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 پیشگامان آموزش مهندسی
 فیلیپ ونکات1

 2تدریس چگونه تدریس کردن  

 ترجمه: زین العابدین چمانی، سمیه چمانی 

 

 

  

 ،دادخود را انجام می اتتحقیق ،یکه در فرآیند تفکیک شیمیای نیدو کار کرده است. زمادر دانشگاه پر 1970ونکات از سال فیلیپ 

شور و شوق  سی ارشد را در آموزش گذراند. از آن به بعدرا حس کرد و دوره کارشنا بهتر تدریس کردننیاز به یادگیری برای 

« تدریس مهندسی»با عنوان را پیدا کرد. کتاب وی  های آموزشیسازی آنها برای شغلتدریس و آموختن به نسل بعد و آماده

مهندسی ، همزمان با عضویت نیمه وقت در دانشکده 2004دکتر ونکات، از سال . کاری او در زمینه آموزش استعصاره زندگی 

 بوده است. نیز آموزش مهندسی دانشگاه پردو دانشکده عضو اصلی  ،شیمی

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

 دو دانشگاه پر ه مهندسی شیمی و آموزش مهندسی کلیفتون اِل. لووِل،استاد برجست ،نکاتدکتر فیلیپ و

  1970 دانشگاه پرینستون،مهندسی شیمی، دکتری تخصصی 

  1982 دانشگاه پردو،کارشناسی ارشد آموزش، 

  1966 کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه پردو،

 

 یادگیری دربارۀ تدریس 

موزشی در چگونگی تدریس ندیده شروع به کار کردم هیچ آ 1970در سال  وقتی

های ها و سخنرانیمن نشستن در کالسم که متأسفانه عادی بود. تنها آموزش بود

بخش  نیز شد و منکه توسط عضو دیگر دانشکده تدریس میبود دوره سیاالت 

. پس از اینکه اولین دوره آموزشی را خودم تدریس کردممیکوچکی از آن را تدریس 

های آموزشی دانشگاه های دورهکاتالوگ بود. این نتیجه بد، من را تکان داد؛ناامید کننده  رزشیابی من متوسط بودم کها ،کردم

دانشکده از گذراندن این دوره شناسی آموزشی برای معلمان کالج را پیدا کردم. علیرغم اینکه ای در روانپردو را ورق زدم و دوره

، دانشجویان تحصیالت کنندگانشرکت گذراندم. بقیهبودم که این دوره را  کرد، من یکی از تنها سه استادیحمایت میآموزشی 

تدریس فقط سخنرانی که و من فهمیدم  بود بخشار الهاماسی بودند. آن دوره آموزشی بسیتکمیلی در رشته آموزش یا روانشن

 . توان در کالس درس انجام دادبیشتری می ی خیلیکارهانیست و 

                                                           
1 Philip Wankat 

2 http://depts.washington.edu/celtweb/pioneers-wp/?p=922 
 

 آموزش اولویت دارد یا پژوهش؟ ی امروزهادر بستر دانشگاه ، 

 کنند؟برای تدریس دریافت می را های الزممهندسی آموزش تادانآیا اس 

  مهندسی برای بهبود کیفیت تدریس تادانهمکاری بین پژوهشگران آموزش مهندسی و اسآیا، 

 به درستی تعریف شده است؟

هیچ آموزشی در چگونگی تدریس من 

 ندیده بودم که متأسفانه عادی بود.

http://depts.washington.edu/celtweb/pioneers-wp/?p=922
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هایی را که به آموزش دروس شیمی مربوط آن دوره آموزشی بسیار عملی و کاربردی بود. با استفاده از آن دوره، توانستم پروژه

 ، مباحثه و چگونگی طراحی آزمون1با تسلط  یادگیریریزی شده و مدون، درباره آموزش برنامهبود، تکمیل کنم. در این دوره، 

 و غیره مطالب بسیاری یاد گرفتم.

بود. بر مبنای آنچه که در آن دوره بعالوه اندکی از مباحث تئوری  ،فنون تدریسها و آن دوره آموزشی اساساً مرور کلی روش

ی به کار بستم. دریافته بودم دانشجویانی که بیشترین را در دروس جداسازی شیمیای سلطبا ت یادگیری، آموزشی آموخته بودم

ست داشتم که نیاز به کمک را داشتند اغلب در جستجوی آن نبودند. من دو

 که کمکی که نیاز دارند آن دسته از دانشجویان را وادار کند ،یادگیری با تسلط

های من در آن دوره منتهی شد به انتشار نخستین مقاله آموزش . تالشطلب کنند

 . 1973های آموزش در سال ترین یافتهمهندسی من در سومین کنفرانس تازه

 

دانستم چطور به او کمک دار که نمییار پُردردسر و مشکلیک دانشجوی بس آن دوره تدریس و پس از مواجههبا الهام گرفتن از 

ی را هم هایآموزش بگذرانم. من به کالج آموزش درخواست دادم و دوره سی ارشد را در دانشکدهتصمیم گرفتم دوره کارشنا -کنم

یی که سیاست دانشگاه آنجااز  سی ارشد پذیرفته شدم امادر مشاوره و هم در روانشناسی آموزش گذراندم. من در آن دوره کارشنا

تحصیالت تکمیلی پذیرش مرا قبول نکرد رئیس دانشکده کرد، مخالفت میبرای اخذ مدارک اضافی  تاداناس بااین بود که دو پر

و سعی کرد مرا متقاعد کند که این اشتباه را نکنم. پس از چند بار تالش برای وادار کردن رئیس دانشکده برای لغو این خط 

. در نهایت رئیس دانشکده تحصیالت تکمیلی و رئیس ورمرا بدست آحمایت رئیس گروهم و رئیس دانشکده  توانستممشی، 

های آموزشی دانشگاه ما مفید بدون اینکه بگویند بهبود تدریس و مشاوره مهم نیستند یا دوره-دانشگاه نتوانستند تقاضای مرا 

« توانید این کار را انجام دهید اما این مسبوق به سابقه نبوده است.شما می» ه کهبا گفتن این جمل . باالخره آنهارد کنند -نیست

 .کارشناسی ارشد را ادامه دهم هبه من اجازه دادند که این دور

 

 درباره تدریس تدریس

است. ها این آموزش که اکنون زمان پَس دادن به این نتیجه رسیدم گرفتم  مدرک کارشناسی ارشدم را در آموزشپس از اینکه 

بدهیم که چگونه تدریس کنند.  این را هم یادباید به آنها اما  ؛دهیم که چگونه تحقیق کنندما به دانشجویان دوره دکتری یاد می

بودم مراقب میباید پیشنهاد کردم که یک دوره روش تدریس را برای دانشجویان مهندسی تدریس کنم. انشکده من به رئیس د

و  صحبت کردن با منگرفت. پس از پَر نمیبال و پیشنهاد کنم وگرنه این ایده  اضافه بر ساعات رسمیکه این دوره آموزشی را 

 به آقای فرانک اورِویچ که به تازگی این دوره آموزشی را تصویب کرد و مرا انشکدهرئیس د سعی در منصرف کردن من، نهایتاً

  استخدام شده بود وصل کرد.انشکده دبعنوان متخصص ارتباطات در 

سال دوره روش تدریس مهندسی را با هم تدریس کردیم تا اینکه  20همکاری با فرانک خیلی خوب از آب درآمد. ما بیش از 

درباره ستونی را در مجله منشور انجمن آموزش مهندسی آمریکا سال  8مدت ه بفرانک بازنشسته شد. من و فرانک همچنین 

کنم گردآوری شد که فکر می« مهندسیتدریس »های من و فرانک در کتابی با عنوان نوشتیم. تالشمهندسی میتدریس 

 . 2من در جامعه آموزش مهندسی بوده است اثربزرگترین 

نگاشتم که به « و خدمت حقیقاستاد مؤثر و کارآمد: تدریس، ت»من همچنین کتابی با عنوان  ،من با فرانکهمکاری  عالوه بر

اما  ،آیددانم که بنظر برعکس میبخشند. میبهای مدیریت زمان را بهبود ی و مهارتیدانشکده کمک کنم کاراکار تازه  یاعضا

چیز دیگری  بیش از هراحتماالً  ،روش تدریس را بگذرانیدیک دوره دکتری  شما درگویم که اگر همیشه به دانشجویان میمن 

                                                           
1  Mastery learning   نرسد، وارد مبحث بعدی نمی شود.( درصد 90)مترجم: شیوه ای از یادگیری که در آن دانشجو تا به تسلط کافی )مثال بیش از 

از  دلیدر این روش با توجه به پتانسیل هر دانشجو باید برای او وقت مشخصی تخصیص داد. بنابراین، موسسه باید هزینه و نیروی کافی برای چنین م

 را داشته باشد.(آموزش 
 .شد منتشر 2016 سال در مهندسی آموزش» دوم ویرایش 2

دانشجویانی که بیشترین نیاز به کمک را 

 داشتند اغلب در جستجوی آن نبودند.
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که هر چه شما بیشتر درباره  ادعای من اینستشروع کنید. بعنوان استادیار کمک خواهد کرد تا به سرعت تحقیقتان را به شما 

یک مطالعه تکمیلی در مورد دانشجویانی  2005تدریس بدانید زمان کمتری تلف خواهید کرد تا آنرا بفهمید. من و فرانک در سال 

خواهد وارد عرصه کردند که هر کس که میالقول فکر میجام دادیم و آنها متفقکه دوره روش تدریس را گذرانده بودند ان

 دانشگاهی شود نیاز است که یک دوره آموزشی مشابه را بگذراند. 

قبل از اینکه هر یک از ما مشغله و مشغولیت سنگینی در آموزش  -مهر دو در مهندسی شیمی بودیاز آنجا که من و ریچ فلدر 

هر دو در  . از آنجا کهدیدیمرا میهمدیگر زیاد ( AIChEهای مؤسسه مهندسی شیمی آمریکا )در همایش -ممهندسی پیدا کنی

اندازی های آموزشی را در ایاالت کارولینای شمالی راهکردیم. او کارگاهحمایت می همآموزش مهندسی وقت صرف کرده بودیم از 

کردم. من و ریچ و دندی اسلوان همچنین نخستین کارگاه آموزش روش میهای آموزشی دیگر را هدایت کرده بود و من کارگاه

کنم اما نه به اندازۀ دیگرانی چون ریچ، ها را هدایت میبرگزار کردیم. من هنوز کارگاه AIChEتدریس را در مدرسه تابستانی 

 کارل اسمیت و ربکا بِرنت. 

 

 فنی پژوهشگران تغییر ذهن 

خواهند در آموزش مهندسی تأثیر بگذارند توصیه من برای آن دسته که می

. اگر شما در آموزش مهندسی کنندتدریس  بگیرند چگونهست که یاد ا این

کنند تا ببینند شما چطور کنید مردم نگاه میدارید تحقیق و پژوهش می

کنند و معلمی هستید و اگر معلم خوبی هستید به تحقیق شما اعتماد می

باشید، ن خوبیاگر معلم 

 . بی ارزش است در زمینه آموزش مهندسی نیز دیگران خواهند گفت که تحقیقتان

. گذار باشیدتوانید تأثیرآموزش مهندسی نباشید باز هم می پژوهشگر حتی اگر شما

 هایپژوهشهای نوین تدریس ارائه دهید، خوب تدریس کنید و در اگر شما روش

، از اکثر استادان آموزش مهندسی که فقط در آموزش فنی شهرت داشته باشید

های فنی بیشتر سمت و سوی پژوهش. این نفوذ بویژه برای کسانی که بیشتری خواهید داشت نفوذ کنندمهندسی تحقیق می

 مهم است.  -شودمی تادانکه شامل اغلب اس -دارند

داند که تدریس چه مهندسی هیچ کس نمی تادانکنند که بجز اسمتعصب هستند و فکر می فنی هایدانشکده یبسیاری از اعضا

دانشکده فنی اغلب ارزش تحقیقات آموزشی را  ینهند. اعضاآموزش مهندسی ارج نمی هایپژوهش بهشکلی است. آنها همچنین 

اند عمدتاً بخاطر اینکه خودشان سعی نکرده ؛کار آسانی استپژوهش در حوزه آموزش مهندسی کنند که کنند و فکر میدرک نمی

از بنیاد ملی علوم در آموزش مهندسی سخت است. گرنت  گرفتن یا  مقاله دانند که چقدر انتشار آن را انجام دهند. آنها نمی

در سختی و دشواری دارد. اما اکثر استادان البته کنند که تحقیق آموزش مهندسی ارزش و درک می ،اندگرچه آنانکه سعی کرده

 گود شوند.  وارداند که خود فنی سعی نکرده هایانشکدهد

 هایپژوهشفنی که  هایانشکدهبا استادان د همکاری کنند،یانجام مپژوهش آموزش مهندسی  دردسته که کنم برای آنفکر می

کار کردن با آنها جهت  شان وهای آموزشیها و دورهکار کردن با آنها جهت کالس و حیاتی است؛  ، مهمدندهفنی انجام می

 . حترام خواهند گذاشتبه کار شما ا ،کنیدکه شما چه کار می ببینندنوشتن مقاالت. وقتی آنها 

یک کارگاه آموزشی در تدریس مهندسی  ،سعی کنید بدون یک مهندس در تیم تدریس ،خواهیداگر گواهی بر این پدیده می

این افراد همگی »اگر مهندسی در تیم باشد که بتواند بگوید ثیری نخواهد داشت. اما أبدون یک مهندس، این کارگاه تبرگزار کنید. 

 شود! مؤثر واقع میآن کارگاه  ،«توانند کمک کنندکنند و میدانند که از چه صحبت میدرست و بجا هستند، آنها می

مسیر دیگری برای تأثیر گذاشتن  ،در تدریس و پیشرفت گیریپی حال و در عینفنی  هایپژوهشدر رفت پیشکنم من فکر می

 میزانی ازکه جداسازی موفق بودم. مادامی فنی در فرآیند تفکیک وپژوهش است. من در پیشبرد حرفه و شغلم از طریق 

خواستم انجام توانستم هر چه را که در آموزش مهندسی میمی ،دادممی انجام خواستاز من می انشکدهفنی که د هایپژوهش

 خواهندمی که دسته آن برای من توصیه

 اینست بگذارند تأثیر مهندسی آموزش در

 .کنند تدریس چگونه بگیرند یاد که

 خواهند یگراند ید،اشخوبی نبمعلم  اگر

 آموزش زمینه در تحقیقتان که گفت

  .بی ارزش است نیز مهندسی
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به عنوان مثال من تفکیک و جداسازی مواد را تدریس کردم  ،ی برای ترکیب آنها بودیهایافتن راه ،دهم. ترفند حفظ هر دو عالقه

 . وشتمرا ن آن آموزشیو کتاب 

 

 اهمیت سرسخت و یکدنده بودن 

شدن و سازگار شدن با بسیاری از چیزها  ای باشم، اما هستم. من در همراهکنند من آدم سرسخت و یکدندهاکثر مردم فکر نمی

بر چیزی که  قرار است گیر هستم. اما وقتیراحت و آسان ،دنکنم مهم است تأثیر نگذاربویژه وقتی بر چیزی که من تصور می

شوم. من ، آنگاه سرسخت و یکدنده میدنباش مهم است تأثیرگذاربرایم واقعاً 

ند اما تدریس شماره یک است. کنم تدریس و پژوهش هر دو مهم هستفکر می

ایم و هیچ یک از ما احساس من و ریچ فلدر درباره این مطلب صحبت کرده

ما مثل گاو پیشانی  هستیم.خودمان های دانشگاهاعضای مناسبی برای کند نمی

کسی که قبل از من رئیس - 1شماره یک است. اما ِدو کِسِلر اولویتکنند که تدریس سفید هستیم زیرا اکثر دانشگاهیان فکر نمی

فقط بخاطر اینکه اکثر دانشگاهیان با تو موافق نیستند بدین معنی »زمانی به من گفت  ،ای مهندسی بودای/ چندرشتهرشتهمیان

 « .کنینیست که تو اشتباه می

افراد بیشتری دارند از یادگیری  دارد؛ وجود حرکت و ؛ پیشرفت«تسلیم نشوید»بگویم  بعدخواهم به نسل بر شغلم می ملأتبا 

رسیم ای میکنم سرانجام ما به نقطه. من فکر میکه چطور تدریس کنند گیرندکنند. افراد بیشتری دارند یاد میفعال استفاده می

را یاد بگیرند. هنوز مقاومت و  سدانشکده تدری یکه اعضا

شما خورد اما الزم است باور کنید که ایستادگی به چشم می

دهید و به انجامش ادامه دهید. اگر دارید کار درست را انجام می

دهید تداوم عقیده داشته باشید که دارید کار درست را انجام می

 . بودآن خیلی آسانتر خواهد 

 

 های نسل بعدی چالش

ی که من و ریچارد فلدر داشتیم پیدا کنند. من در سال یهاکنم محققین آموزش مهندسی فعلی و آتی بتوانند شغلمن فکر نمی

( ملحق شدم. ASEE)میالدی به انجمن آموزش مهندسی آمریکا  1972

در  یک پژوهشگر جدیخودش را  یک از اعضای انجمنچزمان هیدر آن

اصال تقریباً  پژوهش در آموزش مهندسیایده  .دیدنمیآموزش مهندسی 

داد. اکثر ما تحقیق کالسی هیچ کس تحقیق کیفی انجام نمی .وجود نداشت

بیشتر یم و هر چه دانستیم که اسم آنرا چه بگذاردادیم اگرچه نمیانجام می

 . شدکردیم، دقتمان بیشتر میرشد می

گیری به مرحله جدیت و سختدارید که ای گام بر میشما در زمینه و رشتهامروزه 

  .تاتی تاتی کنید هامثل بچهتوانید شما دیگر نمی. وارد شده است

گرنتی در ای را در نشریه آموزش مهندسی منتشر کنید یا مقالهخواهید اگر می 

در این زمینه باید زبان و ادبیات مناسب و درست آن را بدانید و بدانید که چگونه  ،از بنیاد ملی علوم بگیریدآموزش مهندسی 

خواهید در پژوهش اگر می. های آموزش مهندسی هزینه پرداخت کنیدامروز دیگر شما باید برای شرکت در کالستحقیق کنید. 

کنید احتماالً الزم است کنید. اگر پژوهش فنی میبپژوهش فنی همچنان کنم بتوانید آموزش مهندسی پیشی بگیرید فکر نمی

 تا موفق شوید.  ار مشترک انجام دهیدکدر پژوهش آموزش مهندسی 

                                                           
1 Deve Kesseler 

 مهم دو هر پژوهش و تدریس کنممی فکر من

 .است یک شماره تدریس اما هستند

 انجام را درست کار دارید که باشید داشته عقیده اگر

  .بودآسانتر خواهد  یلیتداوم آن خ دهیدمی

 در جدی پژوهشگر یک کس خودش را هیچ

پژوهش در  یدها .دیدنمی مهندسی آموزش

 اصال وجود نداشت. یبا  تقر یآموزش مهندس

ها مثل بچه توانیدنمی دیگر شما

 .تاتی تاتی کنید


