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 صورت گرفته، تدوین شده است.  2014
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 در طراحی یک برنامه آموزش مهندسی چقدر به پرورش هوش هیجانی دانشجویان توجه داریم؟  •

 کنیم؟ های روانشناختی معتبر توجه میچقدر به آموزه برنامه آموزش مهندسی یک حی  در طرا •

آموزش  های های شغلی در طراحی برنامههای زندگی نیز به اندازه پرورش مهارتآیا پرورش مهارت •

 گیرد؟ مورد توجه قرار می مهندسی
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 تخصص فنی   ازبا چیزی فراتر    ایجاد یک دوره مهندسی

. وقتی در  سازندرا ب  فنی خودزندگی شخصی و  تا هر دو بعد  کمک کنیم    مسئولیت داریم که به دانشجویان  عنوان مدرسما ب

م که دانشجویانمان قادرند شغل خوبی گیر بیاورند  دانشکده صحبت کردم و فهمید  ی با اعضا  ،کردممعدن کلورادو کار می  دانشکده

کرد که دانشجویان ما از نظر فنی  بودیم. صنعت اظهار میدر صنعت  شکالتی  مشاهد  اما در زندگی کردن مشکل دارند. ما حتی  

آینده شرکت   بعنوان رهبران  ،خاب صنعت، اما هرگز انتدارندرا در رشته و زمینه تخصصی خود  قابلیت مدیران رده اول شدن  

بهره گرفتم  دانشکده  آموختگانمان معزلی شده بود. من از نقشم بعنوان رئیس امور دانشجویان در  . این برای ما و دانشنخواهند بود

زندگی شخصی آنها  بهبود    یان را توسعه دهد بلکه بهو فنی دانشجو  اد کنم که نه تنها توسعه علمیهائی را ایجها و برنامهتا دوره 

 نیز بینجامد. 

میلیون دالری را برای حمایت از دانشگاه انجام   30  آوری سرمایهجمع   ابتکاری  مهبرنا میالدی دانشکده ما یک    1970ر دهه  د

شود. هدف ما که  های معتبر، باید صرف آموزش بهتر نیز ببورسهای جدید و  ساختمانعالوه بر  ما دریافتیم که این پول  داد.  می

التحصیالن آتی و تعیین خصوصیات کلیدی که یک دانشجو باید هنگام  تعریف وضعیت فارغ،  ت اُمنا بودأ هی  یمورد حمایت اعضا

  به نتایجی مشابه رسید. بر اساس این اهداف اجرا شد و    2000سال    ABETاین روند قبل از  بود.    ، التحصیلی داشته باشدفارغ

 دانشجو باید موارد زیر را کسب کند:  

 ی فنی داشته باشد.  و توانای در زمینه و رشته تخصصیش قابلیت •

 قادر باشد مسائل باز و تعریف نشده را مدیریت کند.   •

 بتواند خودش یاد بگیرد.   •

 خوب ارتباط برقرار کند.   ،صحبت کردندر  قادر باشد هم در نوشتن و هم  •

 بتواند بعنوان عضوی از یک تیم کار کند.   •

 العمر مشغول فراگیری باشد.  مادام •

ای . ما در جستجوی طراحی برنامهدرسنه فقط در یک    به بلوغ برسد  آموزشی  دورهیک    طولدر  باید  ها  یما دریافتیم که این توانای

مفید و  ری، اخالقی و عاطفی رشد کند تا هم بعنوان یک متخصص فنی و هم شخصی  بودیم که باعث شود یک شخص از نظر فک

میالدی به   1980گذاشتیم. وقتی در دهه    EPICS1دوره  ما نام این برنامه را دردانشکده معدن کلرادو    .عمل کنددر جامعه  مؤثر  

بسیاری   کردم  مکان  نقل  بینگامتون  دردانشگاه  را  اصول  برنامه    از همین 

 ادغام کردم.   2DTeCجدیدی به نام  

از طرفی  ای بود که چالش اصلی کار کردن با دانشجویان برای توسعه برنامه

انگیز نبود که آنها  برچالشکند اما چندان  به رشد ترغیب  خواست آنها را  می

شجویان داوطلب برای نسخه آزمایشی  دانگرفتن  بخواهند بخشی از آن باشند.

مشکل بود. در بین دانشجویان این احساس وجود داشت    EPICS  برنامه  

حرفشان این بود که  دهند.  که این آن چیزی نیست که مهندسین انجام می

یک   مهندسی  دانشکده  »اینجا  ما  است.  خوانیم  مهندسی  بَر  می  و  دور  و 

وقتی  .  نتوانستند ما را منصرف کنندآنها    ،رویم.« هر چندچنین کارها نمی

صبوری در مقابل اندکی  را توسعه دهید،    یک برنامه جدید   کنید که سعی می

 بخشی از بازی است.  ،از طرف دانشجویان پَس زده شدن

به درگیر ار  . این کآنچه که شما باید انجام دهید گوش دادن به دانشجویان و اجازه دادن به آنها برای ارائه بازخورد سازنده است

اوت  فتکت در خلق و ایجاد چیزی جدید و ممشاراگر شما به آنها فرصت  کند.  میمک  کشدن دانشجویان در روند توسعه برنامه  

را هم داشته  ها و نظرات خودشان  کنند. آنها ممکن است ایدهمیحمایت  و از شما    برخی از این دانشجویان جلو آمده  ،هیدبدرا  

 کردید.  ی که شما هرگز فکرش را هم نمیهای ایده  ، باشند
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می سعی  که  برنامه وقتی  یک  کنید 

در    دجدی صبوری  دهید،  توسعه  را 

مقابل اندکی پَس زده شدن از طرف 

 دانشجویان، بخشی از بازی است.  
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 آموزشی  در توسعه یک برنامه)پاپ(    1عامه پسند گیری از علوم یادگیری و روانشناسی بهره

چطور یک برنامه آموزشی    که  ایجاد یک مُدل و الگو در ذهنم بودسعی بر انجامش داشتم    DTeCو    EPICSآنچه که من با  

 5و گُلمن  4، لِوینسون 3، ِپری 2م به آثار رُکیچ ادر مطالعات شخصی .ممکن است به رشد یک دانشجو بعنوان یک شخص کمک کند

 معروف و مشهود نبودند.   ،در بین کسانی که در آموزش مهندسی مشغول بودند  این افرادبرخورد کردم. در آن زمان 

یلیام پری در طراحی و تدوین برنامه دانشگاهی نوین استفاده کردیم. من  من و خانم پگی فیچ از طرح توسعه فکری و اخالقی و

داد.  های تحصیل در دانشکده ارائه میی برای رشد دانشجو در سال بود که مدل و الگویی طرح پری این  کنم ارزش واقع فکر می 

شدند. آنچه او به ما نشان داد این بود که  توانستیم تجسم کنیم وقتی دانشجویان در مراحل مختلف بودند چه شکلی میما می

مسائل پیچیده  برای    پاسخ سرراستی"  به فهمیدن اینکه  "صفر و یکی"در آنها افراد از تفکر    های معینی وجود دارد که مراحل و گام

از  . کنندحرکت می "متفاوت است بسته به شرایطوجود ندارد و راه حل  

است. وقتی من کتاب دانیل   معادله  طرفی، هوش هیجانی فرد، نیمی از

را در هوش را    ، هیجانی کشف کردم  گلمن  ِپری  تعریف در  دیدم طرح 

 .  کندصی تکمیل می ی برای موفقیت شغلی و شخراه

ی از زندگی انسان« نوشته دانیل لِونیسون را مطالعه کردم. کتاب او این ایده را هایامور دانشجویان بودم کتاب »فصلیس  ئوقتی ر

کند که  می  تیجه تجربیات جدید یا »نقاط عطف« که ما را مجبوراست و ما در ن  شامل چندین مرحلهکرد که زندگی ما  مطرح می

مدرک دانشگاهی مثالی از   یک  کنیم. گرفتندهیم بیندیشیم، تغییر میچه کسی هستیم و چگونه واکنش نشان می درباره اینکه 

توانند روش تفکر مینقاط عطف  هستند. این    ن، صاحب اولین فرزند شدن، همه از نقاط عطفاست: ازدواج کرد  یک نقطه عطف

ی دارد، زیرا پری درباره اینکه ما زنجیرۀ همواری از رشد نداریم  این مفهوم با مدل و الگوی پری همخوانرا تغییر دهند.    افراد

شرایط پیچیده، همان نقاط عطف در   کنند و اینتغییر می پیچیده  ه چالش مواجه شدن با شرایط. مردم در نتیجکندصحبت می

 هستند.   توسعه شخصیتی یک فرد

این نقاط عطف عبارتند از رخدادهای مهم در  .  در آن نقاط عطف آموزشی نیز تعریف شدندکردم که    ین من مدلی پیشنهادبنابرا

آنها هستند. در طرح فعالیت  DTeCو    EPICSهایتاریخچه آموزشی فرد که مبنای رشد و تغییر  را وارد دورهما  های  هائی 

با شخص  همکاری  ،  عبارت بودند از یک پروژه طراحی  این نقاط عطف غالبا  بودن را دارند.  نقطه عطف  آموزشی کردیم که پتانسیل  

  ABET  2000هائی که اخیرا  توسط همایش  تمام ایدهیعنی    ،مجموعهکار کردن با مشتریان خارج از    هی از افراد ویا گرودیگر  

 .  اندمطرح شده

 و منعطف بودن   خطر پذیری

تمایل به پذیرفتن خطر تا حدی  بعنوان یک مهندس دانشگاهی شما باید  

بکشد،  را به چالش  شما    های جدیدی را کهو سعی کنید چیز  داشته باشید

کنید. و    امتحان  بودن  منعطف  توانایی  از  برگرفته  من  تجربیات  بیشتر 

سال دوره زندگیم بوده است.  7تا  5مواجه شدن با چالشی جدید در هر 

می اجازه  من  به  که این  تازه  چیزی  آستانۀ  در  گرفتن  قرار  با  که          داد 

 خواهم انجامش دهم به خودم انرژی بدهم.  می

را   فرصت  این  گلدن در  داشتهمن  از  کنم  کار  ام که در سرتاسر جهان 

ایم پیش آمد  ها بردر انگلستان. این فرصتبینگامتون در نیویورک و استنفورد    یا در نیجریه؛ آلبرتا در کانادا،کلرادو گرفته تا زار

کوش افراد خالق و سخت  آمد و در عین حال کار کردن با ی که پیش میهایگذاری برای فرصتو سرمایه   زیرا من به منعطف بودن

 تمایل داشتم.  
 

1 Pop psychology 
2 Rokeach 
3 Perry 
4 Levinson 
5 Goleman 

 . هوش هیجانی فرد، نیمی از معادله است

حدی   تا  باید  پذیرفتن  شما  به  تمایل 

باشید داشته  کنید    خطر  سعی  و 

چیزهای جدیدی را که شما را به چالش  

 . بکشد، امتحان کنید
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دهی فلزات منفجره و تدریس مهندسی مکانیک شروع کردم.  معدن کلورادو و تحقیق کردن در شکلدانشکده  من با استادیاری در  

کشور را داشته باشیم و فکر کردیم که زمان خوبی برای از من و همسرم خواستیم تجربه خارج  ،چند سال که در آن سِمَت بودم

لو در نیجریه بمدت دو  بعنوان یک مُدرّس در دانشگاه احمدو بِ . بنابراین،هایمان هنوز کوچک بودنددر حالیکه بچه  ،مسافرت است

 سال درخواست دادم. 

رسید، اوضاع تغییر کرده بود. ادارۀ جدیدی پدید آمده بود و شغل قبلی من دیگر    به دانشمده معدن کلرادووقتی که زمان برگشت  

کار گیر آوردم.    شاندستیار پژوهشی در آزمایشگاه مواد منفجره  کلگری در کانادا بعنوان  وجود نداشت. خوشبختانه من در دانشگاه 

قبیل تربیت و آموزش مؤثر والدین و تحلیل معادالت    نشناسی عملی ازاای به نام روری با مقولهدر دانشگاه کلگبدون آن تجربه  

 .  شدمصی دانشجو در برنامه دانشگاهی شد، آشنا نمیشخ که باعث تمرکزم بر رشد

لگری به من ر کد  را دریافت کردم. تجربه  کلرادولگری شروع کرده بودم، پیشنهاد بازگشت به  دو سال پس از اینکه کارم را در ک

کلرادو، خیلی  پس از بازگشتم به  .وجود داشت رصد کنم کلرادوکمک کرد تا مسائل و مشکالتی که در برنامه آموزشی و فرهنگ 

دس بعنوان رئیس امور دانشجویان در دانشکده مهندسی  رئیس امور دانشجویان بازنشسته شد و رئیس جدید نیاز به یک مهن  زود

 یی برنامه زندگی دانشجو  آورد که یکرا حس کرد. بنابراین برای آن سِمَت درخواست دادم زیرا احساس کردم که فرصتی پیش می

و سابقه رسمی در    ینههیچ زم  قطعا  مرا تحت فشار گذاشت زیرا. رئیس امور دانشجویان شدن  ارائه کنمبرنامه فنی    برای تکمیل

ی قوی ساختیم که مبنای تغییرات در برنامه دانشگاهی  ما یک برنامه امور دانشجوی  ،سال  5در    ی نداشتم. بهرحالامور دانشجوی

 را فراهم کرد.  

دانستن این بود که کِی سِمَت رئیس امور دانشجویان و رهبری   ، ها و دستاوردها در زندگی شغلیمچالشاحتماال  یکی از بزرگترین  

EPICS    وDTeC    .انند بدون تعصب من و ها را بدست گیرند تا اینکه بتومن اجازه دادم افراد دیگر این برنامهرا کنار بگذارم

تمایل    آیند اما اگر شماها خیلی زیاد پیش نمیو رشد دهند. این فرصتخشند  ب، آن را بهبود بکنمدیکته میبه آنها  احساس اینکه  

ای که در آن مشغولید خیلی تواند برای شما و برنامهرا بپذیرید، می   های جدید و متفاوتامتحان کردن چیزداشته باشید که خطر  

 خوب باشد.  

 شود ... آنچه در داستان این پیشگام منعکس می

برنامه درسیتالشدکتر کولوِر   • اصالح  رشد  هایش در  برای  توسعه    مهندسی  و همچنین  دانشجویان  فنی و شخصی 

کند. آیا هنوز جائی برای بهبود در این حوزه وجود دارد؟ بنابر تجربیات شما چطور برنامه میدانشگاهی آنها را بازگو  

2000ABET  بر این جنبه از آموزش مهندسی تأثیر گذاشته است؟ 

های و امتحان چیزما باید تمایل به خطرپذیری  که »بعنوان یک مهندس دانشگاهی شکند  ر پیشنهاد می دکتر کولوِ •

اید یا در نظر  داشته باشید که شما را تحت فشار بگذارد.« در زندگی شغلیتان شما چه نوع خطراتی را پذیرفته جدید را

   های جدیدی را امتحان کنید؟اید بپذیرید؟ شما به منظور تحت فشار گذاشتن خودتان ممکن است چه چیزگرفته


