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 پیشگامان آموزش مهندسی 
  الیل فایزل 1

 2آموزش مهندسی بعنوان یک فرآیند مهندسی     
 ترجمه: زین العابدین چمانی، سمیه چمانی                 

 
 

   

 

ف ال از  ل  ایزیل  پژوهش   50بیش  مهندسی،  آموزش  در  تجربه  مدیر  سال  استاد   یتو  بعنوان  را  کارش  او  دارد. 

نیویورک در   دانشکده مهندسی در دانشگاه ایالتی   رئیس  داکوتای جنوبی شروع کرد و بعدها   معدن دردانشکده  

ن ل بعنوازیا است. دکتر فدسی آمریکا بوده  ی موقت انجمن آموزش مهنمدیر اجرای  شد. او همچنین  3تونبینگام

ها داشته است. او خود را مایشگاهی با توسعه اهداف بنیادین آزمایشگاهی در تدریس آزمهندس برق نقش بسزای

کرده مهندسی  آموزش  همواره   وقف  سبک،  یک  بعنوان  و  اهمیت    است  برای   "شفاف  4یادگیری   اهداف"بر 

 .  کند کید میأ دانشجویان ت

ایزل  با دکتر ف  ای کهبر اساس مصاحبه  6آوری جرجیااز مؤسسه فن  5کالین -این شرح حال توسط جانیل اسمیت

 است.  تدوین شده صورت گرفته، 2014در سال 

 

 ل  ایز یل فدکتر ال 

 نیویورک در بینگماتون  دانشگاه ایالتی  و علوم کاربردی، مهندسی رئیس بازنشسته دانشکده

   1964 ایالتی آیووا،دانشگاه  تخصصی مهندسی برق، دکتری

   1963 برق، دانشگاه ایالتی آیووا،کارشناسی ارشد مهندسی 

   1961 کارشناس مهندسی برق، دانشگاه ایالتی آیووا،
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کنند تا بدانند نیاز  کنند. بلکه به دانشجویانشان کمک میچیزی را »تدریس« نمی استادان به دانشجویانشان  •

 د که آن چیز را یاد بگیرند.  ن کنرا یاد بگیرند و سپس به آنها کمک می دارند چه چیزی 

 . ست که شغل فعلیتان را بخوبی انجام دهید ا تان انجام دهید، اینتوانید برای شغل آیندهبهترین چیزی که می •

http://depts.washington.edu/celtweb/pioneers-wp/?p=636
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 کشف آموزش مهندسی  

ی خدمت  شروع شد. من در نیروی دریایبورسیه در آموزش دفاع ملی    ر من در مدرس مهندسی شدن با یک مسی

استادم پرسید آیا به تحصیالت تکمیلی عالقمند  رساندم که  را به پایان می  کارشناسیکرده بودم و داشتم دورۀ  

  برایم مشخص نبود که تحصیالت تکمیلی دقیقا    هستم. در آن زمان قصد نداشتم وارد تحصیالت تکمیلی شوم و

بدان نیاز دارم عالقه به تدریس  برای ورود به این کار  به من گفت که تمام آنچه که    . استادمبه چه شکلی است

. بعنوان بخشی از  رسیه تقاضا دادم و آن را گرفتماما برای بو !به تدریس هم فکر نکرده بودم من هرگزالبته است. 

درس دو  باید  بورسیه،  تدریس  هایماشین  تعهدات  را            الکتریکی 

سر  .کردممی پشت  هرگز  آن کالس درس شدم  وارد  نگاه  وقتی  را  م 

خواستم. من به ن چیزی بود که میهما واضح بود که این    نکردم. کامال  

ادامهتدریس درس متنوع  تکمیلی  های  اتمام تحصیالت  با  و  ام،  دادم 

 .  ت علمی شدم أ عضو هی

در   یپژوهشگر  من یک مدرس مهندسی و یک پژوهشگر هستم. این با

کند. محقق آموزش مهندسی به مطالعه مهندسی فرق می آموزش  حوزه  

مدرس مهندسی مهندسان را پردازد در حالیکه  آموزش مهندسی می 

در حالیکه مدرس مهندسی    ؛خواهد آموزش را از نظر تئوری بفهمدکند. محقق آموزش مهندسی میباسواد می

دهند. آن  هر دو را انجام می خواهد به دانشجویان تدریس کند. هر دو نقش معتبر هستند و برخی از افراد  می

دهد که  کنند، نقش مهم و بسزایی دارند. اما چالش زمانی رخ میدسته که در حوزه آموزش مهندسی پژوهش می 

 .  حوزه مهندسی منتقل کنیم تادانها را به اسبخواهیم نتایج این پژوهش 

 

 ای من حرفه سفر    نقاط عطف در طول 

یرا آنها مدرسانی  ممتاز و الگو بودند.  بسیار مؤثر بودند. ز ای مندر آغاز مسیر حرفه 2و رُوی ماتسون 1وارِن بُست 

 4، و هری هیل3آلوین رید  کردم از آنها تقلید کنم مثلستودم و سعی میبودند که من آنها را می  افراد دیگری هم

اما رویدادهای دیگری نیز بودند که    .آیووا. این افراد باعث ورود من به آموزش مهندسی شدند   ایالتی در دانشگاه  

یر شغلی من بود وقتی بود  من کمک کردند. یک رویداد که نقطه عطفی در مس  ی شغلشخصیت  به شکل دادن  

ی که من در آنجا تدریس  جای  -وبیدانشکده معدن داکوتای جنکارگاه آموزشی در  یک    5جان لیندن الوبکه  

تا قبل    .شدممیدر مهندسی آشنا    "اهداف یادگیری "باری بود که من با ایده  برگزار کرد. این نخستین    - کردممی

 بود.   نشده صحبت "یادگیریاهداف  "هرگز درباره ایده  دانشکده مهندسی، از آن در 

عالقمند کرد. دو شخص    نظریه  مرا به آموزش بعنوان یکا   نقطه عطفی بود که واقعبرای من  لیندن الوب  حرفهای  

  1960در اواخر دهه  بودند. اُتیس و جان    7و جان الجراستروم  6تیس النکستریرگذار دیگر در طول مسیر من اُتأث

آوردند و  جوانان را گرد هم می  . آنها در این کارگاه، کردندیک کارگاه آموزشی با بودجه بنیاد ملی علوم برگزار
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یک   و  مهندسی  مدرس  یک  من 

پژوهشگر هستم. این با پژوهشگری  

فرق   مهندسی  آموزش  حوزه  در 

 کند. می 
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که اساسا  به آموزش مهندسی    همچنین کتابی نوشتند  کردند. این دو نفردرباره مفاهیم آموزش به آنها تدریس می

 شد.  دیگر، بسیاری  صلی نه فقط برای من بلکه برایاختصاص داشت. آن کتاب و کارگاه آموزشی نقطه عطف ا

 

   ASEEشدن به انرژی   وصل

بر من و هزاران مدرس مهندسی داشته است. در آغاز    تأثیر شگرفی (  ASEE) انجمن آموزش مهندسی آمریکا  

از افراد    اماکردم  خودم خیلی زیاد تحقیق نمی ،  مشغول شدم   ها و روش  در آموزش  من در بخش تحقیقاتکه  

 ی تأثیرگذار است:ی گوناگونهابه شیوه  مهندسی آمریکا  آموختم. انجمن آموزشمی  ند،کرددیگری که پژوهش می 

د یعنی افرادی که در کنهای موفق و برتر را شناسائی می از طریق جایزه و پاداش تدریس   ASEEیکی اینکه  

اینکه    .کند شناسائی می  ثیرگذارهستند راأ تدریس ت  انتشار تدریس  ASEEدوم  های برتر برگزار  نشستی برای 

شوید. شما شانه به شانه پیشگامان  افرادی است که با آنها آشنا می  ASEEکند. سومین و مهمترین جنبه  می

ناگزیر از آنان خواهید آموخت!   اند کهاین اشخاص بقدری خود را وقف تدریس کرده  روید!آموزش مهندسی راه می

انرژی و خالقیت بسیار زیادی    هد گرفت!خوابر  برای تدریس دارند شما را در    بدون شک، شور و حرارتی که آنها 

 .  خورددر بین آنها به چشم می

بر تدریس،    عالوه  برای    ASEEمسأله  مفیدی  دانشکدهبین  تعامل  بستر  مهندسیرؤسای  شورای   های  است. 

آورد تا درباره کیفیت  را گرد هم می  ها آوری مهندسی رئیسان دانشکدهمهندسی و شورای فن  هایرؤسای دانشکده

کند که  کمک می  آنهابحث و گفتگو کنند و به    -و نه فقط موضوعات مهم اداری-هایشاندانشکدهآموزش در  

تنها هدف یک دانشکده    "مهندسی  پژوهش "ببینند  

دانشکده از  بسیاری  و  وجود نیست  نیز  دیگر  های 

 "موزشآ"افزایش کیفیت  بر  آنها    اهتمام     دارند که

 . است

همیشه  دپارتمان  رئیس  و  دانشکده  رئیس  بعنوان 

که جزء اعضاء فعال  ام  اعضاء دانشکده را ترغیب کرده

ASEE  شرکت  آن های ساالنه باشند و در همایش

کنند. امروزه توقع و انتظار زیادی برای پژوهش از 

رود که نیاز است آنها بطور  تمامی اعضاء دانشکده می

 مربوط به تخصصشان   ایهای حرفهدر انجمن  جدی

م که  اههمیشه سعی کردباشند. من    فعالیت داشته

ای خودشان وفادار  های حرفهنسبت به انجمن  وم تأکید کنم. اعضاء دانشکده عمدتا بعنوان انجمن د  ASEEبر  

قابل درک و مقبول است. هر چند من همیشه به این افراد خاطرنشان بعنوان سازمان دوم    ASEEبنابراین    .هستند

جایی است که نیاز است   ASEEو    مهندسپژوهشگر یا  ت علمی هستند نه فقط یک  أ عضو هیام که آنها  کرده

 دهند.  شکل  آنها در آن مشارکت کرده و ارتباطات خود را

 

 

 

 

 

ها کمک  انجمن آموزش مهندسی به روسای دانشکده 

ببینند  می  که  مهندسی "کند  هدف    "پژوهش  تنها 

های دیگر  یک دانشکده نیست و بسیاری از دانشکده 

کیفیت   افزایش  بر  آنها  اهتمام  دارند که   وجود  نیز 

 است.    "آموزش "
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 مهندس آینده  به  آموزش  

چیزی بیش از فقط مسأله حل  مهندسی    ؛ علم نیستمهندسی فقط  

است.   ارزشمجموعهمهندسی  کردن  از  مهندسین  ا  هاای  ست. 

که   کنند. مهم است که افرادیاز علوم انسانی تحصیل می  متفاوت

. مهندسی  له را درک کنندأ این مسمشغول آموزش مهندسی هستند  

مسئولیت دارند ت بنابراین مهندسین  دخیل اس  هازندگی انسان  در

یر کامل تصمیماتشان در زندگی افراد جامعه را درنظر بگیرند  تأثکه  

کنند  سعی  اخالقی    و  استانداردهای  باالترین  با  تصمیمات  آن  که 

یا مدارهای  مهندسی مبهم و  اختارهای  س  ی دارد و قدرت درک او فراتر ازاباشد. یک مهندس خوب تجربۀ گسترده

 . استمجتمع 

. این تجربیات ، من را مستعد یک مهندس خوب شدن کردتجربیاتی گسترده و متنوعدر مورد شخص من، داشتن  

آنها در   اما همۀ  نبودند،  مرتبط  با مهندسی برق  این مهندسی که  و سوابق همگی  هستم، نقش  امروز  ساختن 

  اند.داشته

ای با  دهد. من در حال حاضر مشغول انجام پروژهمی  تغییرۀ ما را در آموزش مهندسی  آموزش مجازی واقعا  شیو

که  یک دورۀ مجازی ارائه دهیم    کنیمکه در آنجا سعی میهستم  (  IEEEمؤسسه مهندسین برق و الکترونیک ) 

آمیز حرفه ما  غروردانشجویان مهندسی از تاریخ پرافتخار و    ما اینست که  تالش  بر تاریخ مهندسی متمرکز باشد. 

 .  از آن الهام بگیرندو  آگاه شوند 

این    مان برای متناسب کردن و گنجاندناما اغلب یافتن ز  تمام دانشجویان مهندسی به علوم انسانی نیاز دارند 

کند که این دوره  می  دارد سعی  IEEEمهندسی یک چالش است.    ای آموزشی در برنامه درسی غیرمنعطفهدوره

 .  ها ارائه دهددانشکده و منعطف برای دانشجویان  وزشی تاریخ را بصورتآم

 

 . را بیاموزند  "یاد گرفتن"ن که چگونه به دانشجویا  کمک 

ای نوشتم با عنوان»تدریس مهم  مقاله  ام. چند سال پیشدر حوزه آموزش مهندسی نوشتهبسیاری  لب  امطمن  

  "های یادگیریسازماندهی فعالیت"بلکه    ؛تدریس نیست  ت علمیأ ذکر کردم که شغل یک هیو در آنجا    1نیست« 

تا آن    مغز باشد امارسد این جمله یک آدم بیدارد. به نظر می  با تدریس  برای دانشجویان است که تفاوت بزرگی

پیش من آمد و گفت که آن    هرگز واقعا  درباره آن فکر نکرده بودند. چند سال بعد یک استاد جوان  موقع افراد

من فقط امیدوارم که آنچه من نوشتم تأثیر گذار بوده باشد و به دیگران جمله چراغ راهنمای تدریس او شده است.  

 معلمان بهتری شوند.   کمک کند تا

 
1 Feisel, L. (1997). Teaching doesn’t matter. ASEE Prism, December 1997, 38. 

 

نیست؛   علم  فقط  مهندسی 

فقط   از  بیش  چیزی  مهندسی 

مهندسی   است.  کردن  مسأله حل 

 ست. ا    ها ای از ارزش مجموعه 
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مهم نکته  من،  عقیده  آموزش    به  به  که  اینست 

ن یک فرآیند مهندسی شده  توان بعنوا مهندسی می 

 مشخصات سیستم مطلوب را بیان معلم    نگاه کرد:

)می یادگیری  کند  میاهداف  را   فرآیندنویسد(،  را 

می )طراحی  تعیین  یادگیری    هایفعالیت کند  را 

میمی مدیریت  را  فرآیند  و  روند  و  کند(،  در  کند 

(  یادگیری دانشجو که آیا محصول )سنجد  نهایت می

  استادان.  یا نه  همخوان بوده است  لیهبا انتظارات او

چیزی   دانشجویانشان  نمی را  به  کنند.  »تدریس« 

کنند تا بدانند  شان کمک میبه دانشجویان  تاداناسا

 د که آن را یاد بگیرند.  نکنچه چیزی را یاد بگیرند و سپس به آنها کمک می نیاز دارند

در سال    .ه آموزش دروس آزمایشگاهیدر حوز  مخصوصا   ام؛خیلی کار کرده  اهداف یادگیری   من همچنین در حوزه

ای تأثیرگذار در حوزه منتشر کردم که مقاله ای، در نشریه آموزش مهندسی مقاله1روزاالمن باتفاق خانم  2005

از نتا2اهداف دروس آزمایشگاهی بود  افکار من در این حوزه متأثر  اوایل سال  است  ج کارگاه آموزشی  ی.  که در 

های  به مجوز برنامه  ABETزمان    ارائه کردم. در آنآنرا    ABET/Solan  در بنیاد  با جرج پیترسون    2000

برنامهعلی  ؛ کرد رسیدگی میآموزش مجازی   آزمایشگاهالخصوص  نیز داشته  های آموزش مجازی که قسمت  ی 

ما سعی کردیم به سؤاالت بسیاری پاسخ دهیم از جمله: »چرا ما آزمایشگاه داریم؟« و »شما   باشند. در این راستا،

تا حاال نیز    کنید؟« این کاری دروس آزمایشگاهی در یک دوره آموزشی مجازی قضاوت میدر مورد کارآیچطور  

شود که  از من دعوت می  مثال  برای گیرد.قرار میتوسعه برنامه درسی مسئولین  ادامه دارد و نتایج  آن در اختیار  

من همچنان به المللی سخنرانی کنم.  بین  در سطح  در سطح ملی و هم  در مورد اهداف دروس آزمایشگاهی هم 

بر روی یک اثر فلسفی با عنوان   وزش در مهندسی ادامه دهم. در حال حاضرآم  یادگیری  اهداف  وارد کردن مفهوم

اهداف  در حوزه    مقاله نقش مهمی ، این  کنم. امیدوارم که بعد از انتشاربندی دانش فنی« کار می »مبانی طبقه

 .  ایفا کند یادگیری

 

   یافتن تعادل

مله ج  40یل شامل  یل«. قوانین الستونی تحریر کردم با عنوان »قوانین ال  3پی  بتا   و در نشریه تا  2003در سال  

تان  توانید برای شغل آینده: »بهترین چیزی که میاین بودقوانین  آن  بود. یکی از    سایر افرادبرای مهندسین و    قصار

 اینست که شغل فعلیتان را بخوبی انجام دهید.«   ،انجام دهید 

فرصت و شانس زیادی وجود دارد. بهترین چیزی که یک فرد دانشگاهی بلندهمت   ،ای و شغلیدر موفقیت حرفه

ارتقاء   دانشیاریبه جایگاه    ؛ تواند انجام دهد اینست که در هر زمان یک گام بردارد. یک استادیار خوب باشیدمی

و از   ادامه دهیدبه مسیر خود    فقط  در هر لحظه  و  یک دانشیار خوب باشید  و    ؛ استخدام رسمی شویدپیدا کنید

 .  آن لذت ببرید

 
1 Al Rosa 
2 Feisel, L., & Rosa, A.J. (2005). The role of laboratory in undergraduate engineering 

education. Journal of Engineering Education, 94(1):121-130. 

3 Tau Beta Pi 

دانشجویانشان   به  »تدریس«  استادان  را  چیزی 

کنند  شان کمک می به دانشجویان   کنند. بلکه نمی 

بگیرند و سپس    تا بدانند نیاز دارند چه چیزی را یاد 

 را یاد بگیرند.    چیز   د که آن ن کن به آنها کمک می 
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بین   چالش چه در زمان قدیم و چه در زمان حال، تعادل ین بزرگتر

است. همیشه یک    کار و زندگی و تصمیم بر چگونگی تخصیص زمان

دیگر دارد    چیز  میوجود  شما  انجام توانید  که  را    تا دهید    آن 

تدریستان بهتر شود و این فرآیند پایان ندارد. در عین حال همیشه 

و کار  ت علمیأ از هی پژوهش  برای  انتظار  نیز  توقع و  اجرایی  های 

دیگر طرف  از  دارد.  فرزندان   وجود  و  همسر  خانواده،  مقابل  در 

بزرگترین چالشی که یک عضو  وظایفی دارید  علمیأ هی.  با آن    ت 

  جوان دانشکده در   یاست. من به بسیاری از اعضا  یافتن تعادل   - های دیگرز شغلهمانند بسیاری ا- شود  روبرو می

های  شخصا  سرگرمیبخوبی انجام دهند. تدریس را که پژوهش و تحقیق کنند و کار ام  ها نصیحت کردهطی سال

من به بسیاری    شلوغ خانوادگی.زندگی  یک  گیری، سفر کردن، اردو رفتن و چادر زدن و  شکار، ماهی  -بسیاری دارم

گفت    ز به عقب نگاه نخواهید کرد و نخواهیدام: »من کامال  مطمئنم که شما هرگجوان دانشکده گفته  یاز اعضا

از   ام؛انگیز است. من از تدریس لذت بردهشگفت کار ما تان متأسفید.« با خانواده  که بخاطر این همه وقت گراندن

 ست.  فقط بخشی از زندگی ا ،؛ اما یادتان باشد که کاراممدیریت دانشگاهی هم لذت برده

من کامال  مطمئنم که شما هرگز به  

  عقب نگاه نخواهید کرد و نخواهید 

وقت   همه  این  بخاطر  که  گفت 

 . متأسفید   با خانواده   گذراندن 


