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 به نام خداوند جان و خرد

داقتصا یاز نگاه مجمع جهان 2025ها در سال انسان ازیده مهارت مورد ن تیتقو یبرا ییهاادداشتی سلسله   

 و راهبردهای یادگیری : یادگیری فعالیادداشت چهارم

 دکتر رضا لطفی، استاد گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

 

 "1«که در آن اندیشیدن نباشد، خیری نیست. آگاه باشید در دانشی»امام علی )ع(: "

نهادهایی برای تقویت اشاره و پیش از نگاه مجمع جهانی اقتصاد 2025در سال  هابه ده مهارت مورد نیاز انسانهای قبل در یادداشت

به ادداشت پیش رو در ی .در میان دانشجویان عزیز ارائه شدهای پیچیده و حل مساله تفکر نقاد، تفکر تحلیلی، طرز فکر نوآفرینی

صحبت  "(Active learning and learning strategies)یادگیری فعال و راهبردهای یادگیری "مهارت مهم درباره اختصار، 

 .د شدخواه

 ضرورت یادگیری فعال:

 ر می یابیم که اوالًد[ 1مقایسه کنیم ] 2015و  2020های های دهگانه نگاهی بیاندازیم و آنها را با مهارتاگر دوباره به مهارت  

، 2020و  2015های مربوط به جای دارند در حالی که در فهرست 2025فهرست  در باالی "ری فعال و راهبردهای یادگیرییادگی"

باعث شده است که  -و از جمله آهنگ سریع تحول فناوری –آهنگ تغییرات سریع دنیا  در فهرست دهگانه قرار نداشتندو ثانیاً اصالً

اهمیت  "آموختن چگونه"ها هم با آهنگی سریع تر تغییر کنند و در پی آن، مهارت یادگیری و مهارت های مورد نیاز انسانمهارت

 فزاینده ای یافته است.

 Laszloز آقای [ ، نویسنده به نقل ا2] ”How to get a job at Google“در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز با عنوان   

Bock   ،قابلیت "ا ای که در هنگام استخدام در گوگل مورد توجه قرار می گیرد رجنبه اولینمدیر وقت بخش استخدام گوگل

مختلفی  یار دادن اجزا... قابلیت شناختی یعنی قابلیت یادگیری؛ ... قابلیت کنار هم قر"گوید می Bockدانسته است. آقای  "شناختی

  ."های رفتاری ساختاریافته ارزیابی می کنیم ...ستفاده از مصاحبهاز اطالعات. ما این جنبه را با ا

 یادگیری فعال در مقابل یادگیری منفعل:

« یادگیری فعال»های اخیر به در آموزش، توجه فزاینده ای در سال« محور-دانشجو»با جابه جایی پارادایم به سمت رویکردهای   

نقشی فعال در یادگیری  ،نامش پیدا است، یک راهبرد آموزشی است که در آن دانشجویانگونه که از شده است. یادگیری فعال همان

دانشجویان به جای  .[3آنچه می آموزند می اندیشند ] های مختلف شرکت می کنند و دربارهبه عهده می گیرند، در فعالیتخودشان 

که  می شود یادگیری فعال به اختصار شامل هر آنچه"ستند. در فرآیند یادگیری درگیر ه آنکه فقط شنوندگانی منفعل باشند، کامالً
درست  ی همانندهایاین شامل تمرین .دهددر کالس انجام می ،های استاد منفعالنه گوش دهدجدای از اینکه فقط به صحبت ،دانشجو

کوتاه که در آن دانشجو به های نوشتاری گوش دادن که به دانشجو کمک می کند که آنچه می شنود را بهتر جذب کند، تمرین
های دانشجویان مطالب درسی را در موقعیت های پیچیده گروهی که در آنتمرینو باالخره  مطالب درس واکنش نشان می دهد

های مختلفی دارد یادگیری فعال شکل  .(Paulson and Faust)شود های جدید، به کار می برند، میواقعی زندگی و / یا مساله
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های کوچک و همکارانه اتفاق بیافتد. این شامل چهار عنصر اصلی می شود و می تواند به صورت انفرادی، دو نفره و یا گروه اما معموالً

 . ملتأو  مطالعه، نوشتن، حرف زدن و صحبت کردن چهار عنصر اصلی عبارتند از:

 ده می شودتوسط یادگیرن "ختمان اطالعاتشکل دهی سا"ها نشان می دهند که یادگیری فعال موثر است چرا که موجب پژوهش  

ند بیشتر می شود. نسبت به حالتی که از دیگران جدا شده ا ،. به عالوه احتمال یادگیری دانشجوها وقتی همراه دیگران هستند[3]

همکاری در یک  له و یاما تنها کار گروهی برای حل یک مسأاطالعاتی درباره یادگیری فعال دارند ا ،صفحات متعددی در اینترنت

الیت نیست بلکه ثیرگذارتر می کند، فقط صرف فعسبت به آموزش مبتنی بر سخنرانی تأنپروژه کافی نیست. آنچه یادگیری فعال را 

ربه دانشجو در زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که تج ،یادگیری فعال"چگونه درگیر شدن دانشجویان به صورت ذهنی مهم است. 

ه یادگیری فعال کمل کند. یک سوءتفاهم رایج این است قی با موضوع درسی تعامل ودر آن تأهایی حقیشود که او با روش درس باعث

ا حتی با کمی یهای با تعداد دانشجوی زیاد و های یادگیری چهره به چهره قابل تحقق است. در حالی که در کالسفقط در محیط

نشجو را به خوبی اطالعات قبلی دا ،قق است. مهم آن است که استاد در تهیه شیوه آموزشهای آنالین هم قابل تحخالقیت در کالس

 ارزیابی کند و تکالیفی برای او تعریف کند که او را در فرآیند تفکر درگیر نماید. 

 را کهدرصد آنچه  10انسانها فقط  ،شودمیگفته  شود(دیده مین در شکل زیر که نمونه ای از آ) همانگونه که در هرم یادگیری  

  . [3] انجام می دهند به خاطر می آورند که درصد آنچه را 90خوانند و می
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 4زیر ] ایهدر جدول (Passive Learning)با یادگیری منفعل  (Active Learning)یادگیری فعال های بین یکی از مقایسه  

 شود. می [  مشاهده5و 

 

 های یادگیری منفعلروش فعال های یادگیریروش

دن به درگیر کردن دانشجوها به پرسیدن و پاسخ دا ،زمان کالس

ند به سواالت، تفکر و حل مسائل و توضیح درباره آنچه که دار

ر د یدرس یمحتوا می گذرد. ،آموزند و اندیشیدن درباره آنمی

 ودشیبه دانشجو ارائه م فیبه صورت تکال ایخارج زمان کالس و 

کار  یدر کالس و در خارج کالس به صورت گروه انیو دانشجو

 .کنندیم

در داخل کالس، استاد درس محتوای درسی را تنها با 

 ندینش یدانشجو منفعالنه در کالس مدهد. ارائه می "سخنرانی"

م کند مه یو از آنچه که فکر م دهدیو به سخنان استاد گوش م

 .داردیبر م ادداشتیاست، 

کن است در طول درس سواالت پراکنده ای بپرسد که استاد مم

این سواالت توسط دانشجوهای انگشت شماری پاسخ  معموالً

رسی هایی را از همان منبع دداده می شوند. استاد درس، مساله

نهایی کند و آنها به تبه عنوان تکلیف برای دانشجوها تعیین می

 دهند.به آن پاسخ می

 

بر اساس مشاهدات عملی از دنیای  دانشجویان، دانش خود را

 واقعی می سازند.

ی معلم و کتاب درسی تنهاترین منابع دانشجویان برای یادگیر

 هستند.

 

 های یادگیری منفعلروش های یادگیری فعالروش

هایشان )مبتنی بر بینیپیشدانشجوها با هدف مقایسه 

         باورهایشان( با مشاهدات آزمایشگاهی به چالش کشیده 

 می شود. "چرخه یادگیری"می شوند. این منجر به تشکیل 

 هرگز باورهای دانشجویان به چالش کشیده نمی شوند.

نی های مبتها و فرضیهبینیباورهای دانشجویان وقتی بین پیش

تغییر  کنند،ها تفاوت مشاهده میبر باورهایشان با نتیجه آزمایش

 کند. می

های بین باورهایشان و متوجه تفاوتدانشجویان ممکن است 

 نشوند. ،آنچه در کالس درس به آنها گفته می شود

 قدرت در اختیار معلم است. معلم، یک راهنما در فرآیند یادگیری است.

همکاری و یادگیری اشتراکی بخشی جداناپذیر از فرآیند 

 یادگیری است.

 یرد.نمی گهمکاری با سایر دانشجویان مورد تشویق قرار  معموالً

حقایق علمی بدون اشاره جدی به نتایج  ،در مباحث درسی مشاهده می شوند. ،های واقعینتایج آزمایش

 آزمایشگاهی ارائه می شوند.

ه و کار آزمایشگاهی برای یادگیری مفاهیم پایه ای به کار رفت

 بخشی جداناپذیر از فرآیند یادگیری است.

دهی یید و اعتبارا برای تأصورت وجود( تنه کار آزمایشگاهی )در

 های تدریس شده در کالس به کار می آید.به تئوری

 

در انجمن آموزش مهندسی ایران  به خوانندگان محترم این یادداشت پیشنهاد می کنم که ویدیوی سخنرانی ارزشمند آقای دکتر لیبر

  مل کنند.مطالب آن تأرا مشاهده و درباره  [6]
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   راهبردهای یادگیری

اختصار، تنها  دست پیدا کنیم. نگارنده برای حفظبا اندکی جستجو، می توانیم به مطالب مختلف درباره ی راهبردهای یادگیری 

 [ را تقدیم خوانندگان محترم می کند:7تصویری از ]

 

  :چند پیشنهادو ارائه  جمع بندی

نکلین را در اینجا مرور از میان جمالت حکیمانه فراوانی که درباره ی یادگیری فعال گفته شده است، چند جمله زیبا از بنجامین فرا  

 می کنیم:
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 و در پایان چند پیشنهاد برای همکاران عزیز:

مطالعه  "راهبردهای یادگیری"و  "یادگیری فعال". به صورت منظم درباره موضوع مهم 1

هایمان را در روش تدریسمان اعمال کنیم. نکند زمان بگذرد و یم و سعی کنیم آموختهکن

 در بهبود روش تدریسمان نکوشیم.

چگونه آموختن را "دغدغه این را داشته باشند که . به دانشجویان توصیه کنیم که 2

         اگر خودمان الگوی عملی برای این مهارت مهم باشیم، آنها بهتر  )و قطعاً "ندبیاموز

 .  می آموزند(

به دانشجویان توصیه کنیم وقتی مثالی را در کتاب درسی می خوانند و یا وقتی ویدیوی . 3

کنند، قبل از مشاهده پاسخ، ( مشاهده میflipped classroomدرسی را )در شیوه ی 

پاسخ خود را بنویسند و بعد با پاسخ کتاب )یا ویدیو( مقایسه  شند.کنند و بیاندی "مکث"

 به مرور تالش و تمرین کنند که صبرشان بیشتر شود.   کنند.
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