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ثطضؾی اضتجبغ ػوَزی ٍ افمی هحتَای زضؼ ػلَم تدطثی ثب پطٍغُّبی
ػلوی زض زٍضُ اثتسایی
٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5
-

.

ّٞیؼوا صیغرزادگاف٣ ،,ـؼی ٢ج٨ٛم ك ّٞی زارع ٛ٠غـ

چىیسُ
٦غؼ ای ٢پژك٦ف ةؼرؿی ارجتاط ٠ضح٨ام درس ّ٨ٞـ جسؼةی ةا پؼكژق٦ام ّ١ٞی در دكرق اةحغایی
اؿث) ای ٢پژك٦ف از ٨٣ع ج٨می٘ی( جضٞی٠ ٜضح٨ا ة٨دق ك زا ٥ْ٠آ٠ارم آف کحا ّ٨ٞـ جسؼةی
پای٦٥ام اكؿ جا قك ٟچاپقغق در ؿاؿ  4.اؿث) در ای ٢پژك٦ف صس ٥٣٨١٣ ٟةا صس ٟزا٥ْ٠
آ٠ارم ةؼاةؼ اؿث) ةؼام زِ١آكرم دادق٦ام ٨٠رد٣یاز اةحغا ا٦غاؼ آ٨٠زقی ٦ؼ درس از کحا ٦ام
٠ػک٨ر اؿحعؼاجقغق ؿپؾ ٨٠رد جسؽی٥كجضٞیٚ ٜؼارگؼٗح ٥اؿث) ٣حایر صام ٜاز جسؽی٥كجضٞیٜ
دادق٦ا ٣كاف داد ک ٥زك٨٤ارق زاةؼ اة ٢صیاف ک ٥دارام ٠ا٦یحی ّ١ٞی ك جسؼةی اؿث ٠کٜ١
آ٨٠زش پؼكژقام اؿث ك دا٣فآ٨٠زاف را ةا ركش ّ١ٞی ص٠ ٜـئ ٥ٞآق٤ا ٠ی١٣ایغ ك ٨٠و٨ع آف از
٠ضح٨ام کحا ٦ام درؿی ٤٠كث گؼٗح ٥ك یا آزاد اؿث) پؼكژق ّ١ٞی ٠یج٨ا٣غ را٦تؼد ٤٠اؿتی در
جض ٙٛیکی از ا٦غاؼ ُ٣ ٟ٧٠اـ آ٨٠زشكپؼكرش یْ٤ی ؿاظث ٠ضن٨ؿ ٧٣ایی ك ایساد ز٠ی٥٤
کارآٗؼی٤ی در پایاف دكرق جضنیٞی اةحغایی ج٨ؿي دا٣فآ٨٠زاف ةاقغ)
ٍاغُّبی ولیسی :اضتجبغ ػوَزی ،اضتجبغ افمی ،ػلَم تدطثی اثتسایی ،پطٍغُ ػلوی.

ّ ) ,ى٦ ٨یئثّ١ٞی دا٣كگاق ؿیـحاف ك ة٨ٞچـحافheidarzadegan@edpsy.usb.ac.ir ،

 ) کارق٤اس ارقغ گؼكق٦ام آ٨٠زقی ادارق ک ٜآ٨٠زشكپؼكرش ؿیـحاف ك ة٨ٞچـحافّ ) .ى٦ ٨یئثّ١ٞی دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی٠ ،ؼکؽ ٧٣ت٤غاف
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همسهِ
یکی از ْٗاٝیث٦ام یادگیؼم ٠ضح٨ام آ٨٠زقی ،پؼكژق اؿث کٗ ٥ؼمث٦ام یادگیؼم را ةؼام
دا٣فآ٨٠زاف ایساد ٠یک٤غ) صاؿ اگؼ ایْٗ ٢اٝیث ،ةا ٠ضح٨ام آ٨٠زقی ٦ؼ پای ٥جضنیٞی در
ارجتاط اٗٛی دركس ج٘ٞیٙقغق ك ة٥درؿحی ٦غایث ق٣٨غ ،از ٠ؤدؼی ٢قی٨ق٦ا در ؿ٧ی ٟکؼدف
دا٣ف در ٗؼای٤غ آ٨٠زش ك پایغار کؼدق آ٨٠ظح٦٥ام ایكاف در صیٌ٦٥ام ٠عح ٖٞدا٣ف،
٧٠ارت ك ٣گؼش ٠یةاق٤غ؛ زیؼا ةؼام آ٣ک ٥آ٨٠ظح٥ام در ذ ٢٦دا٣فآ٨٠ز دتث ق٨د ،ةایغ آف
را در ْٚ٨٠یث٦ام ٤٠اؿب ة٥کارگیؼ٣غ)
از ًؼٗی ،اگؼ صام ٜدكرق جضنیالت ٠غرؿ٥ام ،ج٧٤ا ا٣حٛاؿ پارقام از ٘٠ا٦ی ٟة ٥ذ٢٦
دا٣فآ٨٠زاف ةاقغ $ؿ٨اد ة٤ْ٠ ٥ی ؿ٤حی #ةا ٗؼا٨٠شقغف آف ٘٠ا٦ی ،ٟصام ٜکٞی ٥ؿاؿ٦ام
جضنیٞی ٣یؽ از دؿث ٠یركد) ة١٦ ٥ی ٢ؿتب ،ةایغ ؿْی ک٤یّ ٟالكق ةؼ ٘٠ا٦ی ٟپای ،٥را٦ی
ة ٥دا٣فآ٨٠زاف ٣كاف د٦ی ٟک ٥ظ٨دقاف ةح٨ا٤٣غ ة ٥د٣تاؿ ْ٠ؼٗث ك دا٣ف ٨٠رد٣یاز ظ٨د
ةگؼد٣غ ك ة ٥یک یادگیؼ٣غق ٠اداـا١ْٝؼ جتغی ٜق٣٨غ) ة١٦ ٥ی٨ُ٤٠ ٢ر ّالكق ةؼ کـب دا٣ف
ةایغ راق ك ركش یادگیؼم را  ٟ٦ة ٥آ٣اف ةیا٨٠زی ٟجا٠ی ٜة ٥یادگیؼم در آ٣اف ج٨ٛیث گؼدد)
پؼكژق ّ١ٞی ةّٞ ٥ث ٠ا٦یث ٦یسا٣ی ك اکحكاٗی ظ٨د٠ ،ی ٜة ٥یادگیؼم را در دا٣فآ٨٠ز
ج٨ٛیث ٠یک٤غ ك ةّّٞ ٥ث ٠ا٦یث ٗؼای٤غم ظ٨د راق ك ركش یادگیؼم را ٣یؽ ة ٥اك ٠یآ٨٠زد؛
ة٤اةؼای٠ ٢یج٨ا٣غ اةؽارم ةـیار ٨ٚم در ظغ٠ث جْٞی ٟجؼةیث ة٤ْ٠ ٥ام كاْٚی ةاقغ کً ٥تٙ
جْؼیٖ ی٣٨ـک١٦ ٨ا٣ا درؾ ك ة٥کارگیؼم ٘٠ا٦ی٧٠ ،ٟارت٦ام ٗؼای٤غم٣ ،گؼش٦ا ك
ارزش٦ایی اؿث ک ٥قعل را ٚادر ٠یؿازد دا٣ف ك ٗ٤اكرم را ةا ز٣غگی ك ٗؼ٤٦گ زا٥ْ٠
ظ٨یف ٠ؼجتي ؿازد ك ة ٥جٝ٨یغ دا٣ف صؼٗ٥ام ةپؼداز٣غ)
یکی از كیژگی٦ام ةارز ا٣ـاف ،ک٤سکاكم اؿث ک ٥از دكراف ک٨دکی جا پایاف ّ١ؼ٨١٦ ،ارق
اك را ة ٥دا٣ـح ٢ك کكٖ صٛای ٙؿ٨ؽ ٠ید٦غ ،آ٣چ ٥ا٠ؼكزق از دا٣ف ةكؼم در قاظ٦٥ا ك
رقح٦٥ام گ٣٨اگ٨ف در دؿحؼس ٠اؿث صام ٜجالش ا٣ـاف٦ام گػقح ٥در ادؼ ١٦ی٣ ٢یؼكم
درك٣ی ظغادادم اؿث ك ةیجؼدیغ ةـیارم از ٌ٠اٝتی را ک ٥اک٨٤ف ةؼام ٠ا ٠س٨٧ؿ اؿث٣ ،ـٜ
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ک٤سکاك آی٤غق کكٖ ظ٨ا٦غ کؼد)
دا٣فآ٨٠زم ک ٥ة٠ ٥غرؿ ٥كارد ٠یق٨د ،از یکؿ ٨دارام ٣یؼكم ظغاداد ک٤سکاكم اؿث،
٣یؼكیی ک٦ ٥ؼٝضُ ٥اك را ة ٥یاٗح ٢دا٣ف جازق ك پاؿعی ةؼام پؼؿف٦ام ةیق١ار ٠یکكا٣غ ك
از ؿ٨م دیگؼ ،ای ٢دا٣فآ٨٠ز ةایغ ةؼام ز٣غگی در د٣یام ٗؼدا ک ٥د٣یام ّ ٟٞك ٗ٤اكرم اؿث
آ٠ادق ق٨د) ة٥ای٢جؼجیب ُ٣اـ آ٨٠زقی ةایغ ة٥گ٥٣٨ام ةؼ٣ا٥٠ریؽم ق٨د ک٨ٚ ٟ٦ ٥ق
زـثكز٨گؼم را در دا٣فآ٨٠ز قکٗ٨ا ک٤غ ك  ٟ٦اك را ٚادر ؿازد ک ٥ؿ٨اد ّ١ٞی ٗ٢آكرا٥٣
زا ٥ْ٠ظ٨د را ة٧ت٨د ةعكغ جا از ای ٢ز٠ی ٥٤ج٨ؿْ ٥پایغار را در کك٨ر ظ٨د ٗؼا ٟ٦آكرد) یکی
از ّ٨اٞ٠ی ک٠ ٥ـحٛی ١نا ةؼ ؿٌش ؿ٨اد ّ١ٞی ٗ٢آكرا٠ ٥٣ؼدـ یک زا ٥ْ٠ادؼ ٠یگػارد ،کی٘یث
آ٨٠زش ّ٨ٞـ در ُ٣اـ آ٨٠زشكپؼكرش ٦ؼ کك٨ر اؿث)
د٣یام ا٠ؼكز در  ٥١٦اةْاد دارام كیژگی٦ایی اؿث ک ٥ةا گػقح ٥ج٘اكت٦ام ة٤یادم دارد
ك ةٛام ُ٣اـ٦ام جْٞی ٟك جؼةیث از ًؼی ٙآ٨٠زش ؿ٤حی ،جکی٥ةؼ ٌ٠اٝب ٤٠غرج در کحا ٦ام
درؿی٣ ،گاق ة ٥دا٣فآ٨٠ز ة٨٤ّ٥اف ٨٠ز٨دم ٌ٠یِ ك گیؼ٣غق ك ٠ض٨ر دا٣ـح٤ی٦ام ،ْٟٞ٠
ا٠کافپػیؼ ٣یـث ك ای٢گ ٥٣٨ج٘کؼات پاؿعگ٨م ٣یاز د٣یام پؼقحا

ا٠ؼكز ٣یـث) درؾ ك

یادگیؼم ّ١ی ،ٙا٣ساـ پژك٦ف ك ج٨ا٣ایی جسؽی٥كجضٞی ٜدر دا٣فآ٨٠زاف دكرق اةحغایی زؽت
ارکاف امٞی ُ٣اـ٦ام آ٨٠زقی ك پؼكرقی پیكؼك اؿث؛ ةّ٥تارتدیگؼ ٠یةایـث ّ ٟٞك
پژك٦ف در ٠غارس ٧٣ادی٥٤قغق ك پژك٦ف دا٣فآ٨٠زاف زایگاق ك ْٚ٨٠یث كاْٚی ظ٨د را در
ُ٣اـ پ٨یا ك ْٗاؿ پیغا ک٤غ) در م٨رت جض ٙٛای ٢ا٠ؼ صؾ ک٤سکاكم ك اقحیاؽ ة ٥جضنی ٜدر
دا٣فآ٨٠زاف ج٨ٛیث گؼدیغق ك اؿحْغاد٦ام ةا٨ٛٝق آ٣اف قکٗ٨ا ٠یگؼدد ک ٥در٣حیس ،٥قاداةی
٠ضیي آ٨٠زقی ك اٗؽایف ا٣گیؽق ك ّال ٥ٚة ٥یادگیؼم را ة ٥د٣تاؿ ظ٨ا٦غ داقث)
ركش٦ام ّ١ٞی ص٠ ٜـئ ٥ٞازز٘٠ ٥ٞ١ا٦ی١ی اؿث ک ٥در کحا ٦ام درؿی ّ٨ٞـ جسؼةی
دكرق اةحغایی ك در ارجتاط ًٝ٨ی ك از ؿادق ة٠ ٥كک ،ٜؿْی قغق ٨٠ردج٨زٚ ٥ؼار گیؼد
ة٥گ٥٣٨ام کٗ ٥ؼاگیؼاف ای ٢ركش٦ا را ة٥م٨رت ؿٞـ٠٥ٞؼاجب ك در پای٦٥ام جضنیٞی جسؼة ٥ك
جکؼار ١٣ای٤غ ك در پایاف دكرق اةحغایی ای ٢ركش٦ا جک١ی ٜك جذتیث ك جْ١ی ٙقغق ك دا٣فآ٨٠ز
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٠یج٨ا٣غ ةا ا٣ساـ پژك٦ف٦ایی ک ٥در و ٢١آ٨٠زش ركش٦ا ةارا١٤٦ایی  ْٟٞ٠ا٣ساـ ٠ید٦غ،
ة ٥پژك٦كگؼم ج٨ا٤١٣غ جتغی ٜگؼدد)
ا٠اـز #,.22$ ٥ْ١در پژك٦كی ةا ّ٨٤اف جضٞی٠ ٜضح٨ام کحا ٦ام ّ٨ٞـ جسؼةی پای٦٥ام
ؿ٨ـ ك چ٧ارـ اةحغایی در ؿاؿ  21(22ة ٥ای٣ ٢حیس ٥رؿیغق اؿث ک ٥در کحا ٦ام ّ٨ٞـ
جسؼةی ٠ػک٨ر ص٠ ٜـئ٨٠ ٥ٞرد جثکیغ ك ج٨ز٣ ٥یـث؛ ا٠ا ةیفازا٣غازق ة٨٠ ٥وّ٨ات ُ٣ؼم
پؼداظح٥قغق ك ٨٠وّ٨ات ّٞ١ی ٣ادیغق گؼٗح٥قغق اؿث) ١٦چ٤ی ٢ارا ٠ ٥ضح٨ا ةا اٝگ٨م ٠ؼیٜ
کا٠الن ٌ٠اةٛث دارد)
در ای ٢پژك٦ف ةؼرؿی ارجتاط ٠ضح٨ام درس ّ٨ٞـ جسؼةی ةا پؼكژق٦ام ّ١ٞی در دكرق
اةحغایی ةؼرؿی ك ٌ٠ا ٥ْٝگؼدیغق ک ٥آیا ٠ضح٨ام درس ّ٨ٞـ جسؼةی دكرق اةحغایی ةا
پؼكژق٦ام ّ١ٞی در ارجتاط اؿث ة٨ً٥رمک ٥دا٣فآ٨٠زاف پؾ از ًی ای ٢دكرق٦ا ٚادر ةاق٤غ
پغیغق٦ام پیؼا٨٠ف را ةا ج٨ز ٥ة ٥دا٣ـح٦٥ام ظ٨د از ای ٢درس جسؽی٥كجضٞی١٣ ٜای٤غ ك
ةح٨ا٤٣غ ٠ح٤اؿب ةا پای ٥جضنیٞی ة ٥ظ ٙٞپؼكژق٦ام ّ١ٞی دؿث ةؽ٤٣غ)

اّساف پػٍّف
ةؼرؿی ارجتاًات ّ٨١دم درس ّ٨ٞـ جسؼةی ةا پؼكژق٦ام ّ١ٞی در دكرق اةحغایی)
ةؼرؿی ارجتاًات اٗٛی درس ّ٨ٞـ جسؼةی ةا پؼكژق٦ام ّ١ٞی در دكرق اةحغایی)

پطؾفّبی پػٍّف
٠یؽاف ارجتاط ّ٨١دم ٠ضح٨ام درس ّ٨ٞـ جسؼةی در دكرق اةحغایی ةا پؼكژق٦ام ّ١ٞی چ٥
ٛ٠غار اؿث؟
٠یؽاف ارجتاط اٗٛی ٠ضح٨ام درس ّ٨ٞـ جسؼةی در دكرق اةحغایی ةا پؼكژق٦ام ّ١ٞی چٛ٠ ٥غار
اؿث؟

ضٍـ
ای ٢پژك٦ف از ٨٣ع ج٨می٘ی( جضٞی٠ ٜضح٨ا ة٨دق ك زا ٥ْ٠آ٠ارم آف کحا

ّ٨ٞـ جسؼةی

پای٦٥ام اكؿ جا قك ٟچاپقغق در ؿاؿ  4.اؿث) در ای ٢پژك٦ف صس ٥٣٨١٣ ٟةا صسٟ
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زا ٥ْ٠آ٠ارم ةؼاةؼ اؿث) ةؼام زِ١آكرم دادق٦ام ٨٠رد٣یاز اةحغا ا٦غاؼ آ٨٠زقی ٦ؼ درس از
کحا ٦ام ٠ػک٨ر اؿحعؼاجقغق ؿپؾ ٨٠رد جسؽی٥كجضٞیٚ ٜؼارگؼٗح ٥اؿث)

یبفتِّب
ؾؤال اٍل :هیعاى اضتجبغ ػوَزی زضؼ ػلَم تدطثی زض زٍضُ اثتسایی ثب پطٍغُّبی ػلوی
چِ همساض اؾت؟

یکی از ركش٦ایی ک٠ ٥یج٨ا٣غ ارزقیاةی از ٗؼای٤غ ك ٠ضن٨ؿ یادگیؼم دا٣فآ٨٠زاف را
ة٥ظ٨ةی ٗؼا ٟ٦ک٤غ ،پؼكژق اؿث) اگؼ ْٗاٝیث٦ایی جضث ّ٨٤اف پؼكژق کٗ ٥ؼمث٦ام یادگیؼم
٠حّ٨٤ی ةؼام ٗؼاگیؼاف ایساد ٠یک٤غ ،ة٥درؿحی ٦غایث ق٣٨غ ،از ٠ؤدؼجؼی ٢قی٨ق٦ا در ؿ٧یٟ
کؼدف دا٣ف آ٨٠زاف در ٗؼای٤غ آ٨٠زش ك پایغار کؼدف آ٨٠ظح٦٥ام ایكاف در صیٌ٦٥ام
٠عح ٖٞدا٣ف٧٠ ،ارت ك ٣گؼش اؿث؛ زیؼا ةؼام آ٣ک ٥آ٨٠ظح٥ام در ذ ٢٦یادگیؼ٣غق دتث
ق٨د ،ةایغ آف را در ْٚ٨٠یث٦ام ٤٠اؿب ة ٥کار گیؼد)
ْٗاٝیث٦ام پؼكژقام ةؼام دا٣فآ٨٠زاف ٗؼمث «آ٨٠ظح ٢ةؼام ة ٥کار ةـح »٢را ٗؼاٟ٦
٠یک٤٤غ) ٨١ْ٠رن پؼكژق٦ام دا٣فآ٨٠زم ک٦ ٥غؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿی را در ةؼدارد جا صغكدم
پیچیغقجؼ از جکاٝیٖ ٝ٨١ْ٠ی اؿث ك دا٣فآ٨٠ز ٠یج٨ا٣غ آف٦ا را ة٥م٨رت ا٘٣ؼادم یا گؼك٦ی
ا٣ساـ د٦غ) ّ٨٤اف ْٗاٝیث٦ا ٠یج٨ا٣غ ج٨ؿي  ْٟٞ٠یا دا٣فآ٨٠ز ك یا ةا ٘١٦کؼم ٦ؼ دك ا٣حعا
ق٨د) ٠ض ٜا٣ساـ ْٗاٝیث ١٠ک ٢اؿث کالس ك یا ظارج از کالس ك یا جؼکیتی از ای ٢دك ةاقغ)
ٗؼای٤غ یادگیؼم ركش٦ام ّ١ٞی ص٠ ٜـئ ،٥ٞدر پای٦٥ام جضنیٞی از ٗؽای٤غگی ك جغاكـ
ةؼظ٨ردار اؿث ك ایٗ ٢ؽای٤غگی ك جغاكـ در درس٦ام  ,ك  3ك ٠ ,/ك٨٧د اؿث ك ةؼ ای٢
اؿاس دا٣فآ٨٠زاف ة٨ً٥ر ٠ـحٛی ٟیا ٔیؼ٠ـحٛی ٟركش٦ام ّ١ٞی ص٠ ٜـئ ٥ٞرا ٗؼاگؼٗح ٥ك
ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥كا٦غات دٚی ٙك ک٤سکاكم ،ةً ٥ؼح ٠ـئ ٥ٞپؼداظح ٥ك ةؼ اؿاس آف ة٥
زِ١آكرم اًالّات ٠یپؼدازد ك پاؿط٦ام اصح١اٝی ك ٗؼویات ظ٨د را در پاؿط ة ٥ؿؤارت
ارا ٠ ٥ید٤٦غ ك ةؼام اً١ی٤اف از درؿحی یا ٣ادرؿحی ٗؼویات آز٠ایف٦ایی را پیك٧٤اد دادق
ك از ق٨ا٦غ ةؼام کكٖ ك ج٨ویش ركاةي ٨٠ز٨د ةی ٢پغیغق٦ا ك ًی گاـة٥گاـ ٠ؼاص ٜركش
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ّ١ٞی ص٠ ٜـئ ٥ٞك رؿیغف ة٣ ٥حیس ٥اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ) كاردکؼدف پؼكژق٦ا در ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زقی
ةٗ ْٟٞ٠ ٥ؼمث ٠ید٦غ جا ة ٥ج٘اكت٦ام ٗؼدم دا٣فآ٨٠زاف اصحؼاـ گػاقح ٥ك ة ٥آ٣اف ٗؼمث
د٦غ ک ٥ة ٥ص٨زق ٨٠ردّال ٥ٚظ٨د پؼداظح ٥ك اؿحْغاد٦ایكاف را کكٖ ك ةؼكز د٤٦غ)
پؼكژق٦ام ّ١ٞی ةا ج٨ز ٥ة ٥ج٨ا٤١٣غم ك پای ٥جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف ة٨٠ ٥وّ٨ات زیؼ
جٛـیٟة٤غم ٠یق٣٨غ ك دا٣فآ٨٠زاف ٌ٠اة ٙج٨ا٤١٣غم ك ز٠ی٨٠ ٥٤ردّال ٥ٚظ٨د ة٥م٨رت
ٗؼدم یا گؼك٦ی ٨٠و٨ع را ا٣حعا کؼدق ك ة ٥پژك٦ف ٠یپؼدازد)
ا٨٣اع پژك٦ف٦ام ّ١ٞی5
 (,زِ١آكرم ١٦ ٥٣٨١٣ؼاق ةا ًت٥ٛة٤غمْٗ ،اٝیث٦ام ًؼاصیقغق در پای٦٥ام اكؿ ك دكـ
در ز٧ث ج٨ٛیث ٗؼای٤غ ٠كا٦غق ك زِ١آكرم اًالّات ك ًت٥ٛة٤غم یاٗح٦٥ا
ةؼ٣ا٥٠ریؽمقغق اؿث) ة٥ای٢جؼجیب پای٦٥ام اكؿ ك دكـ ٠یج٨ا٤٣غ در ای ٢پؼكژق ّ١ٞی
ْٗاٝیث ١٣ای٤غ ک ٥ای ٢پؼكژق قا٠ ٜ٠س٥ّ٨١ام از اقیا ٠یق٨د ک ٥ةؼ اؿاس قتا٦ث٦ا
ك ج٘اكت٦ا گؼكقة٤غمقغق ك ةؼچـب ظ٨ردق ةاق٤غ ٠ا٤٣غ زِ١آكرم ك ًت٥ٛة٤غم
٠س٥ّ٨١ام از ةؼگ٦ا $کٞکـی٨ف ةؼگ ك ))))#
( ١٣ایف ّ١ٞی ،در راؿحام جک١ی ٜركش٦ام ّ١ٞی ص٠ ٜـئ ،٥ٞپای٦٥ام دكـ ك ؿ٨ـ كچ٧ارـ ك پ٤س ٟك قك٠ ٟیج٨ا٤٣غ در ای ٢ص٨زق ْٗاٝیث ک٤٤غ)
پؼكژق ّ١ٞی ١٣ایف قا ٜ٠ؿ ٥ةعف دؿحگاق ٠$غؿ١٣ ،#ایف ك پژك٦ف ٠یق٨د)
-

پؼكژق ّ١ٞی دؿحگاق یا ٠غؿ ؿازم ،قا ٜ٠ؿاظث اقیا ةؼام ج٨ویش چؼایی یا چگ٣٨گی
ؿاظح١اف آف٦ا اؿث ٠ا٤٣غ ؿاظث ٠غٝی از دا ٥٣ك ْ٠ؼٗی ازؽام آف)

-

پؼكژق ّ١ٞی ١٣ایف ،قا ٜ٠اؿح٘ادق از اقیا ةؼام ١٣ایف چؼایی ك چگ٣٨گی ّٞ١کؼد ك
جتیی ٢ام٨ؿ صاک ٟةؼ آف ٦ا ٠ا٤٣غ ١٣ایف صؼکث ٨٠اد دركف ؿا ٥ٚکؼٗؾ ةا اؿح٘ادق از
٠ض٨ٞؿ٦ام ر٣گی)

-

پؼكژق ّ١ٞی پژك٦ف ،قا ٜ٠ةؼرؿی زؽ یات ةیكحؼ درةارق ٨٠و٨ع پؼكژق ك ج٨ویش ك
ج٘ـیؼ ز٨ا٣ب ٠عح ٖٞآف ٠یق٨د ای ٢زؽ یات را ٠یج٨اف از ًؼی٠ ٙكا٦غق ٠ـحٛی ٟك
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یا از ًؼی٤٠ ٙاةِ ٠عح ٖٞاًالّاجی ة ٥دؿث آكرد؛ ٠ا٤٣غ پژك٦ف در ٨٠رد گیا٦اف
داركیی ایؼاف ك ٠ض ٜركیف آف٦ا)
 (.پؼكژق ّ١ٞی آز٠ایف ،پای٦٥ام چ٧ارـ ك پ٤س ٟك قك٠ ٟیج٨ا٤٣غ در ای ٢ز٠یْٗ ٥٤اٝیث
١٣ای٤غ) یک پؼكژق آز٠ایفً ،ؼح ك آز٨٠ف ؿؤاٝی اؿث ک٨٤٦ ٥ز ز٨ا آف را ١٣یدا٣یٟ
ٝػا ةا ة٥کارگیؼم ركش ّ١ٞی ك ا٣ساـ آز٠ایف ةؼام کكٖ ز٨ا آف ؿؤاؿ ،از وؼكریات
ای٨٣ ٢ع پژك٦ف اؿث ٠ا٤٣غ آیا ٨٣ر٦ام ر٣گی ة ٥یک ا٣غازق ةؼ رقغ گیاق ٠ؤدؼ اؿث؟
 (/پؼكژق٦ام ّ١ٞی ًؼاصی ك ؿاظث ،پای٦٥ام چ٧ارـ ك پ٤س ٟك قك٠ ٟیج٨ا٤٣غ در ای٢
ص٨زق ْٗاٝیث ١٣ای٤غ) پؼكژق٦ام ًؼاصی ك ؿاظث ،پؼكژق٦ایی ٦ـح٤غ ک ٥در آف٦ا
دا٣ف آ٨٠ز ةؼام پاؿط ة٣ ٥یاز ٠كعل ة ٥اةغاع یک كؿی ٥ٞیا ٗ ٢یا ةؼ٣ا ٥٠کا٠پی٨جؼم
دؿث ٠یز٣غ ك پؾ از ًؼاصی آف را ٠یؿازد ك آز٨٠ف ٠یک٤غ) ةااصحیاط ٠یج٨اف گ٘ث
صام ٜآف اظحؼاع یک كؿی ٢ٗ ،٥ٞك یا ةؼ٣ا ٥٠کا٠پی٨جؼم اؿث ٠ا٤٣غ اظحؼاع كؿی٥ٞام
ک ٥ةا اّالـ ٦كغار ة٠ ِٚ٨٠٥ا را از ظكک قغف ظاؾ گٞغاف آگاق ؿازد)
ا٣حُار ٠یركد  ْٟٞ٠ة ٥دا٣فآ٨٠زاف ٗؼمث د٦غ جا صام ٜکار ظ٨د را ارا  ٥د٤٦غ ،ز٠ا٣ی
ک ٥دا٣فآ٨٠ز ٠یدا٣غ ةایغ پؼكژق ظ٨د را در کالس ك در ز ِ١ارا  ٥د٦غ ك در ٨٠رد آف ج٨ویش
دادق ك ة ٥پؼؿف٦ام دا٣فآ٨٠زاف پاؿط د٦غ ٠ َٖ٨٠یق٨د از زؽ یات کار صحی اگؼ ةعكی
از آف را ةا ١٦کارم ظا٨٣ادق یا اٗؼاد دیگؼ ا٣ساـقغق اؿث ٌِٞ٠ ،ق٨د)
ة ٥اؿح٤اد از کحا

را١٤٦ام  ْٟٞ٠در ارزقیاةی ج٨می٘ی٦ ،غایث ك ارزقیاةی از پؼكژق٦ا

دا٣فآ٨٠زاف ة٥ای٢جؼجیب م٨رت ٠یپػیؼد)
 (,دا٣فآ٨٠زاف از ا٦غاؼ ك صغكد ا٣حُارات پؼكژق آگاق ق٣٨غ)
( كاٝغی ٢دا٣فآ٨٠زاف در زؼیاف پؼكژق ك ٦غؼ٦ا ك ا٣حُارات آف ٚؼار گیؼ٣غ) (.دا٣فآ٨٠زاف ة٨ً ٥ر ا٘٣ؼادم یا گؼك٦ی ،ةؼ٣ا ٥٠کار ظ٨د را ٠كعل ك ز٠اف را ةا جا یغ
آ٨٠زگار ةؼام ارا  ٥گؽارش کار ظ٨د اّالـ ک٤٤غ)
 (/در ز٠اف ٛ٠ؼر ،ة ٥دا٣فآ٨٠زاف یا گؼكق دا٣فآ٨٠زاف ٗؼمث دادق ق٨د جا گؽارش کاٜ٠
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ظ٨د را ة ٥کالس ارا  ٥د٤٦غ)
 (0دا٣فآ٨٠زاف ةؼ اؿاس ٗ٧ؼؿث ا٣حُارات ك ةا ُ٣ؼ ظ٨دقاف ارزقیاةی ق٣٨غ)
زغكؿ ق١ارق ٥٣٨١٣ 5,ام از ْ٠یار٦ام ارزیاةی ك ةارـة٤غم پؼكژق٦ام دا٣فآ٨٠زاف
$ةؼگؼٗح ٥از کحا ارزقیاةی در ظغ٠ث#
ارزش

1

2

٦غؼ ٣غارد

٦غؼ ٠ت ٟ٧اؿث

ْ٠یار
ةیاف ٦غؼ٦ام
ْٗاٝیث
ًؼاصی ك ز٧ثد٦ی
٠ؼاص ٜکار
قی٨ق ا٣ساـ کار

٦غؼ ركق ٢كٝی

ز٧ث
ز٧ث ٣غارد

ا٣ساـ ٣غادق اؿث

دیگؼم ا٣ساـ

کارگؼك٦ی ظ٨

م٨رت گؼك٦ی ة٨دف#
ارا  ٥گؽارش کار

٠كعلقغق كٝی
كاوش ٣یـث

دادق اؿث
قی٨ق کار گؼك٦ی $در

رؿیغف ة ٥آف
٠كک ٜاؿث

کپی کؼدق یا
اماٝث کار

3

٣ت٨د
٣یاز ة ٥ج١ؼی٢
دارد

ز٧ث ٠كعلقغق
اؿث

4
٦غؼ ركق ٢ك
ٚاةٜدؿحیاةی اؿث)
ز٧ث ٠كعل ك
٠ؼاص ٜکا٠الن
١٦ا٤٦گ اؿث

جالش ٣ـتی

کار را در صغ ا٣حُار

صام ٜکار ةیفازصغ

کؼدق اؿث

ا٣ساـ دادق اؿث

ا٣حُار اؿث)

کار ؿادقام ة٨دق
اؿث

کار ؿادقام ة٨دق
كٝی ایغق٦ام ظ٨ةی
دادق اؿث

ةْىی ٨٠ا ِٚکار

أٞب ٨٠ا ِٚکار

گؼك٦ی ظ ٨ة٨د

گؼك٦ی ظ ٨ة٨د

٠ح٨ؿي ة٨د

ظ ٨ة٨د

کار امی ٜك ایغق ظ٨د
دا٣فآ٨٠ز اؿث)
در ج١اـ ٨٠ارد ،کار
گؼك٦ی ظ٨ةی
ا٣ساـقغق
ّاٝی ة٨د

ؾؤال زٍم :هیعاى اضتجبغ افمی زضؼ ػلَم تدطثی زض زٍضُ اثتسایی ثب پطٍغُّبی
ػلوی چِ همساض اؾت؟
اگؼ پؼكژق ّ١ٞی را ة٨٤ّ ٥اف جج ٟیا ز٠ی ٥٤در ُ٣ؼ ةگیؼی ٟارجتاط آف ةا دركس دیگؼ را
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ة٥ای٢جؼجیب ٠یج٨اف ةیاف کؼد)
پطٍغُ ػلوی

ٗارؿی

ریاوی

ٚؼآف ك ٦غی٥

گؽارش٨٣یـی از
٠ؼاص ٜا٣ساـ یک
ْٗاٝیثً ،ؼاصی
٠ح ٢درس ٗارؿی

ا٣ساـ ٠ضاؿتات –
زغاكؿ – ٨١٣دار٦ام
٠ؼة٨ط ةْٗ ٥اٝیث
ّ١ٞی ك )))

کار ك ٗ٤اكرم

درؾ یگا٣گی ظغاك٣غ
ك قایـحگی اك ةؼام
پؼؿحف ،کكٖ ركاةي
ةی ٢پغیغق٦ا ك پی
ةؼدف ة ُٟ٣ ٥در
آٗؼی٤ف ،مؼٗ٥ز٨یی

در ارجتاط ةا ٨٠و٨ع
پژك٦ف

ّ٨ٞـ

ٌ٠اْٝات ازح١اّی

آ٨٠زش ك جکؼار ك

پیكی ٥٤جاریعی

ج١ؼی ٢ركش٦ام
ّ١ٞی ص٠ ٜـئ٥ٞ

٨٠و٨ع ّ١ٞی $درس
چ٧ارد ٟ٦از گػقح٥
جا آی٤غق#

پؼكژق٦ام ًؼاصی ك
ؿاظث ك پ٨د٠اف٦ام
کار ،آ٨٠زش ٗ٤اكرم
اًالّات ك ارجتاًات
$آ٨٠زش کا٠پی٨جؼ#

ج٘کؼ ك پژك٦ف

ج٨ٛیث اؿح٤تاط ك
اؿحغرؿ ك ٣حیس٥گیؼم،
٣گؼش درؿث ٣ـتث ة٥
یاٗح٦٥ام ّ١ٞی ،ظ٨د
یادگیؼم ك ظ٨دؿازم
٠ـح١ؼ ك ٠اداـا١ْٝؼ

قىل قوبضُ  :1اضتجبغ پطٍغُ ػلوی ثب زضٍؼ زیگط

پؼكژق ّ١ٞی یک ک٨قف ا٘٣ؼادم یا گؼك٦ی اؿث ک ٥دا٣فآ٨٠زاف درةارق یک ٨٠و٨ع
ْ٠ی ٢ك یک ک٨قف ٦یسافا٣گیؽ ّ١ٞی ،کار یک دا٣ك٤١غ را ا٣ساـ ٠ید٤٦غ ك ٣گؼش٦ا ك
٧٠ارت٦ام ّ١ٞی اك را پیغا ٠یک٤٤غ ،یْ٤ی دا٣فآ٨٠زاف ؿْی ٠یک٤٤غ ة٥دٚث ٠كا٦غق
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ک٤٤غ ،ؿؤاؿ ةپؼؿ٤غ ،ز ِ١آكرم اًالّات ک٤٤غٗ ،ؼوی ٥ةـاز٣غ ،آز٠ایف ک٤٤غ ك ٣حایر کار
ّ١ٞی ظ٨د را زِ١ة٤غم ك ارا ١٣ ٥ای٤غ) ازؼام ْٗاٝیث٦ام پژك٦كی ة ٥دا٣ف ك ٧٠ارت٦ایی
٣یاز دارد ک ٥ةا ٘٠ا٦ی ٟدركس ٠غرؿ٥ام ٠ؼجتي ةاق٤غ) اگؼ ایْٗ ٢اٝیث٦ا در صی ٢آ٨٠زش
دركس ا٣ساـ ق٣٨غ ،آ٨٠زش٦ام ارا ٥قغق ٣یؽ ٤ْ٠ادار ظ٨ا٤٦غ قغ) در ًؼاصی ْٗاٝیث٦ام
ّ١ٞی ،درگیؼ قغف ذ ٢٦ةا ٨٠و٨ع ة ٥ا٣ساـ ظ٨

ْٗاٝیث٦ا ک١ک ٠یک٤غ) ة٧حؼ اؿث ةا

ًؼح چ٤غ پؼؿف یا ٠ؼة٨ط کؼدف آف ة ٥جسؼة٦٥ام ٚتٞی ةـحؼم ٤٠اؿب ةؼام آٔاز ْٗاٝیث
ٗؼا ٟ٦ق٨د) صاؿ چگ٣٨گی ارجتاط یک پؼكژق ةا دركس ٠عح ٖٞرا ٨٠ردةؼرؿی ٚؼارگؼٗح ٥اؿث)
ةؼام ارا  ٥یک پؼكژق رزـ اؿث ک ٥اةحغا در کالس درس درةارق ا٣حعا ٨٠وّ٨ی ٗکؼ کؼد
کٚ ٥اةٞیث٦ام زیؼ را داقح ٥ةاقغ)
 ةح٨اف در ٚاٝب داؿحاف ،یک ٠ح ٢درس ٗارؿی ةؼام آف ٨٣قث) $دركس آزاد# در آف ز٠ی ٥٤کارم ّٞ١ی ةؼام کالس ّ٨ٞـ جْؼیٖ کؼد ً٨رم ک ٥ؿادق ك در ٥١٦کالس٦ا ّ٨ٞـ ازؼایی ةاقغ)
 ةا دركس جاریط ،زٕؼاٗیا ،ریاوی٤٦ ،ؼ ك دی٤ی ارجتاط داقح ٥ةاقغ) جا صغ ا٠کاف٨٠ ،و٨ع ایؼا٣ی ك ة٠٨ی ةاقغ) -ةا ٠ضیيزیـث ٠ؼجتي ةاقغ)

ثحث ٍ ًتیدِگیطی
ةؼ اؿاس ٣حایر صام ٜاز جضٞی٠ ٜضح٨ا٠ ،یج٨اف ٣حیس ٥گؼٗث ک ٥درس٦ام  ,ك  3ك ,/
ة٨٤ّ٥اف ؿ ٥درس امٞی ك  ٟ٧٠در ز٧ث جک١ی ٜك جْ١ی ٙك جذتیث یادگیؼم ركش٦ام
ّ١ٞی در کحا

ّ٨ٞـ ةك١ار ٠یرك٣غ ك درس٦ام دیگؼ در راؿحام ١٦اف ركش ّ١ٞی،

ْٗاٝیث٦ایی را ز٧ث ج٨ٛیث یادگیؼم ارا ٠ ٥یک٤٤غ) از ًؼٗی ةا ایساد ْٚ٨٠یث٦ام ٤٠اؿب
٠$ذالن قؼکث در زك٨٤ارق٦ام زاةؼ ة ٢صیاف ك ٠ـاةٛات ّ١ٞی ك آ٨٠زقی #دا٣فآ٨٠زاف را ةا
٠ؤدؼجؼی ٢قی٨ق٦ا در ٗؼای٤غ آ٨٠زش ك پایغار کؼدف آ٨٠ظح٦٥ام ایكاف در صیٌ٦٥ام ٠عحٖٞ
دا٣ف ك ٧٠ارت ك ٣گؼش ؿ٧ی٠ ٟیک٤غ جا آ٨٠ظح٦٥ا در ذ ٢٦یادگیؼ٣غق دتث ق٨د ك ةا ا٣ساـ
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ْٗاٝیث٦ایی جضث ّ٨٤اف پؼكژق ٗؼمث٦ام یادگیؼم ٠حّ٨٤ی ةؼام ٗؼاگیؼاف ایساد ٠یک٤غ جا
ة ٥یک یادگیؼ٣غق ٠اداـا١ْٝؼ جتغیٜقغق ك در پایاف دكرق جضنیٞی ة ٥جٝ٨یغ ٠ضن٨ؿ ٧٣ایی
$پؼكژق٦ام آز٠ایف ك ًؼاصی ك ؿاظث ك ))) #ك ایساد ز٠ی ٥٤کارآٗؼی٤ی دؿث یاة٤غ)

هٌبثغ
اةؼا٦ی١ی٠ ،ض١غروا  )#,.24$ةؼرؿی ك جضٞی٠ ٜضح٨ام کحا

ّ٨ٞـ جسؼةی ؿ٨ـ دةـحاف)

پایاف٣ا ٥٠کارق٤اؿی ارقغ ،دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ ظ٨راؿگاف ،چاپ٣كغق)

ا٠اـز ،٥ْ١ؿیغ ٠ض١غروا  )#,.22$جضٞی٠ ٜضح٨ام کحا ٦ام ّ٨ٞـ جسؼةی پای ٥ؿ٨ـ ك
چ٧ارـ اةحغایی در ؿاؿ  )21(22پایاف٣ا ٥٠کارق٤اؿی ارقغ ،دا٣كگاق جؼةیث ٠غرس،
چاپ٣كغق)

زْ٘ؼم ،کاكق  )#,.4+$ةؼرؿی ك جضٞی ٜارجتاط ّ٨١دم ٠ضح٨ام کحا ٦ام درؿی ّ٨ٞـ
جسؼةی  ٌِٛ٠اةحغایی ؿاؿ جضنیٞی  )33(34پایاف٣ا ٥٠کارق٤اؿی ارقغ ،دا٣كگاق ّال٥٠
ًتاًتایی ج٧ؼاف ،چاپ٣كغق)

دٗحؼ جثٝیٖ کحا ٦ام درؿی اةحغایی ك ٠ح٨ؿٌُ٣ ٥ؼم  )#,.4.$را١٤٦ام  ْٟٞ٠در ارزقیاةی
ج٨می٘ی كیژق ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی) ج٧ؼاف 5كزارت آ٨٠زشكپؼكرش)

دٗحؼ جثٝیٖ کحا ٦ام درؿی اةحغایی ك ٠ح٨ؿٌُ٣ ٥ؼم  )#,.4.$کحا ٦ام ّ٨ٞـ جسؼةی
پای٦٥ام اكؿ جا قك ٟاةحغایی) ج٧ؼاف 5كزارت آ٨٠زشكپؼكرش)

ك٣حٞی٤گ ،جی ٟاؿ  )#,.21$ةؼ٣ا٥٠ریؽم ةؼام آ٨٠زش ادؼةعف ،را١٤٦ام ةؼام جغكی ٢ةؼ٣ا٥٠
درؿی) جؼز٠ ٥١ض١غ چیػرم) ج٧ؼاف 5ا٣حكارات دا٣كگاق جؼةیث ٠غرس)
Connelly, M., & Clandinin, J. (1441). Narrative inquiry: Storied
experience. In E. Short (Ed.), Forms of curriculum inquiry (121154). Albany, NY: State University of New York Press.
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