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 ترجمه

 زین العابدین چمانی، سمیه چمانی

 

ش را با تدریس مهندسی شـیمی در  ایشغلهاي موفقی داشته است. او کار دانشگاه ،و هم در صنعت ی مورل هم در دانشگاهنلوئ

در تغییـر آمـوزش مهندسـی    چندین پروژه در . او تا کنون آغاز کرد HPآزمایشگاههاي  ه ارتباطات دانشگاهدر گرو- 2پرتو ریکو

سی گذاشته است. وي با دانش گسـترده  آموزش مهند. خانم مورل براستی تاثیر ماندگاري در سراسر جهان فعالیت داشته است

در بهبـود کیفیـت    هاي ارزیابی مبتنی بر مسایل مهندسی دنیاي واقعی و شور و اشتیاق وصـف ناپـذیر  و تمرین از یاددهی موثر

 .وي در این زمینه است تخصصکننده که منعکس یز بیشماري را از آن خود کردهافتخارات و جوا ،زش مهندسیوآم

انجـام  بـا وي   2014اي کـه در سـال   مصـاحبه  ، بر اساساز دانشگاه دولتی اوهایو 3این شرح حال کوتاه را راشل لوئیس کایفزا 

 تدوین کرده است. ، داده

 

 مورل  نیئول

 و شرکا مورل  نیئولمدیر موسسه 

 4رئیس موسسه اینُواهاید

  1977کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی از دانشگاه استنفورد 

  1974مهندس شیمی از دانشگاه پورتوریکو  یارشناسک

 

 

                                           
1 Lueny Morell 

2 Puerto Rico 
3 Rachel Louis Kajfez 

4 InnovaHiEd 
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 % قابل قبول نیست 40نرخ قبولی 

استخدام شدم تا در دانشکده مهندسی  )UPRM( 5ایاگوئزمپس از دریافت مدرك کارشناسی ارشدم در دانشگاه پورتوریکو در 

 شیمی تدریس کنم.  

بـراي فعالیـت اقتصـادي     آورياي در فـن بر توسعه علوم، مهندسی و افراد حرفـه  ، با تمرکز شدید6بعنوان یک موسسه لندگرنت

واقعـی بـراي    ينیـاز  در حال آغاز تالش براي متـوازن کـردن آمـوزش و پـژوهش بـود و     دانشگاه  پورتوریکو، جزیره صنعتی در

 وجود داشت.و اصالح تغییرات آموزشی 

جـرم و  موازنـه  هندسی شیمی (اولین درس در م ،زمان ه بودم. در آنسال 26 ،شروع به تدریس کردم 1978وقتی من در سال  

همـین   مـورد انتظـار   تا آنجا که من به خاطر دارم حتی زمانیکه خودم هم دانشجو بودم، نرخ% داشت که 40انرژي) نرخ قبولی 

ها. همان آزمون ها وتکلیف همان ،نی همان مطالب درسیهاي تدریس از زمان دانشجویی من تغییر نکرده بود یعبود. روش نرخ

بـا یـک سـري فرمـول     که بودند به این دلیل بود که این درس یک درس عادي نبود این که مواد درسی بدون تغییر باقی مانده

از سر گذراند. تمامی مسائل متفـاوت بودنـد و نیـاز بـه تجزیـه و       هاي ساده براي حل مسائل، بتوان آن رامتداول و دستورالعمل

شد که بمعنی این بندي میطبقه "ايدانشکده"هاي تفکر انتقادي داشتند. این درس در دسته درسهاي تحلیل بسیار و مهارت

 بایسـت مـی  و غیـره)  هاتکلیف دهی،ره، نمتعداد آنهامحتواي امتحانات و  ها، کتابها،(سرفصلبودکه تمامی قسمتهاي این درس 

   شد.و استانداردسازي میریزي مسئول، برنامهتوسط استادان 

با پیروي از روش تدریس  من فکر می کردم ،در آغاز

. امـا نـرخ   در کار تدریس موفق هسـتم اساتید قبلی، 

در هم درست مشابه همکـارانم،  قبولی در کالس من 

-مـی  صـبح بیـدار   2! من تا سـاعت  % راکد ماند 40

، سخنرانی بی عیب و نقص آماده مـی کـردم و   ماندم

کردم و هدفم ایـن  می بنديبه دقت سواالت را دسته

                                           
5 Mayagüez 

6 Land-grant: هزینه این استفاده کند.  1992و 1890، 1862تواند از مزایاي قوانین موریل نوعی موسسه آموزش عالی که  می
هاي محل فروش آنها، کالجد تا از داها میهایی به ایالتزمین بعنوان کمک هزینه د که دولت فدرالشموسسات به این نحو تامین می

هاي اجتماعی که در جهت انقالب صنعتی و تغییر طبقه در اولین قانون موریل ماموریت چهارگانه این موسسات لندگرنت تاسیس شوند.
ها توسعه یافت و در طی زمان ماموریت. مهندسیو  علومهاي نظامی، از آموزش کشاورزي، تاکتیک بوجود آمده بوند، عبارت بودند

 اند.هاي عمومی تبدیل شدههاي لندگرنت به دانشگاهنحوه تامین هزینه نیز تغییر کرد. امروززه اغلب کالج



در آنزمان پاورپوینت هم نبود؛ امـا   -کردم وکمال حل می بود که در کار خودم بهترین باشم. من پاي تخته همه مسائل را تمام

بیاینـد. نـرخ    راز پس امتحانـات بـ   ینمی توانستند به نحو رضایت بخش ردند،کها را دنبال میدانشجویان ظاهرا راه حل اینکه با

، از گل سرسبد بـود گرفتند. بعنوان مدرسی  که در کار تدریس یاد نمی ه بود و دانشجویان همچنان چیزيقبولی بی تغییر ماند

افتـاد  ام را بخاطر آنچه که اتفـاق مـی  شدم خودم و روشهاي آموزشیو خجالت زده میگرفتند آشفته یاد نمی اینکه دانشجویانم

 کردم.  سرزنش می

بود که من تصمیم گرفتم بطـور جـدي نگـرش و بیـنش      1983حدود سال 

در شـرکت  و  . شروع بـه مطالعـه کتـاب   خود را نسبت به تدریس تغییر دهم

هاي آموزش مهندسی کردم؛ سعی کردم درك کنم که آیا دیگـران  نسکنفرا

. در طـی  پردازنـد چطور بـه آن مـی   ،دارند گری دارند و اهایچنین نگرانی نیز

استاد دانشـگاه   7رخ داد و من با استاد ریچ ام فلدراین مسیر معجزه کوچکی 

بود. او توجه من را به این نکته حقیقـت جلـب کـرد کـه      یادگیريکارش در زمینه سبک هاي  کارولیناي شمالی آشنا شدم که

د. وقتی اولویـت  را درك کنی آنها يرابتدا باید اولویت هاي یادگی ، بی نقص براي دیگرانبراي خلق یک تجربه یادگیري کامل و 

به شما امکان خلـق   يهاي یادگیردرك سبک ،ماند. از طرف دیگرنتیجه میکنند، روند ارتباط بیهاي یادگیري تعارض پیدا می

درباره اینکه چگونـه ایـده هـاي نـو مثـل      براي مطالعه که هر کس بتواند از شما بیاموزد. دکتر فلدر مطالبی  دهدمحیطی را می

و خیلی سـریع  بعضی از این تغییرات واقعا خیلی ساده بودند  .، به من معرفی کردندیادگیري مشارکتی را در کالسهایم بگنجانم

معجزه کوچک دیگري رخ داد: دانشجویانم  در در تدریس خالق باشم،بیشتر سعی کردم من  ، به محض اینکهپساجرا شدند. س

تحـت پوشـش   میـزان مطالـب درسـی    تغییراتی که -آن تغییرات کوچک و نسبتا آسان  بهتر ظاهر شدند. من فهمیدم که انجام

اشـت نتـایج   . روند تکامـل تـدریس مـن د   ي داشته باشندتربه دانشجویانم کمک کرد که یادگیري موثر -داددرس را تغییر نمی

 مثبت به بار می آورند!

 . بیشتر بخوانید "کنیمی وهمان را در بکاري، هر چه "در قسمت در تدریس  موریلهاي اولیه لوئنی درباره تالشتوانید می 

 کارخانه اي براي تغییر  

میلیـون   2,5کمـک مـالی    9، و آزمایشـگاههاي ملـی سـاندیا   UPRM دانشگاه واشـنگتن،  ،8پن ، دانشگاه ایالتی1996در سال 

تولید بکشـد. مـا برنامـه     با تمرکز بر) دریافت کرد تا دستی بر سر روي برنامه درسی مهندسی NSFدالري از بنیاد ملی علوم (

تـر  یـا حالـت ضـعیف   با مشـارکت صـنعت   عملی که بر مبناي توسعه یک گزینه  ایجاد کردیم "کارخانه یادگیري "اي را به نام 
                                           

7 Rich M. Felder 
8 Penn State University 

9 Sandia 

معجزه کوچکی رخ داد و من با ریچ 

هـاي  فلدر و کـارش در مـورد روش  

 یادگیري آشنا شدم.
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 ABET، 2000. ما این پروژه را همزمان بـا معیـار جدیـد مهندسـی     ها بودبهمراه ارزیابی یکپارچه خروجی [ارتباط با صنعت]

هـاي نماینـدگان   یش رفتیم. ما با گوش دادن به حرفجدید اعتباربخشی شود، پ معیارقرار بود آنچه که سیر آغاز کردیم و در م

. صـنعت  شـروع کـردیم   -بـود  "دانش فنـی "یش از ب که-خواهند می ز یک مهندس تازه فارغ التحصیلصنعت درباره آنچه که ا

اي داشـتند کـه فـارغ    هاي حرفهکار تیمی و دیگر مهارت آنها نیاز به ارتباطات، ، اماش و احترام قائل بودزدانشجویان ما ار براي

از دانشـجویان   موزش مهندسی را براي تعداد زیـادي آ همکاري هم صنعت با ما مشارکت کرد و با .التحصیالن ما فاقد آن بودند

با ی که دانشجویان جای - "ارخانه یادگیريک " ی که ازمنتخبین . مسیرهایی باتعریف کردیمشاغل به تحصیل در سه موسسه باز

-مـی و اجرا  هاي دانشجویی ارائهتیمهاي واقعی صنعت توسط هاي پروژهگرفتند و جایی که راه حلکار کردن مفاهیم را یاد می

 %47 در پاسـخگویی بـه سـواالت    نرخ مشارکت( % شرکاي صنعتی97ش از که بی بعدها، تحقیقات نشان داد. توسعه یافت -شد

گذرانده باشد را استخدام را  "کارخانه یادگیري "و تجارب طرح هاي آموزشی دورهکه  که فارغ التحصیلیدهند ترجیح می) بود

 . معمولی کند تا یک فارغ التحصیل

مجموعـه   اي با تمرکز بـر توسعه برنامه هدف اصلی این طرح، 

مهارتی مورد نیاز فـارغ التحصـیالن اخیـر و در نهایـت ایجـاد      

هاي تجربیات یادگیري از این برنامه بود. ما با توجه به خروجی

مطلوب یادگیري دانشجویان حرکت کرده و به عقب برگشتیم 

هـایی کـه ایجـاد    رتهاي مطلوب را بدهد، توسعه دادیم. دورهامهاین توانست به دانشجویان ي که میهاي یاددهی/یادگیرو روش

بـراي اینکـه موضـوعات از صـحت و اعتبـار       ند.ساختبودند اما مستقیما نیازهاي صنعت را برآورده می کردیم بسیار غیرمتعارف

. من ي واقعی صنعتی را ترکیب کردیمو پروژه ها محور-تجربه ، فعالیت هايعملی کافی برخوردار باشد، تعداد زیادي از کارهاي

ارزیـابی  ابـزار   گرفتم که چطوریاد میباید  باشم و بنابراینکارخانه یادگیري  یابی نتایج دراستراتژي ارزمسئول داوطلب شدم تا 

بـا  برنامه ها را مان را تکمیل کردیم و را توسعه دهم. ما پروژهو غیره)  هاهاي تمرکز، سرفصلگروه ها،نتایج یادگیري (نظرسنجی

دیگر ائتالفهاي مهندسی مـورد  در مقایسه با بسیاري از اجرا کردیم که  و نیم موفقیت را در سه نهاد آموزشی در حدود دو سال

دریافـت کـردیم کـه نتـایج      NSFکـوچکی از سـوي    ، سریعتر بود. پس از آن کمـک هزینـه  در آنزمان NSFپشتیبانی توسط 

هایی را داد که در آنها آنچه یاد گرفتـه بودنـد بـا    موقعیت به تیم امکان برگزاري کارگاه. این گسترش دهیمیادگیري را  کارخانه

مبتنی "هایی در مورد برنامه درسی را دنبال کردند و ما کارگاه   NSFسافت کارو مایکرو 10وندیگران به اشتراك بگذارند. ریتئ

، بـیش از  PSU هـاي و کـالج  UPRMدر  برگزار کردیم. تا این تاریخ من بهمراه همکارانممان در سراسر جهان  "شایستگیبر 

 بوده است.  من هاي آموزش مهندسی و صنایع محلیم که پشتیبان بسیاري از آنها دانشگاهها، انجیاکرده کارگاه برگزار 90

                                           
10 Raytheon 

آنها  ، اماش و احترام قائل بودزدانشجویان ما ار صنعت براي

هـاي  مهـارت  سـایر کار تیمـی و   ،هاي ارتباطیفاقد مهارت

 .اي بودندحرفه



، ABEREC 2000به دنبال موفقیت کارخانه یادگیري و راه اندازي معیـار  

. در روز اول ایـن  شدم UPRMکالج مهندسی  معاون رئیس 1998در سال 

تـو در نـوآوري آموزشـی و     از آنجا کـه  "، رئیس دانشکده به من گفت،سمت

خواهی شد تا مجوز و تاییدیـه   مسئول این فرآیند ارزیابی نتایج، تجربه داري

abet  وقتی از  2003در سال . "کسب کنیبراي کالج ما  2002را در سالUPRM      مرخصی گرفته بـودم، متوجـه شـدم کـه

براي دریافـت  برنامه هاي کالج مهندسی مان را توانسته تمام کنم که با موفقیت تمام  ریزيتوانسته ام بنیادهائی را طرح حقیقتا

 .   آماده کند ABETتائیدیه 

ام.  برنـارد جـایزه   موفق بـه دریافـت  یادگیري  کارخانه یم، ت 2006در سال 

غیـره  چه جایزه با ارزش و و شد. آمریکا مهندسی آکادمی ملی از  11گوردن

! همه سرشار از لـذت  بود مانهايگذاري و تالشها ، وقتاي به ایدهمنتظره

بخش نقدي جـایزه   نهاد کردم که بجاي نگه داشتمن پیشن ؛و جشن بودند

همسرم از شنیدن آنرا به دانشگاههایمان برگردانیم.  )،همتاي جایزه نوبل در آموزش مهندسی استاین جایزه گویند برخی می(

، پـس  که ما هرگز انتظار این نوع اعتبار و تشخص را نداشتیم . اما آنچه نگاه ما به موضوع این بودتقریبا از حال رفتاین مطلب 

  .  اهدا نکنیم هایمانچرا آنرا به دانشگاه

 کارگاهی که زندگیم را تغییر داد 

و تسـریع   شتن تجربیاتم با دیگـران به اشتراك گذابالم که بسیار بدان می هاییچیز ی ازیک

فضـایی را بـراي ارائـه    مـن در زنـدگیم    ایـن دلیـل   ر مثبت در شغلهایشان است. بـه  تغیی

روشـهاي   سرفصلهاي درسی، کارگاههایی اختصاص دادم که در آنها آموزه هاي نوآوري در

بـه  بـرد  -نتیجـه بـرد   دولت براي-صنعت-و ساخت و پرورش روابط دانشگاه تدریس خالق

ارائـه   1978اسر جهان از سال در سر با همکارانماشتراك بگذارم. بواسطه این کارگاهها که 

 . ، توانستیم بر صدها استاد و تعداد بیشتري از دانشجویان تاثیر بگذاریممیداده ا

در  2008 در سـال  ر را بر روي خود من گذاشـت، کارگـاهی  اما کارگاهی که بیشترین تاثی

 هندوستان در-گروه همکاري آمریکاروزه بود که توسط  5ک همایش . آن یهندوستان بود

 شده بود.   ) برگزارIUCEE12آموزش مهندسی (

                                           
11 Bernard M. Gordon 

12 India-U.S. Collaboration in Engineering Education 

تـو مسـئول گـرفتن     "رئیس به من گفـت، 

بـراي مـا    2002در سال  ABETتاییدیه 

 ".واهی بودخ

هاد کردم که پول جایزه گـوردون  من پیشن

ههایمان برگردانیم. همسـرم از  را به دانشگا

 .شنیدن این مطلب تقریبا از حال رفت



هـاي  یکـی از پـروژه   IUCEE) بودم و IFEES13انجمن هاي آموزش مهندسی (بین المللی زمان من رئیس فدراسیون در آن

بنابراین آنها از چند متخصص آمریکایی . هندوستان و آمریکا بو،آموزش مهندسی در  همزمان  کلیدي من بود. هدف آن تقویت

برگـزار   یهـای کارگـاه  ) دعوت کرده بودند تا براي تعداد زیادي از اعضاء هیات علمـی و خود من 14ربکا برنت همچون ریچ فلدر،(

 . که بتوانند کار را شروع کنند میکن

ها و چگـونگی  گیدر طول کارگاهمان ما در باره نوآوري در برنامه درسی، تدریس و یادگیري در مهندسی و بویژه در باره شایست

ر جلسه مـا حضـور داشـتند و    استاد مهندسی و رئیس دانشکده از سراسر هندوستان د 100کردیم. بیش از  توسعه آنها صحبت

 انگار در مهمانی کریسمس بودند. آنها حقیقتا ایـن کارگـاه را بـه منزلـه یـک      اي که به گونه .بسیار مشتاق یادگیري بودند همه

ــد ــه و موهبــت میدیدن ــود آمــوزش  ؛هدی ــراي بهب ــه  بعنــوان فرصــتی ب ب

آوري و مهندسی را بعنوان مبنایی فن یالتحصیلفارغ ی که بعد ازمهندسین

تجربـه شخصـی مـن نشـان     . براي توسعه پایدار در هندوستان ارتقا دهند

هـاي  و از ایـده داد که اساتید دانشگاه، بعضا مغـرور و خودپسـند بـوده    می

ت تـاثیر  تحبار، بطرز عجیبی، اما این. کننداستقبال نمیجدید در آموزش 

در آینـده  فرصـت خـوبی    از مدرسین قرار گرفته بودم. من همچنین شاهد بودم که هندوستان چـه اشتیاق و فروتنی این گروه 

 .  ، شگفت زده شده بودمدارد و از اینکه در طی چند سال چه تغییراتی ممکن است روي دهد

شـد را کشـف   کننده کارگاه با آنها به اشتراك گذاشته میهاي جدیدي که توسط تیم برگزار ، ایدهاین گروه از مدرسین ،هر روز

یـک معجـزه   -کـردم  و شاهد این تغییرات بودن، احساس سعادتمندي مـی  از آنجا بودن ،.و من لذت می برندکردند و از آن می

 .  دیگرکوچک 

من وقت خـود را    از آن به بعد، .آن کارگاه واقعا زندگی مرا تغییر داد

هـاي هندوسـتان و همچنـین سـایر     داوطلبانه وقف کمک به دانشگاه

 کـه  فرصت را داشتماین من  ،م. مدتی نه چندان پیشاهکرد کشورها

ــوآوري  ــر و ن ــال  تغیی ــک ک ــک  را در ی ــی نزدی ــی در ج مهندس بمبئ

کـارد و بـا مراقبـت و    ي را مـی ذرکند که وقتی یک فرد ب. این فرآیند همان حسی را به من منتقل میتسریع کنم 15تراماهاراش

توانـد  تغییـر مـی   خلـق فرآینـد  کاوش و  برايوقف زندگی خود براي کمک به دیگران  نشیند. ایدهمی شتماشاي رشدعالقه به 
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و اساتید دانشگاه، بعضا مغرور و خودپسند بـوده  

. کننداستقبال نمیهاي جدید در آموزش ایدهاز 

تحت تـاثیر اشـتیاق و   بار، بطرز عجیبی، اما این

 از مدرسین قرار گرفته بودم.فروتنی این گروه 

راهنمایی کردن دیگران از نظر من تشریک مساعی و 

بـراي  براي دسـتیابی بـه سـعادت توسـط خودشـان،      

 پیشرفت جهانی ضروري است.



راهنمایی کردن دیگران براي دستیابی به سـعادت توسـط خودشـان،    و ظر من تشریک مساعی باشند. از ن انرژيقوي از  یمنبع

 براي پیشرفت جهانی ضروري است. 

مهندسی  آموزش و بویژه کنم الزم است به سراغ جهان برویم و آنچه را که در این کره خاکی در زمینه علوم،میفکر  ،در خاتمه

چالشـهاي  ي هسـتیم کـه   اسـتعداد  هستیم و نیازمنـد پـرورش  کشورهاي دیگر ما نیازمند همکاري با  .روي می دهد را بفهییم

و الزم  برزیل یا مسائل آسیا نیستند. آنها مسائل جهانی هسـتند. مسائل مسائل ما دیگر مسائل آمریکا یا  مدیریت کند.جهانی را 

کنـیم. بطـور مثـال مـا بایـد بـه سـنگاپور و        با هم همکـاري   ،ها، منابع و اشخاصایدهبه اشتراك گذاشتن ، است براي حل آنها

 همان توسـعه و پایدارسـازي اقتصـاد دانـش بنیـان اسـت، توجـه کنـیم.         "نکته"که  "نکته را فهمیده اند "که کشورهاي دیگر 

کننـد.  یگـذاري مـ  ستون اصلی توسعه اقتصادي سرمایه . اما آنها در فن آوري و آموزش بعنوانتسنگاپور یک کشور کوچک اس

هـا،  زیرسـاخت کننـد کـه   هایی را وضع مـی مهندسی، سیاست ریاضیات و در علوم، هستند که "با استعداد" افراد در این کشور،

با  ، توسعهکنیددر چیزهاي دیگر سرمایه گذاري می ،پیش از آموزشوقتی شما دهد. را توسعه میآوري و پژوهش فنارتباطات، 

 .رودنمیپیش سرعت یا کارآمدي مطلوب 

 بودچگونه می توان تاثیر ماندگار گذاشت و موفق 

مـن شـد    ملکه ذهـن  طور خاصکه ب جمله ام. اما یکشنیدهبخش زیادي الهام ام جمالت قصار در طی زندگی شغلی و شخصی

بـده،   از آنچه ضروري است شروع کن، سپس آنچـه ممکـن اسـت را انجـام     "سیز آسیسی است که گفته:نفرا سنتجمله قصار 

درباره آن شـور   "آن اضافه میکنم :به ه خواهد فقط یک جملدلم میمن  ".بینی که داري نا ممکن را انجام می دهیناگهان می

   ".و اشتیاق داشته باش

و همیشه بیش از آنچه از شما خواسـته   یدرا بکن انتالشت نهایت

توانـد  یک فرد فقـط مـی   .یدنباشیجه و نگران نت دهیدشده ارائه 

اگر آن تـالش نتـایج   عملکرد خودش را کنترل کند نه نتیجه را. 

 ز تمام اینها،، اما باالتر اجسم کنید، تصور کنیدت. ان ادامه دهیدو به تالشت یداعمال کنضروري را غییرات ت ،مطلوب به بار نیاورد

غفلت خواهید  ،انجام دهید بایدامروز  از آنچه که  ،خواهد افتاد یچه اتفاق آیندهده سال در باشید که این عمل کنید. اگر نگران 

اگـر بـیش از آنچـه از شـما      .با لذت ؛انجام دهیدخوب و آن را  انجام دهید، کرد. بنابراین کاري که قرار است اکنون انجام دهید

گاهی نه در زمانی که شما انتظار دارید، امـا قطعـا در زمـانی     -دنکنشروع به اتفاق افتادن میاتفاقات  ،دهید شده، ارائهخواسته 

سـرتان شـلوغ اسـت،    اگـر   یعنی. چیزي که فراوان دارید را ندهید بلکه چیزي که کم دارید بدهید. که باید، اتفاق خواهند افتاد

و  -یعنـی زمـان  -برایتان دارائی ارزشمندي اسـت   ،کنیدهم که اگر شما آنچه را که فکر می. من اطمینان می دوقتتان را بدهید

و آن  انجام دهید، کاري که قرار است اکنون انجام دهید

 .با لذت را خوب انجام دهید؛



طرز عجیبی وقـت اضـافی خواهیـد آورد.    تر از زمان شماست، آنگاه بداشته باشید که وقت و زمان دیگران حتی ارزشمند  اعتقاد

   دادید.همان کاري بود که شما باید انجام میاین نتایج لذت بخش دیگران و عبارتهاي قدردانی دیگران تایید خواهد کرد که 

هـوا    و  خسته کننـده اي بـود  بسیار ی و حساس بود. آن سفر نام در مراحل بحراشغل  و سالمتی ،هندوستان رفتمبه وقتی من 

تـرین  را پر شور و شوقترین و بخشنده اطرافمکردم و هاي زندگیم را تجربه میاما من شادترین لحظه، اغ و شرجی بودبشدت  د

مرا  ،درباره تسریع بخشیدن به یادگیريدیگر ام. هندوستان و بسیاري از تجربیات مشابه که تا بحال دیدهند مدرسانی گرفته بود

ـ  کنید و با این کـار وقف تدریس میشما خود را ترین شغل زندگی است. کند که تدریس پر پاداشبه درستی متقاعد می دگی زن

ان با اندك چیزي که به آنهامی دهید مهندسان حرفـه اي مـی شـوند، و    واي! وقتی دانشجویانت .دهیدرا تغییر می جویانتاندانش

گداري اندك، بارها و بارها بـه افـراد جامعـه سـور     ؛ مثل اینکه بار سرمایهتوانند زندگی بسیاري دیگر را تغییر دهندمی درنتیجه

 !انگیزاي شگفت برسانید. معجزه

ـ   "امه روي کیکخ "بیشتر بخوانید : مطلبی مورل در آموزش مهندسی در این ندرباره کار اخیر لوئ از دکه به جزئیات چشـم ان

 در آنجا مدیر ارشد ،در زمان انجام مصاحبه جائی که 16دانشگاه جدید مهندسی در دانشگاه نیوهاونوي به آموزش مهندسی در 

 بود، می پردازد .   2014-سال -آکادمی 

 یادداشت پایانی  

آن شدیدا از سوي مشاور شغلی دبیرستانم رد شد.  ،امکان مهندس شدن بعنوان یک شغل برایم پیش آمدبراي اولین بار، وقتی 

نظـر او  اما مهندسی یک زن را تصور کند، زمان  توانست در آناو نمی. "براي خانم ها نیست مهندسی"بر این باور بود که  خانم

 !  انگیزه کافی براي تغییر این الگوي مزخرف را به من داد

   ".اسرار آمیز حرکت میکندمسیرهاي  درخدا  "طرفدار این عقیده بود که ،بنابراین .من یک راهبه بودراستی مشاور دبیرستان 

 

 .  ام..بازخورد به داستان این پیشگ

آمـوزش   متـون و  بـا درك نظـام  ها کار شما در این حوزهچطور ممکن است  .آموزش مهندسی در نظر بگیرید درعالیق خود را 

     ، پیشرفت کند؟دیگر کشورهايمهندسی 
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