
 چطور بفهمیم که یک روش در آموزش مهندسی کارآمد است؟

 

تان را ایم. شما ایدههاي درخشانی داشتهان سخت است، ایدهکنم همه ما هر سال براي یاد دادن مسائلی که فهم آن براي دانشجویمن فکر می
-دانشجویان در کالس هستید. همه چیز خوب پیش میگفتن  "آها"بخش کنید، آن را دوست دارید و به دفعات شاهد لحظات شادياجرا می

دانی این روش از پرسد: از کجا میهاي منطقی و تاحدي ناخوشایند را از شما مییکی از همکاران شما، لبخند بر لب، سوال ،تا اینکهرود 
 دانی این روش چرا موثر است؟ آیا در شرایط دیگر هم کارآمد است؟روشهاي دیگر بهتر است؟ می

و ما امیدواریم تعداد زیادي از آنها را ببینیم، اما این ها بهترین دلیل براي  هاي خندان سرکالس جالب هستندگیریم چهرهنتیجه می ،پس
روش  ،"، آن را دوست داریم1ایم و هم ما و هم دانشجویانما این روش را امتحان کرده "تاثیرگذار بودن یک روش تدریس نیستند. گفتن جمله

 هاي آموزشی نیست. استراتژي اثربخشیبراي ارزیابی مناسبی 

امتحان شده و به اشتراك گذاشته شدند  ،خوب يهاروش ،گردد. در ابتداهاي منتشر شده در آموزش مهندسی به اوایل قرن بیستم برمینوآوري
هاي مهندسی و توسعه مهندسی، در رشتها تحقیقات آموزشی پرورش یافتند. با افزایش تعداد دانشجویان اما متخصصان کمی در تدریس ی

، استادان را بر آن داشت تا در مورد آموزش مهندسی، بیش از پیش بر رویکرد علمی و مشارکتی 5و4و الزامات اعتبار بخشی)3و2(1هاي مهمگزارش
 متمرکز شوند.

اخته می شود) بعنوان پیشگام در پژوهش شن 4مشهوري که به نام طبقه بندي بلوم 3، (صاحب طبقه بندي اهداف آموزشی2بنجامین بلوم
را شناسایی کرد که  Two-Sigmaپیرامون این موضوع شناخته می شود؛ اینکه چه روشی در فضاي کالس کارآمد خواهد بود؟ بلوم، پدیده 

هاي عادي ی که در کالساند، به اندازه دو انحراف استاندارد بیشتر از دانشجویانداد دانشجویانی که بصورت خصوصی آموزش دیدهنشان می
درصد دانشجویان در آموزش  98گیرند. به بیان دیگر، یک دانشجوي متوسط در سیستم آموزش خصوصی از اند، نتیجه بهتري میآموزش دیده

احی کنند یادگیري طر-. او پرسشی انتقادي مطرح کرد: آیا پژوهشگران و مربیان می توانند شرایطی براي آموزش6عمومی عملکرد بهتري دارد
 هاي آموزش عمومی به سطح دانشجویان تحت آموزش خصوصی برسند؟که اکثریت دانشجویان کالس

خصوصی تواند ما را به متوسط دستاوردهاي یادگیري آموزشاش دریافتند که ترکیبی از رویکردها میبلوم و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 ها عبارتند از:این روشنزدیک کند. 

 ): تا دانشجو به یک بخش از محتوا مسلط نشود، اجازه ورود به بخش بعدي را ندارد. mastery learningلرنینگ (مستري  •

 نیازها.ارزیابی در ابتداي هر دوره براي شناسایی و رفع شکاف ها در پیش •

هاي یادگیري فعال ر فعالیتجویان را دشود تا دانشرویکردهاي آموزشی اصالح شده که به موجب آن به مربیان آموزش داده می •
 شرکت داده ، عملکرد دانشجو را مشاهده و بر اساس آن شیوه آموزش خود را اصالح کنند.

 

 

 

                                                           
۱ Major reports 
۲ Benjamin Bloom 
۳ Taxonomy of Educational Objectives 
٤ Blooms Taxonomy 



 800انجام شد و شامل بیش از  5، انبوهی از این قبیل پژوهش ها در دست داریم. یک مطالعه ترکیبی که توسط جان هتی2016حال در سال 
میلیون دانشجو انجام شد تا به این سوال پاسخ دهد که کدام روش کارآمد  200مطالعه بر روي بیش از   50000بر آنالیز بود که در آن بالغ متا

 ؟ هتی گفت: 8است و از آن مهم تر اینکه بهترین روش چیست

ه روشی کارآمدترین بگذریم و به جاي آن بپرسیم که چ "چه روشی کارآمد است؟"یکی از درخواست هاي من این است که از این سوال که " 
 "درصد نوآوري ها و سیاست ها کارامد هستند. 95است. چرا که من می توانم نشان دهم که بیش از 

گیرد که تقریبا همه راه کارها جواب می دهند اما این مهم است که ما کارآمد ترین روش را در نظر بگیریم. مهمترین اثرات در او نتیجه می 
 زمینه آموزش عالی قابل بکارگیري هستند عبارتند از:بررسی هاي هتی که در 

  خود ارزشیابی دانشجویان  •

 املی براي مربیتکتدارك ارزیابی  •

 وضوح شاخص ارزشیابی و نتایج یادگیري مورد نظر مربی •

 آموزش متقابل •

 تدارك بازخورد براي دانشجویان •

، یادگیري مورد محور، محور به رویکردهاي خاص مانند یادگیري پروژه علی رغم عالقه ما نسبت، شودهمانطور که از لیست باال مشاهده می
گیرند. یادگیري مشارکتی، دستورالعمل کامپیوتر محور یا یادگیري ترکیبی، هیچ کدام از این موارد در صدر لیست بعنوان بهترین قرار نمی

 شوند.باشند اما زمانی که اصول فوق را بکار بگیرند، کارآمد می توانند در موارد خاص درتامین اهداف یادگیري موثرتمامی این رویکردها می

 هتی نتایج را به این صورت خالصه کرد:

دهد که مربیان خود یادگیرنده ر یادگیري دانشجویان زمانی رخ میآید اینست که بیشترین تاثیرات بنکته مهمی که از شواهد بررسی شده برمی
 ربی خود باشند.تدریس خود بوده و دانشجویان نیز م

ایجاد استقالل بین دانشجویان و در عین حال دادن و گرفتن بازخورد به مربیان است. نکته اي که در این مورد  ،قدرتمندترین فاکتوربعالوه، 
 باید رعایت کرد، اجتناب از اعتماد بیش از حد به دانشجویان و ندادن راهنمایی کافی به آنها از طرف مربیان است. 

 کند:، این نکته را بطور ساده بیان می، یکی از بنیان گذاران حوزه ي علم شناختی6یمونهربرت س

اندیشد نتیجه می شود. مربی تنها با تاثیر گذاشتن بر آنچه دانشجو براي دهد و به آن مییادگیري فقط و فقط از آنچه یادگیرنده انجام می" 
  "دهد.تواند آموزش را ارتقا دهد مییادگیري انجام می

منابع روانشناسی آموزشی و شناختی را مورد بررسی   "چه روشی از منظر دانشجو کارآمد است؟"براي یافتن پاسخ این پرسش که  7دانلوسکی
 عه،به خود ارزیابی در حین مطال. مطالعات او نشان داد که بهترین روش عبارتست از تشویق دانشجویان 9قرار داد تا بهترین رویکرد را پیدا کند

 بجایی تعمدي ترتیب مطالب و برقراري پیوند بین موضوعات مختلف.  جا

 

 

                                                           
٥ John Hattie 
٦ Herbert Simon 
۷ Dunlosky 



با .  13-10و7هاي خوبی از رویکردها هستنداند و از این بین منابع آموزش مهندسی حاوي مثالدر منابع مختلفی بررسی شده ثرؤماصول آموزش 
و همکارانش، برخی تمرینات نسبتا غیر  8. لیتزینگر9حال، ارزشیابی رویکردهاي آموزش مهندسی، مانند دیگر حوزه ها توسعه یافته نیست این

، فعالیت هاي استخراج مدل و مسایل چند 9اندکه شامل رویکرهایی مانند آموزش همکارآوري نمودهمعمول و نوید بخش در مهندسی را جمع
هاي تحقیق هاي حل مسائل پیچیده و نیز  آزمایشگاهاي و مهارتهاي حرفهنه غنی، یادگیري مساله محور براي ارتقاي مهارتمنظوره با زمی

اي که دستاوردهاي ما تا به حال شاهد مطالعات گسترده ،هرچند برمبناي اصول مندرج در منابع، تا جایی که من اطالع دارم 14.استمحور 
 مراجعه کنید.) 15ایم. ( براي مثال، به برگومهندسی مقایسه کند، نبوده فهاي مختلرا در زمینهیادگیري این رویکردها 

هاي آگاهانه در پداگوژي در اختیار داریم.  هاي آموزشی در علوم و ریاضیات، براي تجربهبا این حال، ما منابعی غنی از علم یادگیري و پژوهش 
یک ذهن زیرك درباره اینکه چگونه یک مفهوم چالش  انهخالقهاي ایده  درکنارهاي آگاهانه ز تجربها، فعالیت مورد پذیرش فردا، در نهایت

  شود.ز بخصوص را تدریس کنیم، آغاز میبرانگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
۸ Litzinger 
۹ Peer instruction 
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