قلب این 

 رشته چیست؟
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زده یا ناراحت اش ندانست، شما را خجالتیعنی سه یا چهار چیز که اگر کسی در شغلش یا هنگام دفاع از پایان نامه -هستند

سخت است.  ،شناختند، گفتن اینکه نکات کلیدی چه هستنددانستند و میغلب برای آندسته که قبالً این رشته را میکند؟ امی

د. اول به آنها بپردازید. بعد از آن وقت دارید نکنواقعاً بر روی آنها متمرکز شوید و خاطرجمع شوید که دانشجویان آنها را درک می

بپردازید. وقتی که نکات کلیدی را شناختید، گام بعدی تراز کردن آن با ارزشیابی  ،نگ استبه مطالبی که دانستنشان خوب و قش

این نتایج حاصل که د نیعنی چه شاهد و گواهی الزم است تا کارفرمایان، مجوزدهندگان و غیره را متقاعد کن -و سنجش است

چه چیزهایی را باید حتما دانشجویانتان  ،معلوم شده است؛ اینکه حاال که« مدار-پداگوژی هدف»شده است. در نهایت، گام سوم 

اند به جائی که شما دوست بهترین روش برای حرکت دانشجویان از جایی که آمده ؟خواهید به کار ببریدبدانند، چه آموزشی را می

 چیست؟  ،دارید باشند

 کجاها الزم است بهتر عمل کنیم؟ 

توانم به اساتید مهندسی آینده بدهم اینست که فکر نکنیم درسی که من می

سال طول  30تا  20ت و سریع است. معموال حهای آموزشی راتغییر شیوه

برنامه ، به ستاله پژوهش خوب توسعه یافتهه در مرحای را ککشد تا ایدهمی

  دوره کارشناسی ببرند.

، برخی اساتید از اند. مثالً ها بصورت سطحی پیاده شدهمتأسفانه بعضی از ایده

های دیگری هم مطرح شده کنند، اما به شکلی که دیگر نیاز به فکر کردن ندارد. از طرفی ایدهای استفاده میسواالت چندگزینه

 1970به ایده بازخورد سازنده یا ارزشیابی کالسی که افرادی چون کراس و آنجلو در دهه  اند. مثالًکه هنوز به کار گرفته نشده

کنم یکی از این تمرینات میالدی آن را مطرح کردند، نگاهی بیندازید. هر دفعه که من یک کارگاه آموزشی در دانشکده برگزار می

های ای که گزینه]سوالی چند گزینه 1پاسخ و سه سؤال لیکرت-هبرم.  به این صورت که سه پرسش کوتاارزشیابی کالسی را بکار می

های کمّی را پرسم و سپس در طی زنگ تفریح سریعاً دادهآن شامل میزان مخالفت با موافقت با عبارت مورد سوال است[ می

از زنگ تفریح برگشتند  دهم و وقتی که افرادآورم، آن را در هیستوگرام گذاشته و در معرض دید قرار میبصورت جدول در می

گیرد. اما وقتی از بینید که زیاد سخت نیست و وقت زیادی نمیخوانم. میپاسخ را می-های کوتاهنمونۀ کوچکی از پرسش

دهند، کمتر هایشان انجام میهای کالسی مشابه را در کالسپرسم که چند تن از آنها بطور عادی ارزشیابیکنندگان میمشارکت

توانیم مهندسی واقعی را انجام دهیم. انتظار و توقع بهبود در . ما هرگز بدون بازخورد نمی%1و اغلب در حد هستند  %5از 

 انگاری است. هایی درباره روند پیشرفت، سادههای درستان بدون ارائه دادهکالس

 

 رساندن مشعل به نسل بعدی

توانم به دانشجویان تحصیالت تکمیلی فعلی و بهترین توصیه کلی که می

قطاران عالقمند به پژوهش در آموزش مهندسی بکنم در آینده و دیگر هم

توسط آدامز، فلمینگ و خودم تحت  2006سال  ICREEمقاله کنفرانس 

های شدن: نقاط مشترک، تعمیم و درس محقق آموزش مهندسی»عنوان 

خالصه شده است. توصیه دیگر من « آموخته شده از حکایت سه پژوهشگر

                                                           
1 Likert  

ای برخی اساتید از سواالت چندگزینه

کنند، اما به شکلی که دیگر استفاده می

 نیاز به فکر کردن ندارد.

توانستند نسل من آنچه که میافراد هم

اش کنم بقیهو فکر می اندرا انجام داده

 بستگی به نسل بعد دارد.
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کننده باشند, زیرا شما واقعاً نیاز به بازخورد صادقانه، بین، انتقادگر و حمایتدوستانه است؛ گروهی از افراد که نکته یافتن یک جمع

 دهند. یت کار شما و پیشرفت شما اهمیت بدارید که به کیفپیشنهاد و راهنمایی از طرف دوستانی 

اکنون آسانتر از  اش بستگی به نسل بعد دارد. این کارکنم بقیهاند و فکر میتوانستند را انجام دادهنسل من آنچه که میافراد هم

]نویسنده  1ویکرد پارکر پالمرزیرا پژوهش در آموزش مهندسی امروزه عمومیت پیدا کرده است که سومین مرحله ر ،سابق است

این برای من مهم است؛ این کار مهمی است. »اند: صاحب نظر آمریکایی در موضوعات آموزش[ برای تغییر است. افراد گفته

ن را شدو همگانی  حاضر، اشخاص یکدیگر را پیدا کرده لدر حا« خواهم پنهان شوم.خواهم این کار را انجام دهم و دیگر نمیمی

کنند. مرحله اندازی میی را راههایاند و مراکز و دپارتمانهای پژوهشی را شروع کردهها و طرحاند. آنها انجام پروژهکردهشروع 

کنم ما کم کم من فکر می .سیس موسسات مربوطه است. ما هنوز در آن مرحله نیستیمأنهایی رسمیت بخشیدن به این امور و ت

توانستند نسل من آنچه که میگیرد اما هنوز با آن فاصله داریم. افراد همبینیم که دارد شکل میداریم مرحله چهارم پالمر را می

توانند برای پیشرفت جامعه کنم اکنون نوبت نسل بعدی است که این مشعل را بردارد و آنچه را که میاند و فکر میرا انجام داده

 انجام دهند. 

                                                           
1 Parker Palmer 


