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سازم؟ پوばا و فバال را ┍د┉سازی و آ┍ار درس کالس ┌ﾂوا┑سﾁ چگو┑└
┢ ،┡ اح┎دی ح┎ぱده

کر┍ان ┢ └ぱاح┑ どاضばر دبぱر و اばران どاضばر ┍バ┊┎ان どヰآ┍وز-ど┎┊ド ا┑ج┎┐ ┕ای └ばحادﾁا どばاجرا ヰورای ┡ドضو

و ┍د┉ﾞازی و آ┍ار درس ばادぱせری └ｻ ドال━└ و ا┑ぱそزه اﾊばاد ﾀ┖ﾉ ｺﾝا┒┍ را┕いار┕ای ارائ└ ی و どばاﾝا┒ヰ ﾍاضر، پژو┕｀ از ┕دف چکぱده:
┍ورد ┍درﾝ└ ی در デｼﾁ └ｻ و あر┍ان ヰ┖ر ┍دارس اﾆあر در └あ ど┊いヱ┍ ┐ばرﾁ زرگｻ ｻود. درس ┐ばا あالس ┕ای در دا┑｀ آ┍وزان ┑┎ودن پوばا و ｟バال
└ｻ ｻود؛ └ﾝدر┍ ┐ぱ┉ئوﾞ┍ どضバｻ و دا┑｀ آ┍وزان ザﾝوﾁ درس، あالس ┕ای ┐ﾂ｠رそ┑ ﾉدی ┍ど داد؛ ﾈ┑ر را ┕┎いاران اﾆあر و ﾀヰدا وﾉود ┑ヂر
┦ どﾂﾍ └あ پروژه  ┕ا ا┑ﾊام از دا┑｀ آ┍وزان و ﾀヰذせ ど┍ └ジوｻر┍ ぱピر ｟バا┉ﾀぱ ┕ای ا┑ﾊام └ｻ あالس ┕ا ┐ばا در دا┑｀ آ┍وزان ﾀ━و اﾆあر └あ وریジ
┐ばا ﾝاﾀド ┕ای از └┒ぱ┖ｻ اﾂﾝ〝اده ی و あردن پرｻار ｻرای ┍あ どرد┑د. ど┉اﾑ ヰا┑└ ┍ど داد، اヴﾂﾑاص ﾑود └ｻ را ﾁر┍ヱان پاばان آز┍ون ┑┎ره از ┑┎ره
پژو┕｀ آ┍اری ﾉا┍バ└ ی .ﾀ｠رせ ┈いヰ ﾍاضر پژو┕｀ あالس ┕ا، ┐ばا در دا┑｀ آ┍وزان ┑┎ودن ｟バال ┑ぱز و ヰاせردان ど┊ぱヴﾎﾁ ﾀ｠رヱぱپ در درس
پرヱﾝ┒ا┍└، ،デばو━ا ﾀｼﾅ و ┍ヱا┕ده ┑ぱヂر ポ┊ﾂﾒ┍ ジرق از اジالドات デ┎ﾉ آوری ┍ど د┕د. ┈ぱいヱﾁ └ズﾝوﾂ┍ دوم ﾝال دﾂﾑر دا┑｀ آ┍وز ┤٠ را
┕┎いاران، ┑ヂرات ｻر └ぱいﾁ ｻا و ┍وﾉود ヰوا┕د از اﾂﾝ〝اده ｻا پژو┕そヱر .ﾀ｠رせ ا┑ﾊام ┍دارک و اﾝ┒اد ، ﾂあاﾒｻا┑└ ای ぱ│ﾎﾁ│ات ،└ｼﾍاヴ┍
┈いヱ┍ ｻر ﾀﾞ┑واﾁ اداره ┐ぱ┉ئوﾞ┍ و └ﾝدر┍ او┉ぱاء و ┍ヱاوران ┑ぱز و ケاヂ┒ｼﾍران و اﾝاぱﾁد آن ┕ا، او┉ぱاء و دا┑｀ آ┍وزان ، └ジوｻر┍ あارヰ┒اﾝان
اﾊばاد در どﾂｼﾆ┍ ｀│┑ ┍ﾁ どوا┑┒د ┍バ┊┎ان و ┍دارس └あ ﾀﾝا ｺ┊ズ┍ ┐ばا ┍ؤばد ا┍ر ┐ばا ﾞｻازد. پوばا و ｟バال どﾝالあ あالس ، ┐ばا از و あرده └ｼ┊ピ

ヰو┑د. دا┑｀ آ┍وزان ど┊ぱヴﾎﾁ い┊┎ドرد ارﾁ│اء ﾄドاｻ ｺぱﾁرﾁ ┐ばا └ｻ و あ┒┒د اば〝ا پرｻارﾁر ばادぱせری ザぱﾎ┍
いﾁ┒و┉وژی. ،ど┊ぱヴﾎﾁ ﾀ｠رヱぱپ پروژه، ┍دل ﾝازی، و آ┍ار ک┊ぱدی: واژه ┕ای

.99X99 ،99X99 ،99X99 :(┢٠┡٠) どاضばر ┍وضوع ب┒دی كد

┍│د┍└ ┡
:ﾀﾝا ز┟ر ケورت └ｻ どاضばر آ┍وزش ﾉدばد ا┕داف (NCTM) ┅ا┑ادا┡ و آ┍ر┟┆ا ر┟اض┞ ┍バ┊┎ان ど┊┍ ヰورای ﾂ〝せ└ ی └ｻ ｻ┒ا

و ذ┕┐ پرورش در و どせز┑د ﾉر┟ان در どر┟اض ﾀ┠┎┕ا و ど┟ارآ┅ └ｻ ┞┒バ┟ ヰو┑د، ━ا┟┈ ارزش どر┟اض ｻراي ﾁا そｻ┠ر┑د ┟اد دا┑｀ آ┍وزان ﾁ┎ام
ヰو┑د ━دردان どر┟اض └ｻ ﾀｼﾞ┑ و ┅┒┒د اﾂﾝدالل ر┟اضど وار و ┅رده ｻر━رار ر┟اضど وار ارｼﾁاط ﾂｻوا┑┒د دا┑｀ آ┍وزان ﾁ┎ام せرد┑د، ポ━وا └ヱ┟ا┑د
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را どر┟اض ┍ﾞأ┉└ ی ┈ﾍ ど┟وا┑اﾁ ،ﾀ┟ا┖┑ در و ┅رده پ┠دا اﾂド┎اد どر┟اض ا┑ﾊام در ﾑود ﾁوا┑ا┟ど ┕اي و ━اﾀ┠┊ｻ ┕ا └ｻ └┅ ヰو┑د ど┑دا┑｀ آ┍وزا ﾁا
ヰاﾑ└ ای ド┒وان └ｻ دそばر ど┕اそ┑ از و ┈│ﾂﾞ┍ ど┎┊ド ド┒وان └ｻ ┑そاه っば از آ┍ار  .( ┡┣┨┢ ر｟デぱ پور، از ┈│┑ └ｻ ┩┩┩┡؛ ┅┒┒د.(را┍ｼرگ، پ┠دا
っば ド┒وان └ｻ را آن ┌ぱ┕واﾒｻ اせر └あ ﾀﾝا せو┑└ ای └ｻ ┍د┉ﾞازی و آ┍ار ﾂあاب ｺ┉اズ┍ .ﾀﾝا ｻرﾑوردار وばژه ど┕اそばاﾉ از ド┊وم در رばاضぱات، از
┍وضوع ┑ｼاヰد. الزم ﾀ━و ┍اه ┢ از ﾂヱぱｻر آن، ﾜばدرﾁ ｻرای ヰاばد ぱそｻرば┌؛ ┑ヂر در ど┑را┒ﾒﾝ روش └ｻ را آن آ┍وزش و どاضばر ┍バ┎ول درس
┍د┉ﾞازی، و آ┍ار آ┍وزش ｼｻر┑د. ｀ばوﾑ どせز┑د ┐ﾂ┍ └ｻ را آ┍ار و ｻپرداز┑د ﾑود どせز┑د پぱرا┍ون ─ぱ│ﾎﾁ └ｻ دا┑｀ آ┍وزان، └あ ﾀﾝا ┐ばا ،ﾜばدرﾁ
دそばر، ｼドارت └ｻ .どヂ〝ﾍ ザ┊ピ ドادت ┕ای ﾉای └ｻ آن あردن ┐ばزそばاﾉ و ど┊┎ド ┍┖ارﾁ┖ای ｺﾞあ ｻرای آ┍وزان دا┑｀ ｺぱピرﾁ و ─ばوヱﾁ ど┒バば
┕┒ری و ┌┊ド ┍د┉ﾞازی، و آ┍ار و ┕اヱばان └ﾂ｠اば ─ぱ┎バﾁ ﾁا دار┑د ｺ┉اズ┍ あردن ゾ〝ﾍ └ｻ ドادت ادぱｻات) ┕ای └ﾂヰر (ヴﾑوケًا آ┍وزان دا┑｀
└い┊ｻ .ﾀﾞぱ┑ ﾑوا┑د ど┍ را آن └あ ど┉اﾝ ﾂあاب، ど┑ز┍ا ズぱﾍ└ ی └あ ヰود ┐ヰرو ｻاばد دا┑｀ آ┍وز ｻرای اｼﾂヰاه. ドادت ┐ばا ｻا ┍ｼارزه ｻرای ﾀﾝا
در را ｀ぱせز┑د ┍ﾞائ┈ └あ ヰود ドادت آ┍وز دا┑｀ ｻرای ｻاばد ぱそｻرد. ┑ヂر ┍د ┍ﾞائ┈، ┈ﾍ در ｻاばد را ﾂあاب ┐ばا ｺ┉اズ┍ و روش ┕ا ┕┎واره

┑┎اばد. ┈ﾍ و ぱｻان پروژه ｺ┉ا━
あر┍ان دぱｻرﾂﾝا┑┖ای در آ┍ار و あا┍پぱوﾁر و どاضばر ポ┊ﾂﾒ┍ دروس ﾜばدرﾁ └ｻ ┍ブヱول どヴﾒヰ ドال━└ └ｻ ｻ┒ا あ┒ون ﾁا ┡┣┧┩ ﾝال از ،ｺ┑اﾊ┒ばا
دا┑｀ ﾀぱ┉اバ｠ اﾆあر .ﾀﾞぱ┑ ｟バال و پر┑ヱاط ╇┒دان ┍د┉ﾞازی و آ┍ار درس あالﾝ┖ای あردم اﾞﾍاس あار او┉ぱ└ ی ﾝا┉┖ای ┕┎ان از .┌ﾂﾞ┕
╆ぱ┕ دا┑｀ آ┍وزان ا┍ا پروژه. در ┍وﾉود ｺ┉اズ┍ ｻا ﾂあاب از ﾑود آ┍وﾂﾑ└ ┕ای ┐ぱｻ ارｼﾁاط ｻر━راری و ﾀﾝا پروژه ┐ﾂヰو┑ درس، ┐ばا در آ┍وزان
،どضバｻ و ┍あ ど┒┒د ﾍرف زدن └ｻ ヰروع あالس در آ┍وزان دا┑｀ .ﾀﾝا ┑اあارآ┍د あالس ┕ا ┐ばا و ┑┎ど د┕┒د ┑ヱان پروژه ┕ا ┐ﾂヰو┑ ｻرای ا┑ぱそزه ای
╇┒دان ﾀぱバوض ┐ばا ┍ど پذばرد. پاばان ┍ؤﾅر ﾀぱ┉اバ｠ ｻدون وال┎バ┍ آ┍ار، あالس ┕ای ─ばرジ ┐ばا └ｻ و ﾑ┒دا┑┒د ど┍ را دそばران ﾑود ﾍرف ┕ای ｻا
┍دﾝازی و آ┍ار درس あالس ┑ا┍ズ┊وب ﾀぱバوض ｼ┖ｻود در دارد، ا┍いان └あ どばاﾉ ﾁا ┌ﾂ｠رせ ┌ぱ┎ヴﾁ .ﾀﾞぱ┑ ﾑوヰاば┒د دا┑｀ آ┍وزان و ┌┊バ┍ ｻرای
الا━┈ ﾁا ｼｻر┟┌؛ ┐┠ｻ از اﾀﾝ؛ ｻوده ┕┎いارا┑┎ان و ┍ا せر┟ｼان せ┠ر ﾀﾝا ﾝال ﾝا┉┖ای └┅ را ┕ا あالس ┑اあارآ┍دی └┅ ｻود آن ﾀ━و .┌┒あ ﾁالش
ﾀｼﾞ┑ ヰاせردان ドال━└ ی ا｟زا┟｀ ｻا ┌┠┒┅ どバﾝ و ｼｻر┑د ┉ذت آن ┐ﾂﾑآ┍و از و ぱヱ┒ｻ┒┒د ドال━└ و ─ヱド ｻا آ┍ار، درس あالس ┕ای در ｟رز┑دا┑┎ان

.┌┠ヱﾒｻ ارﾁ│ا ┍و｟│┠ﾂ┖ا └ｻ رﾝ┠دن ｻراي را آ┑┖ا ا┑そ┠زه درس، ┐ばا ばادぱせری └ｻ

گزارش ど┊اص ┐ﾂ┍ ┢
┐ばا ┐┍ ぱｼバﾁر ヰدم. ┍ブヱول ヰ┖ر ﾑاص ┍دارس از どいば در ┍د┉ﾞازی و آ┍ار درس ﾜばدرﾁ └ｻ ど┊ぱヴﾎﾁ ﾝال اﾂｻدای از ┍سأ┉└: بぱان ش
ｻاヰد. ﾝرز┑ده و ｟バال ぱﾞｻار ┍دل ﾝازی و آ┍ار درس あالس پوばا، و پر┑ヱاط ぱﾞｻار آ┍وزان دا┑｀ و ﾀﾝا ﾑاص └ﾝدر┍ ╇ون └あ ｻود

┍ﾑ どورد. ┌ヱ╇ └ｻ └ﾝدر┍ ┐ばا در ┑ぱز، دそばر ┍دارس ┈いヱ┍ └あ دばدم ┑اｻاوری ┐ぱド در ا┍ا
ど┑ذراせ وشﾑ ┌┕ ｻا آن ┕ا و ┌┒ぱヱ┒ｻ あ どｻار └あ داﾂヰ┒د ا┑ヂﾂار ┐┍ از ┑ｼود. ｀ぱｻ どﾎばر〝ﾁ す┑ز ﾍد در あالس ┐ばا از دا┑｀ آ┍وزان ぱｼバﾁر
در را آن ┕ا از ا┑ヂﾂار ┍ورد ｟バا┉ﾀぱ ┕ای از ﾑالケ└ ای آن ┕ا ｻا どばا┒ヰآ از バｻد اول روز どﾂ━و └あ ｻود ┐ばا そｻذرد. └ﾞ┊ﾉ ﾀ━و ﾁا あ┒┒د
ﾝال ┕ای ╇را └あ あرد┑د، └バﾉرا┍ └ﾝدر┍ د｟ﾂر └ｻ اﾂドراض ┑ヱا┑└ ی └ｻ آن ┕ا از どضバｻ و ┑ｼود ┈┎ﾎﾁ ┈ｻا━ آن ┕ا ｻرای あردم؛ ぱｻان あالس
» ポぱﾝ ﾂ〝せ└ ی └ｻ .┌ぱヱいｻ ﾀ┎ﾍز اば┐ ━در ｻاばد ┍ا ど┉و ┍せ どر｟ﾂ┒د درس ┐ばا از دردﾝر ｻدون را ┢٠ ┑┎ره ی و ｻود┑د ﾀﾍرا ｻ╈└ ┕ا ┈ｼ━
└ﾉوﾁ ┌┊バ┍ ﾁوض┠ﾎات └ｻ ｻاヰ┒د ド どｻال━└ درس └ｻ ﾀｼﾞ┑ آ┍وزان دا┑｀ اせر .└┊┠ﾝو ┌┕ و ﾀﾝا ┕دف ┌┕ ا┑そ┠زش どヰپرور ┉ﾎاظ از
└ｻ ﾀｼﾞ┑ اせر ا┍ا ヰد. ┑ﾒوا┕د آ┑┖ا ｺヴ┑ ど┑دا┒╇ ﾀ｠رヱ┠پ ｻاالﾑره و داد ┑ﾒوا┕د ا┑ﾊام ﾀ┟دﾉ ｻا را ﾑود ポ┠┉ا┆ﾁ ┅رد. ┑ﾒوا┕┒د
ポ┠┉ا┆ﾁ ┌┕ داد، ﾑوا┕┒د せوش ﾀ━د ｻا ┌┊バ┍ ﾁوض┠ﾎات └ｻ ┌┕ ｻاヰ┒د.)، ど┟االｻ ﾌズﾝ ا┑そ┠زش ｻاヰ┒د(داراي ドال━└ ┍┒د どﾝدر ｺ┊ズ┍
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ﾀ｠رヱ┠پ ┌┕ و ﾀ｠ر ﾑوا┕┒د درس ｺ┊ズ┍ ز┍┠┒└ در ﾂヱ┠ｻری اジالドات ｺﾞ┅ د┑ｼال └ｻ ┌┕ داد، ﾑوا┕┒د ا┑ﾊام ﾀ┟دﾉ ｻا را ﾑود どﾝدر
┑ヱان آ┍ار درس └ｻ ﾀｼﾞ┑ ا┑そ┠زه ای و ドال━└ ┐┍ ヰاせردان └┅ ｻود カﾒヱ┍ ﾜپ .((┡┣┧┩) ポぱﾝ)ك ヰد. ﾑوا┕د آ┑┖ا ｺ┠ヴ┑ ز┟ادی
و ا┑そ┠زه ┌ﾂ｠رせ ┌┠┎ヴﾁ ،((┡┣┧┧) ┑┠ا ど┎┟ك(┅رﾀﾝا آ┟┒ده └ｻ ا┍┠د و ا┑そ┠زه ا┟ﾊاد ﾑوب ┌┊バ┍ ┄┟ └〝┠ダو └┅ آ┑ﾊا از » ┑┎ど د┕┒د.

د┕┌. ا｟زا┟｀ آ┍وزان دا┑｀ در درس، ┐ばا ばادぱせری └ｻ ﾀｼﾞ┑ را ドال━└
آ┑┖ا در ┍ؤﾅرﾁر ┕ر╇└ ┑ﾎو └ｻ ﾁا ┌┠ヰو┆ｻ └┅ ﾀﾝا ا┟┐ ┟ادせ┠ر┑دせان، در ا┑そ┠زه و ドال━└ ا┟ﾊاد راه ﾂ┖ｻر┟┐ » ،┈ｻآزو ﾝ〝ارش └ｻ ｻ┒ا
ا┟ﾊاد └ｻ ┟ادせ┠ري ا┟┐ و ﾀ｠رせ ﾑوا┕┒د ┟اد ┟ادせ┠ری، ┍وضوع └ｻ ﾀｼﾞ┑ آ┑┖ا どそ━الド ┞ｻ ┌ピر └ｻ └┅ د┟د ﾑوا┕┠┌ ┑┎ائ┠┌. ا┟ﾊاد ┟ادせ┠ری

((┡┣┧┩) ポぱﾝ) ヰد.ك ﾑوا┕د ┍┒ﾊر آ┑┖ا در ドال━└

درس あالس ┕ای در دا┑｀ آ┍وزان ┑┎ودن پوばا و ｟バال ﾀ┖ﾉ ｺﾝا┒┍ را┕いار┕ای ارائ└ ی و どばاﾝا┒ヰ پژو┕｀: ┐ばا ا┑جام از ┕دف ش
پروژه. ا┑ﾊام └ｻ آ┑┖ا ｺぱピرﾁ و ┍د┉ﾞازی و آ┍ار

ｺぱピرﾁ و あالس ┕ا ┐ばا در دا┑｀ آ┍وزان ┑┎ودن ｟バال و ┍د┉ﾞازی و آ┍ار درس あالﾝ┖ای ┑اあارآ┍دی از どばر┕ا ｻرای پژو┕｀: سؤال ش
دارد؟ وﾉود ど┊ﾍ راه └╇ پروژه ┕ا ا┑ﾊام └ｻ آن ┕ا

どاضばر └ﾂヰر دوم ﾝال دا┑｀ آ┍وز ┤٠ ┐ぱｻ و どاضばر آ┍وزش ﾍوزه ی در ،ど┑داぱ┍ ┑وع از ﾍاضر پژو┕｀ :─ぱ│حﾁ ━┊┎رو و روش ش
.ﾀﾝا ヰده ا┑ﾊام あر┍ان، ヰ┖ر دぱｻرﾂﾝان ┕ای از どいば

آ┍وزان دا┑｀ پژو┕ヱ┖ای و ぱ│ﾎﾁ│ات از ぱﾞｻاری └あ دばدم └ﾝدر┍ どﾂ┑رﾂ┒ばا ﾀばاﾝ └ｻ └バﾉرا┍ ｻا :(┡ ヰوا┕د ) اطالドات گردآوری ش
ازاپراﾁور آ┍اری. پژو┕｀ っば از ビばدر ا┍ا ┍وﾉود┑د └ﾝدر┍ ﾀばاﾝ روی ... و ど┒ばد ﾄﾍاｼ┍ و ど┑رآ━ ،どｻاد ポ┊ﾂﾒ┍ ┕ای └┒ぱ┍ز در
｟رز┑دان バﾁداد «┍そر :ﾀ〝せ ﾒﾞ┎ﾁر ｻا └ﾂﾒぱ┍آ ┉ﾒｼ┒دی ｻا ┑ﾀﾞぱ؟ك └ﾝدر┍ ﾀばاﾝ روی آ┍وزان دا┑｀ آ┍اری ぱ│ﾎﾁ│ات ╇را » پرぱﾝدم:
└あ ヰدم └ﾉوﾂ┍ ｟رﾂﾝاد؟!ك. ﾀばاﾝ روی را آن ﾂｻوان └あ ﾀﾝا どドوضو┍ ┍ادر، و پدر ┈ブヰ و ｻرادر و ﾑوا┕ر バﾁداد و ﾑا┑واده ┕ر
ｻود┑د. ﾁ どｻ〝اوت درس، └ｻ ﾀｼﾞ┑ └あ ┌┕ دا┑｀ آ┍وزان .ﾀﾝا ┑ｼوده دそばران └ｻ ا┑ﾂ│ال ┈ｻا━ و ﾉذاب ╇┒دان ┈ｼ━ ﾝا┉┖ای ぱ│ﾎﾁ│ات

.┌ｻاぱｻ ┍ﾞأ┉└ ┐ばا ｻرای ど┉و│バ┍ ┈ﾍ راه و ヱｻ┒وم را دا┑｀ آ┍وزان ا┑ヂﾂارات ┍ど روم あالس └ｻ └あ バｻد ﾞ┊ﾉ└ ی ┌ﾂ｠رせ ┌ぱ┎ヴﾁ
└ﾉوﾁ ｻا ｻاばد あار ┐ばا و .ﾀﾝا ضروری └ﾝدر┍ او┉ぱاء ジرف از └ﾝدر┍ و あالس اداره ┐ﾞﾍ ｻرای └ヱ│┑ و ┍│ررات ぱ┖ﾁ└ ی » └あ آ┑ﾊا از
،┐ばوا┉د ┍バ┊┎ان، ┕┎いاری └ばاﾝ در ｻاばد آن اﾉرای و ｺぱﾁرﾁ و ぱせرد ケورت ┕ا └╈ｻ رﾂｼピ┖ای و ا┍いا┑ات و اバﾂﾝداد┕ا اぱﾂﾍاﾉات، └ｻ
ﾀﾝدｻ ｻرای (┤┧┣┡))؛ (ヰرﾂバば┎داری آばدك ┈┎ド └ｻ └ﾝدر┍ どﾁا┎ぱ┊バﾁ ﾝرپرﾂﾝ┖ای ばا どﾂぱｻرﾁ ┍ヱاوران و └ﾝدر┍ او┉ぱاء ┕ا، └╈ｻ
┍ぱان در ┕ﾂﾞ┒د ┑ヂر ｺﾍاケ └┒ぱ┍ز ┐ばا در └あ ┕┎いاران ｻا را ┍وضوع آ┍وزان دا┑｀ ｻر ドالوه ┌ﾂ｠رせ ┌ぱ┎ヴﾁ د━ﾁ ─ぱر اジالドات آوردن

せذارم.

ｻا ┑ぱز و ┐｠ ا┕┈ اﾝاぱﾁد و ┕┎いاران ┑ヂرات ┍ﾊ┎وع از و روزا┑└ ばادداﾂヰ┖ای و ┍ヱا┕دات └ｻ └ﾉوﾁ ｻا :└ぱ┉او ┕ای └ﾂافば خالص└ ی ش
ど┕اﾁوあ └ｻ آن ┕ا از ど┕روせ └あ ┍دل ﾝازی، و آ┍ار درس あالس ┕ای ┑ｼودن پوばا و ｟バال ﾀ┊ド ┕ای از どضバｻ ┍دارک، و اﾝ┒اد └バ┉اズ┍

ヰد: ﾀﾝر┖｠ زばر ヰرح └ｻ ┍ヰ どو┑د؛ ┍رｻوط درس، あالس ┌┊バ┍ ｀│┑ └ｻ آ┑┖ا از バﾁدادی و ┐ぱ┉ئوﾞ┍

┍دばران. از どضバｻ └│ぱ┊ﾝ اﾝاس ｻر ، ┍درس دぱｻران ا┑ﾒﾂاب و آ┍ار ┍درس دぱｻران ┑ｼودن どヴヴﾒﾁ (┡
و ど┉اﾑ ﾝاﾂド┖ای あردن پر ﾀ┖ﾉ ،どاضばر دぱｻران ｻرای あالس ┌ぱﾞ│ﾁ ど┑اばپا ┈ﾍرا┍ در ┍د┉ﾞازی و آ┍ار درس ┐ﾂ｠رせ ﾉا (┢

┍وど〝ダ؛
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روヰ┖ای از آ┑┖ا اﾂﾝ〝اده ドدم و ど┑را┒ﾒﾝ روش ｻر دぱｻران └ぱいﾁ ┈ぱ┉د └ｻ ヰاせردان ｻرای درس ┑ｼودن ﾉذاب و ┐ﾂヰدا┑ ﾁ┒وع (┣
せرو┕ど؛ و どﾂあارヱ┍ ﾜばدرﾁ ぱヰوه ┕ای و ﾜばدرﾁ ポ┊ﾂﾒ┍

┍دل ﾝازی؛ و آ┍ار درس あالس ┕ای ヰدن どｻ روح و っヱﾑ و درس ┍وضوع ﾀぱ┎┕ا └ｻ ┕┎いاران どضバｻ ど┖ﾉوﾁ どｻ (┤
どヰپرور あار┕ای ばا و دそばر あالس ｻا آ┑┖ا ザﾝوﾁ あالس، ﾀ━و پرあردن و ┍د┉ﾞازی و آ┍ار درس └ｻ ┍دارس ┍دばران ┑دادن ﾀぱ┎┕ا (┥

...؛ و ┐ヱﾉ و
ز┍ぱ┒└؛ ┐ばا در ┍バ┊┎ان どضバｻ どばا┒ヰاآ┑ どﾂﾍ و دぱｻران ザﾝوﾁ あالس، در ┕ا پروژه ﾌぱﾎケ ┑そارش ぱヰوه آ┍وزش ドدم (┦

ぱ│ﾎﾁ─؛ ┍وضوع ┐ぱぱバﾁ ┕┒そام └ｻ آ┍وزان دا┑｀ ｟いری ﾁوا┑اぱば┖ای و ا┑ぱそزه ┕ا و ─ばالド └ｻ ┕┎いاران، ど┖ﾉوﾁ どｻ (┧
دぱｻران؛ どضバｻ どヴﾒヰ └│ぱ┊ﾝ اﾝاس ｻر ザ│｠ و どｻاぱヰارز ┍ぱバار ┐ﾂヰدا ｻدون آ┍وزان دا┑｀ ┕ای پروژه └ｻ دادن ┑┎ره (┨

ﾞﾍاب؛ ┐ぱヰا┍ ｻا あار و ｺﾁ ど┒ぱ┍ ا｟زار ┑رم あارｻرد┕ای ｻا دぱｻران どضバｻ どばا┒ヰاآ┑ (┩
پاばا┑ど؛ ا┍ﾎﾂان در رﾝان ┑┎ره درس ド┒وان └ｻ آ┍وزان دا┑｀ ذ┕┐ در آ┍ار درس ا｟ﾂادن ﾉا (┡٠

آ┍وزどヰ؛ せروه ┕ای و ذی ケالح デﾉرا┍ ザﾝوﾁ آ┍ار ┍バ┊┎ان あار どｻاぱヰارز ｟│دان (┡┡

ど┊┍واド از ﾁا دو داد، ┑ヱان ،┢٠٠┨ پヱぱر｟ﾂ└ ی ぱﾁ┎ز در دا┑｀ آ┍وزان پرヱﾝ┒ا┍└ ی داده ┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ از ┈ケاﾍ ﾈばاﾂ┑ پژو┕｀: ادبぱات ش
و درس あالس در ┣どﾂﾑا┒ヰرا｠ و ┢どﾂﾑا┒ヰ را┕ｼرد┕ای دار┑د، دا┑｀ آ┍وزان رばاضぱات ど┊ぱヴﾎﾁ ﾀ｠رヱぱپ در あ┒┒ده ای ┐ぱぱバﾁ ｀│┑ └あ
ど┑دا┑｀ آ┍وزا └あ داد ┑ヱان پژو┕｀ آن ﾈばاﾂ┑ いﾁ┒و┉وژی، ﾀぱ┎┕ا ┌ピرぱ┊ド ا┍ا (؟). ﾀﾝا ﾜばدرﾁ در ┤どヰآ┍وز いﾁ┒و┉وژی از اﾂﾝ〝اده ┑ぱز
پژو┕｀ راﾂﾝای در └ﾊぱﾂ┑ ┐ばا あرده ا┑د. ﾀ｠اばدر پاﾁ ┐ぱばری い┊┎ドرد ┑┎ره ی آز┍ون ┐ばا در あرده ا┑د، اﾂﾝ〝اده ﾞﾍاب ┐ぱヰا┍ از ﾂヱぱｻر └あ
ﾞﾍاب، ┐ぱヰا┍ از اﾂﾝ〝اده و ┑ｼود┑د ｻ┊د را ﾞﾍاب ┐ぱヰا┍ ｻا あردن あار どﾂﾍ دا┑｀ آ┍وزان داد ┑ヱان └あ ﾀﾝا ┑そار┑ده از دそばری

.((┡┣┩┢) (اﾍ┎دی ﾀヰدا┑ آن ┕ا ﾀ━و あردن ポ┊ﾁ ﾉز ┑ﾊぱﾂ└ ای
ｻاالﾑره و ど｠اあ ا┍いا┑ات و └ﾉودｻ ｟│دان ┍┒د، ドال━└ و せاه آ ┍バ┊┎ان ｼ┎あود ،┌ぱ┊バﾂ┉ا الزم ا｟راد バﾁداد روزا｟زون ｀ばا｟زا ┑ぱヂر ど┊┍واド
ばاد あا┕｀ ﾁاぱﾅر زばادی ﾍدود ﾁا ﾁوا┑د ど┍ どヰآ┍وز いﾁ┒و┉وژی از اﾂﾝ〝اده └あ ヰود ど┍ آ┍وزش どارائあ あا┕｀ ﾄドاｻ دا┑｀، ا┑〝ﾊار
どばا┒ぱｻ ﾜﾍ あارｻرد ─ばرジ از ┍バﾂارف ا┑ﾞان っば در ばادぱせری ٪┧┥ ﾍدود └あ ا┑د داده ┑ヱان ぱ│ﾎﾁ│ات ﾈばاﾂ┑ » ┑┎اばد. ｼﾉران را ヰده
اﾀﾝك. ٪┣ あدام ┕ر どائヱ╇ و どائばوｻ ﾜﾍ دو و ٪┦ └ﾞ┍ال ٪┡┣ どばوا┒ヰ ﾜﾍ ｻرای ﾀぱ┎あ ┐ばا └あ ど┉اﾍ در ぱせرد. ど┍ ケورت
ﾍدود ﾁ│رｼばًا د┕د ど┍ ┑ヱان ﾀﾝا آ┍ده ┈┎ド └ｻ دادنك せوش » └┒ぱ┍ز در └あ どばا┖ヱ┕پژو و ぱ│ﾎﾁ│ات ﾈばاﾂ┑ ا┍ا » .((┡┣┧┧) (اﾍدばان
━ادر┑د ヰاせردان ヰود. ど┍ دادن せوش ケرف ┕ا دا┑そヱاه و └ズﾝوﾂ┍ ┍دارس در ٪┩٠ و どばداﾂｻا ┍دارس در ｟راぱせران ﾀ━و از ٪┦٠
زばاد ┑ﾂｼﾞًا ﾀ━و ケرف وﾉود ｻا ど┒バば ﾝوم) っば ﾁا ┌ﾊ┒پ っば ヰاばد ) ﾞｻپار┑د. ﾑاジر └ｻ ا┑د ぱ┒ヰده آ┑╈└ از ┑ا╇ぱزی ﾀ┎ﾞ━ ﾁ┒┖ا └あ
ど│ズ┒┍ و ヰده ﾞﾍاب رばزی ｻر┑ا┍└ └あ ど┉اﾍدر ヰود، ど┍ ا┑ﾞان ｺぱヴ┑ ばادぱせری ｻا └ズｻرا در ┑ا╇ぱزی ﾁاぱﾅر どばوا┒ヰ ﾜﾍ あارｻرد در

((┡┣┧┧) (اﾍدばان ｻاヰدك └ﾂヰدا どپ در را ┍〝ぱدﾁری ﾈばاﾂ┑ ﾁوا┑د ど┍ どばا┒ぱｻ └┊┎ﾉ از ポ┊ﾂﾒ┍ ﾍواس あارｻرد در

و آ┍وزان دا┑｀ و او┉ぱاء و ┕┎いاران ┑ヂرات ┍ﾊ┎وع از و ┍د┉ﾞازی و آ┍ار ﾂあاب ┍ﾂﾎوای └ｻ └ﾉوﾁ ｻا پヱぱ┒┖ادی: ح┈ ┕ای راه ش
ヰود: ど┍ پヱぱ┒┖اد زばر را┕┖ای ┍دارک) و اﾝ┒اد └バ┉اズ┍ و ┐｠ ا┕┈ ┍ヴヴﾒﾂان

strategیes Cognیtیve┢

strategیes Metacognیtیve┣

Technology Educatیonal / Instructیonal┤

... آ┍ار درس あالس ┌ﾂﾞ┑واﾁ ╇そو┑└

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


┑ｼاヰد. ヰ┒و┑دهك ヰاせرد و せوば┒ده ┌┊バ┍ » ズいばر｟└ ﾉرばان ケورت └ｻ درس あالس (┡
ヰود. پぱそぱری ｺ┉اズ┍ روی い〝ﾁر ｻا ┕┎راه ど┎┊ド ا━دا┍ات ｻا ┍وضوع ﾂﾍ┎ا ┌ぱ┕د┑ آ┍وزش ┑ヂری ┈いヰ └ｻ را ﾂあاب ｺ┉اズ┍ (┢

روヰ┖ای └あ ﾀﾝا الزم ┕دف ┐ばا └ｻ رぱﾝدن ｻرای و ┌ぱ┒あ └ぱいﾁ آن ﾁو┉ぱد ｻر دا┑｀ ا┑ﾂ│ال ﾉای └ｻ ｻاばد آ┍ار あالس ┕ای در (┣
اジراف ザぱﾎ┍ از ﾂ┖ｻر ﾀﾑا┒ヰ و ┌┊ド ﾁو┉ぱد └ｻ رぱﾝدن در را ┍ا └あ ┌ばوヰ ┈ﾝوﾂ┍ どばا┖ヰرو └ｻ و داده ぱぱブﾁر را ﾑود どヰآ┍وز
ﾑود اジراف ┕ای پدばده ┍د┉ﾞازیك » در را آ┍وزان دا┑｀ どوا┑ائﾁ ﾌズﾝ └あ ﾀﾝا آن روヰ┖ا ┐ばا ┐ばرﾂ┎┖┍ از どいば あ┒د. っ┎あ

.┌ぱ┕د ｀ばا｟زا
ｻازی، ザぱﾎ┍ ┍┒ازل، └ｻ آ┍وزان دا┑｀ ┕┎راه را ﾂあاب ｺ┉اズ┍ و ┌ぱ┒あ ﾝازی └ぱｼヰ اジراف ザぱﾎ┍ در را ﾂあاب ど┊┎ド ﾁ┎رば┒ات (┤

.┌ばرｼｻ ﾉا┕ا ﾝاばر و ﾑرばد ┍いا┑┖ای
و ど｠اあ └┊ケوﾍ و ﾀ━د ｻا ﾜپ ｻاヰد. ど┍ ┍وﾅر ﾀﾝا آば┒ده どせز┑د الز┍└ └あ ど┎┊ド ┕┎いاری روح درﾂﾞせرش ﾂあاب ┕ای پروژه (┥

.┌ばپردازｻ ┕ا پروژه اﾉرای └ｻ اドضاء از っば ┕ر ｻرای └〝ぱダو ┐ぱぱバﾁ و せرو┕┖ا در آ┍وزان دا┑｀ ┌ぱﾞ│ﾁ ｻا
آ┍وزش. در ﾉدばد ｟┒اورば┖ای و いﾁ┒و┉وژی از اﾂﾝ〝اده (┦

.─ぱ│ﾎﾁ ┍وضوع ┐ぱぱバﾁ ｻرای آ┍وزان دا┑｀ ｟いری ﾁوا┑ائぱ┖ای و ┕ا ا┑ぱそزه ،─ばالド └ｻ └ﾉوﾁ (┧
آ┍وزان. دا┑｀ ┕ای پروژه どｻاぱヰارز ｻرای ど│ズ┒┍ ┍ぱバار┕ای و ┍الک ┐ぱぱバﾁ (┨

آ┑┖ا. ┕ای پروژه どｻاぱヰارز ┑ﾎوه └ｻ ﾀｼﾞ┑ آ┍وزان دا┑｀ どばرا┕┒┎ا (┩
آ┑┖ا. ─ばوヱﾁ و آ┍وزان دا┑｀ ど┕روせ ｟バا┉ﾂぱ┖ای └ｻ ┑┖ادن ارج (┡٠

و ورزش ، ブﾉرا｟ぱا ،ﾐばارﾁ ┈ﾆ┍ د┕┒د ど┍ ┑ヱان آ┑┖ا └ｻ ﾀｼﾞ┑ زばادی ドال━└ ｟راぱせران └あ دそばر دروس ｻا آ┍ار ど│ぱ〝┊ﾁ آ┍وزش (┡┡
((┡┣┧┨) ｻد┕ぱ┌.ك(رئوف ばاد ﾊいばا را どせز┑د .ﾀﾝا ぱ┒ﾁده ┌┕ در را ╇ぱز └┎┕ └あ ﾀﾝا ど┊そ┒ﾉ どせز┑د» あالم っば در و ...

あالس در どﾂﾑا┒ヰرا｠ و どﾂﾑا┒ヰ را┕ｼرد┕ای └ｻ ┍رｻوط ، ｻود آ┍ده ﾀﾝد └ｻ └あ ┍واردی از どضバｻ پヱぱ┒┖ادی: راه اجرای どچگو┑گ ش
ｺﾂあ └ｻ اﾂﾝ┒اد ｻا و داده ┕ا آن در ┍وﾉود ┍وارد ｻر └ぱいﾁ ｻا ｻود. ヰده ┈ケاﾍ ┑ぱز، ┢٠٠┨ └ﾂ｠رヱぱپ ぱﾁ┎ز داده ┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ از └あ ｻود درس

┑┎ودم. اﾉرا درس あالس در و あرده どばاﾝا┒ヰ را را┕ｼرد┕ا ばادぱせری و آ┍وزش どﾝا┒ヱ┑روا ヴﾑوケا ،どﾝا┒ヰ روان ポ┊ﾂﾒ┍
└ｻ را آ┑┖ا ،ﾜばدرﾁ いﾁراری روش و درس あالس ﾝر دا┑｀ آ┍وزان ┑ヱا┑دن ﾉای └ｻ ┌ﾂ｠رせ ┌ぱ┎ヴﾁ دそばر دروس ｻا درس ┐ばا ─ぱ〝┊ﾁ ｻرای
ﾀｼﾆ┍ اﾅرات ┈ぱ┉د └ｻ ورزش و ど┑دｻ ﾀぱｻرﾁ └あاﾊ┑آ از «و ｻردم ぱﾍاط └ｻ را آ┑┖ا └ﾝدر┍ ┍دばر اﾉازه ｻا ┍ﾆال دارم. وا いﾁاپو و ﾀぱ┉اバ｠
آ┑┖ا از ((┡┣┧┨) (┍ぱرزاده اﾀﾝك ｻوده ポ┊ﾂﾒ┍ デ┍واﾉ └ﾉوﾁ ┍ورد ┕┎واره どﾂﾝدر┒ﾁ و ｟いری ،どﾍرو ،ど┎ﾞﾉ ┕ای どوا┑ائﾁ ｻر آن
ｻا ┌ﾂﾝواﾑ آ┑┖ا از あدام ┕ر از ┍ﾆال あ┒┒د. پぱاده ﾑوا┕┌ ど┍ آ┑┖ا از ┐┍ └あ どائ┖ヰورز در ا┑د └ﾂﾑآ┍و آ┍اری ﾄﾍاｼ┍ از └╇ ┕ر ┌ﾂﾝواﾑ
あ┒┒د. ┌ﾝر آ┑را ｻا ザｼﾁر┍ ┑┎ودار バｻد و あ┒┒د ┌ぱヂ┒ﾁ └ﾂﾝد ┥ در و آوری デ┎ﾉ را あالس ┕ای داده و ｻد┕┒د ﾝر ｻاالی پاس وا┉ｼぱال ﾁوپ

あ┒┒د. ┌ぱﾝرﾁ را ┑┎ودار و ┌ぱヂ┒ﾁ را داده ┕ا ﾉدول ،ﾀﾝد در ジ┒اب ┑そ┖داری ز┍ان ┍دت و どヱあ ジ┒اب └│ｻاﾞ┍ ｻرせزاری ｻا ばا و
どﾂﾍ و どﾝار｠ زｻان دروس ┐ﾂヰدا ｻا └あ ╇┒د ┕ر پرぱﾝد┑د. آن از どｻاぱヰارز ┑ﾎوه و پروژه ┑そارش ぱヰوه ┍ورد در آ┍وزان دا┑｀
آ┑ان ﾀばدا┕ ｻرای ┌ﾂヰدا ﾁوان در └╇ ┕ر ﾍال ┕ر └ｻ ا┍ا ｻود؛ あ┒┒ده ┑そران ヰاばد و ｺぱﾊド ﾝوال ┐ばا پرぱﾝدن ،┈ｼ━ ﾝال در どドا┎ﾂﾉا
└バ┉اズ┍ ┈ケاﾍ ┑┎ودار ┐ばا └あ ، ┌ﾂヰذاせ آن ┕ا اぱﾂﾑار در پروژه ┐ﾂヰو┑ ┑ﾎوه ی どばرا┕┒┎ا ｻرای را ┑┎وداری .┌ﾂ｠رせ いｻار どﾞばو┑ پروژه └ｻ
ﾝرあار و ド┊وی دﾂあر آ━ای ﾉ┒اب ،ど┊あوﾁ ┍┒ヂری دﾂあر آ━ای ﾉ┒اب ﾁأぱばد └ｻ └あ ｻود پروژه ┑そارش ┑ﾎوه ┍ورد در ｺ┑اﾊ┒ばا ぱ│ﾎﾁ│ات و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


┡ ﾀﾝوぱپ در └あ どﾁورケ └ｻ ┑ぱز どｻاぱヰارز را┕┒┎ای ｟رم ｻود. رぱﾝده あر┍ان دا┑そヱاه ┕ای どﾂぱｻرﾁ ド┊وم اﾝاぱﾁد از ﾁوぱﾍدی دﾂあر ﾑا┑┌
どばاالｻ ┍رｼﾁ└ ی در ど〝ぱあ و ど┎あ ┉ﾎاظ از ┕ا پروژه ﾁا ﾀ｠رせ ━رار دا┑｀ آ┍وزان اぱﾂﾑار در و رぱﾝد ｟وق ا┉ذあر اﾝاぱﾁد ﾁاぱばد └ｻ ،ﾀﾝا آ┍ده

ぱせر┑د. ━رار
ｺﾁ ど┒ぱ┍ ا｟زار ┑رم آ┍وزش آ┍ار، درس آ┍وزش あ┒ار در ｻودم، رぱﾝده ﾜばدرﾁ در いﾁ┒و┉وژی ﾀぱ┎┕ا └ｻ ﾑود پژو┕ヱ┖ای در └あ آ┑ﾊا از
┍ﾎاｼﾝات └ｻ ぱヱﾒｻدن ﾀドرﾝ ｻرای ض┎┐ در あردم. ヰروع را ┍ど رود └ぱヰاﾍ └ｻ ﾝال ┕ر ど┉و دارد وﾉود どﾝدر ﾂあاب در └あ ┑ぱز

دادم. آ┍وزش ┑ぱز را └ﾂ｠رヱぱپ ﾞﾍاب ┐ぱヰا┍ ｻا あار دا┑｀ آ┍وزان آ┍اری
ヰده ﾂヱぱｻر あالس در آ┑ان پذばری ﾀぱ┉ئوﾞ┍ ﾜﾍ و ﾑورد ど┍ ┌ヱ╇ └ｻ ｻ╈└ ┕ا وﾉود در ا┉バاده ای ｟وق ﾜ〝┑ └ｻ اﾂド┎اد ｺぱﾁرﾁ ┐ばا └ｻ

.ﾀ｠رせ را دا┑｀ آ┍وزان ど┊┕اあ و どﾂﾞﾝ ﾉای ، ﾀぱ┉اバ｠ و ┑ヱاط و ヰور و ヰد ﾑارج ا┑〝バال، ﾀ┉اﾍ از あالس ｻود.

گぱری ┑ぱﾂج└ ┣
دそばر ｼドارت └ｻ ┕ﾂﾞ┒د. دا┑｀ آ┍وزان ど┊ぱヴﾎﾁ ﾀ｠رヱぱپ در ドا┍┈ ┐ばرﾂ┎┖┍ درس، あالس ┕ای └あ ┍ど د┕د ┑ヱان ばا｟ﾂ└ ┕ا ┈ぱ┊ﾎﾁ ┍ﾊ┎وع، در
ヰده ا┑ﾊام دそばر ぱ│ﾎﾁ│ات ┍ا┑┒د ┑ぱز └バ┉اズ┍ ┐ばا و ｻود پژو┕｀ ┐ばا ا┑ﾊام از ｻزرگ どﾝدر ┍د┉ﾞازی، و آ┍ار درس あالﾝ┖ای ┐ﾂ｠رせ ﾉدی 
ザﾝوﾁ ┌ぱ│ﾂﾞ┍رぱピ و ┌ぱ│ﾂﾞ┍ ジور └ｻ ┍ﾁ どوا┑د دا┑｀ آ┍وزان ｻارز وばژどせ ┕ای ،どせا┑وادﾑ پぱヱぱ┒└ ی از ケرف ┑ヂر └あ ┍ど د┕د ┑ヱان └┒ぱ┍ز ┐ばا در
اﾊばاد در どﾂｼﾆ┍ ｀│┑ ┍ﾁ どوا┑┒د ┍バ┊┎ان و ┍دارس └あ ﾀﾝا ｺ┊ズ┍ ┐ばا ┍ؤばد どそ┎┕ اダ┖ارات ┐ばا ぱせرد. ━رار ﾁأぱﾅر ﾀﾎﾁ ┍دارس، و ┍バ┊┎ان
└ｻ ﾀｼﾞ┑ دا┑｀ آ┍وزان، ┑そرش ぱぱブﾁر ┕ﾂﾞ┒د. ばادぱせری ｟رﾀケ ┕ای ┐ぱ┍أﾁ ど┊ケا デｼ┒┍ ┍دارس، و あ┒┒د اば〝ا دا┑｀ آ┍وزان ｻرای ばادぱせری ザぱﾎ┍
دا┑｀ آ┍وزان い┊┎ドرد ｻر دぱｻر ﾑود ザﾝوﾁ あالس، ┐ﾂ｠رせ ﾉدی و ┍ど پذばرد آﾝان ﾁرا┑ﾊام درس، あالس در ﾜばدرﾁ روش ┕ای اケالح ｻا درس っば

دارد. どばزاﾞｻ ﾁأぱﾅر ┑ぱز
ぱﾝاそﾂﾝذاران └ｻ دا┑｀ آ┍وزان い┊┎ドرد در いﾁ┒و┉وژی، ｀│┑ ヴﾑوص در └バ┉اズ┍ ┐ばا از آ┍ده ﾀﾝدｻ اジالドات └あ ┐ばا دそばر └ﾉوﾁ ┈ｻا━ ┑ﾂい└ ی
ا｟زار┕ای ┑رم از اﾂﾝ〝اده را ┕いار┕ای آ┍وزش ｻرای ﾌぱﾎケ ｻر┑ا┍└ رばزی ｻا ﾁا あرد ﾑوا┕د っ┎あ پژو┕そヱران، و どﾝدر ｻر┑ا┍└ ی あارヰ┒اﾝان و

ヱﾒｻ┒د. ﾀドرﾝ دا┑｀ آ┍وزان ど┊ぱヴﾎﾁ ﾀ｠رヱぱپ └ｻ ┍وﾉود،
و あارآ┍د ぱﾞｻار رばاضぱات ばادぱせری م ど┕اددば ｟راば┒د در いﾁ┒و┉وژی از اﾂﾝ〝اده ┍ど د┕┒د ┑ヱان └あ دار┑د وﾉود ぱﾞｻاری پژو┕｀ ┕ای デ━وا در
ｺﾉو┍ و ぱヱﾒｻده ─┎ド را دا┑｀ آ┍وزان どاضばر دا┑｀ ،どاضばر ｻاز┑┎اどば ┕ای ا┑واع ┐ぱｻ ارｼﾁاط از اﾂﾝ〝اده ｻا └あ せو┑└ ای └ｻ ،ﾀﾝا ﾝود┍┒د
└┑ ﾜ┟درﾁ ┑و┟┐ روヰ┖اي از اﾂﾝ〝اده └あ داد ┑ヱان ジرح ┐ばا ジول در ┐┍ ﾊﾁرぱｻات ど┊あ ジور └ｻ ┍ヰ どود. دا┑｀ آ┍وزان い┊┎ドرد ﾌズﾝ ارﾁ│اء
از اﾂﾝ〝اده ┍ؤﾅر┑د. آ┍ار ┌┊バ┍ و آ┍ار درس └ｻ ﾀｼﾞ┑ آ┍وزان دا┑｀ ドال━└ ا｟زا┟｀ در └┆┊ｻ دارد ど┟زاﾞｻ ﾁأﾅ┠ر آ┍ار درس ┟ادせ┠ری در ﾁ┒┖ا
└ｻ ﾀｼﾞ┑ را آ┍وزان دا┑｀ ﾀｼピر ،┌┊バ┍ ز┟ｼای و └ﾂﾝآرا ダا┕ر どﾂﾍو ┉ﾒｼ┒د ヱﾁو┟─، ┑ヂ┠ر ﾜ┟درﾁ ┈ﾍرا┍ ジول در どﾝا┒ヱ┑روا ﾁر｟┒د┕ای

┍ど د┕د. ا｟زا┟｀ ┟ادせ┠ری
ｻا آ┍ار ─┠〝┊ﾁ ヰده، └ﾂ｠رせ ┟اد ｺ┉اズ┍ از ﾝوال ジرح و ─┠┎ド ┟ادせ┠ری از ど┕اせ آ اｼヰاع، ﾍد ﾁا آ┍وزش و どヰآ┍وز ┄┎┅ وﾝا┟┈ از اﾂﾝ〝اده
ど┕روせ ｟バا┉┠ﾂ┖ای ┑ヂ┠ر آ┍وزش ┈ﾍرا┍ └┎┕ در └┆┊ｻ ا┍ﾎﾂا┑ات در ザ│｠ └┑ ヰاせردان از どｻا┠ヰارز ، دروس ﾝا┟ر و ورزش و ど│┠ﾝو┍ و ┕┒ر

د┕د. ا｟زا┟｀ پروژه ┕ا ا┑ﾊام و آ┍ار ┟ادせ┠ری └ｻ ﾀｼﾞ┑ را آ┍وزان دا┑｀ ا┑そ┠زه ┍ﾁ どوا┑د
و ﾁ〝┆ر ز┍┠┒└ ي ا┟ﾊاد ICT و IT ｻر ど┒ﾂｼ┍ روヰ┖ای از اﾂﾝ〝اده ،ﾀﾝا ر┟اض┠ات ┌┖┍ ┍┖ارﾁ┖ای از └┅ دادنك ┌┠┎バﾁ » ┍┖ارت └ｻ └ﾉوﾁ
اﾂﾝ〝اده ،ﾜ┟درﾁ از └┊ﾍر┍ ┕ر در ﾑود┍ان どｻارز┟ا ﾀ┖ﾉ ┟ادせ┠ری ｟را┟┒دی ｻازﾑورد┕اي ﾀｼﾅ واせرا، ﾝواالت ジرح ｻا ﾀ┠━الﾑ ━درت ﾀ┟و│ﾁ

... آ┍ار درس あالس ┌ﾂﾞ┑واﾁ ╇そو┑└

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ارｼﾁاط در ﾜ┟درﾁ روヰ┖ای در ﾁ┒وع ، ヰاせردان ザﾝوﾁ ﾝوال ジرح ،どそﾂﾞﾑ デ｠ر و ﾁ┒وع ا┟ﾊاد ｻراي どر┟اض ﾐ┟ارﾁ و どر┟اض داﾂﾝا┑┖ای از
┟ادせ┠ری ┕ای ┑ヂر┟└ دادن دادن ﾀ┉اﾑد ،どﾝدر ┍وضوドات ﾝا┟ر و どﾝدر ┍وضوع ┐┠ｻ ارｼﾁاط ｻر━راری آ┍وزان، دا┑｀ ｟ردی اﾂﾑال｟ات ｻا
┍┊┎وس، ┍ﾆا┉┖ای ｻا آ┍وزش ｻا どせز┑د و どせز┑د ｻا آ┍وزش پ┠و┑د ،└ｻرﾊﾁ و ﾀ┠┉اバ｠ ، ┍ヱا┕ده ジر┟─ از آ┍وزش ﾝاﾂﾑاری) و ر｟ﾂاری ،どﾂﾑا┒ヰ)
درس ┟ادせ┠ری └ｻ ヰاせردان ドال━└ ا｟زا┟｀ در ... و آ┑┖ا ﾑود ザﾝوﾁ ｺ┉اズ┍ ｻر ﾍا┅┌ ━واドد و اケول ポヱ┅ ┍┒ヂور └ｻ ヰاせردان ﾝازی ｟バال

┍وﾅر┑د.
└ｻ ｻاز┑そری ضرورت ،ﾀﾝا ﾀｼばرﾁ و ┌ぱ┊バﾁ ┍ﾂو┉ぱان ┕┎└ ی ど┊ケا دピدピ└ ی ┍ا ヱあور どヰآ┍وز ┑ヂام در ﾎﾁول و اケالح ﾄﾎｻ └あ ا┍روزه
.ﾀﾝا ﾎﾁول ┐ばا آピاز ｻرای ﾀ┎ばزド ┑│ズ└ ی ┐ﾂ｠اば ｻزرگ، ا━دام ┐ばا در ﾀﾞﾒ┑ せام ┍ｻ どاヰد. ｻرﾑوردار وばژه ای ﾀぱ┎┕ا از どヰآ┍وز ｻر┑ا┍└ ┕ای
ﾑوا┕د ｻاز┑そری ┍ﾂﾞ┊زم ،どｻاぱヰارز ┑ヂام و  ﾜばدرﾁ روش ┕ای ،どヰآ┍وز ぱﾝاそﾂﾝذاری ┕ای ┑ﾎوه ی ،どﾝدر ｻر┑ا┍└ رばزی در ﾎﾁول っヰ どｻ

ｻود.

どヰآ┍وز دسﾀ ا┑درکاران و ┍سئوالن ، ┍バ┊┎ان برای どばاد┕ا┖┒ヱぱپ ┡.┣
ｻا: آ┍وزش ﾀぱ〝ぱあ ｼ┖ｻود ﾀ┖ﾉ ┍وﾉود، ┍ﾎدودﾀば ┕ای و デ┑وا┍ ｻردن ┐ぱｻ از ｻرای ﾁالش

ﾂあاب. ┐ばا آ┍وزش اぱﾑر ﾀぱバوض ｻا どヰآ┍وز ぱﾝاせ ﾀﾝذاران و ヱあور どそ┒┕ر｠ ┍ﾞئوالن あردن آヰ┒ا (┡

ﾁدرヱﾞばان آ┑┖ا ﾀぱ┎┕ا ┌ピرぱ┊ド └あ آ┍اری ا｟زار┕ای ┑رم و ﾞﾍاب ┐ぱヰا┍ از اﾂﾝ〝اده را┕いار┕ای آ┍وزش ｻرای ﾌぱﾎケ ｻر┑ا┍└ رばزی (┢
.ﾀﾝا └ぱヰاﾍ در ┕┒وز

آ┍ار. درس آ┍وزش ｻرای カヴﾒﾂ┍ دぱｻران از اﾂﾝ〝اده (┣

درس. ┍وضوع ﾀぱ┎┕ا از ┍دارس ┍دばران ┐ﾂﾑاﾝ せاه آ (┤

┑そرش و اﾂド│اد ،ど┊ぱヴﾎﾁ ﾑودپ┒داره ی ﾁا ┍あ ど┒د っ┎あ دا┑｀ آ┍وزان └ｻ └あ どばا┕ ﾀぱ┉اバ｠ و روش ヰ┒اどﾝ ┕ا ،どヰآ┍وز ﾁداぱｻر اﾒﾁاذ (┥
あ┒┒د. اケالح ┍د┉ﾞازی و آ┍ار درس └ｻ ﾀｼﾞ┑ را ﾑود

ﾀｼﾆ┍ ど┕اせ آ و ┑そرش اﾊばاد ｻا ｟バال، ﾀあارヱ┍ ｻا ─ｼズ┒┍ روヰ┖ای از ﾂﾞせرده اﾂﾝ〝اده ی ﾀ┎ﾝ └ｻ ﾀあرﾍ و ﾁدرس ぱヰوه ┕ای ぱぱブﾁر (┦
┍دارس. ﾌズﾝ در روش ┕ا ┐ばا あارｻرد ｻا ا┍いا┑ات ｻودن ｺﾝا┒┍ ┑ぱز و ｺﾝا┒┍ ザぱﾎ┍ ﾁدارک و ┍バ┊┎ان ┐ぱｻ

و ادراک و ┌┖｠ ┍ｼ┒ای ｻر آز┍ون ┕ای └ｻ ┑┎ره و ﾉواب ┍ｼ┒ای ｻر آز┍ون ┕ای از ﾀあرﾍ و どｻاぱヰارز و آز┍ون روش ┕ای あردن اケالح (┧
ばادぱせری. └ｻ ┈ばا┎ﾁ

デراج┍
ﾁ┖ران. ヱｻری، ビぱ┊ｼﾁ ┑ヱر ،،どヰآ┍وز ﾁک┒ولوژی ┍قد┍ات .(┡┣┧┧) م. اﾍدばان،

┍ズا┉バ└ ی در あ┒┒ده ﾀあرヰ دوازد┕┌ پاば└ ی ど┑راばا آ┍وزان دا┑｀ رばاضぱات ど┊ぱヴﾎﾁ ﾀ｠رヱぱپ ｻا ザｼﾁر┍ ドوا┍┈ ┈ぱ┊ﾎﾁ .(┡┣┩┡) اﾍ┎دی،ح
کر┍ان.، ど┍اسال آزاد دا┑ヱگاه ،どلぱ┎کﾁ ﾁحصぱالت دا┑ヱکده . ارヰد どاس┒ヰکار ┑ا┍└ پاばان پヱぱر｟ﾂ└ ی┨٠٠┢، ぱﾁ┎ز

15 اﾍ┎دی
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どاضばر آ┍وزش رヰد ،どバ━وا د┑ぱای ┍ﾞائ┈ ｻا دا┑｀ آ┍وزان ｻرﾑورد どそ┑وそ╇ ┕┎راه: ┐〝┊ﾁ و رばاضぱات ،(┡┣┩┢) ا، پور، デぱ｠ر ح، اﾍ┎دی،
،..١١٢ ヰ┎اره ،

اばران. どدرس کﾂاب┖ای ┑ヱر و چاپ ﾀرکヰ ┍د┉ﾞازی، و آ┍ار ،(┡┣┧┩) رそﾂﾝار،آ، ع، پاヰا، ش، زاده، ど┊バヱﾒｻ

ﾁ┖ران. ┍درس└، ا┑ヱﾂارات ،┐ﾂ｠رせادば ｻرای دادن ،ばاد ،(┡┣┧┨) ع رئوف،

دا┑ヱگاه ،どاضばر دا┑ヱکده ارヰد، どاس┒ヰکار ┑ا┍└ پاばان ┍ヰ どود، ｻدﾁر ど┑راばا دا┑｀ آ┍وزان い┊┎ドرد ﾂヱぱｻر آ┍وزش ｻا ╇را .(┡┣┨┢) ا ر｟デぱ پور،
.どﾂヱ┖ب ぱ┖ヰد

ﾁ┖ران. دوران، ┑ヱر ،(┌ヱヰ ｀ばراばو) آ┍وزش، و ばادぱせری どﾝا┒ヰ روان ،(┡┣┨┨) ا، ع، ،ポぱﾝ

ﾁ┖ران. گاه، آ ،どヰپرور どاس┒ヰ روان ،(┡┣┧┩) ا، ع، ،ポぱﾝ

ﾁ┖ران. کبぱر، ا┍ぱر ا┑ヱﾂارات ،どﾂぱربﾁ どاس┒ヰ روان ،(┡┣┧┤) ع ヰرﾂバば┎داری،

ﾁ┖ران. ،┐ばزر لوح پژو┕┒ده، ┍عل┎ان را┕┒┎ای ،(┡┣┨┢) ا پوばا، ど┎ﾝا━

ق┌. ┍┖دي(عج)، پيام ،ﾀربيﾁ الگو┕اي ،(┡┣┧┧) م ┑┠ا، ど┎┟ر┅

کاوش. گوばد، ど┍ سخ┐ آ┍ار ،(┡┣┧┨) ش، ぱﾝد ،ど┒ぱﾞﾍ ح. ┍ぱرزاده،
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پژو┕そヱران: :ど┊ぱヴﾎﾁ └ﾂヰر و └ばپا دぱｻرﾂﾝان: آ┍وزان دا┑｀ آ┍اری ┕ای پروژه どｻاぱヰارز ｟رم :┡ ﾉدول
پروژه: ド┒وان

｀ヰ ﾌズﾝ ﾈ┒پ ﾌズﾝ ╇┖ار ﾌズﾝ └ﾝ ﾌズﾝ دو ﾌズﾝ っば ﾌズﾝ ケ〝ر ﾌズﾝ .ﾀﾝا ｺﾝا┒┍ ا┑دازه └╇ ﾁا پژو┕｀ اﾉزای از っば ┕ر ポばرد
(┡٫ ┥) (┡٫ ┢┥) (┡) (٠٫ ┧┥) (٠٫ ┥) (٠٫ ┢┥) (٠)

─ぱ│ﾎﾁ روش و ─ぱ│ﾎﾁ ┍ورد ﾝوال ─ぱ━د ぱｻان ┡
ک .ﾀﾝا ┑┒┎وده ぱｻان را ﾝوال ┡-┡

ک .ﾀﾝا ┑┎وده ぱｻان را ﾝوال ┡-┢
ک .ﾀﾝا ┑┎وده ぱｻان را ─ぱ│ﾎﾁ روش و ﾝوال ┡-┣

あا┍ال را روش و ┑┎وده ぱｻان را ─ぱ│ﾎﾁ روش و ﾝوال ┡-┤
ک .ﾀﾝا ┍ﾞئ┊└ ┈ﾍ ﾀ┖ﾉ در روش ┐ばا .ﾀﾝا داده ﾌぱوضﾁ

┕ا داده آوری デ┎ﾉ ┢
ک .ﾀﾝا ┑┒┎وده ┕ا داده ﾁو┉ぱد └ｻ ا━دام ┢-┡

ک .ﾀﾝا ┑┎وده ┕ا داده ﾁو┉ぱد └ｻ ا━دام ┢-┢
ک .ﾀﾝا ｻوده ─ぱ│ﾎﾁ ┍ورد ﾝوال └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ﾀﾝدر ﾀ┖ﾉ در ا━دام ┢-┣

ک .ﾀﾝا پذばر ┈ぱ┊ﾎﾁ └あ ﾀﾝا ای せو┑└ └ｻ ┕ا داده ┌ぱヂ┒ﾁ ┢-┤
ک ┍┒اｼﾝ┒د. ┈ぱ┊ﾎﾁ ｻرای ﾀぱ┎あ و ﾀぱ〝ぱあ در ┕ا داده ┢-┥

┕ا داده ┈ぱ┊ﾎﾁ و └ばزﾊﾁ ┣
ک (｀あ ザﾑ ｻا ぱせری ا┑دازه (┍ﾆال ﾀﾝا ┑┒┎وده اﾂﾝ〝اده どاضばر روヰ┖ای از ┣-┡

いヰ┊┖ا، ﾀﾍاﾞ┍ (درケد، ﾀﾝا あرده اﾂﾝ〝اده ﾝاده どاضばر روヰ┖ای از ┣-┢
ک (└ﾂﾞﾞせ ┕ای داده ┐ぱそ┑اぱ┍ ،ど┊ぱズﾂﾞ┍ ┑┎ودار ـ どズﾑ デｻواﾁ ┈ぱ┊ﾎﾁ و ┌ﾝر

ک (ﾀﾝا └ﾂヰدا┑ ザ┊ピ └ｼﾝاﾎ┍)ﾀﾝا ｻرده あار └ｻ どﾂﾝدر └ｻ را どاضばر روヰ┖ای ┣-┣
ک .ﾀﾝا ｻرده あار └ｻ ─ぱ│ﾎﾁ ┍ورد ﾝوال ﾀ┖ﾉ در どﾂﾝدر └ｻ را どاضばر روヰ┖ای ┣-┤

ک .ﾀﾝا あرده اﾂﾝ〝اده どﾂﾝدر └ｻ どاضばر ﾉدی いぱ┒いﾁ┖ای از ┣-┥
ど┒バば ) あرده اﾂﾝ〝اده ﾝوال └ｻ どばوそﾒﾝپا در どاضばر ﾉدی いぱ┒いﾁ┖ای از ┣-┦

ک (└ﾂﾝوぱپ ┕ای داده ┍ぱバار ا┑ﾎراف ،└ｼﾝاﾎ┍ ،どジروﾒ┍ ┌ﾊﾍ ┕رم، ،┌ﾊﾍ
ک .ﾀﾝا └ﾂ｠ر あار └ｻ どばوそﾒﾝپا ﾀ┖ﾉ در どﾂﾝدر └ｻ どاضばر ﾉدی っぱ┒いﾁ ┐ばد┒╇ ┣-┧

آ┍وزان دا┑｀ ﾑود ザﾝوﾁ ─ぱ│ﾎﾁ どｻاばارز ┤
ک ا┑د. ┑داده ارئ└ ど┊ぱ┊ﾎﾁ ╆ぱ┕ آ┍وزان دا┑｀ ┤-┡

ک ا┑د. داده ارائ└ ┈ぱ┊ﾎﾁ ای ا┑دازه ﾁا آ┍وزان دا┑｀ ┤-┢
ک ا┑د. داده ا┑ﾊام ┍ﾎاｼﾝات └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ┈ぱ┊ﾎﾁ آ┍وزان دا┑｀ ┤-┣

ﾌぱﾎケ روヰ┖ای └ｻ デﾉرا └い┊ｻ ｻوده ｺﾝا┒ﾂ┍ ﾁ┒┖ا └┑ ┈ぱ┊ﾎﾁ ┤-┤
ک .ﾀﾝا あرده ﾀｼﾎケ ┌┕ ┍ﾎاｼﾝات

┑┎ودم. どｻاぱヰارز و └バ┉اズ┍ ﾀ━د ｻا را ...................... ド┒وان ｻا پروژه どばا┖┑ せزارش ............................. ｺ┑اﾊ┒ばا
:ﾐばارﾁ ا┍ضاء ................................どｻاﾞﾂあا ا┍ぱﾂاز

............... پروژه ｼ┖ｻود ﾀ┖ﾉ ど┊┎ド ┕ای └ぱケوﾁ
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