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 کاری در زمینه آموزش مهندسی تموقعیجهت گیری عالیق از طریق یک 

آموز خوبی بودم، در ها دانشمن در دبیرستان، در بسیاری از زمینه

دانشجوی  ،کرد در مهندسیکالج، دانشجویی بودم که سعی می

-با مطالعه تصمیم مکرددر دوره دکتری هم سعی میباشد. خوبی 

تصمیم، دانشجوی  پشتیبانیِهای افراد برای ساختن ابزارهای سازی

. بعد از اتمام تحصیالت، این شانس مخوبی در مهندسی صنایع باش

 ،ای در راستای حمایت از آموزش طراحیپروژه برایرا داشتم که 

-تمرکز آن بر استفاده از فن نمود و من را با فضای کلی آموزش مهندسی درگیر  ،کنم. این پروژهبودجه جذب 

سازی را به سازی عالقه داشتم، بنابراین تصمیمآوری برای تصمیممن به فن آوری برای آموزش طراحی بود.

های کردم آنالیز فعالیتبر روی آن کار می در مهندسی صنایع مشخصاً ای کهمسألهطراحی سوق دادم. سمت 

های موجود آوریو نوع فن ،آوریئل و مشکالت آنها در استفاده از فنطراحی دانشجویان و تشخیص نوع مسا

کنند اما بدلیل کردم که این مسائل به یادگیری بیشترکمک میبرای حل مسائل آنها بود. همچنین من مشاهده 

بفهمند و نبود حمایت و پشتیانی کافی، دانشجویان قادر نبودند از طریق این مسائل و مشکالت فکر کنند و یا 

نوعی بدانند. من دوست دارم بگویم که ورود من به آموزش مهندسی با گیرند، میقدر آنچه از این مسائل یاد

دانشجویان مسائلی دارند و این مسائل "به الگوی  "کشف و حل مسائل مردم"حرکت از الگوی چالش ناشی از 

رسیدم  ای من به نقطه ،در انتهای این حرکت ،این، همراه بود. بنابر"شانسی برای یادگیری بیشتر برای آنهاست

 ملی )بازتابی( آنها حمایت کنم. أهای تکه از فعالیت

کنم. زمینه اول اینست که به دانشجویان مهندسی این شانس را بدهم که در حال حاضر من در دو زمینه کار می

برای های آموزش مهندسی است. تحول تمرینمل کنند و زمینه دوم نحوه تأثیر پژوهش بر أبر روی تجربیاتشان ت

به رویکرد واقع  3گرایانه الزم است رویکردمان را از رویکرد اثبات ،مل در آموزش مهندسیأت مسألهپرداختن به 

یعنی، طراحی را یک تمرین واقع شده در نظر بگیریم و به دانشجویان کمک کنیم که بصورت تغییر دهیم.  4شده

ها بخشی از پازل فرآیند خود این تالشفکر کنند.  مسألهگرایانه به تالش ها و تقالهای خود برای حل آن  تأمل

 به فرصتی برای یادگیری عمیق تبدیل شوند. فهم و یادگیری هستند و این پتانسیل را دارند که 
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نیوعی  ورود من به آموزش مهندسیی بیا   

کشف  "حرکت از الگوی چالش ناشی از 

بیییه الگیییوی   "و حییل مسیییائل مییردم  

 همراه بود. "دانشجویان مسائلی دارند"



های بالقوه را بهتر از من من بدلیل وجود افرادی که فرصت

کردند، عضوی از جامعه آموزش مهندسی شدم. یکی درک می

که ارتباط با او، من را به بود  5وندی نیوزتتراز این افراد 

رساند و من یک دوره پسادکتری را با او  6سیندی اتمن

بود که من برای کار در  7ژانت کولودنرگذراندم. فرد دیگر، 

آوری هایی که به بود که بر مبنای فن Edu-Techیکی از تحقیقاتش استخدام شدم. او سرپرست گروهی به نام 

، نوشتن رساله خصوص. ژانت در بر روی طراحی بود اشکنند، شکل گرفته بود اما تمرکز اصلی آموزش کمک می

 کمک بسیار زیادی به من کرد.

 .های قبلی همچنان ادامه دارندچالش

مند بودم و ه هایی که من با آنها مواجه بودم، فهم نوع سواالتی بود که من به آنها عالقیکی از بزرگترین چالش

چالش همچنان ادامه دارد، و البته اهمیت  شوند. ایناینکه آنها چطور با عالیق یا کارهای افراد دیگر منطبق می

هایی استفاده کنم، چه ادعاهایی داشته باشم، چه نوع مقاالتی کند که من از چه روشهم دارد، زیرا معلوم می

، چه شواهدی تدارک ببینم، درکجای تصویر بزرگ قرار بگیرم و چگونه عالیق خود را هایی کنمبنویسم، چه بحث

راستا کنم. بنابراین من مطالعات وسیعی را در زمینه سیر تکامل افراد بزرگسال، تئوری یادگیری با دیگران هم

انتقادی و تئوری پیچیدگی آغاز کردم. این کار  اجتماع، و مطالعات کمی در مورد تئوری -آوریفن -، دانشآنها

 ای عالقمند هستند. به من کمک کرد تا بفهمم افراد دیگر به چه زمینه

کردم که مسائل را من تالش میوان یک دانشجوی مهندسی، عنب

خواهد برد. کردم حل مسائل آنها را از بین بفهمم، زیرا فکر می

دهید مسائل بعنوان یک مربی، من دریافتم که شما اجازه نمی

خواهید دانشجویان به مسائلی دانشجویان از بین برود، بلکه شما می

یعنی  -مل داربستیأکه ارزش چنگ زدن دارند، چنگ بزنند. ت

-کنند آنچه رخ میبخشی که دانشجویان حول آن بچرخند و سعی 
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هیای  بدلیل وجود افرادی که فرصیت  من

کردنید،  بالقوه را بهتیر از مین درک میی   

 عضوی از جامعه آموزش مهندسی شدم.

بعنوان یک مربی، من دریافتم کیه شیما   

دهیید مسیائل دانشیجویان از    اجازه نمیی 

خواهییید بییین بییرود، بلکییه شییما مییی   

دانشجویان به مسائلی کیه ارزش چنیگ   

 زدن دارند، چنگ بزنند.
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کنیم. ما همچنین در مورد اما راجع به آن زیاد صحبت نمی -بنیادی است رای آموزش، برا احساس کننددهد 

اینست که  ما گوییم. فرضهای دانشجویان در تیم و اینکه آنها خود را اعضای تیم حساب کنند چیزی نمیتالش

من در  مسأله ،. این سکوتزنیماین فرآیندها اتفاق افتاده یا امیدواریم که اتفاق بیفتد اما درباره آنها حرفی نمی

 ته بود و در ادامه نیز چالش من شد.  شگذ

باط با افرادی که تچیزهای زیادی باعث تغییر در زندگی من شدند، مثال استفاده از ابزارهای جستجوی قوی، ار

های آنها نامهپایان که ام بحث کنم، کار کردن با دانشجویانیهای مورد عالقهتوانستم با آنها درمورد ایدهمی

-هایی که دانشجویان در آنها بطور انتقادی به تحقیق میکرد، داشتن کالسهای یادگیری را تقویت میفرصت

 های بزرگتر. پردازند، و رسیدن به درک بهتر از سیستم

 مل و آوردن حاشیه به متنأحمایت از ت

یز و سعی به مطالعه آنها بوده است مثال ها روی مام، گذاشتن حاشیههایی که تا کنون انجام دادهیکی از تالش

و نگاه کردن به دانشجویان  -های آموزشی متداولتمرکز روی مشغلهنه صرفا  -سازدیدن استاد بعنوان تصمیم

هرچقدر کنند. دهند و مسائل طراحی را حل میفقط افرادی امتحان می، نه  نهیاگرا ملأتبا رویکرد بعنوان افراد 

 تر پیش رفتم، بیشتر مدافع این نوع نگاه شدم. عمیقمن در این مسائل 

پرسم. وقتی با از مردم زیاد سوال می ،اینست که با یک رویکرد حمایتی دهمتالش دیگری که انجام می

کنم بفهمم که آنها به چه چیزی عالقمند هستند، و سپس کنم، همیشه سعی میدانشجویان دکترا کار می

کنم این همان کاری است جهت بدهد. من فکر میا را به پژوهش روی مسائل مرتبط پرسم که آنههایی میسوال

 برم. دهند و من هم از انجام آن لذت میکه بسیاری از مربیان انجام می

کردند دانش خود را در کالسور ام که سعی میسال گذشته، من با دانشجویانی کار کرده 5همچنین در طول 

 مسألههای یادگیری خود داشته باشند و به اصل تری از تجربهحس عمیقجمع کنند. من به آنها کمک کردم که 

مقیاس و بزرگ مقیاس  کهای کوچآموزشو کردم دانشگاه کار می 12چنگ بزنند. در جریان یک گرنت، من با 

عمیقی از مسائل داشته ملگرا بوده و احساس أکنند تا ت ویان کمککردند به دانشجکه در آن اساتید سعی می

کنم چنین اساتیدی را پیدا کنم، به آنها گوش کنم و تجربیاتم را با آنها به من سعی میکردم. باشند، رصد می

 اشتراک بگذارم. تقریبا هر بخش این پروژه برای من مهیج است. همچنین کمک به اساتید در راستای فهم بهتر

انگیز آنچه مشغول انجام آن هستند به جای گفتن اینکه آنها باید کارهای جدید و متفاوتی انجام دهند، هیجان

 ارج بنهیم. توانیم تجربیاتی که آنها در حال حاضر دارند اما نادیده انگاشته شده است، است. ما می



ای من است. اما تحقیقات من یک بخش تر فعالیت حرفهقسمت عمومی ،ملأها در زمینه تاین بخش از فعالیت

ای و در شود. این یک سوال کلیشهفرعی هم دارد و آن اینست که پژوهش چطور به کاربردهای عملی منتهی می

-ام و نتایج تحقیقات را ارائه میعین حال خیلی شخصی است. تصور کنید من روبروی یک هیات مشاوره ایستاده

نتایج جالب هستند اما کاربرد آنها در عمل چیست؟ چه چیزی را تغییر خواهد  این»گوید کنم و یکی از اعضا می

کنند، کنجکاو هستم، زیرا ما تا حدی هایی که پژوهش را به عمل مرتبط میمن بسیار نسبت به پرسش« داد؟

ن فهم دهند اطالعات داریم. همچنیدرباره کارهای عملی، شاغالن مختلف در آنها و اینکه چه کاری انجام می

وسیعی از پژوهش داریم. اما دانش ما درباره نحوه پیوند پژوهش و عمل بسیار کم است. من به همراه گروهی از 

تعداد زیادی از مفروضات  نیز دهند وهمکارانم درباره اینکه پژوهشگران چگونه پژوهش را به عمل پیوند می

 ایم. نانوشته مرتبط، مقاالتی نوشته

 انجمنبرای اعضای آینده 

آنها اینست که همه باید  زمن چند توصیه کوچک دارم، یکی ا

مطالعه  آنهادرباره نظریه یادگیری بزرگساالن، بویژه سیر تکاملی 

کنیم. توصیه دیگر من اینست که همه اعضای ما باید بیشتر درباره 

خطی ندارند  أهایی که منشدرباره پدیدهیعنی  -نظریه پیچیدگی

اما ناشی از تعداد زیادی عوامل کوچک هستند که با هم در تعامل 

-ها و چشموی اکوسیستمهای زیادی در تغییر مدیریت، پژوهش بر ربدانند. چنین نگاهی مترتب بحث-هستند

شود. توصیه های شخصی، میها در تجربهبرای مثال نحوه انباشته شدن میکروارگانیسم-انداز تشخیص تمایزها

های علوم انسانی بگذرانید. چهارم اینکه من دوست دارم درس ،های بیشتردیگر اینست که برای مواجهه با ایده

های کنند را تشویق کنم تا هرچه سریعتر همه ایدهلیت میهمه افرادی که در حوزه آموزش مهندسی فعا

و به آنها چنگ بزنند. اگر اینکار را انجام دهید، بقیه  دریابند رافیلسوفانه بزرگی که در معرض خاموشی هستند، 

ش توانند شما را تکان بدهند. احتماال شما مجبور خواهید شد تالش زیادی بکنید، اما این تالها بسختی میایده

 تر ببینید.تر را سریعهای بزرگکند، ایدهداری خواهد بود که به شما کمک میبر روی کارهای معنی

هیای فیلسیوفانه   هرچه سریعتر همه ایده

بزرگی که در معرض خاموشیی هسیتند،    

 و به آنها چنگ بزنید. دریابندرا 


