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  روشهاي نوين دانشجو محور در آموزش مهندسي

  

  1 حسين معماريان

  

. روشهاي آموزش و تدريس نيز متنوع است. گيرند مي مختلفي مطالب درسي را يادهاي شيوه  دانشجويان به :چكيده

سبك آموزش تطابق بين سبك يادگيري ترجيحي دانشجويان و   يادگيري دانشجويان در كالس، در كنار عوامل ديگر، به

سخنراني استاد و نگاه كردن و گوش دادن   در روش سنتي آموزش دانشگاهي بيشتر وقت كالس به. استاد بستگي دارد

اي هدر مقابل، در روش. شود  و كارگروهي تشويق نميهنددميتنهايي تكاليف را انجام   دانشجويان به. گذرد دانشجويان مي

، در اين روشها مسئوليت ساماندهي آنچه بيان ديگر  به؛شود فراگير منتقل مي  گر بهمحور تمركز فعاليتها از آموزش دانشجو

فعال، كه در آن دانشجويان   يادگيري:ند ازاا عبارتهترين اين روش  مهم. شودخود دانشجو واگذار مي بايد فراگرفته شود به

  ، وارد بحثكنندمياالتي را طرح ؤد، خود سهندمياالت پاسخ ؤس  شوند، به آموزند مي ثر درگير آنچه ميؤطور م  به

 هي، تحت شرايطي كه هم كار صورت گرو  در يادگيري مشاركتي دانشجويان به. دهند و مطالب را توضيح ميشوندمي

در يادگيري مسئله محور ابتدا . دهند را انجام ميها ثر و هم مسئوليت فردي ايشان اقناع شود، تكاليف يا پروژهؤگروهي م

. گيرد مي تدريج در اختيار دانشجو قرار  اي الزم براي حل آن مسئله بهه دانش و مهارت، و سپسودشمي طرح ايئلهسم

تر و با  در مواردي چون يادگيري سريع كه دارندبرتري بارزي روش سنتي استاد محور   اي دانشجو محور نسبت بههروش

 ايجاد نگرش  وگشايي خالقانه يري تفكر نقادانه يا مهارتهاي مشكلكارگ تر مواد درسي، به ماندگاري بيشتر، درك عميق

  . شود، قابل مشاهده است آنچه تدريس مي  مثبت به

  

محور، يادگيري   سبكهاي يادگيري، سبكهاي تدريس، آموزش دانشجو :كليدي هاي واژه

 .محور الؤفعال، يادگيري مشاركتي، يادگيري س
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 مقدمه .1

 نحوة تدريس و انتقال خصوصكنند، در  هاي مهندسي تدريس مي رشته، كه در انادتمعدودي از اس

ت يا از نحوة تدريس  غريزي اسند،دان  هرچه در اين زمينه ميآنان بيشتر  واند يدهدآموزش مفاهيم 

  نحوة صحيح انتقال مفاهيمخصوصطور معمول در   نيز بهآنانكه اند، كسب كرده استادان سابق خود

 هايه تجربند،ا تر بوده موفقدر اين زمينه  كه استادان نيزآن دسته از . يده بودند ندآموزشيگونه هيچ

بديهي است كساني كه هزينه فرايند آزمون و خطا در . ندا دست آورده خود را با آزمون و خطا به

معلمي خالصه آنكه حرفة . اند كار برده  پردازند، اغلب آنهايي نيستند كه اين فرايند را به آموزش را مي

در چند دهة . آن مشغول شويم  گونه آموزشي به تر از آن است كه بدون هيچ تر و مهم و تدريس پيچيده

ويژه آموزش مهندسي حاصل شده   طور عام و به   در روشهاي آموزش بهچشمگيري پيشرفتهاي ،اخير

ران ما متعجب گفته دكتر ريچارد فلدر، يكي از پيشروان آموزش مهندسي، بسياري از همكا به. است

  ]:2 و 1[خواهند شد اگر بدانند كه 

  كند؛ثرتر ميؤافتادة آموزشي وجود دارد كه تدريس را م  جا روشهاي كامالً،امروزه •

اي هه همة سرفصلئسهولت و بدون از دست دادن زمان براي ارا  توان به اين روشها را مي •

 كارگرفت؛  درس به

 ندارد؛نياز و كوشش زيادي هزينه، زمان   ا بههكارگيري اين روش به •

ثر بودن آنها يك بحث نظري ؤ و م استييد شدهأاي ت  تحقيقات گسترده از طريق روشهااين •

 .نيست

 نيز انادتاز سويي، اس. كنند مختلفي اطالعات را كسب و پردازش ميهايشيوه دانشجويان به

گيري  رجا كه بين روش ياده. گيرند كار ميروشهاي متنوعي را براي آموزش و انتقال مفاهيم به

دانشجويان و روش تدريس آموزشگر تطابق و هماهنگي وجود داشته باشد، بهترين نتيجه حاصل 

ويژه آنهايي كه با نام كلي روشهاي   كارگيري روشهاي نوين آموزش، به در سالهاي اخير، با به. شود مي

ايندهاي ياددهي و يادگيري در شوند، هماهنگي بهتري بين فر  شناخته مي1محور يادگيري دانشجو

  . آموزش مهندسي ايجاد شده است

بررسي  روشهاي مختلف تدريس ،اين مقاله با بحث در باره سبكهاي مختلف يادگيري آغاز و سپس

: ند ازا عبارتخته شده است،پردا آنها   تر آموزش كه در اين نوشته به سه روش يا رويه موفق. شود مي

 يادگيري مشاركتي كه ،شود آموزد مي طور فعال درگير آنچه مي دانشجو بهيادگيري فعال كه در آن 
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محور، كه در آن دانشجويان يك مطلب را زماني حاصل كارگروهي دانشجويان است و يادگيري مسئله

  .ال احساس شده باشدؤآن در اثر طرح يك مسئله يا س  آموزند كه نياز به مي

  اي يادگيريهسبك .2

فاوت است و طلبيها و ميزان انگيزه دانشجويان يك كالس بسيار مت ها، جاهمنديالقهتواناييها، نگرشها، ع

ثير أثر باشد، براي برخي ديگر تؤدر نتيجه، روش تدريسي كه ممكن است براي برخي از دانشجويان م

هاي محض و  نظريه  مثال، يك دانشجوي مهندسي ممكن است به  براي. چنداني نخواهد داشت

ل دنياي واقعي، ئكه دانشجوي ديگر دريافت بهتري از مسا ، در صورتيباشد مندعالقهمدلهاي رياضي 

رياضيات   در چنين شرايطي يك درس نظري و متكي به.  داشته باشد،مثل فعاليتهاي آزمايشگاهي

حساب   اي مناسب براي گروه دوم به  و درسي با محتواي بيشتر عملي تجربهاستمورد عالقه گروه اول 

  ].2[آمدخواهد 

. كنند ها را كسب و پردازش مي طبق آن دانشجويان داده  روشي است كه بر1بك يادگيريس

آگاهي از سبكهاي يادگيري اطالعات خوبي از روشهاي تدريسي كه دانشجويان بيشترين و كمترين 

دانيم، اگر سبكهاي غالب مورد عالقه دانشجويان خود را ب. دهد دست مي  آنها دارند، به  عالقه را به

روشي   نحوي كه همة دانشجويان مطالب را به  يك آموزش متعادل را طراحي كنيم، به توانست خواهيم

آموزش   در خصوصآنها دلسردي  توان از مي،ن ترتيببدي.  بگيرنددهند، فرا كه بيشتر ترجيح مي

كنون  تا. مند ساخت هتدريج عالق  سبكي كه دوست ندارند نيز به  جلوگيري كرد و در مواردي آنها را به

 كه آنها يكي از ه شده است كهئبندي براي سبكهاي يادگيري در آموزش مهندسي ارا چندين تقسيم

 بعد است كه هر يك از آنها از دو چهار داراي ،اندكردهعرضه آن را ] 1) [1988(فلدر و سيلورمن 

  ]. 4، 3، 1) [1جدول (بخش تشكيل يافته است 

  

   دركييادگيران حسي و .1. 2

كه گيرد، درصورتي  حواس صورت مياز راه مشاهده و گردآوري اطالعات از طريقيادگيري حسي 

همة ما هر دو اين  ).تصور و تفكر(يادگيري دركي مستلزم دريافت غير مستقيم و ناخودآگاه است 

حسهاي  ر بهافرادي كه بيشت. دهيم ولي هركدام يكي را بر ديگري ترجيح مي،گيريم مي كار روشها را به

اصول و   دركييادگيران  ولي مندند،عالقهها و تجربه كردن واقعيات، داده  به،اند گانه خود وابسته پنج

ل با روشهاي استاندارد هستند و غافلگيرشدن را ئحل مسا ها مايل بهحسي. دهند ها را ترجيح مينظريه
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ها در برابر حسي. از تكرار بيزارندو  رندادركي ابتكار را دوست ديادگيران  در مقابل،  ودوست ندارند

ا هها از جزئيات خسته شده و از پيچيدگي  دركي و ولي پيچيدگيها را دوست ندارند،جزئيات صبورند

 كسب يك ايده به دنبالها  سپردن حقايق تبحر دارند و دركي خاطر ها در بهحسي. كنند استقبال مي

 هستندها سريع   در مقابل، دركي وممكن است كند باشند ولي اند،ها دقيقحسي. هستندجديد خوب 

  .توجه باشند و ممكن است بي

اند و چون كلمات هم نماد است،  ها راحت ها و نماد  با نشانهيادگيران حسي بيش از  يادگيران دركي

ات ها در برگردان لغ كند بودن حسي. تر است ها مشكل تر و براي حسي ها راحت كار با آنها براي دركي

آن  ال را چند بار بخوانند تا بهؤ چون ممكن است يك س،دار است نقطه ضعف آنها در آزمونهاي زمان

دليلي ديگر در آزمونهاي   دركي ها هم ممكن است به. آورند پاسخ بدهند و اغلب هم وقت كم مي

ال ؤس  پاسخ بهشود كه  صبري و عجله اين گروه در برابر جزئيات باعث مي بي. عمل بكنند  دار بد زمان

  . شود دقت بخوانند آغاز كنند كه اغلب باعث بروز اشتباه مي  به را قبل از آنكه

 از د و عمدتاًشوميكيد أجاي واقعيات بر مفاهيم ت   بجز آزمايشگاهها، به،بيشتر دروس مهندسيدر 

 اين نوع  نتيجهو درشود ميبراي انتقال اطالعات استفاده ) كلمات و نمادها(سخنراني و خواندن متن 

 دركي هستند، بيشتر دانشجويان انادتدر جايي كه اغلب اس. است دلخواه يادگيران دركي تدريس

 از بسياري در يادگيري و سبكهاي تدريس بين جدي تطابق عدم يك ،نتيجه در  وهستند  مهندسي حسي

 اين دو  هر،نيست ها دركي خوبي  به ها حسي عملكرد دانشگاه در گرچه .شود مي ايجاد مهندسي دروس

هر دو    بايد به،براي اينكه آموزشگر موفقي باشيم. بشوند خوبي مهندسان آينده در توانند مي گروهها

دهيم تركيبي از دلبستگيهاي اين دو گروه؛ يعني  ه ميئگروه توجه داشته باشيم و مطالبي را كه ارا

ها و  اصول، نظريه(مفاهيم محض و ) هاي قابل مشاهده ها، پديده حقايق، داده(اطالعات مشخص

  . باشد) مدلهاي رياضي

  

   ديداري و شفاهييادگيران. 2. 2

ديگر   يا با حسهاي ]صداها و صحبتها[، شنيدن ] نمادهاتصاوير، نمودارها و[بشر اطالعات را با ديدن 

پژوهشهاي متعدد نشان داده است كه اغلب مردم . كند  كسب مي]چشيدن، لمس كردن و بو كردن[

 دو روش ديگر از طريق اطالعاتي را كه اً و ظاهرگيرند مييكي از اين سه روش يادبا ثرتري ؤطور م به

  . كنند  يا از آنها چشمپوشي ميدهندميدست  شود از كسب مي

خاطر   خوبي به  به)  نمايشها وتصاوير، نمودارها، فيلمها(بينند  يادگيران ديداري آنچه را مي

 اغلب در مقابل، گروه شنيداري.  ممكن است فراموش كنند،آنها گفته شود   بهآورند و اگر چيزي مي

شنوند و هم  آورند كه هم مي ياد مي  آورند و بيش از آن چيزهايي را به خاطر مي  شنوند به ميآنچه را 
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ه نمايشي ئكنند، توضيحات كالمي را بر ارا دريافت مياز بحثها اين گروه مطالب زيادي . گويند مي

  ].1[گيرند  مي ي يادترثرؤطور م  دهند و با توضيح دادن مطالب براي ديگران به جيح ميتر

 1صورت شفاهي   تدريس در دانشگاه بهينبيشتر دانشجويان ديداري هستند، در حالي كه بيشتر

صورت سخنراني يا نمايش بصري اطالعات ديداري    اطالعات عرضه شده بيشتر به. گيردصورت مي

در نتيجه، . است) ها و تخته سياه مادهاي رياضي نوشته شده در متن درسي، در اساليدكلمات و ن(

 بيشترو روش تدريس ترجيحي ) ديداري( دانشجويان بيشترعدم تطابقي هم بين ورودي ترجيهي 

اي كه هر دو روش هئميزان اين عدم تطابق، تدريس و ارا  بدون توجه به. وجود دارد) شفاهي (انادتاس

چون اغلب . كند گيري همه دانشجويان را بيشتر ميگيرد، امكان ياد كار مي  و شفاهي را بهديداري

طور معمول    آنچه به،كنند عرضه مي) سخنراني و متن(صورت شفاهي   به آموزشگران اطالعات خود را

  و، فيلمشكل، نمودار، طرح( مطالب تصويري ، ارائهبگيرد بايد اضافه شود تا همه دانشجويان را در بر

  .  بيشتر است)نمايش

  

  كنشي و فكرييادگيران . 3. 2

شود،  آگاهي و دانش تبديل مي  فرايندهاي پيچيده مغزي را كه اطالعات توسط آنها دريافت و به

  كنشي مستلزم انجامهايهتجرب.  كنشي و مشاهدات فكري تقسيم كردهايهدو گروه تجرب توان به مي

اي  گونه دهد يا به را توضيح  دانشجو آن[عات در دنياي خارج است  اطالا توجه به كاري بدادن

يك . عات است اطال توجه به و مشاهده فكري مستلزم آزمودن و كاركردن درونگرايانه با]زمايدابي

. فكري بر عكس است اين رفتار در يادگير. تر است تا مشاهدات  عملي قويهاييادگيركنشي در تجربه

  ].  1[ست كه بيشتر مهندسان يادگيران كنشي هستند تا فكري هايي در دست ا نشانه

، يادگيري ]مثل اغلب سخنرانيها[نياز است غيرفعال بودن آنها   يادگيران كنشي در شرايطي كه به

آنها   ه شده بهئزيادي ندارند؛ يادگيران فكري نيز در شرايطي كه فرصت فكركردن در باره اطالعات ارا

صورت  خوبي به يادگيران كنشي به. ، شرايط مشابهي دارند] مثل اغلب سخنرانيهاباز هم[شود  داده نمي
____________________________________________________________________ 

 

 و واضح شودارائه مي ديداري صورت مطالب مكتوب به. مطالب نوشتاري استواضح است يك محيط انتقال اطالعات كه كمتر . 1

 ،حساب آوريم را جزو مقوله ديداري به  اشتباه خواهد بود اگر آن،از طرفي. را  زير عنوان شنيداري طبقه بندي كرد توان آن است كه نمي

ز ما اند كه مغ پژوهشگران روشهاي شناختي كشف كرده. چون در آن صورت مشابه يك تصوير منتقل شده از اطالعات خواهد بود

در . كند همان صورت مطالب كالمي پردازش مي  آنها را به،و سپسمعادل كالمي آنها تبديل   طور معمول كلمات نوشته شده را به به

فرق [براي يك يادگيري ديداري، يك شكل در واقع ارزش هزار كلمه را دارد . نتيجه، مطالب مكتوب معادل اطالعات ديداري نيستند

توان  ايم، مي گونه كه ما در اينجا عمل كرده جاي شنيداري، آنبا استفاده از واژه شفاهي به. ]مي باشد يا مكتوبصورت كال به  كند نمي

 .ها را در يك گروه قرار داد ا و نوشتههصحبت
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. كنند مي تنهايي يا حداكثر با يك نفر ديگر بهتر كار  ولي يادگيران فكري به،كنند گروهي كار مي

  . هستندو يادگيران فكري نظريه پرداز يادگيران كنشي نخبه گرا

شود، زيرا هر دو آنها  گيران كنشي و حسي مشاهده مي بين ياداني زياديپوشهمدر نگاه اول 

ي بين يادگيران فكري و دركي، كه انشهمپو ،همين ترتيب  ها هستند؛ به درگير دنياي خارجي پديده

لي را هاي مستقه اينها گرو،حال با اين. شود دنياي مجرد دروني هستند، ديده مي  هر دو آنها متمايل به

كند و  طور ترجيحي اطالعات موجود در دنياي خارج را انتخاب مي هگروه حسي ب. دهند تشكيل مي

ها اطالعاتي را دريافت  كه دركي صورتي  در .كند پردازش فكري يا كنشي صورت  به را آنها ممكن است

صورت كنشي يا فكري پردازش    ولي ممكن است آنها را به،صورت دروني توليد شده  كنند كه به مي

  . نندك

. هر دو گروه مهندسان حسي و فكري نيازمنديم  يز، همانند ديگر سبكهاي يادگيري، بهدر اينجا ن

 ندن كل را بررسيئ و قادرند مسادهندميفكريها نظريه پردازان و سازندگان مدلهاي رياضي را تشكيل 

 و ندكنمي طراحي  وها را ارزيابي ها ايدهدر مقابل، كنشي. و براي آنها راه حلهاي احتمالي بيابند

  .آورند دست مي  دهند و پاسخهايي اجرايي به آزمايشها را انجام مي

گاه   توانند گاه به هر دو گروه كنشي و فكري ميدادن  براي پوشش  در كالس درسانادتاس

قطع كنند ) كنشي(گشايي  صحبت خود را براي يك بحث كوتاه، فرصت براي تفكر يا فعاليتهاي مشكل

گشايي عملي  و هم مشكل) فكري(هم بر درك پايه در آنها ه كنند كه  مطالبي را عرض،و همچنين

 كه از دانشجويان بخواهيم ست ايادگيري كنشي اين  يك روش رسيدن به. ده باشدشكيد أت) كنشي(

 پاسخ در ،سپس. ال طرح شده توسط آموزشگر بيابندؤي سه يا چهار نفره پاسخي براي سدر گروهها

كردن  فكر   عالوه بر ترغيب دانشجويان به اين بارش مغزي و تضارب آرا.گيردكالس مورد بحث قرار 

، اينعالوه بر . كند  نيز مشخص مييده نشده است را كه فهم از آنهاييهادر بارة مطالب درس، بخش

 و درونگراترين كندمييك جلسه سخنراني رسمي ايجاد   تري نسبت به محيط كالس همگون

  . كند نحوي درگير مي  شوند، به ارد بحث نميدانشجويان را نيز كه هرگز و

  

  يادگيران ترتيبي و يكپارچه .4. 2

برخي از دانشجويان با اين روش . ترتيبي منطقي است  ه مطالب بهئبيشتر آموزشهاي رسمي مستلزم ارا

روش توانند با اين   دسته ديگر نميگيرند و شود ياد مي ه ميئراحت هستند و مطالب را با ترتيبي كه ارا

اصطالح خودي نشان  ها نتوانند به ممكن است براي روزها يا هفته گروه اخير. خوبي ياد بگيرند  به

ترين  توانند ابتدايي  و نمييستندل هم نئترين مسا كردن ساده حل   قادر بهآنها در اين مدت،  وبدهند

ن حالت ممكن است مطالب را در اي. آيند خود مي  طور ناگهاني به  نكات را هم درك كنند تا اينكه به
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كناري   لي كه ديگر دانشجويان بهئ بسياري از مساخصوصخوبي بفهمند و با موفقيت آنها را در   به

  . گذارده بودند، اعمال كنند

كنند؛ در مقابل،  گام را دنبال مي ل فرايند استدالل خطي گام بهئيادگيران ترتيبي براي حل مسا

حدي كه ممكن است حتي نتوانند  دارند تا مي دي در درك مطالب برارچه خيزهاي بلنپيادگيران يك

طور بخشي يا توانند با مطلبي كه به يادگيران ترتيبي مي. اند حل رسيده راه  بگويند كه چگونه به

   در حالي كه يادگيران يكپارچه در اين كار ممكن است با مشكل،سطحي آموختند نيز كار كنند

قوي باشند و يادگيران ) آناليز( ترتيبي ممكن است در تفكر همگرا و تجزيه يادگيران. رو شونده ب رو

يادگيران ترتيبي بهترين يادگيري را . بهتر باشند) سنتز(يكپارچه ممكن است در تفكر واگرا و تركيب 

مطالب    يادگيران يكپارچه گاهي در پرش ناگهاني به وتدريج پيچيده شوند  زماني دارند كه مطالب به

  ]. 1[كنند  يده و مشكل بهتر عمل ميپيچ

ترتيبي يكنواخت و قابل   اي مشكل براي يادگيران يكپارچه است، زيرا آنها به  تجربهدانشگاه معموالً

 شوندميروند، خارج  گيرند و گاه از مسيري كه ديگر همكالسيهاي ترتيبي آنها مي نمي پيش بيني ياد

  برخي از اين دانشجويان در نهايت از آموزش زده. يستندبرآوردن انتظارات استاد هم ن  و قادر به

حال، يادگيران يكپارچه آخرين دانشجوياني هستند كه بايد  با اين. كنند تحصيل مي و تركشوندمي

وجهي و متفكران   هاي خوب، پژوهشگران چند اين گروه تركيب و تلفيق كننده. دانشگاه را ترك كنند

ين دانشجويان اگر ا. كنند توانند ببينند، درك مي ميا كه ديگران ن و ارتباطهايي رهستندسيستمي 

  . اي تبديل شوند مهندسان برجسته  توانند در آينده به بتوانند از فرايند آموزش سرافراز خارج شوند، مي

اي كه مورد نياز يادگيران ترتيبي است عرضه  گونهدر آموزش سنتي مهندسي دانشگاهي مطالب به

صورت  فصل هر يك از دروس ترتيبي است، كتابهاي درسي به مة درسي ترتيبي است، سربرنا. شود مي

يادگيران   براي كمك به. كنند صورت ترتيبي تدريس مي   نيز بهانادتاند و اغلب اس ترتيبي تدوين شده

جا يكپارچه آموزشگر بايد تصوير كلي يا هدف درس را قبل از آغاز فرايند تدريس آن عرضه كند و تا آن

. ندك دانشجويان را تشريح هايهكه امكان دارد محتوا و ارتباط مطالب با هم و ارتباط آن با تجرب

دانشجويان بايد آزادي داده شود تا روش حل   به. كاربردها و اما و اگرهاي مطالب بايد طرح شوند

اين   به. كارگيرند را بهجاي اينكه مجبور شوند استراتژي مورد نظر استاد   د، بهكنن ارائهل را خود ئمسا

روشي . شود، قبل از اينكه در جاي خود تدريس شوند تري عرضه گاه مفاهيم پيشرفته  به  گروه بايد گاه

يادگيران يكپارچه، طرح تمرينات خالقانه است كه مستلزم   كمك بهبه منظورويژه براي آموزشگران 

حل   ها و تشويق دانشجويان به  يا ديگر رشتهحلهاي متفاوت و آوردن مطالب از ديگر درسها توليد راه

  . آنهاست  يادگيران يكپارچه تشريح فرايند يادگيريشان به راه ديگر كمك به. آنهاست
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خالصه اينكه بيشتر آموزشهاي مهندسي در چند دهة گذشته بر يادگيري دركي، شفاهي، فكري و 

 دانشجويان مهندسي در همة اين چهار اين درحالي است كه تعداد كمي از. ترتيبي متمركز بوده است

 بينند كه حداقل تا اي آموزش مي گونه نتيجه اينكه بيشتر دانشجويان مهندسي به. گيرند گروه قرار مي

-مهندسي به  عملكرد و نگرش آنها به  تواند به اين امر مي. حدي با سبك يادگيري آنها همخواني ندارد

  ]. 2[ر آينده صدمه بزند اي د عنوان برنامه درسي يا كار حرفه 

  

  ]1[ سبكهاي يادگيري :1جدول 

 شرح سبك يادگيري

يادگيران حسي
يادگيري حقايق،   مند به عالقه.  مشاهده و گردآوري اطالعات توسط حواساز طريقيادگيري  1

 . پيچيدگيها  روشهاي استاندارد و عدم تمايل به  ل بهئحل مسا  ها و تجربه كردن، تمايل به داده

ادگيران دركيي
كشف  ها و  اصول و نظريه  مند به عالقه. دريافت غيرمستقيم توسط ناخودآگاه  با تفكر و تصور 2

 .تكرار  عالقه به نوآوري و بي روابط، تمايل به

يادگيران ديداري
صورت شكل، نمودار، فلوچارت، فيلم،   ه بصري مطالب بهئآورند؛ ارا ياد مي  آنچه را ببينند بهتر به 3

 .دهند مايش و مانند آن را ترجيح مين

يادگيران شفاهي
كنند؛ مطالب نوشته شده يا توضيحات شفاهي را ترجيح  اطالعات را بيشتر از كلمات كسب مي 4

 .دهند مي

يادگيران كنشي
 .كارگروهي  انجام دادن مند به عالقهاست؛  كاري در باره آن  دادنانجام درك اطالعات بيشتر با 5

كرييادگيران ف
6

 .  فرديكار  مند به ؛ عالقه استتفكر در باره آن درك اطالعات بيشتر با 

يادگيران ترتيبي
يادگيري در مراحل و قدمهاي   صورت گامهاي منظم و طي مسير منطقي؛ تمايل به  فهميدن به 7

 .جواب كوتاه و طي مراحل براي رسيدن به

يادگيران يكپارچه
 ،دست آورند اي بزرگ؛ وقتي كه تصوير كلي را بههلند و جهشيادگيري با گامهاي ب  تمايل به 8

 .كل نگر و داراي تفكر سيستمي. كنند سرعت حل مي  ل مهم را بهئمسا

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Sensing Learner 
2. Intuitive Learner 
3. Visual Learner 
4. Verbal Learner 
5. Active Learner 
6.  Reflective Learner 
7. Sequential Learner 
8. Global Learner 
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  سبكهاي تدريس .3

كند يا روي تخته   تنها كسي كه فعال است استاد است كه صحبت ميدر يك سخنراني سنتي

شنود، خود   نميدانشجويان اغلب وقتي پاسخي از كند و ال ميؤ يا سدهد  يا اساليد نشان مينويسد مي

كنند،  گر هستند و گوش مي  نظارهفقطدر اين شرايط دانشجويان غيرفعال و . دهد ال را ميؤپاسخ س

.  كنند  فكر مي،شود ه ميئندرت در باره مطالبي كه ارابهآنها  ولي ،دارند برخي نيز يادداشت برمي

صورت غير فعال و    زيرا اطالعاتي كه بهطبيعي يادگيري نيست،د كه اين روش ده بررسيها نشان مي

مثل معروف از ]. 2[ماند شود، در حافظة دراز مدت باقي نمي بدون همراهي و بازخورد فراگير كسب مي

يك گوش گرفتن و از گوش ديگر خارج كردن، تمثيل خوبي براي آن باليي است كه بر سر مطالب ما 

كه  ست كه براي دانشجوياني اكند اين تر مي آنچه مسئله را پيچيده. يدآ در يك كالس درس سنتي مي

شود كه  طور مرتب توقفهاي ذهني ايجاد مي  به،دهند سخنراني ما گوش مي  فعال به صورت غير  به

 تعداد اين توقفها بيشتر و مدت آنها ،گذرد هر چه از سخنراني مي. برد جاهاي ديگر مي فكرشان را به

ايميلهاي جواب نداده يا   تكاليف درس ديگرش يا به مدت زماني كه دانشجو به. شود ر ميتنيز افزون

سخنراني باز   دهد و وقتي به درس گوش نمي  كند، به  فكر مي استماندهوقت خوردن غذا   كه  به مدتي

 نباشد  قابل درك برايششنود، مطالبي را كه ميتا شود   باعث مي است آنچه را از دست داده،گردد مي

صدا و پارازيت فرعي، در پس زمينه ذهن او، تنزل  يك سرو   بعد از مدتي سخنراني به،ترتيب  يندو ب

 ]. 2[يابد  مي

 سبكهاي تدريس ،بندي سبكهاي يادگيري و همچنيندر چند دهة اخير مدلهايي براي طبقه

ش مهندسي سامان يافته  آموزبرايويژه ، كه به راترين اين مدلها يكي از معروف. شده است عرضه

]. 2[ نيز مورد بازنگري قرار گرفت 2004و در سال ] 1[كرد ريچارد فلدر عرضه 1988است، در سال 

اي  توان يك فرايند دو مرحله مي يافته آموزشي يادگيري را   طبق اين مدل در يك ساختار سامان  بر

قابل كسب (افت، اطالعات بيروني در مرحلة دري. شامل دريافت اطالعات و پردازش آن در نظر گرفت

 و او مطالبي را دريگميدر اختيار دانشجو قرار ) حاصل كنش دروني(و اطالعات دروني ) توسط حسها

خاطر  تواند شامل به مرحلة پردازش مي. كند نظر مي  كه پردازش خواهد كرد، انتخاب و از بقيه صرف

 نيز به دست آمدهدستاورد . باط با ديگران باشدسپردن محض، فكري يا كنشي و درونگرايانه يا با ارت

توان برحسب نحوة  سبك يادگيري دانشجويان را مي. گرفتن مطالب توسط يكي از حسهاست فرا

توان مدلي براي نحوة   مي،همين ترتيب  به. بندي كرد  طبقهها توسط آنها يافت و پردازش دادهدر

مبناي همخواني با روشهاي  اي تدريس را برد كه روشهكرآموزش و تدريس آموزشگران نيز عرضه 

توان سبك يادگيري   مي است، آمده2الي كه در جدول ؤبا پاسخ به چند س. ندكبندي  يادگيري دسته
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 سبك تدريس هر آموزشگر نيز كم و بيش قابل ،به همين ترتيب. هر دانشجو را تا حدي مشخص كرد

  .شناسايي است

 ]1[ريس اي يادگيري و تده تعيين سبك:2جدول 
 تعيين سبك يادگيري 

دانـــشجو چـــه نـــوعي از دريافـــت اطالعـــات را  . 1 □  ديدن  وشنيدن ،)بيروني(حسي 

 □ بينش، فراست و كنجكاوي ،)دروني(فكري  دهد؟ ترجيح مي

ــسي   . 2 □  تصاويراشكال، نمودارها و ديداري ــال ح ــدام كان ــط ك ــي توس ــات بيرون   اطالع

 □ كلمات و صداها فاهيش شوند؟ ثرتري كسب ميؤنحو م  به

 دهد؟ دانشجو چه نوع اطالعاتي را ترجيح مي. 3 □ درگير شدن در فعاليتهاي فيزيكي يا بحث كنشي

 □  تفكر و درونگرايي  فكري

 رود؟ سمت فهم مطالب مي دانشجو چگونه به. 4 □ مرحله صورت مرحله به  دريافت به ترتيبي

 □ دريافت كلي مطلب يكپارچه

 ك تدريستعيين سب

كيـد  أچه نوع اطالعـاتي توسـط آموزشـگر مـورد ت     . 1 □ واقعي مشخص 

 □ ادراكي و نظري مجرد و انتزاعي  گيرد؟ قرار مي

  شود؟ كيد ميأه تئچه حالتي از ارا. 2 □  نمايش وعكسها، تصاوير، نمودارها، فيلم ديداري

 □  بحث كردن وسخنراني، خواندن شفاهي 

كننـــد، حركـــت  دانـــشجويان صـــحبت مـــي فعال

 دهند  عكس العمل نشان مي وكنند مي

ــالتي از مــشارك  . 3 □ ــه ح ــشجويان ترغيــب  چ ت دان

 شود؟ مي

 كننـد و گـوش فـرا         نگـاه مـي    فقطدانشجويان   غير فعال

 دهند مي

□ 

ه شـده   ئـ چه نوع چشم اندازي بـراي اطالعـات ارا        . 4 □ پيشرفت مرحله به مرحله ترتيبي

  شود؟ ايجاد مي

 
 □ ه مفهوم كلي و ارتباطات آنئراا يكپارچه

  

نوع اطالعات دريافتي،    سبك يادگيري با توجه به]1) [1988(فلدر و سيلورمن ه شده ئدر مدل ارا

. شود نحوة دريافت اطالعات، روش پردازش اطالعات و شيوه درك مطالب توسط فراگير تعيين مي

ه مطالب، نحوة مشاركت دانشجويان ئش اراه شده، روئمحتواي مطالب ارا  سبك تدريس نيز با توجه به

  ).3جدول (شود  ه مطالب تعيين ميئو چشم انداز ارا

  ]1[بعاد سبكهاي يادگيري و تدريس  ا:3جدول 

 سبك تدريس مرتبط با آن سبك يادگيري ترجيحي 

 دريافت
  حسي

 دركي
 محتواي مطالب

  مشخص

 محض

 ورود اطالعات
  ديداري

 شفاهي
 هئنحوة ار

  ديداري

 شفاهي

 پردازش اطالعات
  كنشي

 فكري
 مشاركت دانشجويان

  فعال

 غير فعال

 فهميدن مطالب
  ترتيبي

 يكپارچه
 هئچشم انداز ارا

  ترتيبي

 يكپارچه
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هاي سبك يادگيري و سبك آموزش در  لفهؤشود، اغلب م  ديده مي3كه در جدول  همچنان

شجويي كه دريافت دركي را به مثال، دان راي ب. ، برابر هستند استه شدهئمدلهايي كه در اينجا ارا

 دارد تا كيد بيشتريأت آموزشگري كه بر مفاهيم و محتواي مجرد و محض   به،دهد حسي ترجيح مي

 بيش از همه ،يا دانشجويي كه دريافت ديداري دارد. دهد حقايق و محتواي مشخص، پاسخ بهتري مي

در نتيجه، آموزشگراني كه . فاده شود نمودار و فيلم است،مند است كه در آن از عكس تدريسي عالقه به

ند، كدهند كه هر دو وجه هر يك از ابعاد مدل را اقناع  اي سامان ميگونه سبك تدريس خود را به

  . آورند اي را براي اغلب دانشجويان خود فراهم مي  شرايط يادگيري بهينه

  و كنشي، شفاهي، مثال حسيبراي[تركيب از سبك يادگيري وجود دارد ) 25=32(تعداد زيادي 

اي رايج آموزش هروش.  سبك يادگيري ضروري نيست32 در نظر گرفتن همه اين ،البته. ]ترتيبي

.  دهند نحو مناسبي پوشش مي   غير فعال و ترتيبي را به، شفاهي چهار سبك دركي،مهندسي معموالً

، دهيم انجام ميآنچه در حال حاضر  نسبت كمي از روشهاي نوين تدريس، به  با افزودن تعداد به

  .  دانشجويان را پوشش دهيمخواهيم توانست سبك يادگيري بيشتر

  

  محور   تدريس دانشجو .4

آموزش و . در چند دهة اخير روشهاي جديدي در آموزش و تدريس دانشگاهي عرضه شده است

جاي روشهاي رايج استاد محور، مبناي بيشتر اين نوآوريها را تشكيل  ، به1محور  تدريس دانشجو

طور  يادگيري فعال كه در آن دانشجو به: ند ازاتر در اين زمينه عبارت سه روش يا رويه موفق. دهد مي

 يادگيري مشاركتي كه حاصل كارگروهي دانشجويان است و ،شود آموزد مي فعال درگير آنچه مي

يك مسئله آموزند كه در اثر طرح  ال محور كه در آن دانشجويان يك مطلب را زماني ميؤيادگيري س

  . آن را احساس كرده باشند ال نياز بهؤيا س

  

   يادگيري فعال.1. 4

افتد تا دانشجويان را با   هر آن چيزي است كه در كالس اتفاق مي2يادگيري كنشي يا يادگيري فعال

شود تا براي يك مدت   مثال، از دانشجويان خواسته ميرايب. ندكگير   در،شودمطالبي كه عرضه مي

هاي محتمل يك مطلب  ال، حل يك مسئله، گزينهؤ پاسخ يك سباره يا گروهي در فرديطور  كوتاه به

در پايان مدت تعيين شده آموزشگر از برخي از دانشجويان يا . يا فرايند رفع اشكال يك چيز فكر كنند

____________________________________________________________________ 
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 از داوطلبان ديگر پاسخهاي ،ه دهند و سپسئخواهد كه پاسخ خود را اراگروههاي دانشجويان مي

پاسخ مطلوب برسد و معلوم شود كه   رود تا به پيش مي  كند و آن اندازه به يشتري را كسب ميب

  ]. 5[اند  طور واضح مطلب را درك كرده  دانشجويان به

گونه  اين.  از نقاط قوت زيادي برخوردار است،كالسي كه در آن يادگيري فعال در جريان است

مطلب   به مجدداً،اند در اثر توقفهاي ذهني از مطلب دور شدهشود كه دانشجوياني كه  فعاليتها باعث مي

اگر فعاليت . گيردمياصطالح انرژي    و بهآيدمي  كالس نيز از يكنواختي در،بازگردند و عالوه بر آن

 كاري است كه دانشجويان بعدها در تكاليف منزل يا امتحان انجام خواهند  دادندرسي محتاج انجام

 خالصة راه حل يك مسئله، برآورد ارزش متغير يك فرايند، ئهودار مفهومي، ارامثل رسم يك نم[داد 

اي از  ه تفسير نظري يك مشاهدة تجربي يا مجموعهئبرخي محاسبات و استنتاجها يا ارادادن انجام 

 موفقيت آميز  دادندهند، شانس بيشتري براي انجام را انجام  تنهايي آن  وقتي كه خودشان به ،]ها داده

  . خواهند داشتآن

را   ممكن است آن،شنود  بار چيزي در بارة يادگيري فعال ميينوقتي كه آموزشگري براي اول

شده را   نظرگرفته ساز بداند و با خود بگويد كه با اين روش هرگز نخواهم توانست كل برنامه درمسئله

گيرم، برخي دست  را به ل آناتمام برسانم، كالس شلوغ خواهد شد و نخواهم توانست بار ديگر كنتر  به

ال واقع ؤنند، برخي ديگر ممكن است از اينكه مورد سكاز دانشجويان ممكن است از مشاركت امتناع 

 ممكن است ،شود ه ميئ بار اراينالبته، در عمل هم وقتي اين روش براي اول. شوند برنجند و غيره

حال، اگر احتياطهاي الزم در با اين. ند و مشاركت فعال نداشته باشكنندبرخي از دانشجويان مقاوت 

نظر گرفته شود و براي چند هفته حتي اگر مقاومتي مشاهده شد ثابت قدم باقي بمانيم، آن مشكالت 

  ]. 7، 6، 5[ يا كم اثر خواهند شد برطرف

  در آنيكي از روشهايي كه. دگير ميصورتصورتهاي متفاوتي   يادگيريهاي فعال و غيرفعال به

  . است، مخروط يادگيري استشدهدگيريها طبقه بندي انواع يا

روش از طريق ، ]8[ منتشر كرد 1954اي كه در سال   در مقاله1 ادگار ديل:مخروط يادگيري

فعال   ، نشان داد كه مشاركت غير است معروف شده2مخروط يادگيري تصويري جالبي كه به

 نمونه ساده شده مخروط 1در شكل . دنبال دارد  دانشجويان در كالس درس يادگيري كمي را به

هر يك از انواع كسب   در اين مخروط فضاي اختصاص داده شده به. يادگيري نشان داده شده است

ين و يك تجربه در نتيجه، خواندن يك متن كمتر. ن استاطالعات بازتاب ميزان يادگيري توسط آ

____________________________________________________________________ 
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 انواع ،در اين شكل همچنين.  يك مطلب بيشترين ماندگاري را در حافظه دارندخصوصواقعي در 

 .اند يادگيريهاي فعال و غير فعال از يكديگر تفكيك شده

  

  
  ]8[ مخروط يادگيري :1شكل                                                   

  

بررسيهاي اين محقق نشان داد كه آنچه دو هفته بعد از يادگيري يك مطلب در حافظه ما باقي 

  : است از عبارت،ماندمي

 ايمآنچه را كه خوانده% 10 •

 ايم آنچه را كه شنيده% 20 •

 ايمآنچه را كه ديده% 30 •

 ايمآنچه كه همزمان ديده و شنيده% 50 •

 ايمآنچه را كه گفته% 70 •

 ايم تجربه كردهآنچه را كه گفته و عمالً% 90 •
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استاد  سخنان ه  گوش دادن بفقطفعال در كالس و مشاركت غير يا متن يك خواندن ،رو اين از

بايد توجه داشت كه ارقام ذكر شده در ). 4جدول (همراه خواهد داشت   نسبت نازلي را به يادگيري به

 اي مختلف مخروط نسبت به همهمخروط يادگيري تقريبي و بيشتر براي نشان دادن وزن قسمت

 ]. 9[هستند

  *  مخروط يادگيري:4جدول 

 

  ]9، 8[اد خواهد ماند آنچه دو هفته بعد از يادگيري به ي* 

   يادگيري مشاركتي.2. 4

اين . شود روي يك تكليف يا پروژه اطالق مي كار مشترك دو يا چند دانشجو به  به1يادگيري مشاركتي

طور سنتي پذيرفته شده    كه در آنها كارگروهي به،دروس آزمايشگاهي و طراحي مهندسي  روش به

كارگروهي در كالسهايي كه   تشويق دانشجويان بهو داليل متعددي برايشود نمي حصرنماست، 

صورت  اي خود به دانشجويان مهندسي در طي دوران كار حرفه. سخنراني است، وجود دارد  منحصر به

در گروه خواهد بود تا كردن مبناي توانايي كار  گروهي كار خواهند كرد و ارزيابي آنها نيز بيشتر بر

 براي ر گروههاي چند منظوره يكي از مالكهايي است كه معموالًتوانايي كار د. مهارتهاي فرديشان

كار انجام دادن رسد كه با  نظر مي  به. شود كار گرفته مي هاي آموزش مهندسي نيز به ارزشيابي برنامه

. دست نخواهند آورد   دانشجويان مهارت الزم در كار گروهي را به،يك يا دو درسدر  فقطمشترك 

 در مقايسه با ،كنند مي صورت گروهي كار ن داده است كه دانشجوياني كه بهبررسيهاي متعددي نشا

____________________________________________________________________ 
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گيرند، احتمال كمتري  مي تر ياد گيرند، عميق مي كنند، بيشتر ياد مي  كار يطور فرد دانشجوياني كه به

   و اطمينان بيشتري بهموضوع درس دارند  تري به وجود دارد كه درس را حذف كنند، نگرش مثبت

  ]. 11 و10، 2[كنند  دا ميخود پي

كنند،  صورت گروهي كار مي  طور خودكار، هرجا كه دانشجويان به بايد توجه داشت كه اين مزايا به

كار با گروههاي غير انجام دادن  از هايينمونهآموختگان مهندسي بسياري از دانش. شود نمي حاصل 

 همكالسيهاي زيركار در رو و به بارهها را هم در ترين مثال  فراوان وياد دارند  ثر و ناكارآمد را بهؤم

 مشاركتي ندارند، ولي همان نمره كنند يا اصالً مي   دانشجوياني كه كم كار؛زنند خور مي اصطالح مفت

: ند ازامشكالت رايج ديگر در كار گروهي عبارت.  گيرند اعضاي مسئوليت پذير و فعال گروه را مي

داليلي از   تنهايي انجام دهند؛ دانشجوياني كه به   كارها را خودشان بهخواهند همة دانشجوياني كه مي

شوند؛ تضادهاي ناشي از احساس مسئوليت متفاوت؛ هدفهاي آموزشي گوناگون  گذارده مي كنار گروه

.  شخصيت متفاوت افراد گروه، و باالخره)خواهد قبول شود فقط ميخواهد و ديگري  يكي نمره باال مي[

د، شرايطي پيش سازطرف  تواند آنها را بر كند و نمي خورد مي  چنين مشكالتي بر  ه بهوقتي يك گرو

 چنين شرايطي اغلب بروز ،سفانهأمت. صورت فردي كاركنند آيد كه گاه بهتر است اعضاي گروه به مي

د، دانشجويان براي كنار آمدن با آن انجام نشو  كند و اگر اقدامي براي برطرف كردن آن و كمك به مي

  .شوند سرعت از كنترل خارج مي  به

 يعني يادگيري ؛روش بيشينه كردن مزاياي كارگروهي استفاده از نوع خاصي از يادگيري مشاركتي

  ].12  و2[پنج شرط زير برقرار شود گيرد تا    است كه در آن آموزشگر تمهيداتي را در نظر مي1تعاوني

هم اعتماد   دن كوششهايشان بايد بهآميز بو  دانشجويان براي موفقيت:وابستگي مثبت •

  . كنند

ل پروژه يا تكليف درسي است و نه ئ هر عضو گروه جوابگوي همة مسا:جوابگويي فردي •

در چنين .  يا در آن مشاركت داشته استهدا انجام د آن را آن قسمتي كه خودشفقط 

 است، نمره كار كردهكاري دانند گروه چه  اند و نمي صورتي دانشجوياني كه فعاليتي نداشته

 .را دريافت نخواهند كرد

آيد كه اعضاي  دست مي  در يك پروژه مشاركتي بيشتر يادگيري زماني به:تماس رو در رو •

 بارهتوافقي در    به،گذارند و در نهايت بحث مي  به ل را ئكنند، مسا گروه با هم مالقات مي

____________________________________________________________________ 
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يم و حاصل كار هر نفر بدون در مواردي كه كارها بين افراد تقس. رسند حل مسئله مي راه

 .ثري صورت نگرفته استؤشود، كارگروهي م داده مي بحث و هماهنگي در كنار هم قرار

مثل [ثر در يك گروه ؤ دانشجويان با مهارتهاي الزم براي كار م:توسعة مهارتهاي گروهي •

. اند نشدهدانشگاه وارد    به]مديريت پروژه، مديريت زمان، ارتباطات، رهبري و مديريت بحران

گونه مهارتها را در طي رو، آموزشگر بايد تمهيداتي را در نظر بگيرد تا دانشجويان اين از اين

 . كار در گروه در خود توسعه بدهندانجام دادن 

 در فواصل معيني گروه بايد نشان بدهد كه در چه مواردي :ارزيابي دروني عملكرد گروه •

 .  كار بيشتر براي بهبود عملكرد خود دارد   به و در چه مواردي نياز استخوب عمل كرده

بدانيم چگونه ) الف:  دارد كه نيازاين  اي نيست و به ثر يادگيري مشاركتي كار سادهؤكارگيري م به

آيد، آماده   در گروهها پيش مياي كه معموالً ل ناخواستهئگروه را تشكيل بدهيم و آن را براي مسا

) د و گروه جديدي را تشكيل بدهند؛ پونش  زه بدهيم از هم جداگروه اجا چه زماني به) بكنيم؛ ب

تكاليف درسي را چگونه سامان بدهيم كه از دستيابي به دو مقوله وابستگي مثبت و جوابگويي فردي 

چگونه با مقاومتها و گاه خصومتهاي ) اطمينان حاصل كنيم؛ ت) ياد شده شرايط 2 و 1بندهاي (

 نيم مقابله ك،كند كار گروهي مي انجام دادن  آموزشي كه آنها را مجبور به  در بارهبرخي از دانشجويان 

  . و آن را كاهش بدهيم

  

  يادگيري مسئله محور . 3. 4

) ها  اصول و نظريه(طور معمول از كل    و به1آموزش مهندسي از كل به جزء يا قياسي  نگرش سنتي به

ها، اصول، روشها و  گر در باره نظريهدر بيشتر درسها آموزش. است) كاربردها(سمت جزء   به

دهد كه در آنها دانشجويان الكوريتمها و روشها را  كند و تكاليفي مي الگوريتمهاي رياضي صحبت مي

هاي آموزش  ساختار برنامه. رسند كاربرد آنها مي  به) گاه خيلي بعد( و بعدها كنندميتمرين 

ت و در آن دانشجويان در سال اول علوم پايه و كارشناسي مهندسي نيز كم و بيش بر همين منوال اس

در سال چهارم . علوم مهندسي اختصاص يافته است  طور عمده به سال بعد به آموزند و دو رياضي مي

 شود كه در آن دانشجويان برخي از مباني را كه در سه سال گذشته فرا نيز درسهايي آموزش داده مي

  ]. 12 و11، 2[گيرند  كار مي محصول بهيا اند، براي طراحي يك فرايند گرفته
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 براي كسب ست كه مشابه آن چيزي نيست كه بشر معموالً اترين مشكل نگرش قياسي اين مهم

  آن رال استياي كه نياز دارد يا ما در زندگي روزمره فرد ابتدا با مسئله. بندد مي كار  دانش و مهارت به

تواند،  داند و مي هدف با استفاده از آنچه اكنون مي  ه براي رسيدن ب،سپس. شود رو ميه ب حل كند، رو

في مورد نياز را تعيين در صورت عدم موفقيت نوع و حجم دانش و مهارت اضا. كند كوشش مي

ا، كالس درس و مشاهده چگونگي روشي كه همنظور، اطالعات مورد نياز را از كتاب  بدين. كند مي

افزايد و در  هاي خود مي مجموعه دانسته   و آنها را بهدريگمي اند، فرا ديگران مسائل مشابه را حل كرده

هدف خود   مل در دستاوردهاي هر كوشش بهأنياز و مشاهده و ت پايان، با تمرين مكرر مهارتهاي مورد

نياز مشخصي براي   اگيرد كه ب مي ثري فراؤنحو م  زبان ديگر، بشر مطالب تازه را زماني به به. رسد مي

اي از حال اگر مجموعه. شود رو ميه ب  حل يك مسئله يا رفع يك مشكل روبه منظور دانستن آن

 ه يا چهار سال بهس ، يا دوآنها گفته شود كه پس از يك ماه  دانشجويان عرضه و به  مطالب جديد به

 را در دانستن آنها دارند، اين امكان وجود دارد كه آن مطالب  آنها نشان داده خواهد شد كه چرا نياز به 

 . بگيرند صورتي سطحي فرا  ترين حالت به خوشبينانه

در اين روش ابتدا .  است1ي يا استقرايكل ثرتر آموزش، حركت از جزء بهؤيك نگرش متفاوت و م

شود، قبل از آنكه همة آن چيزي را كه براي حل كردن  اي براي دانشجويان طرح مي ال يا مسئلهؤس

سپس، مطالب درسي مورد لزوم، پس از آنكه دانشجو فهميد . باشدآن الزم دارند، آموزش داده شده 

انواع مختلفي از اين روش با نامهاي گوناگون و . شود دانستن آنها دارد، آموزش داده مي  چرا نياز به

گشايي، يادگيري  محور يا مشكلالؤ از آن جمله است يادگيري س وكيدات متفاوت وجود داردأت

  ه قياسي مطالب،ئ استفاده از اين روشها، در مقايسه با روش مستقيم ارا.محور و مانند آن پژوهش

تر است و ممكن است در ابتدا باعث سردر گمي دانشجوياني  طور معمول براي آموزشگران سخت  به

طور عملي حال، چون استقرا همان روشي است كه ما به اين با. بشود كه با اين روش آشنايي ندارند

سطح باالتري از   اين نحو آموزش داده شوند، به   دانشجوياني كه به،گيريم مي   فرامطالب را توسط آن

  . آگاهي و مهارت خواهند رسيد

دانش و   آنها به  بهدادن  كه پاسخ ،الؤگشايي عادي تعدادي س  يا مشكل2محور  در يادگيري مسئله

ن آنا از ،شود و سپس  داده ميدانشجويان   دارد كه در درس آموزش داده خواهد شد، به نيازمهارتي

  ]:12 و 2[صورت گروهي بپيمايند  شود تا مراحل زير را به خواسته مي

____________________________________________________________________ 
 

1. Inductive 
2. Problem -Based Learning 



       18    روشهاي نوين دانشجو محور در آموزش مهندسي  

 ؛تعريف مسئله •

 ؛ساختن فرضيه براي آغاز فرايند حل مسئله •

 د؛شودانيم، آنچه بايد تعيين شود و آنچه بايد انجام  تعيين آنچه مي •

 حلهاي محتمل و انتخاب بهترين آنها؛  راهتوليد •

 ؛قبل  بهترين راه حل، آزمودن آن و قبول يا رد آن و بازگشت به مرحلهلتكمي •

 .مل در مطالب آموخته شدهأت •

 در زمانهايي كه عرضة مطالب جديد در فقط و كندميصورت يك مشاور عمل  در اينجا آموزشگر به

  . پردازد سخنراني مي  شود، به ارتباط با مسئله طرح شده ضروري مي

  محور  روژه يادگيري پ. 4. 4

 كه در آن بيشتر يادگيري درس در متن يك است 1يك نگرش آموزشي ديگر يادگيري پروژه محور

دروس . گيرد  صورت نمي يا اصالً در اين روش سخنراني نقش فرعي دارد.گيردصورت ميپروژه 

 همين ترتيب است فعاليتهاي  به. شوند محور تدريس مي  طور معمول در دروس پروژهطراحي به

برخي از گروههاي . توان يك پروژه در نظر گرفت آزمايشگاهي مهندسي كه در آن هر آزمايش را مي

محور   پروژه آموزش مهندسي دنيا تعدادي از دروس سنتي همراه با سخنراني خود را نيز به دروس 

شايي گ اشكال يادگيري مشكلاز  يا يكي ديگر  در حالتي كه يادگيري پروژه محور.اند تبديل كرده

طور همزمان كارگروهي دانشجويان هم وجود دارد، بايد تمام روشهاي  شود، اگر به كارگرفته مي به

  ].13  و12[كارگرفت تا كارايي اين روشها بيشينه شود   يادگيري مشاركتي را نيز به

  

   بحث و نتيجه گيري .5

 مختلفي با هم  مهندسي از وجوهانادتسبك يادگيري اغلب دانشجويان و سبك تدريس اغلب اس

 كنشي و در مورد برخي از ، ديداري،سبك يادگيري رايج در دانشجويان مهندسي حسي. ناسازگارند

 /صورت دركي  اي مهندسي بههاين در حالي است كه اغلب آموزش. دانشجويان خالق يكپارچه است

ملكرد ضعيف ع  عدم تطابق سبك يادگيري و تدريس به. شوند ه ميئفعال و ترتيبي اراشفاهي غير

براي كاهش اين ناهمگوني . شود حرفة مهندسي منجر مي   كاهش عالقه آنها به،دانشجويان و در نتيجه

و اقناع نيازهاي آموزشي گروه  در ادامه روشهايي براي پوشش انواع بيشتري از سبكهاي يادگيري

  :ه شده استئتري از دانشجويان اراگسترده

____________________________________________________________________ 
 

1. Project Based Learning 
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شود با آنچه پيشتر  ه ميئن دارد ارتباط مطالبي كه ارا تا آنجا كه امكا:تحريك يادگيري •

 شخصي ياههخصوص با تجرب ، آنچه در ادامه درس خواهد آمد، دروس آينده و به استآمده

  ].يكپارچه[شوددانشجويان مشخص 

ها، آزمايشهاي حقيقي يا فرضي و  حقايق، داده( توازن بين اطالعات مشخص :حفظ تعادل •

 . دشوحفظ ] دركي) [ها و مدلهاي رياضي اصول، نظريه(مفاهيم مجرد و ] حسي) [نتايج آنها

]  كنشي وحسي [كيد داردأمحور ت   توازن بين مطالبي كه بر روشهاي مسئله:حفظ تعادل •

 . دشوحفظ ]  فكري ودركي[كيد دارند أبا مطالبي كه بر فهم بنيادي ت

شناخت الگو، عموميت استنتاج منطقي، ( تصويري واضح از الگوهاي دركي :شفاف سازي •

و ) جزئيات  توجه به ومشاهده دنياي خارج، آزمايشهاي تجربي(و الگوهاي حسي ) دادن

انتظار نداشته باشيد كه . ارائه شود]  دركيحسي و [تجربه هر دو الگو  ترغيب دانشجويان به

 .سرعت انجام دهند هر يك از گروهها فرايندهاي گروه ديگر را به

مثالهاي مشخصي از . شوده مطالب نظري از روش علمي پيروي ئا براي ار:روش علمي •

 نظريه ، سپسو]  و دركيحسي[هئكند، ارا هايي كه نظريه توصيف يا پيش بيني مي پديده

 كه چگونه نظريه ارزيابي شده و نتايج آناده شود  نشان دو] دركي و ترتيبي[شودبسط داده 

 ].  ترتيبي وحسي[د شوميه ئارا و كاربردهاي آن] ترتيبي[را استنباط 

 از تصاوير، اشكال، نمودارها، چارتها و طرحهاي ساده در قبل، همزمان و بعد :ه ديداريئارا •

] حسي و ديداري [دادهفيلم نمايش ]. دركي و ديداري[د شوه شفاهي مطالب استفاده ئاز ارا

 ]. كنشي/ حسي[شود در صورت امكان كار عملي انجام و

آن پاسخ خوبي   ها به گروه حسي. شودكامپيوتر استفاده از  آموزش  در:استفاد از كامپيوتر •

 ]. كنشي وحسي[دهند  مي

فواصل كوتاهي  . شود تمام اوقات كالس با سخنراني و نوشتن روي تخته پر ن:فرصت تفكر •

 فته شودفكر كنند، در نظر گراست آنها گفته شده   براي اينكه دانشجويان به آنچه به

 ].فكري[

 براي دانشجويان ايجاد بر ياداشت برداري،   عالوه، فرصت فعاليتهاي كنشي:عاليتفرصت ف •

 دقيقه 5؛ فعاليتهاي بارش ذهن گروههاي كوچك، كه بيش از ] ترتيبيحسي، كنشي و[شود

 ]. كنشي[ثرند ؤ در اين زمينه م،گيرد وقت نمي



       20    روشهاي نوين دانشجو محور در آموزش مهندسي  

 ،حسي[د شو تكاليفي براي تمرين روشهاي اساسي تدريس شده تعيين :تكليف و تمرين •

ل و تمريناتي كه ئ مسا،همچنين. صورت نگيرد، ولي در اين امر زياده روي ] ترتيبي وكنشي

 ].  يكپارچه، فكري ودركي[د شوه ئدارند، ارا) آناليز و سنتز(تحليل و تركيب   نياز به

فراهم دانشجويان   راي تا آنجا كه ممكن است امكان همكاري در تكاليف منزل ب:كارگروهي •

گيرند و اگر  مي   بهتر فرا،يادگيران كنشي زماني كه با ديگران تعامل دارند]. كنشي[ دشو

 .شوند ترين ابزار يادگيري خود محروم مي  از مهمد،اين امكان از آنها گرفته شو

 ]. يكپارچهدركي و[د شونه صحيح نيستند، تشويق  حتي آنها ك، راه حلهاي خالقانه:تشويق •

 هادآنها اطمينان د  ان در باره سبكهاي يادگيري صحبت و به با دانشجوي:سبك يادگيري •

 به. شود كمبودهاي شخصيتي آنها مربوط نمي   بهد كه مشكالت درسي آنها الزاماًشو

د كه چگونه با دانستن نحوة يادگيري اد شويادگيران حسي، كنشي يا يكپارچه توضيح د 

 ].همة انواع[ ببرند  را باال خودتوانند شانس موفقيت تحصيلي ثر خود ميؤم

محور، همچون يادگيري فعال و مشاركتي، دانشجويان را   كارگيري روشهاي نوين دانشجو  به

د و دستيابي به هدف عمده آموزش را كرتر درگير مطالب درسي خواهد تر و عميقنحوي گسترده به

ه شد، ئه ارامقال اين روشهايي كه در. دكرپذيرتر خواهد كه يادگيري بيشتر و ماندگار است، امكان

ثرتري داشته ؤ تا آموزش مبندند كار درآمدي بود كوتاه بر آنچه آموزشگران مهندسي بايد بدانند و به

 آن به  خاطر داشت كه يادگيري نحوة مناسب آموزش فرايندي است كه دستيابي به  بايد به. باشند

 مثال، اگر تصميم رايب. آن برسيم  د بهزمان نياز دارد و چيزي نيست كه در سال اول كار آموزشي خو 

بگيريم كه براي نيمسال بعد براي درس خود هدفهاي آموزشي در نظر بگيريم و آموزشهايي چون 

دست خواهيم  از نتايجي كه بهمحور را در آن بگنجانيم، مطمئناً  يادگيري فعال، مشاركتي و مسئله

 صرف آن بكنيم، تحت تنش زيادي خواهيم بود و  زيرا زمان زيادي را بايد،آورد راضي نخواهيم بود

  . مقابله برخيزند  دانشجويان نيز ممكن است به

 مثال رايب[طور محدود و ابتدا با يك يا دو روش آغاز كنيم  تر اين باشد كه كار را به شايد مناسب

 اصطالح جا  بهجايي كه  كارگرفتن آنها تا و به ]گنجاندن كمي يادگيري فعال و كارگروهي در برنامه

روشهاي  موفقيت، صورت در و بدهيم گام افزايش  به گام را آنها كاربرد توانيم مي بعد مراحل در .بيفتد

شرط كه هرگز از مرز توانايي خود و  با اين پيش، البته،نيز در نيمسالهاي بعد اضافه كنيم را ديگر

و بعد از آن نيز گيرد صورت مي اوليه آموزش ما بهبود سريعدر اگر چنين كنيم، . كالس فراتر نرويم

دنبال آن   ست كه همة آموزشگران مهندسي همواره بهابهبود خواهد بود و اين چيزي  همواره رو به

  .هستند
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