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چکیغه
٦غف از ای ٢پژو٦ف ،ق٤اؿایی جٕییؼات و اٝؽا٠ات اؿاؿی در ؿاظحار آ٨٠زش ّاٝی م٤ایِدؿحی ةا٦غف کـب
مالصیث٦ای پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان اؿث .چ٤ا٣چٞٗ ٥ـ٘ ٥و ٦غف آ٨٠زش ّاٝی جؼةیث ا٣ـان پایغار در ُ٣ؼ گؼٗح٥
ق٨د ،دا٣فآ٨٠ظح ٙٗ٨٠ ٥کـی اؿث ک ٥١٦ ٥مالصیث٦ای پایغاری را کـب کؼده و ةح٨ا٣غ آن٦ا را در دا٣ف و ک٤ف
ظ٨د ج٘ٞی١٣ ٙایغ .پؼؿف امٞی ای ٢پژو٦ف ّتارت اؿث از ای٢ک :٥چ٨٣ ٥ع اٚغا٠اجی در ؿاظحار آ٨٠زقی دوره
کارق٤اؿی م٤ایِدؿحی ةایغ م٨رت گیؼد جا دا٣فآ٨٠ظحگان مالصیث٦ای پایغاری در ای ٢رقح ٥را کـب ١٣ای٤غ؟ در ای٢
ٛ٠ 1ا ٥ٝصاوؼ ٠ـحعؼج از رؿا ٥ٝدکحؼی جعننی رقح ٥پژو٦ف ٤٦ؼ ةا ّ٨٤ان " ةازجغوی ٢قی٨ه آ٨٠زش جضنیالت دا٣كگا٦ی رقح٥
م٤ایِ دؿحی (ةا رویکؼد ج٨ؿْ ٥پایغار) ک ٥در ؿال  1399در دا٣كکغه ٤٦ؼ و ١ْ٠اری دا٣كگاه جؼةیث ٠غرس دٗاع قغه اؿث.
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(ٌ٠ا٨٠ ٥ْٝردی :دوره کارق٤اؿی م٤ایِدؿحی)
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جضٛی ٙک ٥ة ٥روش کی٘ی و اکحكاٗی ا٣سامقغه ،داده٦ای اوٝی ٥از ًؼی٠ ٙناصت٣ ٥ی٥١ؿاظحاریاٗح ٥ةا  30ج ٢از ظتؼگان
و ة ٥روش جضٞی٠ ٜى٨١ن ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗث .یاٗح٦٥ا ٣كان داد ةؼای کـب مالصیث٦ای پایغاری ،اةحغا ةایغ
یکـؼی اٚغام پژو٦كی کّ ٥تارت اؿث از ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری در رقح ٥م٤ایِدؿحی (٠تا٣ی ُ٣ؼی ،ام٨ل و
روش٦ای آ٨٠زش ،ام٨ل اظالٚی و ةی٤كی) و ؿپؾ اٚغا٠ات ازؼایی -آ٨٠زقی ک ٥قا ٜ٠ج٨ا٤١٣غؿازی اؿحادان ،گـحؼش
جْا٠الت ةؼون دا٣كگا٦ی ،ةاز٣گؼی ةؼ٣ا ٥٠درؿی ،جٕییؼ روش آ٨٠زش ة ٥یادگیؼی ْٗال و ٠كارکحی و جأکیغ ةؼ
٧٠ارت٦ای وؼوری پایغاری اؿث ،ا٣سام پػیؼد٣ .حیس ٥ای٤ک ٥اگؼچ ٥م٤ایِدؿحی دارای َؼٗیث٦ای ٤٠اؿتی در ٨٠از ٥٧ةا
ج٨ؿْ ٥پایغار اؿث ،ا٠ا ةؼای دریاٗث ٣حیس٨ٌٞ٠ ٥ب اٝؽا٠ی اؿث آ٨٠زش ّاٝی ج٨ز ٥ظ٨د را ةیف از گػقح ٥ة ٥ای ٢رقح٥
٨ٌْ٠ف ١٣ایغ جا ةح٨ان ة ٥کـب مالصیث٦ا و ٚاةٞیث٦ای الزم پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان ا٠یغ ةـث.
واژگان کٞیغی :مالصیث٦ای پایغاری ،آ٨٠زش ّاٝی ،آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ،ج٨ؿْ ٥پایغار ،کارق٤اؿی م٤ایِدؿحی.

ٛ٠غ ٥٠و ةیان ٠ـئ٥ٞ
"پایغاری "1یکی از ٟ٧٠جؼی ٢و ٗؼاگیؼجؼی ٢زؼیان٦ای ز٧ان ْ٠امؼ اؿث ک ٥١٦ ٥اةْاد ز٣غگی ا٣ـان را جضث جأدیؼ ٚؼار
داده اؿث .گ٘ح١ان "ج٨ؿْ ٥پایغار ،"2در آظؼی ٢دٚ ٥٦ؼن ةیـح ،ٟپؾ از جسؼة ٥آؿیب٦ای ٣اقی از ج٨ؿْ ٥پیفرو٣غه
اٚحنادی ،ةا "٦غف صٍ٘ و ٣گ٧غاری از ز٠ی ٢و ٤٠اةِ ًتیْی ةؼای ٣ـ ٜصاوؼ و آی٤غه" (ک٘٤ؼا٣ؾ ةؼا٣ح٤ٞغ،)1987 ،3
ٌ٠ؼح قغ و در ًی ةیـث ؿال ک ٥از قؼوع ٚؼن صاوؼ ٠یگػرد ،جض٨الت زیادی را در ٨٧٘٠مؿازی٠ ،تا٣ی و روش٦ای
ازؼا ة ٥ظ٨د پػیؼٗح ٥اؿث .ج٨ؿْ ٥پایغار ةؼ پای ٥ؿ ٥رک ٢پایغاری ٠ضیيزیـحی ،ازح١اّی و اٚحنادی قک ٜگؼٗث و
ةْغ٦ا اٝگ٦٨ای ٗؼاگیؼجؼی از آن ٣یؽ جْؼیٖ و ارائ ٥قغ .در ةؼ٣ا٦٥٠ای پؾ از ٦ ،2015غف امٞی ،گ٤سا٣غن ٗؼ٤٦گ در
ز٠ی ٥٤و ةاٗث اٚحنادی – ازح١اّی و زیـث٠ضیٌی اؿث .قاظل٦ای جض ٙٛای٦ ٢غف را در ةاال ةؼدن اقحٕالزایی در
ةعف ٗؼ٤٦گی (م٤ایِ ٠یؼاث ٗؼ٤٦گی و م٤ایِ ظالق) ٠كارکث در ج٨٤ع ٗؼ٤٦گی ،ک١ک ة ٥پایغاری زیـث٠ضیٌی از
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ص٨زه آ٨٠زش م٤ایِدؿحی و آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ک ٥ة٥م٨رت ٦غٗ٤١غ و گ ٥ٝ٨ٞةؼٗی ةؼگؽیغه قغ٣غ ،ة٥دؿث آ٠غ

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ3/ ....

ًؼی ٙص٘اَث از ٠ضیيزیـث جاریعی ،ج٨ٛیث ًؼاصی ظالٚا ٥٣و ٤٦ؼ٦ای ة٠٨ی ،صٍ٘ دا٣ف ؿ٤حی ٠ؼة٨ط ة٠ ٥ؼاٚتث از
م٤ایِدؿحی ة٨٤ّ٥ان یک پغیغه ٗؼ٤٦گی ،در ةعف م٤ایِ ٠یؼاث ٗؼ٤٦گی و م٤ایِ ظالق ،ةعكی از ٤٦ؼ٦ای ة٠٨ی اؿث
و ة٨٤ّ٥ان یک قیء جاریعی درةؼگیؼ٣غه دا٣ف ؿ٤حی و جاریعی صٍ٘ ٠ضیيزیـث ة٨ده١٦ ،چ٤ی ٢ةؼٚؼارک٤٤غه جْا٠الت و
گ٘حگ٨ی ٗؼ٤٦گی ةی٣ ٢ـ٦ٜای گػقح ٥و ْ٠امؼاؿث .ةُ٣ ٥ؼ ٠یآیغ ،م٤ایِدؿحی ایغه ةـیار ظالٚا٥٣ای ةؼای دؿحیاةی ة٥
ج٨ؿْ ٥پایغار در  ٥١٦اةْاد ةعن٨ص پایغاری ٗؼ٤٦گی ٠یةاقغ.
ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥آ٨٠زش از ارکان امٞی ٧٣ادی٥٤ؿازی ج٨ؿْ ٥پایغار در زا ٥ْ٠ق٤اؿایی قغه و آ٨٠زش رؿ١ی
م٤ایِدؿحی در ایؼان در دا٣كگاه ا٣سام ٠یق٨د ،ایٌ٠ ٢ا ٥ْٝة ٥آ٨٠زش ّاٝی ة٨٤ّ٥ان امٞیجؼی ٢ارگان آ٨٠زقی
م٤ایِدؿحی و ٣یؽ ظي ٛ٠غم پیادهؿازی ج٨ؿْ ٥پایغار در کك٨ر پؼداظح ٥اؿث .ذاکؼ ماٝضیٞٗ ،ـ٘ ٥و ٦غف آ٨٠زش ّاٝی
را جؼةیث ا٣ـان پایغار جْؼیٖ ٠یک٤غ ،ا٣ـا٣ی ک٠ ٥نؼفک٤٤غه ٣تاقغ و ٠نٞضث ٣ـ٦ٜای آی٤غه را درک٤ف ظ٨د ةا ًتیْث
و زاٝ ٥ْ٠ضاظ ک٤غ ،دا٣فآ٨٠ظح ٙٗ٨٠ ٥در آ٨٠زش ّاٝی ةایغ وازغ "مالصیث٦ای پایغاری »1ةاقغ و ة٥ویژه ج٨ان ج٘ٞیٙ
 ٥١٦اةْاد پایغاری را در دا٣ف و ک٤ف ّ١ٞی ظ٨د ة ٥دؿث آورد .دا٣كگاه کا٨٣ن ٤٦سار٦ای ّاٝی ةؼای ة٧ت٨د ز٣غگی و
صٍ٘ پ٨یایی و ٣كاط در زا ٥ْ٠اؿث (ذاکؼماٝضی٦ .)1397 ،غف ایٌ٠ ٢ا ،٥ْٝق٤اؿایی جٕییؼات و اٝؽا٠ات اؿاؿی در
ؿاظحار آ٨٠زش ّاٝی م٤ایِدؿحی ةا٦غف کـب مالصیث٦ای پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان و پؼؿف امٞی ّتارت اؿث از
ای٤ک :٥چ٨٣ ٥ع اٚغا٠اجی در ؿاظحار آ٨٠زقی دوره کارق٤اؿی م٤ایِدؿحی ةایغ م٨رت گیؼد جا دا٣فآ٨٠ظحگان
مالصیث٦ای پایغاری در ای ٢رقح ٥را کـب ١٣ای٤غ؟
م٤ایِدؿحی ة٨٤ّ٥ان یک واژه ٣ـتحاً ٠غرن در ایؼان ةا رویکؼد٦ای ٠ح٘اوجی جْؼیٖ قغه اؿثٚ ،غیٟجؼی ٢جْؼیٖ ،صامٜ
ٟٗ٦کؼی ق٨رای ّاٝی م٤ایِدؿحی در ؿال ّ 1348تارت اؿث از :م٤ایِدؿحی ة ٥آن دؿح ٥از م٤ایِ اًالق ٠یگؼدد ک٥
"ج١ام یا ٚـ١حی از ؿاظث ٗؼآورده٦ای آن ةا دؿث ا٣سامقغه و در چ٧ارچ٨ب ٗؼ٤٦گ و ةی٤ف٦ای ٗٞـ٘ی و ذوق ٤٦ؼی
ا٣ـان٦ای (ؿاک٤ی٦ )٢ؼ  ٥ٌٛ٤٠ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥یؼاث٦ای ٠٨ٚی آ٣ان ؿاظح ٥و پؼداظح٠ ٥یق٨د"١٦ ،چ٤ی " ٢ةعكی از ٤٦ؼ٦ای
ؿ٤حی ک ٥صٛیٛث ٠حْاٝی ٤٦ؼ را ةا ٗ٨٤ن و ٧٠ارت٦ای مْ٤حی ٠ح٤اؿب آ٠یعح ٥و ةا ٚاةٞیث جکذیؼ در ٠ح ٢ز٣غگی زْ١ی
Sustainable Competency
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٠ضیيزیـثٟ٦ ،چ٤ی ٢ارجٛای ؿٌش گ٘حگ٨ی ةیٗ ٢ؼ٤٦گی و چ٤غ ٨٠رد دیگؼ ةؼق١ؼدها٣غ (ذاکؼماٝضی،)12 :1393 ،
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ارائ ٥کؼده اؿث" (یاوری و ٨٣ر٠اه ،)1388 ،ای ٢جْؼیٖ ةا ّ٤ایث ة ٥جْؼیٖ م٤اّث از ٨ٚل اِظ٨اناٝن٘ا 1ةیان قغه اؿث
ص٨ائر ا٣ـا٣ی ٠یق٨د" (ةٞعاری .)130 ،1388 ،در ٦ؼ ؿ ٥جْؼیٖ ،ة ٥ویژگی٦ای ؿاظث ةا دؿث و جٝ٨یغ ٔیؼ ٠اقی٤ی و
٣یؽ ارزش٦ای ٗؼ٤٦گی٤٦ -ؼی٠٨ٚ ،ی و ّٞ٠ی ای ٢دؿح ٥اقیا و ١٦چ٤ی٦ ٢غف ٔایی ارؿٌ٨یی 2ای ٢اقیاء ک ٥اؿح٘اده در
ز٣غگی روز٠ؼه ٗؼدی و ازح١اّی ا٣ـان اؿث ،اقاره قغه اؿث ک٠ ٥یج٨ا٣غ ازز ٥ٞ١ص٦٥ٛٞای اقحؼاك م٤ایِدؿحی ةا
ارکان ج٨ؿْ ٥پایغار ٠ضـ٨ب ق٨د .ازای٢رو ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ ةایغ در اصیاء ،ج٨ٛیث و پیكتؼد م٤ایِدؿحی ة٨٤ّ٥ان یک
ؿؼ٠ای ٥ا٣ـا٣ی و ًتیْی و ٞ٠ی اٚغام ق٨د.
از ج٘اوت ٦ای  ٟ٧٠ج٨ؿْ ٥پایغار ةا اقکال دیگؼ ج٨ؿْ ،٥ج٨ز ٥ة٤٠ ٥اةِ ا٣ـا٣ی اؿث و ةؼ ٣یاز٦ای ٣ـ ٜا٠ؼوز و آی٤غه
جأکیغ و ج٨ز ٥دارد ،یکی از ٟ٧٠جؼی ٢اةؽار ج٨ؿْ٤٠ ٥اةِ ا٣ـا٣ی ،آ٨٠زش در ؿٌ٨ح ٠عح ٖٞاؿث ک٨٠ ٥زتات ةا٤ٝغگی
اٗؼاد را در ز٠ی٦٥٤ای ٠عحٗ ٖٞؼا٠ ٟ٦یآورد ،ازای٢رو دؿح٨ر کار ٣كـث کك٨ر٦ا در ٨٠رد ز٠ی ،3٢آ٨٠زش را ٠ؤ١٧٠ ٥٘ٝی
ةؼای ارجٛاء ج٨ؿْ ٥پایغار ق٤اؿایی کؼده اؿث ،ة٥گ٥٣٨ای ک٠ ٥یج٨ا٣غ َؼٗیث و ج٨ا٣ایی اٗؼاد را ةؼای ج٨ز ٥ة٠ ٥تاصخ
زیـث٠ضیٌی و ج٨ؿْ٥ای ارجٛاء ةعكغ و اواٗ ٥کؼده ک ٥آ٨٠زش ّ٤نؼ دؿحیاةی ة ٥آگا٦ی٦ای زیـث٠ضیٌی٣ ،گؼش٦ا
و ٧٠ارت٦ای ٠ؼجتي ةا ج٨ؿْ ٥پایغار و ٠كارکث ادؼةعف و ْٗال اٗؼاد در جن١یٟگیؼی اؿث.
ة٥رٔ ٟةیا٣ی" ٥ی٣٨ـک 2009( "٨آ) 4ک ٥آ٨٠زش را یکی از ارکان پیكؼو در ٧٣ادی٥٤ؿازی ج٨ؿْ ٥پایغار ةؼای ج٨ؿْ٤٠ ٥اةِ
ا٣ـا٣ی در زا ٥ْ٠ق٤اؿایی کؼده و آ٨٠زش ّاٝی را ة٨٤ّ٥ان ٨٠ج٨ر پیف ةؼ٣غه در ٠ـیؼ ج٨ؿْ ٥پایغار ْ٠ؼٗی ٨١٣ده اؿث.
جاک٨٤ن یک ٣ـع٠ ٥كعل و اٝگ٨ی یکـان از ایغه آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ةؼای  ٥١٦د٣یا ًؼاصی ٣كغهٝ ،ػا وؼوری
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UNESCO: World Conference on Education for Sustainable Development Moving into the
Second Half of UN Decade (2009a).
3
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ک ٥م٤اّث را ای٢چ٤ی ٢جْؼیٖ کؼد٣غ" :اؿاس ایساد ،اَ٧ار و ؿاظح ٢اؿث ،ؿاظح٤ی ک ٥ؿتب ةؼآورده قغن ٣یاز٦ا و

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ5/ ....

اؿث آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ةٗ ٥ؼاظ٨ر ْٚ٨٠یث٦ای ازح١اّیٗ ،ؼ٤٦گی ،اٞٚی١ی و ة٠٨ی ٦ؼ ً ٥ٌٛ٤٠ؼاصی و

ج٘ٞی ٙآ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ،ة ٥دو ا٠ؼ ةـحگی دارد ،اول ای٤ک ٥ارجتاط دا٣كی و کارةؼدی رقح ٥ةا
ج٨ؿْ ٥پایغار کكٖ و دوم ای٤ک ٥مالصیث٦ای ٨٠رد ا٣حُار ٗارغاٝحضنیالن در رقح٨٠ ٥ردُ٣ؼ جغوی ٢ق٨د ،ة ٥زةان ؿاده
٠ی ج٨ان گ٘ث ک ٥ج٘ٞی ٙپایغاری در دا٣كگاه وٚحی رخ ظ٨ا٦غ داد ک ٥دا٣كس٨یان ة ٥مالصیث٦ا و ٚاةٞیث٦ای وؼوری
پایغاری ک ٥از پیف جتیی ٢قغه ،دؿثیاٗح ٥ةاق٤غ جا ةح٨ا٤٣غ ةا چاٝف٦ای پایغاری ٨٠از ٥ق٣٨غ ...از دیغ واٝؽ)2009( 1
ٟ٧٠جؼی٘٠ ٢ا٦ی ٟکٞیغی آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار قا ٜ٠آگا٦ی ،دیغ ٠ضٞی و ز٧ا٣ی٠ ،ـئٝ٨یثپػیؼی ،یادگیؼی ةؼای
ایساد جٕییؼ و ٠كارکث ،یادگیؼی ٠اداما١ْٝؼ ،ر٦یاٗث ک٣ٜگؼ ،جن١یٟگیؼی چ٤غ رقح٥ای و ص٠ ٜـئ( ٥ٞپ٨رآجكی،1393 ،
 )26اؿث و  ٥١٦ای٠ ٢ؤ٦٥٘ٝا در ذی ٜمالصیث٦ای پایغاریٚ ،ؼار گؼٗح٥ا٣غ .الزم اؿث ذکؼ ق٨د ک ٥مالصیث٦ای
پایغاری ج٧٤ا ةؼای دا٣كس٨یان جتیی٣ ٢كغه اؿث و ةؼای اؿحادان و اّىای ٦یئثّ١ٞی ٣یؽ ام٨ل و ٠تا٣ی و ٣یؽ
را٦کار٦ایی در ز٧ث کـب مالصیث٦ا جتیی ٢قغه اؿث ازز ٥ٞ١ةؼ٣ا )2003( 2CSCT ٥٠ج٨ؿي اؿ٨ٞرً ،3ؼاصی قغه
اؿث.

1

Walz
Curriculum, Sustainable Development, Competence, Training.
در ای ٢راؿحا مالصیث٦ای آ٨٠زقگؼ در راةٌ ٥ةا کـب دا٣ف پایغاری ،ارزش٦ا و اظالق پایغاری ،ج٘کؼ ؿیـح١ی ،اصـاس و اٚغام

2

ْ٠ی ٢و ج٘ـیؼ قغه اؿث.(UNECE).
Sleure

3
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ةؼ٣ا٥٠ریؽی و مالصیث و ٚاةٞیث٦ای الزم پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان در رقح٨٠ ٥ردُ٣ؼ ق٤اؿایی گؼدد.
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ٌ٠ا ٥ْٝجسؼةیات کك٨ر٦ای ز٧ان در ظن٨ص ج٘ٞی ٙآ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار در ُ٣ام آ٨٠زش دا٣كگا٦ی٣ ،كانگؼ آن اؿث ٦ؼ کك٨ر
٠ید٦غ ک ٥دو کك٨ر اؿحؼاٝیا و ا٣گٞـحان و کا٣ادا ةا٦غف زیـث٠ضیٌی ،ة ٥جغوی ٢مالصیث٦ای پایغاری در رقح٦٥ای جضنیٞی پؼداظح٥
و ةؼ ارجٛاء ج٨ا٤١٣غی دا٣كس٨یان و اؿحادان ة ٥روش٦ای ٠ح٘اوت اٚغام ورزیغها٣غ.
زغول  -1جسارب دا٣كگاه٦ای ز٧ان در ظن٨ص ةؼٚؼاری آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی (ٗ٧ام و رو٨ا٘٣ؼ)1394 ،
٦غف پایغاری
اؿحؼاٝیا

زیـث٠ضیٌی

ا٣گٞـحان

زیـث٠ضیٌی

٤ٞ٦غ

جؼکیتی

کا٣ادا

زیـث٠ضیٌی

٤٦غ

ازح١اّی

٠کؽیک

زیـث٠ضیٌی

روش
جٌاةٙ

٠ضح٨ای

اٚغا٠ات
پایغاری

ةا

اٚغا٠ات ازؼایی

جغوی ٢مالصیث پایغاری ةؼای رقح ٥کارق٤اؿی ٤٧٠غؿی و ةْىی
رقح٦٥ا ،ارجٛاء ؿ٨اد پایغاری اّىای ٦یئثّ١ٞی در ةؼك پایغاری
( ،)Carew & Mitchel. 2008ةؼ٣ا ٥٠گام٦ای ؿتؽ ةؼای دا٣كس٨یان
( Kaufman et al. 2006و .)Gumley 2006

ارجٛاء

جغوی ٢مالصیث٦ای پایغاری ٌ٠اة ٙاو٨ٝیث٦ای پایغاری کك٨ر) (داو و

ؿ٨اد پایغاری

١٦کاران ،)2005 ،قتک ٥آ٨٠زش (ایساد ج٨ا٤١٣غی ةؼای دا٣كس٨یان و
٦یئثّ١ٞی (ً .)Purvis et al 2013ؼاصی یک واصغ درؿی
٠یانرقح٥ای اظحیاری (ENGSC: 2008؛.)2009 ،EPS

آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار

جكکی ٜک١یح ٥جن١یٟگیؼی دوٝحی قا ٜ٠وزارجعا٦٥٣ای کكاورزی،
٠ـک ،٢آ٨٠زشٗ ،ؼ٤٦گ و ّ٨ٞم ،ا٨٠ر ظارز ،٥صٜ١و ٜٛ٣و ا٨٠ر و
اٚحنادی١٣ ،ای٤غگان ک١یـی٨ن ٞ٠ی ی٣٨ـک ،٨ک١یحٞ٠ ٥ی ج٨ؿْ ٥پایغار
(.)2008

پایغاری

راها٣غازی چ٧ار پؼوژه ٤٦ؼی -اک٨ٝ٨ژیکی (ً ،)2013 -2012ؼاصی

اٗؽایف

آگا٦ی٦ای

٦یئثّ١ٞی و دا٣كس٨یان ،ج٘ٞیٙ

وبؿایحی ةؼای آ٨٠زش و ٢١ظغ٠ث اؿحادان ،ج٘ٞی ٙآ٨٠زش ةؼای

آ٨٠زش پایغاری و ٠ضیيزیـحی

ج٨ؿْ ٥پایغار در ةْىی رقح٦٥ا ،ارائ ٥گ٨ا٦ی ٠ضیيزیـحی ة ٥دا٣كس٨یان
(.)Sims & Falkenberg. 2013

ج٘ٞی ٙپایغاری در ةؼ٣ا٥٠ریؽی

ج٨ؿْ ٥پایغار ،پایغاری جسارت ،ةؼ٣ا ٥٠را٦تؼدی ٔػایی ،ج٘ٞی ٙدوره٦ا،

آ٨٠زقی ز٧ث جٕییؼ ازح١اّی و

ةعكی از ٨٠وّ٨ات درؿی ،زا ٥ْ٠و ٠ضیيزیـث٠ ،غیؼیث

ج٨ؿْ ٥زا١ّٞ ٥ْ٠ی ٤٦غ

٠ضیيزیـث ،دا٣كگاه ؿتؽْٗ ،اٝیث٦ای دا٣كس٠ ٨ض٨ر :ؿ١پ٨زی٨م و
گؼوه٦ای ؿتؽ (.)Chohkar. 2010

جغریؾ ،پژو٦ف ،ظغ٠ات ةؼون

ةؼگؽاری کارگاه٦ای ْٗاٝیث٦ای ٗؼ٤٦گی ،ارائ ٥واصغ درؿی ازتاری،
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ةؼ اؿاس ا٦غاف پایغاری ک ٥ة٥ج٤اؿب ْٚ٨٠یث ٠غُ٣ؼ دارد ،روش ظامی را ةؼگؽیغه و اٚغا٠اجی در آن راؿحا ا٣سام ٠ید٦غ .زغول ٣كان

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ7/ ....

در ص٨زه جٝ٨یغ پاكجؼ ،اٚغا٠ات پیگیؼا ،٥٣آ٨ٝدگی ؿاز٠ان٦ا٠ ،غیؼیث
٠ضیيزیـحی ،اٗؽایف پایغاری در ٠ؤؿـات آ٨٠زقی( ،اوٝی ٢دا٣كگاه
ازؼاک٤٤غه ٠غیؼیث پایغاری) ()2011 .Velazques

جاک٨٤ن جْاریٖ ٠حّ٨٤ی ةؼای مالصیث٦ای پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان و اؿحادان ة٨٤ّ٥ان ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ٦غف در ٨٠و٨ع ج٨ؿْ ٥پایغار ارائ٥
قغه اؿث ک ٥أٞب آن٦ا کـب مالصیث٦ا را در ؿ ٥ةُْغ دا٣ف ،ةی٤ف و ٧٠ارت ٚاةٜةؼرؿی و ا٣غازهگیؼی ٠یدا٤٣غ.
"٨٠چیؽوکی و ٗادای ،)2010( "1٨از اٚغا٠ات "ر٦یاٗث٦ای مالصیث ٠ض٨ر" در آ٨٠زش ّاٝی ة٨٤ّ٥ان اةؽاری ةؼای کـب جٕییؼ ازح١اّی
و آ٨٠زقی ة٥ؿ٨ی پایغاری ٣ام ةؼدها٣غ ( ٜٛ٣از ٗ٧ام و رو٨ا٘٣ؼ ،)43 ،1394 ،ریچ ٢و ؿاٝگا٣یک )2003( 2و "ؿگاالس" (،)2009
مالصیث را جؼکیتی پ٨یا از ٧٠ارت٦ای ق٤اظحی و ٗؼاق٤اظحی ،دا٣ف و درك٧٠ ،ارت٦ای ّٞ١ی ،ذ٤٦ی ٠یان ٗؼدی و ارزش٦ای اظالٚی
جْؼیٖ ٠یک٤٤غ" ،ؿگاالس" (٦ )2009غف ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زقی را پؼورش مالصیث٦ا ٠یدا٣غ و اةؼاز ٠یک٤غ ک ٥مالصیث ٠یج٨ا٣غ ةؼ
روی یک ًیٖ ٚؼار گیؼد و ج٨ا٣ایی ج٨ؿْ ٥از ًؼی ٙج١ؼی ٢و آ٨٠زش را داقح ٥ةاقغ" .ةارث و ١٦کاران"" ،)2007(3مالصیث٦ای
پایغاری" را ٠س٥ّ٨١ای از دا٣ف٧٠ ،ارت و ٣گؼش٦ایی کٗ ٥ؼد را ةؼای ا٣سام ٛٗ٨٠یثآ٠یؽ وَایٖ و ص٠ ٜكکالت ةا ج٨ز ٥ة ٥چاٝف٦ا و
ٗؼمث٦ای پایغاری در ز٧ان ج٨ا٤١٣غ ٠یؿازد ،جْؼیٖ ٨١٣دها٣غُ٣ .ام ًت٥ٛة٤غی مالصیث٦ای پایغاری 4ؿگاالس ( ،)2009ک ٥کاٜ٠جؼی٢
ُ٣ام پیك٧٤اد قغه از ٠یان جْاریٖ ٠حْغد اؿث ،قا ٜ٠ؿً ٥ت ٥ٛدا٣ف و درك از پایغاری ،ج٨ا٣ایی٦ا و ٣گؼش٦اؿث (قک .)1 ٜة ٥ای٢
٤ْ٠ی ک ٥پیف از ٦ؼ اٚغا٠ی ةایغ دا٣ف و درك از ٨٧٘٠م پایغاری ج٨ؿي دا٣كس٨یان ٗؼاگؼٗح ٥ق٨د و از آن در ةـیاری از ٤٠اةِ ة٨٤ّ٥ان
"ؿ٨اد پایغاری٣ "5ام ةؼده قغه اؿث ،ج٨ا٣ایی٦ا ٣یؽ ،قا ٜ٠ج٨ا٣ایی ج٘کؼ ظالق ،ا٣حٛادی و ؿیـح١ی در پایغاری١٦ ،کاری ٠یانرقح٥ای،
ج٨ا٣ایی ص٠ ٜـئ ،٥ٞجن١یٟگیؼی٠ ،كارکثز٨یی١٦ ،غٝی و ٠غیؼیث جٕییؼ اؿث ،و ١٦ی٨ً٢ر ٣گؼش قا ٜ٠جْ٧غپػیؼی ة ٥پایغاری،
صـاؿیث٦ای زیـث٠ضیٌی ،اصحؼام ة٣ ٥ـ٦ٜای گػقح ،٥صال و آی٤غه جْؼیٖ قغه اؿث (ٗ٧ام و رو٨ا٘٣ؼ.)49 :1394 ،
1

Mochzuki & Fadeeva.
Rechen & Salganik
3
Barth et al.
4
Sustainable Competency
5
Sustainable Literacy.
2
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اٚحنادی

دا٣كگا٦ی ،ؿتؽ کؼدن

ج٨ؿْ ٥پایغار در ةؼ٣ا٤٧٠ ٥٠غؿی (کارق٤اؿی ،ارقغ و دکحؼی) پژو٦ف
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ابعاد
صالحیتيای

نگرش

پایداری

توانش

قک٠ -1 ٜغل ٠٨٧٘٠ی مالصیث٦ای پایغاری ؿگاالس (ؿگاالس)2009 ،

پژو٦ف٦ای ا٣سامقغه در ظن٨ص ج٨ؿْ ٥پایغار و م٤ایِدؿحی در د٦٥٦ای اظیؼ ،صاکی از ای ٢ا٠ؼ اؿث ک ٥م٤ایِدؿحی در ٦ؼ دو
رویکؼد ؿ٤حی و ٠غرن ،ج١ؼی٤ی ةؼای ةؼٚؼاری پایغاری ازح١اّی ،زیـث٠ضیٌی و اٚحنادی اؿث و ٠ؤ٦٥٘ٝایی را داراؿث ک٠ ٥یج٨ا٣غ ةا
٣گا٦ی  ٨٣در ٠ـیؼ ةؼٚؼاری ج٨ؿْ ٥پایغار ٨٠رد واکاوی ٚؼار گیؼد .ؿایؼ ٌ٠اْٝات ة٨ً٥ر جعننی در ظارج از ایؼان ا٣سامقغه اؿث.
ظارج از ایؼان در ای ٢ظن٨ص ٣یؽ ز" ٥ٞ١آدا٠ـ٨ن" )2009( 1م٤ایِدؿحی در ز٨ا٠ ِ٠غرن را یک ق٤اظث ظالٚا ٥٣از پایغاری ٌ٠ؼح
کؼده و آن را در ٠ح ٢ج٨ؿْ ٥پایغار ة٨٤ّ٥ان یکراه ص ٜزغیغ و ٠ح٘اوت از روش٦ای دیگؼ ٌ٠ؼحقغه در ج٨ؿْ ٥پایغار اّالم کؼده اؿث
(آدا٠ـ٨ن .)2009 ،یاٗح٦٥ای "ؿ٤ث" )2009( 2و پژو٦ف٦ای ة٥دؿثآ٠غه از "ک٘٤ؼا٣ؾ ٣ئ٨کؼاٗث" )2009( 3و "ک٘٤ؼا٣ؾ ؿاظث آی٤غه"

4

( )2007در ظن٨ص م٤ایِدؿحی و ج٨ؿْ ٥پایغار ٣كان ٠ید٦غ ک ٥م٤ایِدؿحی از ًؼی ٙرواةي ا٣ـا٣ی ،ظ ٙٞو ٗ ٟ٧و ج٘ـیؼ ز٣غگی ،ةا
رواةي ٗؼ٤٦گی و ازح١اّی و ١٦ی٨ً٢ر رواةي ةا ًتیْث و در٧٣ایث ةا اٚحناد و ْ٠یكث و ایساد ٗؼمث٦ای گـحؼدهجؼ اٚحنادی ،دارای
ارجتاط پیچیغه و درٟ٦ج٤یغهای ٦ـح٤غ .در ظن٨ص ارزش٦ا و ویژگی٦ای م٤ایِدؿحی در ج٨ؿْ ٥پایغارٌ٠ ،اْٝات ٗؼاوا٣ی ا٣سامقغه
اؿث" ،چان و ١٦کاران" )2017(5در ٌ٠اْٝات ظ٨د ٣كان داد٣غ ک ٥ارجتاط م٤ایِدؿحی و ٤٦ؼ٤٠غ-مْ٤ثگؼ ةا پایغاری ة٨ً٥ر ّ٠٨١ی
1

Adamson. G
Sennet. 2009
3
Neocraft Conferenc 2009
4
Future Making Conference. 2007.
5
Zhan et al.
2

Downloaded from ihej.ir at 5:09 +0430 on Saturday May 15th 2021

دانش

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ9/ ....

کؼدها٣غ (چان و ١٦کاران ،)3 :2017 ،در پژو٦ف دیگؼی" ،چان و واٝکؼ"  ،)2018(1ارزش٦ای م٤ایِدؿحی را در ارجتاط ةا پایغاری ة٥
دودؿح ٥ةیؼو٣ی و درو٣ی جٛـی ٟکؼدها٣غ ،ک ٥در ای ٢دؿح٥ة٤غی ،ارزش٦ای زیـث٠ضیٌی و اٚحنادی در ةعف ةیؼو٣ی و ارزش٦ای
ازح١اّی ،ة٠٨ی و ٗؼدی (ارزش٦ای ٨٤ْ٠ی) در ةعف درو٣ی ٚؼار دار٣غ (چان و واٝکؼ.)5 :2018 ،
در ایؼان دو ٌ٠ا ٥ْٝجعننی در ای٨٠ ٢و٨ع ا٣سامقغه اؿث .کؼی١ی ( )1399در پژو٦ف ةازجغوی ٢قی٨ه آ٨٠زش م٤ایِدؿحی در دوره
کارق٤اؿی ةا رویکؼد ج٨ؿْ ٥پایغار ،ةا ج٨ز ٥ة ٥ج٨٤ع و گـحؼش م٤ایِدؿحی در ایؼان و جأدیؼ آن در ج٨ؿْ ،٥ةٌ٠ ٥ا ٥ْٝدر ظن٨ص ارجتاط
م٤ایِدؿحی در ایؼان و ج٨ؿْ ٥پایغار و چاٝف٦ای آ٨٠زش دا٣كگا٦ی آن در ٠ـیؼ دؿحیاةی ة ٥اٝگ٨ی آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار پؼداظح٥
و ُ٣ام ْٗٞی را ّٞیرٔ ٟاؿحْغاد٦ای و َؼٗیث٦ای ٤٠اؿب ةؼای اؿحٛتال از اٝگ٨ی زغیغ ،ة ٥دٝی ٜوْٖ ٠غیؼیث آ٨٠زقی و جـٞي ُ٣ام
آ٨٠زش ا٣حٛاٝی ةؼ قی٨ه آ٨٠زش در ای٠ ٢ـیؼ ٣اةـا٠ان ارزیاةی کؼده اؿث .پ٨ر٤٠غ و ١٦کاران ( )1399در ٌ٠ا ٥ْٝچاٝف٦ای ج٘ٞی ٙاٝگ٨ی
آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی م٤ایِدؿحی ،ة ٥آؿیبق٤اؿی ُ٣ام آ٨٠زقی ْٗٞی در ٚتال اٝگ٨ی آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار
پؼداظح ٥و چ٧ار چاٝف ،ؿیاؿثگػاری ٠تح٤ی ةؼ جعنل گؼایی ،ةؼ٣ا ٥٠درؿی پ٨چ ،ادراك ؿعث و آ٨٠زش ؿ٤حی ة٥زای یادگیؼی
ة٨٤ّ٥ان ةازدار٣غه٦ای ازؼای ای ٢ج٘ٞی ٙق٤اؿایی کؼد٣غ.
آ٨٠زش رؿ١ی م٤ایِدؿحی در ایؼان ٠غرن ،ج٧٤ا در  ٌِٛ٠دا٣كگا٦ی ة٨٤ّ٥ان یکی از رقح٦٥ای زیؼگؼوه ٤٦ؼ٦ای کارةؼدی م٨رت
٠یگیؼد ک ٥صغود  4د ٥٦از جأؿیؾ آن ٠یگػرد (جأؿیؾ رقح ،1362 :٥جن٨یب ؿؼٗن ٜدروس٠ )1366 :ضح٨ای آ٨٠زقی ُ٣ؼی و ّٞ١ی
ای ٢رقح ٥ةؼگؼٗح ٥از ٤٦ؼ -مْ٤ث ایؼا٣ی و ٠حْ ٙٞة ٥ص٨زه ٠یؼاث ٗؼ٤٦گی ٨١ٞ٠س و ٣ا٨١ٞ٠س 2ایؼا٣ی اؿث٦ .غف از جأؿیؾ ای ٢رقح،٥
٠س٧ؽ ٨١٣دن اٗؼاد ٠حْ٧غ ة ٥دا٣ف ،جسؼة ٥و کارایی ّٞ١ی در م٤ایِدؿحی ایؼان اؿث ک ٥ةا ک١ک ة ٥اصیاء ،ج٨ٛیث و ٦غایث ٨ٌٞ٠ب ای٢
م٤ایِ و ص١ایث ٨٤ْ٠ی و ٠ادی از اؿحادکاران و ٤٦ؼ٤٠غان در ز٧ث اؿحٛالل ٗؼ٤٦گی و اٚحنادی کك٨ر گام ةؼدار٣غ .در ةعف وؼورت و
ا١٦یث رقح ٥آ٠غه ک ٥م٤ایِدؿحی یکی از ز٠ی٦٥٤ا و ا٠کا٣ات ةا٨ٛٝهای اؿث ک٠ ٥یةایـث ٨٠ردج٨ز ٥ة٨ده١٦ ،انً٨ر در ةؼ٣ا٥٠ریؽی
اٚحنادی و ازح١اّی دوٝث ٣یؽ ةغان ج٨ز٨١٣ ٥ده و یا ؿؼ٠ای٥گػاری ةؼ روی آن را ٞ٠ض٨ظ داقح ٥و در ز٧ث ٣ی ٜة ٥م٤ایِ ظ٨دک٘ا و ٘٠یغ
ةا صٍ٘ ْ٠ا٣ی ٗؼ٤٦گی٨٠ ،و٨ع ٌ٠ا ٥ْٝآ٨٠زش و پژو٦ف وا ِٚگؼدد (ؿؼٗن ٜدروس ٠ن٨ب کارق٤اؿی م٤ایِدؿحی .)1366 ،ای ٢رقح٥
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پػیؼٗح ٥قغه و دا٣ف جعننی م٤ایِدؿحی ،ة٠٨یؿازی ،اظالق٠غاری و جغوام ؿ٤ث را ة٨٤ّ٥ان ویژگی٦ای م٤ایِدؿحی پایغار ق٤اؿایی
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دارای  138واصغ اؿث ک ٥قا ٜ٠دروس پای ،٥امٞی ،جعنل و اظحیاری اؿث ،در ای ٢رقح 9 ٥کارگاه جعننی وز٨د دارد ک ٥ةا رویکؼد

در ازؼای آ٨٠زش آکاد٠یک م٤ایِدؿحی در ایؼان ،جأدیؼ روش٦ای ؿ٤حی اؿحاد -قاگؼدی و ام٨ل اظالٚی و آ٨٠زقی کٔ ٢٧یؼٚاةٜا٣کار
اؿث .در رقح ٥م٤ایِدؿحی ،اؿحادان ٛ٣ف ةـیار ١٧٠ی در یادگیؼی دا٣كس٨یان دار٣غ و آ٨٠زش ٠حکی ة ٥صى٨ر اؿحادان اؿث ،ة ٥جْتیؼ
دیگؼ ،اؿحاد در ای ٢رقحٛ٣ ٥ف ٠ؼزْیث دارد١٦ ،چ٤ی ٢ةعف امٞی آ٨٠زش در ای ٢رقح ٥کارگا٦ی و از ًؼی ٙیادگیؼی جسؼةی و یادگیؼی
در د٣یای واْٚی رخ ٠ید٦غ ک ٥در ُ٣ام آ٨٠زقی ک /٢٧ؿ٤حی ة٥راصحی ٚاةٜازؼا ة٨ده و در آ٨٠زش آکاد٠یک ة ٥دٝی ٜز٠انة٤غی دوره٦ای
جضنیٞی ،ة ٥یادگیؼی در ٠ضیي ةـح ٥کارگاه آ٨٠زقی ٠ضغود قغه اؿث١٦ .چ٤ی ٢در "ٗح٨ت٣ا٦٥٠ا" 1و "رؿائ ٜاظ٨ان اٝن٘اء" 2چگ٣٨گی
ًی ًؼی ٙجْٞی ٟدیغن در ای ٢ص٨زه قؼح داده قغه و رّایث ٠ـائ ٜاظالٚی و دی٤ی (ٗؼدی و ازح١اّی) ٨٠زب مغور ٠س٨ز یادگیؼی
ٗ٨٤ن امٞی و جعننی در ٦ؼ صؼٗ٥ای ٚیغ قغه اؿث .ة ٥ای٤ْ٠ ٢ی ک٦ ٥ؼ ٗؼدی ةا جکی ٥ةؼ جعنل یا اّالم آ٠ادگی ٗؼاگیؼی ازازه ورود
ة ٥ای ٢ص٨زه را ٣غاقح ٥اؿث ،ا٠ا در ُ٣ام دا٣كگا٦ی ای٠ ٢س٨ز از ًؼی ٙگػرا٣غن آز٨٠ن ورودی ک٤ک٨ر مادر ٠یق٨د .از دیگؼ ویژگی٦ای
ای ٢رقح٠ ٥یج٨ان ة ٥دروس پؼوژه٠ض٨ر و ٠ـئ٠ ٥ٞض٨ر اقاره کؼد ،دا٣كس٨یان ای ٢رقح ٥از ایً ٢ؼی٠ ٙیج٨ا٤٣غ جسؼةیات ظ٨ةی در ج١ؼی٢
ًؼح ٠ـئ ،٥ٞروش٦ای ص٠ ٜـئ ،٥ٞجن١یٟگیؼی و ٠غیؼیث و ٠كارکثز٨یی و ١٦ی٨ً٢ر ج١ؼی٧٠ ٢ارت٦ای ج٘کؼی ؿٌش ةاال ،ازز٥ٞ١
ج٘کؼ ا٣حٛادی و پؼؿكگؼ و ٣یؽ ،ج٘کؼ ظالق ةؼای ص٠ ٜـئ ٥ٞو روش٦ای پژو٦ف در ای ٢ص٨زه کـب ١٣ای٤غ .در رقح ٥م٤ایِدؿحی
دا٣كس٨یان ةا ا٨٣اع ٧٠ارت٦ا و ٗ٨٤ن ؿاظث و جٝ٨یغ و جؽیی ٢ة ٥روش٦ای ک ٢٧و ٔیؼ ٠اقی٤ی و ٠حکی ة٧٠ ٥ارت ٗؼدی آق٤ا ٠یق٣٨غ ک٥
٠یج٨ا٣غ در ج١ؼی ٢ویژگی٦ای ٗؼدی (روصی و اظالٚی) ایكان ٠ؤدؼ ةاقغ و ١٦چ٤ی ٢از ایً ٢ؼی ٙةا ٨٠اد ًتیْیٔ /یؼ مْ٤حی و ة٠٨ی و
ظ٨اص آن٦ا آق٤ا قغه و روش٦ای ٗؼآوری آن٦ا را ،ةً ٥ؼق ؿاده و ٔیؼ ٠اقی٤ی ٗؼاگؼٗح ٥و در٣حیس ٥ةا ز٠ی ٢و ًتیْث و ٠ضیيزیـث
ارجتاط ةیكحؼی پیغا ٠یک٤٤غ .ای ٢ظنائل ،ةا ا٦غاف و روش٦ای آ٨٠زش ةؼی ج٨ؿْ ٥پایغار ١٦ـ ٨اؿث و ج٘ٞی ٙج٨ؿْ ٥پایغار در
آ٨٠زش ّاٝی م٤ایِدؿحی را وؼوری و درّی٢صال ؿ٠ ٜ٧ی١٣ایا٣غ.
1

ٗح٨ت٣ا٦٥٠ا٧ّ ،غ٣ا٦٥٠ایی ةسا٠ا٣غه از ام٤اف ٠عح ٖٞمْ٤ثگؼان و قا ٜ٠ام٨ل ُ٣ام٤٠غ م٤اّث٦ای ٠ح٨٤ع در ج١غن اؿال٠ی اؿث ،از ز٥ٞ١

ٗح٨ت٣ا ٥٠ؿٌٞا٣ی و ا٘ٝح٨ه و آیی ٢ز٨ا١٣ؼدی (ةٞعاری 51)1388 ،یا  52رؿا ٥ٝدر چ٧ار ةعف جغوی ٢قغه اؿث ،اظ٨ان ٨٠و٨ع آ٧٣ا را ٗ٨٤ن،ّٟٞ ،
َؼایٖ صک١ث٠ ،تا٣ی آداب و ْ٠ا٣ی صٛی٠ ٙـحعؼج از کالم مٗ٨یان ذکؼ ٠ی ک٤٤غ .ةعف اول ،ة ٥ا٨٣اع م٤اّات پؼداظح ٥قغه اؿث (ةٞعاری.)1388 ،
2

 51یا  52رؿا ٥ٝدر چ٧ار ةعف جغوی ٢قغه اؿث ،اظ٨ان ٨٠و٨ع آ٧٣ا را ٗ٨٤نَ ،ّٟٞ ،ؼایٖ صک١ث٠ ،تا٣ی آداب و ْ٠ا٣ی صٛی٠ ٙـحعؼج از کالم

مٗ٨یان ذکؼ ٠یک٤٤غ .ةعف اول ،ة ٥ا٨٣اع م٤اّات پؼداظح ٥قغه اؿث (ةٞعاری.)1388 ،
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٤٦ؼ٦ای ٗاظؼ و ٞ٠ی و ٗؼاظ٨ر ٤٦ؼ٦ای رایر در ز٠ان جأؿیؾ رقح ٥ا٣حعاب قغها٣غ.

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ11/ ....

دروس ٠تا٣ی پایً ،٥ؼاصی ،دروس جاریعی ،دروس پژو٦كی و ظالٚیث اؿث و ٨٠و٨ع پایغاری در اةْاد ٠عح ٖٞچ٧ارگا ٥٣در ٠ضح٨ای
ؿؼٗن ٜوز٨د ٣غارد .در صٛیٛث ،در صال صاوؼ ،ؿؼٗن٨٠ ٜز٨د ،آ٠ادگی گام ةؼداقح ٢ة ٥ؿ١ث ج٘ٞی ٙج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش رقح ٥را
٣غارد (کؼی١ی)1399 ،
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٨١٣دار ٛ٠ -1ایـ ٥آ٠اری ٨٠و٨ع دروس در کارق٤اؿی م٤ایِدؿحی (کؼی١ی)1399 ،

٠ت٤ای ُ٣ؼی ای ٢پژو٦ف ةؼ ٝؽوم کـب مالصیث٦ای الزم پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان در رقح٦٥ای جعننی اؿح٨ار اؿث و در ای ٢راؿحا،
از ٠غل ؿگاالس ( )2009ة٧ؼه ةؼده قغه اؿث ،ة ٥ای٤ْ٠ ٢ی ک ٥در یاٗح٦٥ای صام ٜاز پژو٦ف در ؿ ٥ةّْغ دا٣ف ،ج٨ا٣ف و ٣گؼش
ًت٥ٛة٤غی ؿگاالس ،اؿحعؼاج و دؿح٥ة٤غی ٠یق٣٨غ جا ٠كعل ق٨د ک٦ ٥ؼ اٚغام کغام یک از اةْاد ؿ٥گا ٥٣را ج٨ٛیث ٠یک٤غ.

روش ٌ٠ا٥ْٝ
روش ایٌ٠ ٢ا ٥ْٝدر دؿح٥ة٤غی جضٛیٛات ةؼصـب ٦غف کارةؼدی و ازُ٣ؼ دؿح٥ة٤غی جضٛیٛات ةؼصـب ٣ض٨ه گؼدآوری داده٦ا ،ج٨می٘ی
اؿث  ،رویکؼد پژو٦ف کی٘ی از ٨٣ع اکحكاٗی اؿث .زغول  2چارچ٨ب روشق٤اؿی ای ٢پژو٦ف را ارائ٠ ٥ید٦غ.
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ٌ٠ا ٥ْٝکؼی١ی (٣ )1399كان داد ک ٥ؿؼٗن ٜدروس م٤ایِدؿحی ازُ٣ؼ پؼاک٤غگی ٨٠و٨ع (٨١٣دار ،)1قا ٜ٠م٤ایِدؿحی و ٤٦ؼ ؿ٤حی،
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زغول  -2چارچ٨ب روشق٤اؿی پژو٦ف
ردیٖ
1

٦غف پژو٦ف

کارةؼدی

2

رویکؼد روشق٤اؿی

کی٘ی

2

رویکؼد ٠ضح٨ایی

اک٨ؿیـح١ی در آ٨٠زش پایغاری

4

روش پژو٦ف

اکحكاٗی

5

اةؽار گؼدآوری داده٦ا

٠ـح٤غ و کحاةعا٥٣ای٠ /ناصت٣ ٥ی٥١ؿاظح٤١غ

6

٥٣٨١٣گیؼی پژو٦ف

٦غٗ٤١غ ،گ ٥ٝ٨ٞةؼٗی ،جا ز٠ان رؿیغن ة ٥اقتاع ُ٣ؼی

7

روش جضٞی ٜداده٦ا

کغگػاری ؿ٠ ٥ؼص٥ٞای و یاٗح ٢ارجتاط ٠٨٧٘٠ی ةی ٢آن٦ا (٠ى٣٨١ی)

8

روایی

وٗاداری ةُ٣ ٥ؼ٦ا و گ٨ی٦٥ای ظتؼگان( ،اّىای ٦یئثّ١ٞی و پژو٦كگؼان  ٌِٛ٠دکحؼی ک ٥در ای ٢ص٨زه

9

٠الصُات اظالق صؼٗ٥ای

ٛ٠ا ٥ٝیا ًؼح پژو٦كی ازؼاقغه داقح٤غ).
٠ضؼ٠ا٠ ٥٣ا٣غن اًالّات ظتؼگان٠ ،كارکث داوًٞتا ٥٣و ...

ًیٖ ٠ناصت٥ق٣٨غگان را ظتؼگان ص٨زه آ٨٠زش م٤ایِدؿحی ک ٥از پیفکـ٨جان و ةؼ٣ا٥٠ریؽان اوٝی ٥رقح ٥در اوای ٜد 60 ٥٦گؼٗح ٥جا
٠غیؼان ةاؿاة ٥ٛگؼوه٦ا و ١٦ی٨ً٢ر اؿحادان جعننی رقح ٥و ؿایؼ رقح٦٥ای ٤٦ؼ ک ٥از اةحغا در ا٠ؼ آ٨٠زش رقح ٥ة٥م٨رت زغی و
جأدیؼگػار در دروس ارائ٥قغه ٠كارکث آ٨٠زقی و ازؼایی و پژو٦كی داقح٥ا٣غ ،ةْالوه ٣ـ ٜدوم و ؿ٨م اؿحادان ک ٥ووْیث و قؼایي
ا٠ؼوزی آگا٤٦غ و ١٦چ٤ی ،٢پژو٦كگؼان آ٨٠زش ّاٝی و ج٨ؿْ ٥پایغار و آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ة٥م٨رت ٦غٗ٤١غ ،درةؼ گؼٗح٥
اؿث.زغول  3زْ١یث ق٤اظحی ٠ناصت٥ق٣٨غگان را ارائ٠ ٥ید٦غ .پؼؿك٤ا٠ ٥٠ض ٙٛؿاظح ٥قا ٜ٠ؿؤاالجی در ٨٠رد چگ٣٨گی کـب
مالصیث٦ای پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان ة٨ده و ة ٥روش ٠ناصت٣ ٥ی ٥١ؿاظحاریاٗح ٥ةا ظتؼگان ٌ٠ؼح قغ ،پؾ از ٠ناصت٠ ٥ح٦٢ا پیاده قغه
و ة ٥روش جضٞی٠ ٜى٨١ن در ؿ٠ ٥ؼص ٥ٞکغگػاری قغ.
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ظالم ٥روش پژو٦ف

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ13/ ....
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زغول  -3ویژگی زْ١یث ق٤اظحی ٠ناصت٥ق٣٨غگان

ٗ /14ن٤ٞا١ّٞ ٥٠ی پژو٦كی آ٨٠زش ّاٝی ایؼان* ؿال دوازد *ٟ٦ق١اره اول* ة٧ار 1399

٣حیسٌ٠ ٥ا ،٥ْٝقا٠ 1316 ٜ٠ى٨١ن پای 2 ،٥دؿح٠ ٥ى٨١ن٦ای ٗؼاگیؼ و ٠ 8ى٨١ن ٠ض٨ری اؿث٠ ،ى٨١ن ٗؼاگیؼ اول (ةازآٗؼی٤ی
٠ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری در م٤ایِدؿحی) ،قا ٜ٠ؿ٠ ٥ى٨١ن ٠ض٨ری و ٠ى٨١ن ٗؼاگیؼ دوم (اٚغا٠ات ازؼایی -آ٨٠زقی) ،قا5 ٜ٠
٠ى٨١ن ٠ض٨ری اؿث .دو ٠ى٨١ن ٠ض٨ری در ای ٢ةعف قا٠ 13ٜ٠ؤ ٥٘ٝدیگؼ ٠یةاق٤غ ک ٥ةایغ در جتیی ٢مالصیث٦ای پایغاری
٨٠ردج٨زٚ ٥ؼار گیؼ٣غ ک ٥در٠س٨١ع ٠ 21ى٨١ن ٠ض٨ری ذی٠ ٜى٨١ن ٗؼاگیؼ دوم ق٤اؿایی قغها٣غ .زغول  4رو٣غ کغگػاری ؿ٥
٠ؼص٥ٞای جضٞی٠ ٜى٨١ن را ارائ٠ ٥ید٦غ.
زغول  -4رو٣غ کغگػاری اٚغا٠ات ؿاظحاری در ُ٣ام آ٨٠زش کارق٤اؿی م٤ایِدؿحی ةا٦غف کـب مالصیث٦ای پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان
٠ىا٠ی ٢پای٥

٠ىا٠ی٠ ٢ض٨ری

٘٠ا٦ی٤٦ ٟؼ و م٤ایِدؿحی ،او٨ٝیث ا٠ؼ پیكی٤٦( ٢ؼ) ةؼ ا٠ؼ پـی( ٢م٤ایِدؿحی)٠ ،ـئ ٥ٞا٠ؼوز م٤ایِدؿحی ،زایگاه

ةازظ٨ا٣ی ٠تا٣ی ُ٣ؼی و

م٤ایِدؿحیٛ٣ ،ف 1م٤ایِدؿحی در پایغاری ،م٤ایِدؿحی ْ٠امؼ ،جک٨ٝ٨٤ژی و م٤ایِدؿحی ،م٤ایِدؿحی یک ٤٦ؼ

ّٞ١ی م٤ایِدؿحی و

کارةؼدی٤٦ ،ؼ-مْ٤ث٤٦ ،ؼ٦ای زیتا٤٦ ،ؼ اؿال٠ی٤٦ ،ؼ ٛ٠غس٤٦ ،ؼ دی٤ی ،صٍ٘ اماٝث٠ -ضن٨ل امی -ٜصٍ٘ ٠ضح٨ای
ٗؼ٤٦گی -ةازق٤اؿی ؿ٤ث ایؼا٣ی – اؿال٠ی ،اماٝث م٤ایِدؿحی -ارزش اٗؽوده اماٝث -اماٝث ة٠٨ی -ق٤اظث ٨٦یث،
اماٝث و ْ٠امؼ ؿازی
آ٨٠زش آکاد٠یک م٤ایِدؿحی  ،آ٨٠زش اؿحادقاگؼدی ،آ٨٠زش ؿ٤حی ،جؼزیش آ٨٠زش ؿ٤حی ،کارآ٠غی آ٨٠زش ؿ٤حی،

ةازظ٨ا٣ی ام٨ل و

٣اکارآ٠غی آ٨٠زش ،کارآ٠غی آ٨٠زش اؿحادقاگؼدی ،آ٨٠زش کارگا٦ی ،آ٨٠زش ّٞ١ی ،آ٨٠زش صؼٗ٥ای ،آ٨٠زش ٧٠ارجی،

روش٦ای آ٨٠زش

آ٨٠زش ج٨أم ةا ظالٚیث ،آ٨٠زش رؿ١ی م٤ایِدؿحی ،آ٨٠زش ظن٨می ،آ٨٠زش پؼوژه ٠ض٨ر ،آ٨٠زش ص٠ ٜـئ،٥ٞ
جؼةیث کارآٗؼی ٢در م٤ایِدؿحی ،جؼةیث ٠غیؼ در م٤ایِدؿحی ،آ٨٠زش ج٘ٞیٛی ،اؿحادان ؿ٤ثگؼا ،اؿحادان ّٞ١ی ،اؿحادان
دا٣كگا٦ی ،اؿحادان دؿث چ٤غم ،اؿحادان دؿثاول٠ ،ؼاص ٜآ٨٠زش ؿ٤حی ،کـب ٠س٨ز اؿحادکار صؼٗ٥ای٠ ،ضغودیث ز٠ان
در آ٨٠زش ْٗٞی ،ج٨ا٤١٣غ٠ض٨ری دا٣كس ،٨ا٣گیؽه دا٣كس .٨ةازگكث ة ٥آ٨٠زش ؿ٤حی ،را٦کار٦ای ؿ٤حی در آ٨٠زش.
وؼورت پایغاری در م٤ایِدؿحیٛ٣ ،ف م٤ایِدؿحی در پایغاری ،ج٨ؿْ ٥پایغار و م٤ایِدؿحی ،روش٦ای پایغار در
م٤ایِدؿحی ،جكاة٠ ٥ؤ٦٥٘ٝا ،ارزاع ة٠ ٥ح٨ن ٚغی١٦ ،ٟـ ٨ة٨دن روش٦ا،

م٤ایِدؿحی و آ٨٠زش ةؼای
ج٨ؿْ ٥پایغار

ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری در م٤ایِدؿحی

٤٦ؼ ؿ٤حی -صٍ٘ ٠ضح٨ای ٨٦یحی – ظالٚیث و صٍ٘ اماٝث– صى٨ر ٞ٠ی در ز٧ان -اماٝث ٞ٠یگؼایی -اماٝث

ج٨ؿْ ٥پایغار

٠ىا٠یٗ ٢ؼاگیؼ
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یاٗح٦٥ای پژو٦ف

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ15/ ....

اظالٚی ،پیكؼٗث اظالٚی ،پایت٤غی ة ٥اّحٛادات٠ ،ـئٝ٨یثپػیؼی ا٣ـان در ةؼاةؼ ٦٨٠تث٦ای ظغا .کار
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ّیار اٞ٦یث ،زایگاه ٤٦ؼ٤٠غ ٣ؽد ظغا ،اصحؼام ةً ٥تیْثً ،ی ًؼی .ٙاصحؼام ة ٥ا٣ـان .رظنث د٦ی پیؼ ًؼیْ٠ ،ٙیار

جغوی٤٠ ٢ك٨ر اظالق
پایغاری در م٤ایِدؿحی

ة٨٤ّ٥ان وَی٘ ٥ا٧ٝی ،رّایث ّغاٝث و ا٣ناف ،ام٨ل اظ٨اناٝن٘ا٠ ،ضح٨ای ٗح٨ت ٣ا٦٥٠ا ،آرای ٗحیان ،آ٨٠زش
٠ؼص٥ٞای٠ ،ؼاص ٜاظالٚی آ٨٠زش ؿ٤حی ،اصحؼام ة ٥پیؼان ،اصحؼام ة ٥گػقحگان ،مت٨ری در یادگیؼی ،گؽی٤ف
٤٦ؼآ٨٠ز ،ج٨می٦٥ای اظالٚی ،اٝؽا٠ات اظالٚی ،پایت٤غی ة ٥ام٨ل ،ا٣گیؽهٗ ،ؼدیث دا٣كس ،٨اؿحْغاد و ج٨ا٣ایی
قعنی دا٣كسْ٠ ،٨یار ٠س٨ز ورودٟ٦ ،ا٣غیكی اؿحادکاران و آکاد٠یـی٦٢ا ،گؽی٤ف دا٣كس ،٨پحا٣ـیٜ
دا٣كس ،٨ظ٨دا٣گیعحگی دا٣كس ،٨ا٠کا٣ات دا٣كس.٨
ةاور٦ای اؿحاد٧٠ -ارت صؼٗ٥ای -اّحٛادات -اٚغام پژو٦كی ج٨ؿي اؿحاد٨٦ -ش پژو٦ف اؿحاد٦ -غایثگؼی-
جـ٧یٞگؼی -اظالق اؿحاد -دا٣ف و آگا٦یْ٠ -یار گؽی٤ف اؿحادً -ؼز ج٘کؼ اؿحاد -ج٘کؼ اّحٛادی -ظالق ة٨دن اؿحاد-
٧٠ارت ا٣حٛال -اصحؼام ة٦ ٥ـحی -قکؼ گػاری -اصحؼام ة ٥کؼا٠ث ا٣ـا٣ی -اصحؼام ةً ٥تیْث -گـحؼش اٗ ٙدیغ اؿحاد-
گـحؼش دا٣ف اؿحاد٠ -غیؼیث ارجتاط دا٣كس ٨و اؿحاد -ق٤اظث ز٧ان زغیغً -ؼح پؼؿف٦ای ظالٚا -٥٣ةؼٚؼاری جْاٜ٠

ج٨ا٤١٣غؿازی اؿحادان

و یادگیؼی ةی ٢اؿحاد و دا٣كس ٨و ةیؼون از دا٣كگاه -ةؼظ٨رد ظالٚا ٥٣ةا ج٨ؿْ ٥پایغار -آزادی ّ ٜ١اؿحاد -آزاد گػاری
دا٣كس -٨ز٠ی ٥٤ایساد ج٨٤ع  – ....ز٠ی ٥٤وؿْث دیغ -م٨رتپػیؼی ظالق ةا ٠كا٦غه و دیغنٛ٣ -غ گػقحگان – ج٨ا٣ایی
اؿحاد٧٠ -ارت اؿحاد ّٟٞ -و دا٣ف اؿحاد -جؼةیث دا٣ف٠ض٨ر اؿحادٔ -ؼبگؼایی آ٨٠زقی -اؿحاد و ٠كکٜدار -آگا٦ی
اؿحادان و ١ْٞ٠ان دگؼا٣غیف -جؼکیب ١ْٞ٠ان ؿ٤حی و آکاد٠یک -درگیؼی اؿحادان -گـحؼش یادد٦ی اؿحادان -ةؼٚؼاری
ّغاٝث ةی ٢ؿٞی ج٨ؿي آ٨٠زش -اؿح٘اده اؿحادان از جسارب یکغیگؼ – ق٤اؿایی ٠كکالت -جغریؾ – ارجٛاء جْا٠الت در
آ٨٠زش -گ٘ثوق٨٤د جسؼةیات اؿاجیغ -جْا٠الت صؼٗ٥ای اؿحادان -اؿحاد ظالق -اؿحاد ٠ـئ٠ ٥ٞض٨ر -اؿحاد ٠ؼجتي ةا
د٣یای واْٚی -قعنیث اؿحاد -اؿحاد جسؼةی -اؿحاد آکاد٠یکّ -غم ٠ؼزْیث اؿحاد -جْا ٜ٠اؿحاد در یادگیؼی دوًؼٗ.٥
روزآ٠غیْ٠ :امؼؿازی ٗؼ٤٦گْ٠ -امؼؿازی جک٨ٝ٨٤ژی -آی٤غه ٣گؼی -جٕییؼ ٣گاه ٨٦یحی -جض٨ل ٨٦یث -آ٨٠زش
ة٥روز ق٨د -قؼایي ا٠ؼوزی م٤ایِدؿحی -آ٨٠زش ْٗٞی ٔیؼ ٠ؤدؼ -جسؼة٦٥ای ا٠ؼوزی -آ٨٠زش م٤ایِدؿحی پایغار در
دا٣كگاه٦ای ز٧ان -جک٨ٝ٨٤ژی ْ٠امؼ -جک٨ٝ٨٤ژی ٠ؼجتي ة ٥م٤ایِدؿحی -ةؼظ٨رد ةا جک٨ٝ٨٤ژیَ -ؼٗیث٦ای جک٨ٝ٨٤ژی
در م٤ایِدؿحی٠ -ضغودیث٦ای جک٨ٝ٨٤ژی ْ٠امؼ -ق٤اظث ز٧ان زغیغ -ج٘ٞی ٙؿ٤ث و ٠غر٣یح -٥م٤ایِدؿحی ْ٠امؼ-
گؼایی -ة٥روز قغن روش٦ا -د٣یای ا٠ؼوز٠ -ـائ ٜرٗحاری ا٠ؼوز٨٠ -اد اوٝیْ٠ ٥امؼً -ؼاصی ْ٠امؼ -دیؽایْ٠ ٢امؼ.
روزآ٠غی دا٣ف ُ٣ؼی :دا٣فپػیؼی ،ز ٨ٞةؼدن ّ ،ٟٞجض٨ل دا٣فة٤یاد ،دا٣ف ق٤اظحی ،دا٣ف جضٞیٞی ،ز ٨ٞةؼدن ّ ٟٞدر
م٤ایِدؿحی ،ق٤اظث ّ١ٞی م٤ایِدؿحی٨٠ ،اد ٨٣جؼکیب ،دا٣ف زیتاق٤اؿی ،زیتاق٤اؿی ؿ٤حی ،زیتاق٤اؿی ٠غرن ،دؿح٥ة٤غی
دا٣ف در م٤ایِدؿحی ،دا٣ف ٨٠وّ٨ی در م٤ایِدؿحی ،قی٨ه٦ای جضٞی ٜدا٣ف .دا٣ف ُ٣ؼی ،دا٣ف ّ١ٞی ،ظ٨اص ٨٠اد،
دا٣ف ٠ضیي ،اٞٚیٟق٤اؿی ،زٕؼاٗیا ،صک١ث ،دا٣ف ک ،٢٧دا٣ف ؿ٤حی ،دا٣ف ة٠٨ی.
ٗؼ٤٦گ :دیا٨ٝگ ٗؼ٤٦گی ،جئ٨ری٦ای ٝ٨٠حیکاٝچؼ ،پازل ٗؼ٤٦گیٛ٣ ،ف ٗؼ٤٦گی م٤ایِدؿحیُ٣ ،ام ةٟ٦٥پی٨ؿح ٥زا ٥ْ٠و
ٗؼ٤٦گ٨١٣ ،د ٗؼ٤٦گیٚ ،اةٞیث ا٣حٛال ٗؼ٤٦گ ،م٤ایِدؿحی ٗؼ٤٦گی.

ةؼ٣ا ٥٠درؿی

اٚغا٠ات ازؼایی -آ٨٠زقی

د٦کغه ز٧ا٣ی٣ -یاز ز٧ان زغیغ ّٟٞ -ة٥روز قغن -ة٥روز کؼدن م٤ایِدؿحی -د٣یای درون -روق٤١غی ةؼجؼ از جعنل

ةاز٣گؼی ٠ضح٨ایی و ازؼایی

ٗ /16ن٤ٞا١ّٞ ٥٠ی پژو٦كی آ٨٠زش ّاٝی ایؼان* ؿال دوازد *ٟ٦ق١اره اول* ة٧ار 1399
٠ضح٨ای اٚحنادی :ؿ٨دآوری قعنی٠ -ضح٨ای اٚحنادی -کارآٗؼی٤یْ٠ -یكث -ةازار ز٧ا٣ی -رٚتای ز٧ا٣ی-
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اقحٕالزایی -واصغ درؿی کارآٗؼی٤ی -روش٦ای کـبوکار -ؿتک کـبوکار -م٤ایِدؿحی ٛ٠حنغ -اٚحناد
م٤ایِدؿحی -اٚحناد پایغار در م٤ایِدؿحی  -ؿ٨د ّ٠٨١ی -ة٧ؼهةؼداری ز٧ا٣یْ٠ -یكث م٤ایِدؿحی -ق٤اظث دا٣ف
روز اٚحناد -ة٠٨یؿازی اٚحنادی٤٠ -اةِ اٚحناد ة٠٨ی٣ -یاز ةازار -ؿٞی ٥ٛةازار٠ -عاًب.
٠ضح٨ای زیـث٠ضیٌی :ؿ٨اد زیـث٠ضیٌی٨٠ ،اد ٨٣جؼکیب٨٠ ،اد جسؽی٥پػیؼ و جسؽی٣٥اپػیؼ٠ ،ضاؿت٠ ٥یؽان ٠نؼف ا٣ؼژی،
روش٦ای ک٠ٟنؼف ،روش٦ای دؿحی و ؿاده جٝ٨یغ٨٠ ،اد ة٠٨ی ،ویژگی٦ای زیـث٠ضیٌی جٝ٨یغ ؿ٤حی٠ ،ضن٨الت
٠ضیي دوؿث ،جْا٠الت ٠ضیي دوؿث ،پایغاری ٠ضن٨ل٠ ،ضن٨الت پایغار ،پژو٦ف در ٠ضیيزیـث ،پژو٦ف جاةِ ادؼ
٠ض٨ری ،پژو٦ف وؼورت پایغاری ،پژو٦ف ّ١ٞی ،پژو٦ف در پایغاری.
٠ضح٨ای ظالٚیث٘٠ :ا٦یّ ٟام ظالٚیث٘٠ ،ا٦ی ٟظاص ظالٚیث٘٠ ،ا٦ی٠ ٟغرن و ؿ٤حی ظالٚیث ،پؼورش ظالٚیث ،ادؼ
٠تغّا – ٥٣ق٤اؿایی ٨٠ا ِ٣ظالٚیث در م٤ایِدؿحی -راهص٦ٜای زغیغ -آزادی جسؼة -٥جغاوم ؿ٤ث٦ا در ظالٚیثٌٙ٤٠ -
جض٨ل م٤ایِدؿحی -ق٤اظث ٤٦ؼ٤٠غان ةؽرگ٠ -تا٣ی ظالٚیث در م٤ایِدؿحی -جضٞی ٜآدار ٤٦ؼی -روش ةؼظ٨رد ةا
٨٠و٨ع م٤ایِدؿحی -صغود ظالٚیثٌ٠ -ا ٥ْٝجاریط ٤٦ؼ -جاریط م٤ایِدؿحی ٌٙ٤٠ -قکٜگیؼی ًؼاصی در ٤٦ؼ
م٤ایِدؿحی -در آوردن اٝگ٨ریح -ٟذٛ٣ ٢٦اد -ذ ٢٦ظالق٘٠ -ا٦ی ٟظاص و ّام ظالٚیثٚ -ا٨٣ن ة٨٤ّ٥ان ةازدار٣غه
ظالٚیث٨ٚ -اّغ م٤ایِدؿحی ٣اٚه ظالٚیث  -ؿاظث کارةؼد زغیغ٣ -ت٨د ظالٚیث ٛ٣ه ٤٦ؼ -ظالٚیث در ٨٠اد کارةؼد
زغیغ -ظالٚیث در اؿح٘اده از جک٨ٝ٨٤ژی ْ٠امؼ٨ٚ -اّغ٠ -كا٦غه آدار ظالٚا ٥٣درگػقح ٥و ا٠ؼوز -ؿیؼ جض٨ل ظالٚیث-
ز٣غگی٣ا٤٦ ٥٠ؼ٤٠غان ظالق -ةؼ٣ا ٥٠درؿی و روزا -٥٣وؼورت ظالٚیث در آ٨٠زش – دا٣ف پایگی ظالٚیث٨٦ -یث٤٠غی
ظالٚیث -ظالٚیث واةـح ٥ة٠ ٥ضح٨ای ؿ٤حی -ظالٚیث پؾ از ٠ك٠ -ٙك ٙاوٝی -٥ظالٚیث ا٣غیك٤١غا -٥٣قی٘ث ٠ضح٨ا ة٥
ؿ١ث ظالٚیث -ز٠ان و ٠کان ةؼوز ظالٚیث.
٠ضح٨ای دیؽای ٢یا ًؼاصی جٝ٨یغً :ؼاصی پایغار٠ ،ؤ٦٥٘ٝای پایغاری ،دیؽایّ٨٣ ٢ی ةؼظ٨ردً ،ؼاصی ،واصغ ًؼاصی،
آ٨٠زش ًؼاصیً ،ؼاصی ٠ضن٨الت ٗؼ٤٦گیً ،ؼاصی ٠ضن٨الت اٚحنادی ،وؼورت ًؼاصی ،ج٘کؼ ًؼاصی ،قی٨ه٦ای
ًؼاصی ،دیؽای ٢در ٨٧٘٠م ٠غیؼیث ،دیؽای٤٦ ٢ؼی ،ؿتک٦ای ًؼاصی کارةؼدی ز٧ان٠ ،عاًب ق٤اؿی ،ؿٞی٠ ٥ٛعاًب،
زایگاه ازح١اّی ٠عاًبً ،ؼاصی جٝ٨یغً ،ؼاصی دیسیحاٝی.
یادگیؼی ٠كارکحی -یادگیؼی گؼو٦ی -یادگیؼی ٠اداما١ْٝؼ -جسؼة٥گؼایی -یادگیؼی جسؼةی -یادگیؼی در د٣یای واْٚی-
یادگیؼی دوًؼٗ -٥یادگیؼی دا٣ف و ٧٠ارت٧٠ -ارتآ٨٠زی -یادگیؼی ٠ـح١ؼ -یادد٦ی -یادگیؼی – ٗؼ٤٦گ یادگیؼی-
ة٥روزرؿا٣ی ٧٠ارت یادگیؼی -جسؼة ٥ةاز -آ٨٠زقی در د٣یای واْٚی -جسؼة٥گؼی در کارگاه -صؼکث ة٥ؿ٨ی یادگیؼی
٠اداما١ْٝؼ -وؼورت یادگیؼی ٠اداما١ْٝؼ -پغاگ٨ژی -یادگیؼی ظا٨٣ادگی -یادگیؼی ؿ٤حی -یادگیؼی پغاگ٨ژیک-

جٕییؼ روش آ٨٠زش
اؿحاد٠ض٨ر ة ٥یادگیؼی
پؼوژهای و ٠ـئ٠ ٥ٞض٨ر

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ17/ ....

٠غیؼیث ،دا٣ف ّ٠٨١ی ،پػیؼش ج٨ا٣ایی٦ای ٗؼدی ،ج٨ا٣ایی ج٘کؼ ا٣حٛادی ،ج٨ا٣ایی ظالٚیث ،ج٨ا٣ایی جْا،ٜ٠
ج٨ا٣ایی جض٨ل ٠غیؼیث پایغار م٤ایِدؿحی – ٠غیؼیث ٤٦ؼی  -ذوق و ؿٞی٠ ٥ٛغیؼ -ج٨ا٣ایی جٕییؼ قی٨ه ج٘کؼ -پؼورش
قی٨ه ج٘کؼ -ذٛ٣ ٢٦اد -ا١٦یث وز ٥ج٘کؼی -او٨ٝیث ج٘کؼ٧٠ -ارت – ... -ازازه ج٘کؼ -دا٣كس ٨ظ٨د ة٤یاد -ج٘کؼ در

جأکیغ ةؼ ٧٠ارت٦ای
وؼوری پایغاری

م٤ایِدؿحی -پیكی ٥٤ج٘کؼ  -روش ج٘کؼ -دا٣كگاه ةؼ اؿاس ج٘کؼ -جض٨ل زایی دا٣كگاه٣ -ازایی ا٣غیك ٥دا٣كگا٦ی -ج٘کؼ
ص٨ٛق -وؼورت ج٘کؼ ا٣حٛادی -دگؼا٣غیكی.
٠غیؼیث -کارگؼدان ٤٦ؼی -جـٞي ةؼ  ٥١٦ز٨ا٣ب ٤٦ؼی -ظالٚیث ٠غیؼ ٤٦ؼی -آگا٦ی و دا٣ف ٠غیؼ -ایغهپؼدازی ٠غیؼ
٤٦ؼی٠ -غیؼان ج٨ا٤١٣غ٠ -غیؼ جْا٠ ٜ٠ضیيزیـث -ةؼ٣ا٨٣٥٠یؾ٠ -غیؼیث م٤ایِدؿحی٨ّ -ا ٜ٠دظی ٜدر ٠غیؼیث-
ٗؼاگیؼی ٠غیؼیث٠ -غیؼیث ّ١ٞی٠ -غیؼیث ٔیؼاصـاؿی -پحا٣ـی ٜآ٨٠زقی ٠غیؼیث٠ -غیؼیث ٗؼ٨٠الؿی٨ن٠ -غیؼیث
٠كارکحی
ٝؽوم ج٘کؼ ًؼاصی ،ج٘کؼ ا٣حٛادی ز٠ی٥٤ؿاز ج٨ؿْ ،٥ذ ٢٦پؼؿكگؼ در ٛ٠اة ٜذ ٢٦پاؿط ٠ض٨ر ،ؿؼک٨ب ٛ٣غ و ا٣حٛاد٣ ،یاز ة٥
ج٘کؼ ا٣حٛادی ،وؼورت ج٘کؼ ظالق ،پاؿطگ٨یی ة٣ ٥یاز٦ای ٨٠ز٨د ،ة٧ـازی پؼورش ج٘کؼ ظالق ،ز٠ی ٥٤ازح١اّی ةؼای
ؿؼک٨ب ظالٚیث ،ا١٦یث ةیفازصغ ةؼ ةْغ ص٘اَحی و ؿ٤حی م٤ایِدؿحی (جٛغس گؼایی)ّ ،غم ٣یاز ة ٥جٕییؼ در ؿ٤ث،
دوری از جٞٛیغ ازتاری ،آ٨٠زش کارق٤اؿی دور از ج٘کؼ ،اج٘اٚات ٨٠ردی و ٔیؼ ؿیـح١ی ،گػقح ٥جاریعی ةازدار٣غه
پیكؼٗث ،ة٢ةـث ٗکؼی در م٤ایِدؿحی ٣ ،ت٨د اؿحٛالل ٗکؼی ،زوال ا٣غیك ،٥جک٤یک گؼاییٝ ،ؽوم پؼورش ٧٠ارت٦ای
ج٘کؼی ،ج٘کؼ ا٣حٛادی ز٠ی٥٤ؿاز ج٨ؿْ ٥پایغار٧٠ ،ارت٦ای ج٘کؼی وؼورت آ٨٠زش آکاد٠یک ،وؼورت ج٘کؼ ا٣حٛادی ةؼای
ةؼوز ج٘کؼ ظالقٗ ،ؼآی٤غ ُ٣ام٤٠غ م٤ایِدؿحی ،ج٘کؼ ُ٣ام٤٠غ ،ج٘کؼ ؿیـح١ی ٝؽوم آی٤غه٣گؼی ،ؿیـح١یک ة٨دن ٘٠ا٦یٟ
م٤ایِدؿحی ،ارجتاط ج١ام ّ٤امؼ ٠ؤدؼ ،ةْغ ازح١اّی م٤ایِدؿحی ،ةْغ اٚحنادی م٤ایِدؿحی٧٣ ،ادی ٥٤قغن ج٘کؼ
ؿیـح١ی ،جأدیؼپػیؼی از ازح١اع٨٣ ،آوری  ،ٙٗ٨٠وز٨د ز٠ی ٥٤ازح١اّی ةؼای ج٘کؼ،
جْاٜ٠پػیؼی م٤ایِدؿحی ةا زا ،٥ْ٠زا٥ْ٠پػیؼی ،ارجتاط م٤ایِدؿحی ةا ةازار و مْ٤ث و دا٣كگاه٦ا و ؿایؼ رقح٦٥ا،
جْاٜ٠پػیؼی ةا ٚغ٠ا و اؿحادکاران ،جْاٜ٠پػیؼی ةا ظا٨٣اده ،جْاٜ٠پػیؼی ةا ز٧ان.

ةؼٚؼاری جْا٠الت ةؼون
دا٣كگا٦ی

٠ى٨١ن ٗؼاگیؼ ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای پایغاری پیف٣یاز ٠ى٨١ن ٗؼاگیؼ اٚغا٠ات ازؼایی -آ٨٠زقی اؿث ،ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥جا ةازظ٨ا٣ی ٠تا٣ی
ُ٣ؼی و ّٞ١ی م٤ایِدؿحی و ج٨ؿْ ٥پایغار و آ٨٠زش ؿ٤حی و اٝگ٨ی آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ٨٠ردٌ٠اٚ ٥ْٝؼار ٣گیؼد و ارجتاط رقح ٥ةا
ج٨ؿْ ٥پایغار کكٖ ٣گؼدد ،ا٣سام اٚغا٠ات ٣حیس٥ةعف ٣ع٨ا٦غ ة٨د .پؾازای٠ ٢ؼص ،٥ٞاٚغا٠ات ازؼایی -آ٨٠زقی ک ٥قا٠ 5 ٜ٠ى٨١ن
٠ض٨ری اؿث ق٤اؿایی قغه اؿث٨٣ ،ع ارجتاط ةی٠ ٢ى٨١ن٦ای ٗؼاگیؼ و ٠ض٨ری در قتک٠ ٥ىا٠ی٨١٣( ٢دار  )2ة٨ً٥ر دٚی١٣ ٙایف داده
قغه اؿث.
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ج٨ا٣ایی جن١یٟگیؼی ،ج٨ا٣ایی ٠ـئٝ٨یثپػیؼی ،درك ق٧ؼو٣غی ،ق٤اظث ازح١اّیٚ ،اةٞیث یادد٦ی -یادگیؼیٚ ،اةٞیث
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ّٞ١ی م٤ایِ دؿحی و

ج٨ؿْ ٥پایغار.

ؿ٨اد پایغاری در
م٤ایِ دؿحی

جغوی٤٠ ٢ك٨ر

اٝؽا٠ات کـب

اظالق پایغاری در

ةازظ٨ا٣ی آ٨٠زش ؿ٤حی و

م٤ایِ دؿحی

مالصیث٦ای پایغاری

٠غرن م٤ایِ دؿحی ةا

در آ٨٠زش ّاٝی

آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار

م٤ایِ دؿحی

روزآ٠غی
ج٨ا٤١٣غؿازی
جٕییؼ روش

اؿحادان

دا٣فپػیؼ

آ٨٠زش

ی

ٗؼ٤٦گ

اٚغا٠ات ازؼایی
ةاز٣گؼی ةؼ٣ا٥٠

 -آ٨٠زقی

درؿی ةؼ اؿاس

اٚحناد

جأکیغ ةؼ

٠ضح٨ای ؿ٨اد

٧٠ارت٦ای

پایداری

وؼوری پایغاری

٠ضیي
زیـث
ظالٚیث

ةؼٚؼاری جْا٠الت

ج٘کؼ

ةؼون دا٣كگا٦ی

ا٣حٛادی
ج٘کؼ
ظالق

ًؼاصی یا
دیؽای٢

ج٘کؼ
٠كارکث
ز٨یی

٠غیؼیث

جن١یٟگیؼی

٨١٣دار -2قتک٠ ٥ىا٠ی ٢اؿحعؼاج قغه از جضٞی٠ ٜى٣٨١ی مالصیث٦ای پایغاری در کارق٤اؿی م٤ایِدؿحی

ؿیـح١ی
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ةازظ٨ا٣ی ٠تا٣ی ُ٣ؼی و
ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ19/ ....

ظتؼگان ةا ذکؼ ای٣ ٢کح ٥ک٠ ٥تا٣ی ُ٣ؼی و ّٞ١ی آ٨٠زش م٤ایِدؿحی ةؼگؼٗح ٥از ٗؼ٤٦گ ایؼا٣ی ة٨ده و قا ٜ٠دؿح٨رات و ٨٠ازی٤ی اؿث
ک١٦ ٥ـ ٨ةا ام٨ل ج٨ؿْ ٥پایغار اؿث ،اذّان داقح٤غ ک ٥ةعف ةؽرگی از ای٨٠ ٢ارد در گػقث ز٠ان و در اٝگ٨ی ُ٣ام آ٨٠زقی زغیغ
ٚاةٜاّ١ال ٣ت٨ده و ة٥جغریر ٠ض ٨قغه ،ة٤اةؼای ٢وؼوری اؿث ک٤٠ ٥اةِ ُ٣ؼی ةا ٠ض٨ریث ج٨ؿْ ٥پایغار ةازظ٨ا٣ی گؼدد١٦ ،چ٤ی٢
ٗح٨ت٣ا٦ ٥٠ا و رؿائٞی در ظن٨ص آ٨٠زش م٤ایِدؿحی وز٨د دارد ک ٥از ٠ضح٨ای آن٦ا ٠یج٨ان ام٨ل ٨٠ردُ٣ؼ آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ٥
پایغار را کكٖ کؼد ،ازای٢رو ٌ٠ا ٥ْٝای٤٠ ٢اةِ ةا رویکؼد زغیغ اٝؽا٠ی اؿث و ٚت ٜاز ٦ؼ اٚغا٠ی ةایغ ة ٥آن پؼداظث جا ةا اؿحعؼاج ٘٠ا٦یٟ
و ٠ضح٨ای ٠ؼجتي٠ ،ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری را گؼدآوری و جغوی ٢کؼد٠ ،ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری ةُْغ دا٣كی مالصیث پایغاری را جكکیٜ
٠ید٦غ.
ای٦ ٢غف از دو ًؼیٚ ٙاةٜدؿحیاةی اؿث ،ک ٥در دو ٠ى٨١ن ٠ض٨ری دؿح٥ة٤غی قغه اؿث ،اول ٛ٠ایـ ٥و جٌتی٠ ٙتا٣ی ُ٣ؼی و ّٞ١ی
م٤ایِدؿحی ةا ٠تا٣ی ج٨ؿْ ٥پایغار و دوم ٛ٠ایـ ٥و جٌتی ٙروش٦ای آ٨٠زش ؿ٤حی و ٠غرن م٤ایِدؿحی ةا ام٨ل و روش٦ای اٝگ٦٨ای
٠ح٨٤ع آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار.


ةازظ٨ا٣ی ٠تا٣ی ُ٣ؼی و ّٞ١ی م٤ایِدؿحی و ج٨ؿْ ٥پایغار

ةُ٣ ٥ؼ ظتؼگان ،ا٦غاف و روش٦ای ازؼایی دو ص٨زه م٤ایِدؿحی و ج٨ؿْ ٥پایغار دارای اقحؼاکاجی اؿث ک ٥ةایغ در ٌ٠ا ٥ْٝجٌتیٛی کكٖ
و اؿحعؼاج ق٨د ،ظتؼگان ْ٠حٛغ٣غ ٠تا٣ی ُ٣ؼی و ّٞ١ی م٤ایِدؿحی ،ةا ام٨ل و ٠ؤ٦٥٘ٝای گ٘ح١ان ج٨ؿْ ٥پایغار در ٨٠اردی ازز،٥ٞ١
اماٝث ٗؼ٤٦گی و ٨٦یث٠ ،تا٣ی اظالٚی ،صؾ اصحؼام و قکؼگػاری ةً ٥تیْث ة٨٤ّ٥ان ١ْ٣ث٦ای ا٧ٝی ،ک ٥ةایغ از آن٦ا ٣گ٧غاری و
ص٘اَث ق٨د ،وز٨د دارد ،ا٠ا جاة٥صال ةا ای ٢رویکؼد ٨٠رد واکاوی و جضٞیٚ ٜؼار ٣گؼٗح ٥اؿث ،در٣حیس ٥ةازظ٨ا٣ی ةا رویکؼد ج٨ؿْ٥
پایغار٠ ،ضح٨ای اوٝی ٥ةؼای ةاز٣گؼی ةؼ٣ا ٥٠و ٠ضح٨ای درؿی ٨٠ز٨دٗ ،ؼا٠ ٟ٦یق٨د .ة ٥ایغه ظتؼگان٠ ،غیؼیث ای ٢زؼیان ة٧ّ ٥غه دا٣كگاه
اؿث ک٠ ٥حٝ٨ی رقغ دا٣ف و ُ٣ؼی٦٥ای ّ١ٞی در  ٥١٦رقح٦٥اؿث.
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٠ى٨١ن ٗؼاگیؼ ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری در م٤ایِدؿحی:
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ةازظ٨ا٣ی روش٦ای آ٨٠زش ؿ٤حی و ٠غرن م٤ایِدؿحی و ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار

اّحٛاد داقح٤غ ک ٥آ٨٠زش م٤ایِدؿحی در صال صاوؼ از یک ٠غل یا اٝگ٨ی ظاص صؼٗ٥ای جؼةیحی و آ٨٠زقی جتْیث ١٣یک٤غ و در أٞب
٨٠ارد ة ٥روش٦ای قعنی اؿحادان و ةا جکی٥ةؼ جعنل ٗ٤ی و ٤٦ؼی ایكان ا٣سام ٠یق٨د ،از ًؼٗی آ٨٠زش ٤٦ؼ در د٣یا جاةِ ام٨ل
آ٨٠زقی و جؼةیحی ٠حّ٨٤ی اؿث ،و ؿاظحار٦ای ّ١ٞی ز٧ث ةازد٦ی و ادؼةعكی ةیكحؼ در ای ٢راؿحا ارائ٥قغه ک ٥ةایغ در ص٨زه ُ٣ؼی
٨٠ردج٨زٚ ٥ؼار گیؼد و آ٨٠زش م٤ایِدؿحی را جضث جأدیؼ آن ةؼ٣ا٥٠ریؽی ٨١٣د .ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ٣یؽ ٠ؤ٦٥٘ٝای ٠ؤدؼی
درز٧ث ازؼا و ادؼةعكی ةیكحؼ ةٗ ٥ؼاظ٨ر ْٚ٨٠یث و ٨٣ع ٨٠و٨ع ارائ ٥قغه اؿث ک ٥ةایغ ٠ؼور ق٨د ،ازای٢رو ةازظ٨ا٣ی ٠تا٣ی
م٤ایِدؿحی و روش٦ای جسؼة ٥قغه آ٨٠زش ای ٢رقح ٥و ٣یؽ ام٨ل آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ،اؿحعؼاج اقحؼاکات و ١٦ـ٨یی٦ا پیف از
٦ؼ ٗؼای٤غی وؼوری ةُ٣ ٥ؼ رؿیغه و پیك٧٤اد ٠یق٨د.


جغوی٤٠ ٢ك٨ر اظالق پایغاری در م٤ایِدؿحی

ای٠ ٢ى٨١ن اقاره دارد ة٨٠ ٥اردی ازز٠ ،٥ٞ١ـئٝ٨یثپػیؼی ٣ـتث ةً ٥تیْث و ٨٤١٦ع ،رّایث اصحؼام ة ٥دیگؼانٗ ،ؼ٤٦گ گػقح ٥و
آی٤غه و ٠ضیي ،ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ ٨٠ارد اظالٚی ازای٢دؿث در ٠ح٨ن ٗح٨ت٣ا٦٥٠ای ةسا ٠ا٣غه از گػقح ٥در ٗؼ٤٦گ و ج١غن ایؼا٣ی در ص٨زه
م٨٤ف ٠عح٨٠ ٖٞز٨د اؿث .ةازظ٨ا٣ی و اصیاء ٠ضح٨ای اظالٚی 1ؿ٤حی ةا رویکؼد اظالق پایغاری ازُ٣ؼ ظتؼگان ا٠ؼی وؼوری اؿث،
ة ٥ایغه ایكان ،ةـیاری از ٨٠ارد ٌ٠ؼح قغه در ٠ضح٨ای اظالق پایغاری ،ازز ٥ٞ١ام٨ل اظالٚی اٝؽا٠ی در آ٨٠زش در ٦ؼ م٘٤ی از
مْ٤حگؼان ة٨ده و ةؼای اؿحادان و قاگؼدان ة٨ً٥ر زغاگا ٥٣جغوی ٢قغه ة٨ده اؿث .ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥در ٠ضح٨ای ُ٣ؼی و ّٞ١ی آ٨٠زش
٠غرن م٤ایِدؿحی در دا٣كگاه٠ ،ـح٤غی ازای٢دؿث ٨٠ز٨د ٣یـث ،وؼورت جغوی٤٠ ٢ك٨ر اظالٚی پیف از ازؼای ٦ؼ اٚغا٠ی در
دؿحیاةی ة٣ ٥حایر ٠ذتث در ٠ـیؼ کـب مالصیث٦ای پایغاری پیك٧٤اد قغه اؿث .ای٤٠ ٢ك٨ر در ٣ض٨ه ةی٤ف و ٣گؼش دا٣كس٨یان ٠ؤدؼ
ظ٨ا٦غ ة٨د.

1

ای٠ ٢ضح٨ا ،جضث ّ٨٤ان اظالق صؼٗ٥ای در رقح ٥پؽقکی وز ٨د دارد ،در ٣ـط و ٠ح٨ن ٚغی١ی ،از ز٠ ٥ٞ١سٞغات اظ٨اناٝن٘اء ،در ای ٢ص٨زه ٌ٠اٝب

ٗؼاوا٣ی وز٨د دارد ک٠ ٥ی ج٨ا٣غ ة٨٤ّ ٥ان ٠اظػ و ٤٠تِ ةؼای گؼدآوری و جغوی ٢ای٠ ٢ضح٨ا ٨٠رد اؿح٤اد ٚؼار گیؼد.
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آ٨٠زش ٨١٦اره در دوره٦ای پیكا٠غرن و ٠غرن و ْ٠امؼ جاةِ ٗٞـ٘٦٥ای ُ٣ؼی ْ٠امؼ ظ٨د اؿث .ظتؼگان ص٨زه آ٨٠زش م٤ایِدؿحی

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ21/ ....

ازُ٣ؼ ظتؼگان ،ا٣سام یکـؼی اٚغا٠ات ةؼای دؿحیاةی ة ٥اٝگ٨ی آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی م٤ایِدؿحی وؼوری ةُ٣ ٥ؼ
٠یرؿغ .ای ٢اٚغا٠ات ة٥م٨رت ٠ى٨١ن ٗؼاگیؼ اٚغا٠ات ازؼایی -آ٨٠زقی ،اّالمقغه و قا( 5 ٜ٠پ٤ر) ٠ى٨١ن ٠ض٨ری زیؼ اؿث:


ج٨ا٤١٣غؿازی اؿحادان :ةا ج٨ز ٥ةٛ٣ ٥ف جأدیؼگػار اؿحادان در آ٨٠زش م٤ایِدؿحی ،ةعن٨ص ٨٠وّ٨ات ّٞ١ی و ٣یؽ ا١٦یث

ّٞ١کؼد اؿحادان در ارائ ٥آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ،ةایغ ز٧ث ةازآ٨٠زی و اًالعرؿا٣ی در ٨٠رد ٨٧٘٠م ج٨ؿْ ٥پایغار ،آ٨٠زش ةؼای
ج٨ؿْ ٥پایغار و ارجتاط م٤ایِدؿحی ةا ای ٢گ٘ح١ان ،ةؼ٣ا٥٠ریؽی کؼد جا اؿحادان ج٨ا٤١٣غ و ةا مالصیث٦ای الزم در ای ٢ص٨زه جؼةیثقغه و
آ٨٠زش را ة ٥دؿث گیؼ٣غ.


ةاز٣گؼی ةؼ٣ا ٥٠درؿی :ةؼ اؿاس ٠ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری در اةْاد ٗؼ٤٦گی ،ازح١اّی ،زیـث٠ضیٌی ،اٚحنادی در م٤ایِدؿحی،

یک یاٗح ٟ٧٠ ٥در ای ٢پژو٦ف اؿث ،ظتؼگان ةؼ ّغم روزآ٠غی ةؼ٣ا ٥٠درؿی ْٗٞی ک ٥در ّنؼج٨ؿْ ٥پایغار ٤٠ـ٨خ قغه و َؼٗیث٦ای
ویژه آن در آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ق٤اؿایی ٣كغه اؿث ،اقاره داقح٤غ و ةاز٣گؼی ةؼ٣ا ٥٠درؿی در ٦ؼ دو ةعف ُ٣ؼی و ّٞ١ی را ةا
رویکؼد ج٨ؿْ ٥پایغار ا٠ؼی وؼوری جكعیل داد٣غ١٦ .انً٨ر ک ٥در قتک٠ ٥ىا٠ی ٢دیغه٠یق٨د ،ای ٢ةاز٣گؼی ج٧٤ا ة ٥ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ا
در چ٧ارزا٣ت٠ ٥ضیيزیـث و ٗؼ٤٦گ ،ازح١اع و اٚحناد پایغار ٠ضغود ١٣یق٨د و ةایغ روزآ٠غی و ْ٠امؼؿازی ٘٠ا٦ی ٟو ٗ٨٤ن در ُ٣ؼ
گؼٗح ٥ق٨د١٦ ،چ٤ی ٢ج٨ز ٥ة ٥دروس ظالٚیث و ًؼاصی (دیؽای )٢ک ٥اززَ ٥ٞ١ؼٗیث٦ای ذا٣ی رقح ٥ةؼای ١٦ـ٨یی ةا ا٦غاف ج٨ؿْ٥
پایغار اؿث ٨٠رد جأکیغ ٚؼار گیؼد .ةاز٣گؼی ٠ضح٨ای درؿی ٣یؽ در ز٧ث ارجٛاء و روزآ٠غی دا٣ف پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان ة٨٤ّ٥ان
اوٝی ٢ةّْغ از اةْاد مالصیث٦ای پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان اٝؽا٠ی اؿث.


جٕییؼ روش آ٨٠زش اؿحاد ٠ض٨ر ة ٥روش٦ای ٨٣ی ٢یادد٦ی -یادگیؼی :در داده٦ای ة٥دؿثآ٠غه از ایغه٦ای ظتؼگان٠ ،كعل

قغ ک ٥روش اؿحاد٠ض٨ری ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥ة ٥اؿحاد ٛ٠ام ٠ؼزْیث ٠یةعكغ ة٧حؼ اؿث ة ٥روش٦ای یادگیؼی پؼوژهای و ٠ـئ٠ ٥ٞض٨ر
جٕییؼ روی ٥د٦غ ،در روش٦ای ٨٣ی ٢یادگیؼی اؿحادان ،ج٧٤ا ٛ٣ف ٦غایثگؼ داقح ٥و دا٣كس٨یان ٠ـئٝ٨یث امٞی یادگیؼی را ة٧ّ ٥غه
دار٣غ .دروا ِٚدر ای ٢روش ةعكی از ٗؼای٤غ آ٨٠زش ج٨ؿي دا٣كس ٨جک١ی٠ ٜیگؼدد و ای ٢ا٠ؼ ازز ٥ٞ١ج٨ا٣ایی٦ای الزم ةؼای کـب
مالصیث٦ای پایغاری اؿث.
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٠ى٨١ن ٗؼاگیؼ اٚغا٠ات ازؼایی -آ٨٠زقی:
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جأکیغ ةؼ ٧٠ارت٦ای اٝؽا٠ی پایغاری :ای٧٠ ٢ارت٦ا یا ج٨ا٣ایی٦ا در ز٠ؼه ج٨ا٣ایی٦ای ٨٠رد ا٣حُار در ًت٥ٛة٤غی مالصیث٦ای

ک٤٤غ ،قا٨٠ ٜ٠اردی ازز ٥ٞ١جـٞي ةؼ ٧٠ارت٦ای ج٘کؼی ؿٌش ةاال (ج٘کؼ ظالق ،ج٘کؼ ا٣حٛادی و ج٘کؼ ؿیـح١ی)٧٠ ،ارت٦ای پژو٦كی،
ٚغرت جن١یٟگیؼی در ةضؼان٠ ،ـئٝ٨یثپػیؼی٠ ،كارکثز٨یی و ٠غیؼیث ة ِ٘٣ ٥پایغاری اؿث ،ای٧٠ ٢ارت٦ا ةایغ ة ٥دا٣كس٨یان
آ٨٠زش داده ق٨د ،ظتؼگان أٞب ةؼ وؼورت ةؼ یادگیؼی ای٨٣ ٢ع ٧٠ارت ج٨ؿي دا٣كس٨یان جأکیغ داقح٤غ جا از ایً ٢ؼی ٙدا٣كس٨یا٣ی ةا
ج٨ا٤١٣غی ج٘ٞی ٙدا٣ف در ّ ٜ١جؼةیث ق٣٨غ.


ةؼٚؼاری جْا٠الت ةؼون دا٣كگا٦ی ٠ؼجتي :م٤ایِدؿحی یک پغیغه چ٤غوز٧ی اؿث و در ٗؼ٤٦گ ،اٚحناد و جٝ٨یغ مْ٤حی ٠ؤدؼ

اؿث ،م٤ایِدؿحی ةایغ ةا ٦ؼکغام از ای ٢ص٨زه٦ا ٠ؼجتي ةاقغ ،ظتؼگان ة ٥جْا ٜ٠دا٣كگاه ةا ص٨زه٦ای ٗؼ٤٦گی ،اٚحنادی و جٝ٨یغ در ةازار
ْ٠حٛغ ة٨ده و ٝؽوم اصیاء م٤ایِدؿحی را در گؼدش اٚحنادی اٝتح ٥ةا ک٤حؼل اٝؽا٠ات پایغاری ٠یدا٤٣غ .جْا٠الت ةؼون دا٣كگا٦ی و
٠كارکثز٨یی ةا ْٗاٝیث٦ای ؿایؼ دا٣كگاه٦ای داظٞی و ظارزی و ٠ؤؿـات ٧٣اد٦ای ٠ؼجتي ،ک٘٤ؼا٣ؾ٦ا و ١٦ایف٦ای داظٞی و
ظارزی در ص٨زه٦ای ٠ؼجتي ٠عح٨٠ ،ٖٞزتات گـحؼش ٗؼ٤٦گ ج٨ؿْ ٥پایغار در ز٨ا٠ ِ٠ؼجتي و آق٤ا ة٨٠ ٥و٨ع ٠یگؼدد و ٠عاًتان و
اؿح٘ادهگؼان از م٤ایِدؿحی ،ؿاز٣غگانٗ ،ؼوق٤غگان و جتٞیٓک٤٤غگان و ًؼاصان ای ٢ص٨زه ،در ؿاز٠ان٦ا و ٧٣اد٦ای دیگؼ و جكکیالت
ازح١اّی و ٗؼ٤٦گی را ٠ح٨ز ٥ا١٦یث و اةْاد پایغاری ٠یگؼدا٣غ.
قک 3 ٜدؿح٥ة٤غی ٠ؤ٦٥٘ٝای ة٥دؿثآ٠غه را ةؼ اؿاس ًت٥ٛة٤غی ؿگاالس ارائ٠ ٥ید٦غ ،ای٤ْ٠ ٢ی ک ٥ا٣سام ٦ؼ اٚغا٠ی ک ٥ذی٦ ٜؼ ةُْغ
ٚؼارگؼٗح ،٥ةؼ آن ةُْغ٠ ،ؤدؼ اؿث ،ة٨٤ّ٥ان  ،٥٣٨١٣ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری در م٤ایِدؿحی و ةاز٣گؼی ةؼ٣ا ٥٠درؿی ةُْغ دا٣ف را
ج٨ٛیث ٠یک٤غ ،جغوی٤٠ ٢ك٨ر اظالق پایغاری در م٤ایِدؿحی و ازؼای آن٨٠ ،زب ج٨ٛیث ةی٤ف دا٣فآ٨٠ظحگان در ٨٠وّ٨ات
جعننی رقح ٥ةا رویکؼد پایغاری گؼدیغه و جن١یٟگیؼی ةؼ اؿاس پایغاری را جـ٧ی ٜو در پی آن جٕییؼ روش آ٨٠زش ،ج٨ا٤١٣غؿازی
اؿحادان ،جأکیغ ةؼ ٧٠ارت٦ای وؼوری پایغاری و ةؼٚؼاری جْا٠الت ةؼون دا٣كگا٦ی ٣یؽ ،ج٨ا٣ایی ٗؼاگیؼان را پؾ از ًی دوره ارجٛاء
٠یةعكغ .در ای٠ ٢غل ارائ٥قغه ،در صٛیٛث راةٌ ٥و جأدیؼ اٚغا٠ات ةؼ اةْاد ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗح ٥اؿث.
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پایغاری ٣یؽ ق٤اؿایی قغه اؿث٧٠ .ارت٦ای ازح١اّی و ٗؼدی ک ٥اٗؼاد یک زا ٥ْ٠در گ٘ح١ان ج٨ؿْ ٥پایغار ةایغ ة ٥آن٦ا جـٞي پیغا

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ23/ ....

بازهگری برهامى درسی بر اساس محتٌای سٌاد پایداری

دانش

تغییر روش آمٌزش
تٌاهمودسازی استادان

ابعاد
تأگید بر مًارتيای ضروری پایداری

صالحیتيای

تدوین موشٌر اخالق پایداری در صوایع دستی

نگرش

پایداری

توانش

برقراری تعامالت برون داهشگايی

قک٠ -3 ٜؤ٦٥٘ٝای اؿحعؼاجقغه ةؼ اؿاس ًت٥ٛة٤غی ؿگاالس

ةؼای پاؿط ة ٥ؿؤال امٞی پژو٦ف ک ٥جتیی ٢جٕییؼ در ؿاظحار آ٨٠زقی رقح ٥ة٨ده اؿث ،دؿح٥ة٤غی دیگؼی از ٠ى٨١ن٦ای کكٖ قغه
پژو٦ف ة ٥ج٘کیک اةْاد ؿ٥گا ٥٣مالصیث٦ای پایغاری و ؿٌ٨ح ازؼایی اٚغام در زغول  5ارائ ٥قغه اؿث١٦ .ا٨ٌ٣ر ک٣ ٥كان داده قغه،
ؿٌ٨ح ازؼایی اٚغا٠ات از ٠غیؼان آ٨٠زش ّاٝی جا اؿحادان و دا٣كس٨یان را درةؼ ٠یگیؼد ،ة ٥ای٤ْ٠ ٢ی ک ٥ةؼای کـب ٛٗ٨٠یث در ازؼای
ةؼ٣ا ٥٠و رؿیغن ة ٥ا٦غاف آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار٠ ،كارکث ؿٌ٨ح کالن ٠غیؼیحی و ذیْ٘٤ان (اؿحاد و دا٣كس )٨ة٨ً٥ر ٤٠ـسٟ
وؼوری اؿث ،زیؼا ٗؼای٤غ آ٨٠زش و یادگیؼی ة٨ّ ٥١٦ ٥ا٠ ٜ٠ؤدؼ در آ٨٠زش – یاد د٤٦غه ،یادگیؼ٣غه و ٠ضح٨ای آ٨٠زش و ةؼ٣ا٥٠ریؽی

آ٨٠زقی٠ -ؼجتي اؿث.
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باز آفریوی محتٌای سٌاد پایداری در صوایع دستی
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زغول ٧ٗ -5ؼؿث اٚغا٠ات در ز٧ث کـب مالصیث٦ای پایغاری در رقح ٥م٤ایِدؿحی ة ٥ج٘کیک ؿٌ٨ح ازؼایی

ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای ُ٣ؼی آ٨٠زش ةا رویکؼد ج٨ؿْ ٥پایغار

دا٣ف

٠ؤ٘ٝان کحب

ةاز٣گؼی ؿؼٗن ٜدروس ةا جأکیغ ةؼ ؿ٨اد پایغاری

٠حعننان ةؼ٣ا ٥٠درؿی آ٨٠زش ّاٝی
جٕییؼ ُ٣ام آ٨٠زقی ة ٥یادگیؼی

٠غیؼیث آ٨٠زش ّاٝی

ج٨ا٣ف

جأکیغ ةؼ ٧٠ارت٦ای اٝؽا٠ی پایغاری

٠غیؼیث آ٨٠زش ّاٝی ،ةؼ٣ا ٥٠درؿی

ج٨ا٤١٣غؿازی اؿحادان

٠غیؼیث آ٨٠زش ّاٝی

جْا ٜ٠ةؼون دا٣كگا٦ی

٠غیؼان دوٝحی
٠غیؼان آ٨٠زش ّاٝی
ةؼ٣ا٥٠ریؽان رقح٥
اّىای ق٨رای را٦تؼدی رقح٥
اؿحادان

ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای ّٞ١ی آ٨٠زش
یادگیؼی روش٦ای ٨٣ی ٢و ٠ؤدؼ آ٨٠زش
جغوی٤٠ ٢ك٨ر اظالق پایغاری

اؿحادان
ةی٤ف

پژو٦كگؼان ص٨زه م٤ایِدؿحی ،ج٨ؿْ ٥پایغار ،اّىای ٦یئثّ١ٞی و
اؿحادکاران ّٞ١ی ص٨زه م٤ایِدؿحی

.

ةضخ و ٣حیس٥گیؼی
ایٌ٠ ٢ا ٥ْٝةا٦غف  ،ق٤اؿایی جٕییؼات و اٝؽا٠ات اؿاؿی در ؿاظحار آ٨٠زش ّاٝی م٤ایِدؿحی ةا٦غف کـب مالصیث٦ای پایغاری
دا٣فآ٨٠ظحگان ٌ٠اة ٙاٝگ٨ی ؿگاالس ( )2009ا٣سام و یاٗح٦٥ای پژو٦ف در ٚاٝب دو ٠ى٨١ن ٗؼاگیؼ دؿح٥ة٤غی قغ٠ .ى٨١ن ٗؼاگیؼ
اول ،ة٣ ٥ام ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری در م٤ایِدؿحی ،یک اٚغام پژو٦كی در ص٨زه ُ٣ؼی اؿث و ٠ى٨١ن ٗؼاگیؼ ة٣ ٥ام اٚغا٠ات
ازؼایی -آ٨٠زقی قا ٜ٠یکـؼی اٚغام وؼوری اؿث ک ٥ةؼای کـب مالصیث٦ای پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان وؼوری پیك٧٤اد قغ.
یاٗح٦٥ای ة٥دؿثآ٠غه در ای ٢جضٛی ٙةا ةـیاری از ٣حایر جضٛیٛات دیگؼ پژو٦كگؼان در ؿ ٥ص٨زه ٠غیؼیث آ٨٠زش ّاٝی ،آ٨٠زش ّاٝی و
ج٨ؿْ ٥پایغار و ٣یؽ ٠تاصخ م٤ایِدؿحی و ج٨ؿْ ٥پایغار ک ٥جاة٥صال در ز٧ان ا٣سامقغهٌ٤٠ ،ت ٙاؿث٠ .ى٨١ن٦ای ة٥دؿثآ٠غه ٨٠زب
ج٨ٛیث و ارجٛاء ج٨ا٤١٣غی دا٣فآ٨٠ظحگان در ٦ؼ یک از اةْاد ؿ٥گا ٥٣ؿگاالس ٠یگؼدد.
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اٚغام

ةُْغ مالصیث

ؿٌش ازؼایی اٚغام
پژو٦كگؼان ص٨زه م٤ایِدؿحی و ج٨ؿْ ٥پایغار

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ25/ ....

١٦چ٤یٛ٠" ٢ایـ ٥و جٌتی ٙام٨ل و روش٦ای آ٨٠زش (ؿ٤حی و آکاد٠یک) م٤ایِدؿحی ةا ام٨ل و روش٦ای ایغه آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ٥
پایغار" ک ٥ذی٠ ٜى٨١ن ٗؼاگیؼ ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری م٤ایِدؿحی ٚؼار دارد ،زای گؼٗح ٥اؿثّ ،الوه ةؼ آن ٠ى٨١ن ٠ض٨ری
"ةاز٣گؼی ؿؼٗن ٜو ٠ضح٨ای دروس" رقح ٥ةا رویکؼد ج٨ؿْ ٥پایغار ذی٠ ٜى٨١ن اٚغا٠ات ازؼایی -آ٨٠زقی ،یکی دیگؼ از ٠ؤ٦٥٘ٝایی
اؿث ک ٥در ج٨ٛیث ةّْغ دا٣ف مالصیث٦ای پایغاری ٠ؤدؼ اؿث .ای ٢ؿ٠ ٥ى٨١ن در ز٧ث کكٖ ارجتاط ص٨زه٦ای ّ٨ٞم و ٗ٨٤ن
جعننی ةا ج٨ؿْ ٥پایغار و آگاهؿازی و اًالعرؿا٣ی ة٠ ٥عاًتان امٞی رقح ٥و ةاال ةؼدن ؿ٨اد پایغاری (درك و دا٣ف پایغاری) در رقح٥
م٤ایِدؿحی ،از ا٨٠ ٟ٦اردی ٦ـح٤غ ک ٥در کـب مالصیث٦ای پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان ق٤اؿایی قغها٣غ .یاٗح٦٥ای ای ٢ةعف ج٨ؿي کؼو
و ٠یچ 2001( ٜو ( )2002داو و ١٦کاران )2005 ،و ٣یؽ ٠غل ةؼ٣ؽ ( ،)2009زارع و ١٦کارن ( )1397و ( ،)1396االٗـ٨ن ةی و ١٦کاران

1

(ٗ ،)2010حضی وازارگاه و آزاد٤٠ف (2،)1393جئ٨دوری )2013( ٨٤و رز و ١٦کاران ( )2015در آ٨٠زش ّاٝی و یاٗح٦٥ای کؼی١ی ()1399
و پ٨ر٤٠غ و ١٦کاران ( ،)1399چان و ١٦کاران (٠٨ٝ ،)2017ؼز و ١٦کاران (٠ ،)2011ازارال و ١٦کاران ( ،)2018آ٣یـٖ ( )2011چان و
واٝکؼ ( ،)2018وارجیا ٢٣گاپالجیاٝ ،)2017(3٢٣یؾ زیک  ،)2018( 4٢٠زیک٨ب )2013( 5و کاراگای ( )2015در ص٨زه ٌ٠اْٝات
م٤ایِدؿحی و پایغاری در راؿحای ای ٢پژو٦ف ٠یةاقغ.
ةّْغ ج٨ا٣ف :در ای ٢ةّْغ چ٧ار ٠ى٨١ن ٠ض٨ری ذی ٜاٚغا٠ات ازؼایی ٚؼار دارد ".ج٨ا٤١٣غؿازی اؿحادان" ک٠ ٥ـئٝ٨یث امٞی آ٨٠زش و
یادد٦ی دا٣كس٨یان ة٧ّ ٥غه آ٣ان اؿث٣ ،ـتث ة ٥ؿایؼ اٚغا٠ات در او٨ٝیث ٚؼار دارد ،در ةؼ٣ا٦٥٠ای مالصیث پایغاری جضث ّ٨٤ان٦ای
٠حّ٨٤ی اززَ ،٥ٞ١ؼٗیثؿازی ٣یؼوی ا٣ـا٣ی اّىای ٦یئثّ١ٞی ،درك پایغاری آ٨٠زقگؼ ،ةاور٦ای آ٨٠زقگؼان ةؼ ٗؼای٤غ جغریؾ ارجتاط
٠یان ةاور٦ا و ّ ٜ١پ٨یا ،دا٣ـح ،٢ج٘کؼ و اصـاس آ٨٠زقگؼ ةؼ ٨٠و٨ع جغریؾ٣ ،یؽ جأدیؼ و ٛ٣ف اؿحادان و ٠ؼةیان در آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ٥
پایغار در اةْاد ٠ح٘اوت ةیان قغه اؿث ،ةایغ دا٣ـث ک ٥در پؼوجک٦ٜا و ةؼ٣ا٦٥٠ای آ٨٠زش ج٨ؿْ ٥پایغار ،ة ٥مالصیث٦ای پایغاری
اؿحادان ٣یؽ ج٨ز ٥کؼده و ةؼای آن ةؼ٣ا٦٥٠ایی جغوی٨١٣ ٢دها٣غ٠ .ى٨١ن ةْغی ،جضث ّ٨٤ان "جٕییؼ روش آ٨٠زش و ج١ای ٜة ٥روش٦ای
٨٣ی ٢یادگیؼی" پیك٧٤اد قغه اؿث ک ٥ة٨ً٥ر ٠ـحٛی ٟةؼ کـب ج٨ا٤١٣غی٦ای ازؼایی و ّٞ١ی پایغاری ج٨ؿي دا٣فآ٨٠ظحگان جأدیؼ دارد و
ای ٢اٚغام ازؼایی ٣یؽ ة٨ً٥ر ٠ـحٛی٠ ٟح٨ز ٥اؿحادان اؿث ،جأکیغ ةؼ ٧٠ارت٦ای وؼوری پایغاری ک ٥قا٨٠ ٜ٠اردی ازز٧٠ ٥ٞ١ارت٦ای
1

Olafsson. B. et al.
Teadoreanu.
3
Vartianein & Kaipanein.
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Lice zikmane.
5
)Jacobe (2013
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ةّْغ دا٣ف :در ای ٢ةّْغ ٠ى٨١ن ٠ض٨ری "ٛ٠ایـ ٥و جٌتی٠ ٙتا٣ی ُ٣ؼی و ّٞ١ی م٤ایِدؿحی ةا ٠تا٣ی ُ٣ؼی و ٗٞـ٘ ٥ج٨ؿْ ٥پایغار" و

ٗ /26ن٤ٞا١ّٞ ٥٠ی پژو٦كی آ٨٠زش ّاٝی ایؼان* ؿال دوازد *ٟ٦ق١اره اول* ة٧ار 1399

ج٘کؼی ؿٌش ةاال ١٦ا٤٣غ ج٘کؼ ا٣حٛادی ،ج٘کؼ ظالق ،ج٘کؼ ؿیـح١یٚ ،غرت جن١یٟگیؼی در قؼایي ةضؼا٣ی ،ج٨ز ٥ة ٥اظالق١٦ ،کاری
قؼًی ک ٥اؿحاد ظ٨د ةؼ ای٧٠ ٢ارت٦ا جـٞي داقح ٥ةاقغ و ٗىای آ٨٠زقی و ٠غیؼیث آ٨٠زقی ز٠ی٦٥٤ای الزم ةؼای ای ٢ا٠ؼ را ٗؼا ٟ٦ؿازد
و آظؼی٠ ٢ى٨١ن جْا٠الت ةؼون دا٣كگا٦ی اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ا٦یث چ٤غوز٧ی م٤ایِدؿحی (٤٦ؼی ،مْ٤حی٠ ،یؼاث ٨١ٞ٠س و
٣ا٨١ٞ٠س ٗؼ٤٦گی ،کاالی ٗؼ٤٦گی و ز٤ت٦٥ای اٚحنادیً ،تیْث دوؿحی٨٦ ،یث٦ای ٗؼ٤٦گی و ازح١اّی) ةـیار  ٟ٧٠و ٠ؤدؼ ق٤اؿاییقغه
اؿث .یاٗح٦٥ای ای ٢ةعف ةا ٠ـح٤غات را١٤٦ای آ٨٠زش ١ْٞ٠ان ی٣٨ـک 2009( ٨ب)٠ ،ـح٤غات گؽارش ی٣٨ـک 2005( ٨آ) ،آکاد٠ی
آ٨٠زش ّاٝی ا٣گٞـحان )2006( 1ةیا٣ی٦٥ای د ٥٦آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ( ،)2002ةیا٣ی ٥ة )2009( 2٢و ةیا٣ی ٥ةارؿ٣٨ٞا،)2010( 3
اؿحی٣٨ؾ 2008( 4ب) کؼو و ٠یچ )2002( ٜاؿ٨ٞر ،)2008( 5ؿیپ٨ز ،)2005( 6ةؼ٣ؽ ،)2009( 7داو و ١٦کاران ( ،)2005رز و ١٦کاران

8

( )2015اؿ١یث ٗیگیؼو و راٝ ٖٝث ،)2015(9آراؿح ٥و ا٠یؼی ( ،)1391مادٚی و ١٦کاران (ٞ٠ ،)1389کی ٣یا و ١٦کاران و ٠غل دا٣كگاه
پایغار کاٝغر و اؿ١یث )2009(10در ص٨زه آ٨٠زش ّاٝی و ٣یؽ یاٗح٦٥ای (کاراگای ،)2015( 11آ٣یـٖ٨٦ ،)2011( 12فورةؼگ و ١٦کاران

13

( ،)2017چان و ١٦کاران (٠٨ٝ ،)2017ؼز و ١٦کاران٠ ،)2011(14ازارال و ا٣گٞؽ ،)1393 ،)2014( 15کؼی١ی ( )1399و پ٨ر٤٠غ و ١٦کاران
( ،)1399در یک راؿحا ة٨ده و ٠ـئٝ٨یث ازؼایی ای٠ ٢ؤ٦٥٘ٝا در ص٨زه جعننی ٠غیؼیث آ٨٠زش ّاٝی و ٠حعننان آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ٥
پایغار ة٨ده و اؿحادان ذیْ٘٤ان اول و دا٣كس٨یان ذیْ٘٤ان ٧٣ایی ٠یةاق٤غ.
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ةی٢رقح٥ای٠ ،كارکثز٨یی١٦ ،غٝی و ٠غیؼیث جٕییؼ اؿث ک ٥آن ٟ٦ة٧ّ ٥غه آؿحادان کالس٦ا و در ًی ٗؼای٤غ آ٨٠زش رخ ٠ید٦غ ،ة٥

آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی ةا جأکیغ ةؼ27/ ....

و جاریط اقاره دارد ،در ایٌ٠ ٢ا ،٥ْٝجغوی٤٠" ٢ك٨ر اظالق پایغاری در م٤ایِدؿحی" ک ٥در ذی٠ ٜى٨١ن ٗؼاگیؼ ةازآٗؼی٤ی ٠ضح٨ا ٚؼار دارد،
و از ز٤ؾ اٚغا٠ات پژو٦كی اؿث در ای ٢ةّْغ زای گؼٗح ٥اؿث .ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ ُ٣ام آ٨٠زقی ْٗٞی م٤ایِدؿحی ،گ٤سی ٥٤پؼةار ٠ضح٨ای
اظالٚی ٨٠ز٨د در ٠ـح٤غات ک ٢٧آ٨٠زش ؿ٤حی در ایؼان را ک١حؼ ٨٠ردج٨زٚ ٥ؼار داده و ةیكحؼ جاةِ اٝگ٨ی رایر ُ٣ام آ٨٠زش آکاد٠یک
٠تح٤ی ةؼ آ٨٠زش جعننی و صؼٗ٥ای اؿث ،درصاٝیک ٥در ٠ح٨ن ُ٣ؼی آ٨٠زش ک ٢٧در ایؼان – ٠ؼجتي ةا م٨٤ف م٤ایِدؿحی٨٠ -ارد
زیادی در ظن٨ص ارزش٦ای درو٣ی و ٗؼدی م٤ایِدؿحی و جأدیؼات زیادی ک ٥در پایغاری در ز٣غگی ا٣ـان یاٗث ٠یق٨د ،اززُ٣ ٥ٞ١ام
گؽی٤ف دا٣كس ٨ک ٥در ٚغیٌ٠ ٟاة ٙام٨ل و ةـیار ؿعثگیؼا ٥٣ا٣سام ٠یقغه و ٠حکی ةؼ ارزش٦ای اظالٚی و دی٤ی ة٨ده اؿث .یاٗح٦٥ای
ای ٢ةعف از پژو٦ف ٣یؽ ةا یاٗح٦٥ای ٦ارک٨٤ن و ١٦کاران ( ،)2018چان و واٝکؼ ( )2018و چان و ١٦کارن (ٝ ،)2017یؾ زیک٢٠
( )2018و کاراگای ( )2015در یک راؿحا اؿث.
ة٤اةؼ آ٣چ ٥در ای ٢پژو٦ف ة ٥دؿث آ٠غ ،ةؼای کـب مالصیث٦ای پایغاری دا٣فآ٨٠ظحگان م٤ایِدؿحی ا٣سام دو اٚغام پیاپی پژو٦كی و
ازؼایی -آ٨٠زقی اٝؽا٠ی ک ٥در ص٨زه جعننی و مالصیث٦ای پژو٦كی و ازؼایی آ٨٠زش ّاٝی اؿث .اگؼچ ٥ذیْ٘٤ان امٞی ایٗ ٢ؼای٤غ،
دا٣فآ٨٠ظحگان ٠یةاق٤غ ،ا٠ا پؾ از ا٣سام ٌ٠اْٝات پژو٦كی و جغوی٠ ٢ضح٨ای ؿ٨اد پایغاری ،ج٨ا٤١٣غؿازی اؿحادان و ٠ؼةیان در او٨ٝیث
اٚغا٠ات آ٨٠زقی ازؼایی ٚؼار دارد .ة٥ةیاندیگؼ ،ج٨ٛیث ةّْغ ج٨ا٣ف مالصیث٦ای پایغاری ة ٥آن ٤ْ٠ا ک ٥دا٣فآ٨٠ظحگان ةایغ
ج٨ا٤١٣غی٦ای ویژه پایغاری را ٌ٠اة ٙاٝگ٦٨ای اؿحا٣غارد آ٨٠زقی و جعننی رقح ٥کـب ١٣ای٤غ ،ج٨ؿي اؿحادان م٨رت ٠یگیؼد.
ازای٢روٛ٣ ،ف و جأدیؼ ٠غیؼیث آ٨٠زش ّاٝی و ةؼ٣ا ٥٠درؿی در آگاهؿازی و آ٨٠زش اؿحادان و ٗؼا ٟ٦آوردن ز٠ی٦٥٤ای الزم ةؼای روی
آوردن ة ٥روش٦ای ٨٣ی ٢یادگیؼی ٠ؤدؼ در پایغاری و کـب ٧٠ارت٦ای الزم و وؼوری پایغاری در رقح ٥م٤ایِدؿحی ٔیؼٚاةٜا٣کار
اؿث.
در پایان پیك٧٤اد ٠یق٨د ،ک١یح٥ای جعننی ٠حكک ٜاز ٤٦ؼ٤٠غان و پژو٦كگؼان ص٨زه ُ٣ؼی و ّٞ١ی م٤ایِدؿحی و ٠حعننان آ٨٠زش
ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار ةؼای ةازق٤اؿی و ارجٛای ؿ٨اد پایغاری در ص٨زه م٤ایِدؿحی ایساد ق٨د ،جكکی ٜای ٢ک١یح٦٥ا ٠یج٨ا٣غ ةا ١٦کاری
وزارت ّ٨ٞم جضٛیٛات و ٗ٤اوری (ص٨زه ةؼ٣ا ٥٠درؿی٠ ،غیؼیث آ٨٠زش ّاٝی و آ٨٠زش ٤٦ؼ) و وزارت ٠یؼاث ٗؼ٤٦گی و گؼدقگؼی و
م٤ایِدؿحی و ١٦چ٤ی ٢ص٨زه اٚحناد و مْ٤ث در ةعف٦ای ظن٨می و دوٝحی ةؼگؽار ق٨د ،ةیقک ٣حایر صام ٥ٞاز ٤٠اَؼات و اٚغا٠ات
ة ٥ةؼ٣ا٦٥٠ای ًؼح جض٨ل و ةاز٣گؼی در آ٨٠زش رقح ٥م٤ایِدؿحی ٤٠ح٧ی قغه و دؿحاورد٦ای آن در ج٨ؿْ ٥پایغار چ٤غزا٣ت ٥کك٨ر
ٚاة٠ٜالصُ ٥ظ٨ا٦غ ة٨د.
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ةّْغ ةی٤ف :مالصیث٦ای پایغاری در ةْغ ةی٤ف ة ٥ج٨ٛیث ةاور٦ا و ارزش٦ای گ٘ح١ان پایغاری٠ ،ـئٝ٨یثپػیؼی در ةؼاةؼ ازح١اعً ،تیْث

ٗ /28ن٤ٞا١ّٞ ٥٠ی پژو٦كی آ٨٠زش ّاٝی ایؼان* ؿال دوازد *ٟ٦ق١اره اول* ة٧ار 1399



آراؿح .٥ص١یغروا و ا٧ٝام ا٠یؼی (ٛ٣ ،)1391ف دا٣كگاه٦ا در آ٨٠زش ج٨ؿْ ٥پایغار٣ ،كؼی٣ ٥كاء ّ ،ٟٞؿال دوم :ص .29-36



ةٞعاری ٧ٚی ،صـ ،)1388( ٢آق٤ایی ةا ٗٞـ٘٤٦ ٥ؼ ،ج٧ؼان ،ا٣حكارات ؿ٨ره ٧٠ؼ ،ج٧ؼان.



پ٨رآجكی٧٠ .حاب ( ،)1393ج٘ٞی ٙپایغاری در آ٨٠زش ّاٝی٠ :تا٣ی و چاٝف٦ا٠ .سٛ٠ ٥ّ٨١االت دو٠ی١٦ ٢ایف آ٨٠زش ّاٝی و ج٨ؿْ ٥پایغار.
ج٧ؼان٨٠ :ؿـ ٥پژو٦ف و ةؼ٣ا٥٠ریؽی آ٨٠زش ّاٝی :ص .23-37



پ٨ر٤٠غ .صـْٞ٤یٔ ،ال٠ؼوا ذاکؼماٝضی .روا اٗ١٧ی و ؿأؼ کؼی١ی ،)1399( .چاٝف٦ای اٝگ٨ی ج٘ٞی ٙآ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار در
آ٨٠زش ّاٝی م٤ایِدؿحیٗ ،ن٤ٞا ٥٠پژو٦ف و ةؼ٣ا٥٠ریؽی آ٨٠زش ّاٝی ،ق١اره پیاپی  ،96دوره  ،26ق١اره  ،2جاةـحان :ص .27-51



ذاکؼ ماٝضیٔ .ال٠ؼوا٠ ،)1397( ،ـائ ٜآ٨٠زش ّاٝی ایؼان ،ج٧ؼان :پژو٦كکغه ٌ٠اْٝات ٗؼ٤٦گی و ازح١اّی.



ذاکؼ ماٝضیٔ .ال٠ؼوا .)1393( ،آ٨٠زش ّاٝی درگػر از ج٨ؿْ ٥پایغار ة ٥پـا پایغاری٠ ،سٛ٠ ٥ّ٨١االت دو٠ی١٦ ٢ایف آ٨٠زش ّاٝی و
ج٨ؿْ ٥پایغار .ج٧ؼان٨٠ :ؿـ ٥پژو٦ف و ةؼ٣ا٥٠ریؽی آ٨٠زش ّاٝی :ص .1-22



زارع .ؿ١ی ،٥صـی ٢زیٞ٤ی پ٨ر ،اٚتال زارّی٧٠ ،غی ٠ض١غیً .)1396( ،ؼاصی ٠ضح٨ای اٝکحؼو٣یکی ٠ضح٨ای ةؼ٣ا ٥٠درسآ٨٠زقی ج٨ؿْ٥
پایغار در ُ٣ام آ٨٠زقی ّاٝی ،رویکؼد کی٘ی٣ /كؼی١ّٞ ٥ی پژو٦ف ٗ٤اوری آ٨٠زش ،زٞغ  ،12ق١اره  :2ص .91-117



وزارت ّ٨ٞم ،جضٛیٛات و ٗ٤اوری ( ،)1366ؿؼٗن ٜدروس رقح ٥م٤ایِدؿحی دوره کارق٤اؿی.



مادٚی٧٠ .غی ،پؼی٨ش زْ٘ؼی٣ .ادرٞٚی ٨ٚرچیان ،)1393( .رویکؼد٦ای ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی٠ ،سٛ٠ ٥ّ٨١االت دو٠ی١٦ ٢ایف
آ٨٠زش ّاٝی و ج٨ؿْ ٥پایغار ،ا٣حكارات ؿاز٠ان پژو٦ف و ةؼ٣ا٥٠ریؽی آ٨٠زش ّاٝی :ص .37-65



ٗحضی وازارگاه ،ک٨روش و ٣ا٦یغ آزاد٤٠ف ( .)1385ا٠کانؿ٤سی کارةؼد ٗ٤اوری ٨٣ی ٢اًالّات و ارجتاًات در ةؼ٣ا٥٠ریؽی درؿی آ٨٠زش
ّاٝیٗ .ن٤ٞا ٥٠پژو٦ف و ةؼ٣ا٥٠ریؽی در آ٨٠زش ّاٝی.70-49 ،)12(4 ،



ٗ٧ام .ا٧ٝام و اص١غ رو٨ا٘٣ؼ ( .)1394آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿْ ٥پایغار در آ٨٠زش ّاٝی٠ ،تا٣ی ور٦یاٗث٦ا ،ق٧ؼ :ج٧ؼان :ز٧اد دا٣كگا٦ی ،واصغ
مْ٤حی قؼیٖ.



کؼی١ی .ؿأؼ ( .)1399ةازجغوی ٢قی٨ه آ٨٠زش جضنیالت دا٣كگا٦ی رقح ٥م٤ایِدؿحی :ةا رویکؼد ج٨ؿْ ٥پایغار .رؿا ٥ٝچاپ ٣كغه دکحؼی،
ج٧ؼان :دا٣كکغه ٤٦ؼ و ١ْ٠اری دا٣كگاه جؼةیث ٠غرس.



ٞ٠کی ٣یا١ّ .ادً .)1393( ،ؼاصی اٝگ٨ی ارزیاةی دا٣كگاه پایغار ٌ٠ا٨٠ ٥ْٝردی دا٣كگاه ج٧ؼان ،اؿحاد را١٤٦اّ :تاس ةازرگان .دا٣كکغه
روا٣ك٤اؿی و ّ٨ٞم جؼةیحی دا٣كگاه ج٧ؼان.
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