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ظَد راٌتؼ در درس کار ك  یادگیؼیةؼ  یكاركىً نتحي یةؼىانً درؿ یالگَ یًؼاص

 نقٌِ نحَؿًٌ اكؿ یفياكر
 

 3، عصمت رسولی2، الدن سلیمی1راضیه نوری

 چکیده
ّذف از تحقیق حاضر، طراحی الگَی ترًاهِ درسی ٍارًٍِ هثتٌی تر تَجِ اًتخااتی ٍ ااادریری داَد    

ی اٍل تَد. رٍش تحقیق کیفی تاّذف کاارتردی واَر    فٌاٍری هقطغ هتَسطِ راّثر در درس کار ٍ
ِ  ّای کیفی الزم جوغدادُ ررفت. هثاتاِ تنٌینای    آٍری ٍ تا استفادُ از رٍش تحلیل هحتَای کیفای تا

ّا ضٌاساای ٍ هَرد تحلیل قرار ررفت. جاهؼِ آهاری تخاص کیفای پاژٍّص    پژٍّطی، هفاّین، هقَلِ
راسی درسی در کطَر ااراى ّستٌذ کِ در زهیٌِ ترًاهِ درسی ٍارًٍِ، اى ترًاهِضاهل اساتیذ ٍ هتخصص

اًذ، هَرد ضٌاساای قرارررفتِ ٍ در تخص کیفی از ًظراتطاى اادریری دَد راّثر اطالػا  الزم را داضتِ
تِ  ریری ّذفوٌذ ٍ تا در ًظر ررفتي قاًَى اضثاعاستفادُ ضذ. در ااي پژٍّص تا استفادُ از رٍش ًوًَِ

ّا از هصاحثِ ًیوِ ساادتاراافتِ   ػٌَاى ًوًَِ آهاری اًتخاب ضذًذ. ترای رردآٍری دادُ ًفر تِ 51تؼذاد 
/. درواذ  86ّا ًطاى داد پاااای تااز آزهاَى   اافتِضذُ است.  فردی تا هتخصصاى ترًاهِ درسی استفادُ

پژٍّص از تحلیل هحتَا استفادُ ضذ. ّای کیفی ترای تحلیل دادُ. است کِ تیاًگر پاااای هٌاسة است

ّا حاکی از ااي هَضَع است کِ هتخصصااى تاِ ارتثاای تایي ترًاهاِ       تحلیل هصاحثًِتااج ًطاى داد 
ّای دَد هذاراتی، دَد ًظارتی ٍ داَداًگیختگی اضاارُ    درسی ٍارًٍِ ٍ اادریری دَد راّثر در هؤلفِ

ّای داگر تَد، اها آًاى تِ ًناتی تَجِ  تِ هقَلِ تری ًسثت ّا تأکیذ تیص ًوَدًذ. اررچِ در تردی هقَلِ
 ّای تحقیق حاضر است. کردًذ کِ ًطاًِ اّویت ٍ تأثیر هقَلِ

 ةؼىانً درؿی كاركىً، یادگیؼی ظَد راٌتؼ، درس کار ك فياكری. :یدیکلمات کل
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 مقذمه

راف جؼیو اٌغاؼ ٌؼ زانًْ اؿث کً ؿيگ ةيای آف در دك جَؿًْ ك پیكؼفث زَانِ از زیؼةيایی
قَد. جْییو اٌغاؼ ركقو ك كاوِ ك ةؼىانً ریؽی دقیق  جضنیل ك ىُاـ آنَزقی ٌؼ کكَر گػاقحً نی

در زٍث رؿیغف ةً اٌغاؼ ك ةً کارگیؼی جسٍیؽات پیكؼفحً ك ارزقیاةی از فْالیّث ٌا در نؼاصل 
جْلیم  (. ٌغؼ ىٍایی1391نعحلف ىحایر نٌلَةی ةؼای ىُاـ ازحهاّی ةً دىتاؿ ظَاٌغ داقث )ةاقؼی، 

كجؼةیث، پؼكرش اىـاف ك ؿاظحو آیيغق ای ركقو ةؼای اكؿث. از ایو رك آیيغق زَانِ ةً دؿث اىـاىٍا 
قَد ك ٌغؼ ك رؿالث املی جْلیم ك جؼةیث را ةایغ در اىـاف ؿازی زـحسَ ىهَد. گؼچً ؿاظحً نی

ل اىـاف ةا نضیي فؼآیيغ آنَزش ك پؼكرش ةً ًَر غیؼ رؿهی از ةغك جَلغ جا ٌيگاـ نؼگ از ًؼیق جْان
ٌای گَىاگَف مَرت نی گیؼد، كلی ةعف ّهغق آف ةً ىٍاد رؿهی آنَزش ك پؼكرش ك نغرؿً ؿپؼدق 

جؼیو نـئَلیث نغرؿً، ةؼىانً ریؽی ةؼای فؼایيغ آنَزش ك یادگیؼی اؿث )ٌهاف قغق اؿث. نٍم
از نتؼنی دارىغ جا ٌای آنَزقی ىیؽ ةؼای جضقق اٌغاؼ ةً ارزقیاةی ةؼىانً ٌای ظَد ىیؿازناف نيتِ(.

ٌای اىساـ قغق جا چً صغ ةا نالؾ ٌا ك نَازیو پیف ةیيی قغق نْلَـ قَد کً اقغانات ك ّهلیات
جٌاةق دارىغ. انؼكزق ارزقیاةی در ؿازناف ٌای آنَزقی ةازكاىی قَی ةؼای نغیؼاف ك نْلّهاف اؿث کً 

ةؼىانً ٌای آنَزقی ك درؿی ك جَؿًْ  ةً کهک آف نی جَاف در نَرد قٌِ، ادانً، امالح یا جْغیل
جؼیو زناف در ةؼىانً ریؽی درؿی كقحی اؿث کً )ىیازی( ادؼةعف (.1394جنهیم گیؼی ىهَد )اةیلی، 

ةؼای ةؼآكردف كزَد دارد. ركقو اؿث کً ةؼىانً ریؽی ةؼای رفِ ىیازی مَرت گیؼد. ةؼظی از آىٍا 
کييغ ریؽی نیٌا ةؼىانًةؼآكردف آففَری اىغ ك ةؼظی دیگؼ ىیـحيغ. ىیازٌایی را کً نْلهاف ةؼای 

ىیازٌایی ٌـحيغ کً ةایغ ةً مَرت ركزاىً ةؼآكردق قَد. ةً ؿعو ؿادق جؼ در قالب ىیازٌای نكعل، 
-ٌای درؿی اٌغافی ًؼح قغق اؿث کً داىفقَد. ٌهچيیو در قالب کحاباٌغافی در ىُؼ گؼفحً نی

ی دؿث نی یاةيغ. ةغیو جؼجیب در پایاف دكرق آنَزاف در ٌؼزلـً یا در ًی چيغ زلـً ةً ةؼظی از آىٍا
 (.1391)فحضی كازارگاق، درؿی پارق ای از ایو ىیازٌای ظاص ةؼآكردق نی قَد 

-ّيَاف یکی از دكرق ٌای ّهَنی ةً(، نْحقغ ٌـحيغ کً آنَزش1394ىَركززادق ك فحضی كازارگاق )

ةً ظاًؼ رؿالث ك اٌغاؼ جأدیؼگػار  ٌای جضنیلی در ىیل ةً اٌغاؼ فؼاگیؼ ك زانًْ ىقف اؿاؿی دارد ك
گػاراف ك ةؼىانً ریؽاف قؼارگؼفحً اؿث؛ ةياةؼایو آنَزش در نقاًِ نعحلف آف نَرد جَزً ظاص ؿیاؿث

ٌایف را نَرد ةازىگؼی قؼار گیؼد جا ةحَاىغ جضنیلی ةایغ ٌهگاـ ةا جغییؼات زٍاىی اٌغاؼ ك رؿالث
ی (، ةؼ ایو ةاكر اؿث کً ةؼىان1115ً) 1ةاقغ. ةارىثىقف نؤدؼی در پیكؼفث زانًْ ك فؼاگیؼاف داقحً 

ٌایی اؿث کً ىقف اؿاؿی در نحضَؿ قغف فؼاگیؼاف ك درؿی در آنَزش نحَؿًٌ یکی از زیؼ ىُاـ
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ٌای درؿی ننَب در جالش اؿث کً ةً اٌغاؼ زانًْ دارد؛ زیؼا آنَزش ك پؼكرش از ًؼیق ةؼىانً
ی آنَزش ك جؼیو دركىغاد ك قلب جپيغقّيَاف نٍم ةً ٌای درؿینٌلَب دؿث یاةغ؛ ةياةؼایو ةؼىانً

ای ةؼظَدار اؿث. آنَزش نحَؿًٌ ظنَماً در ایؼاف ىیؽ ٌهگاـ ةا الْادقپؼكرش از اٌهیث ظاص ك فَؽ
ٌایی نكعل ةً جقَیث زایگاق جغییؼ ك جضَالت زٍاىی ٌهَارق ؿْی کؼدق اؿث کً در قلب ةؼىانً

پؼدازد ةً مَرجی کً پاؿعگَی ىیازٌای نحيَع ك ىَیو ك در ٌای داىكی نٍارجی ةآنَزقی ك آنَزش
ی ٌای درؿی آییيً(، نْحقغ اؿث کً ةغكف جؼدیغ ةؼىان1393ًصاؿ جضَؿ زانًْ ةاقغ. نٍؼنضهغی )

ٌای درؿی، نیؽاف جَزً جهاـ ىهای در صاؿ جغییؼ زَانِ ٌـحيغ، انا ّلیؼغم اٌهیث ك صـاؿیث ةؼىانً
مل جفکؼ اةً رت ةً ىغد قَنیدق ؿحفاس درس اکالكزق در نؼاایی کً ٌٌا کافی ىیـث. در ركشةً آف

كؿ جَزً کافی نتػق گؼفحً قغدنٌالب یات ك ًالّادف اةؼر ةً کاك جکا ةً ىفؾ ی، افکؼؿ ؿحقالك ا
د. در قَنیدادق کاٌف دی یازظیلی كد یؾ جا صغرجغؿ فْای ٌادر ركشیو نـایل د. اقَنی

رد نَب ك )ىحایر نٌلَاؼ ٌغاجضقق اف قیاةی نیؽك ارزؿی رةؼع کً ةا نَوَ(، 1394ؿالنی)ی انٌالًْ
ٌف كپژی ٌهچيیو یافحًٌاك گؼفحً ـ ىسااةؼىانً ای زؼایيغ افو ةا جأکیغ ةؼ فؼك صؼفً ر( درس ىحُاا

راف ىغزناف ؿحادر الحألیف ازغیغی ٌابنایكی کحاای آززؼاز اقیاةی ی ارزرقةادرکً (، 1388قؼةاىی )
ك نياؿب ق گارقحو کااىغاف ةیؼـ گؼفث، دىساد. اةَق کث جألیف قغرنكاح ًؼاف کحاةی کً جضث ّيَ

، ةا جَزً ةً صسم فْالیثٌاف ناد زکهتَ، ّهلیی ٌارکاـ ىساای اةؼزـ ننؼفی الاد نَات ك جسٍیؽ
ٌا درس را از زهلً َّانل نكکل ك چالفلیو ىـتث ةً كنـؤاف ك نغیؼری ٌهکاـ ّغك نيفی ش ىگؼ

درؿی یا  ی زغیغ در ارجتاط ةا نْهاری ةؼىانًّيَاف یک ایغق ی درؿی كاركىً ةًاىغ. ةؼىانًىاـ ةؼدق
ی درؿی آنَزش نحَؿًٌ ك جَاىغ در ایساد جضَؿ در ةؼىانًی درؿی اؿث کً نیؿٌش کالف ةؼىانً
ی ةکؼ ك ىَآكری نٌؼح ةاقغ. یادگیؼی ّيَاف یک ایغق ی اكؿ نؤدؼ كاقِ گؼدد ك ةًظنَماً نحَؿًٌ

ةاقغ. نٍارجٍای یادگیؼی ةؼای یادگؼفحو ْهؼ زيتً کلیغی جغییؼ پاردایم در آنَزش نحَؿًٌ نیناداـ ال
ی گیؼد. اگؼ ایو نٍارجٍا در ةؼىانً)یادگیؼی ناداـ الْهؼ( ةـیاری از نٍارجٍای ّهَنی دیگؼ را در ةؼ نی

درؿی فؼاٌم  یدرؿی گيساىغق قَىغ ىً جيٍا یک امل جلفیقی ةؼای نضحَای جغریؾ قغق در ةؼىانً
ؿازد کً نَزب جقَیث یادگیؼی در ؿایؼ ٌای اؿاؿی ك ةيیادی را فؼاٌم نیىهایغ، ةلکً نٍارتنی

ی درؿی كاركىً ةً ّلث جأکیغ ةؼ یادگیؼی ظَد راٌتؼ ك جلفیق قَد. ةؼىانًی درؿی نیةعكٍای ةؼىانً
از ًؼؼ دیگؼ اىحقاد از  گؼدد.جسارب نضیٌی ةا جسارب ةالیيی نَزب رقغ یادگیؼی ناداـ الْهؼ نی

ك ؿازگؼایی ك...  اٌغاؼ رفحاری جَؿي نضققاىی ناىيغ آیؽىؼ ك اؿحيٍاكس نٌؼح قغف ركیکؼد ؿاظث
ىهایغ. یکی از نْیارٌای ی درؿی كراكىً را فؼاٌم ؿاظحً ك آف را ٌهَار نیی گـحؼش ةؼىانًزنیيً

اگیؼاف اؿث جا در كاقِ ةحَاىيغ آف را ادؼةعكی یادگیؼی ةً ٍّغق گؼفحو فؼایيغ یادگیؼی جَؿي ظَد فؼ
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 جَاىيغ ظَدراٌتؼی ك ادؼةعكی قعنی داىف آنَزاف را ةا ارائًرٌتؼی ك ٌغایث ىهایيغ. نْلهاف نی
(، ةؼ 1116) 1ٌا رقغ دٌيغ. ٌهیـحؼاٌای پیف از آنَزش ةؼای اّهاؿ ىُارت ةؼ یادگیؼی آففؼمث

ٌای کالؿی را ةا یکغیگؼ نْلهاف نـئَلیث فْالیثك  قاگؼداف ایو ةاكر اؿث کً در ایو ىَع یادگیؼی
کييغ ةياةؼایو در کالس ظَد راٌتؼ ىً نْلم ٌهً ىُارت در کالس ةً ٍّغق دارد ك ىً ٌهً جقـیم نی

ی املی نْلم ةؼرؿی قَد، ةلکً كَیفًآنَزاف جفَیه نیی فؼایيغ یادگیؼی ةً داىفٌا درةارقجنهیم
ی درؿی آنَزاف اؿث. ةا جَزً ةً ةؼىانًةا ؿتک یادگیؼی داىف ٌا ك یافحو راٌتؼدٌای نحياؿبوْف

ٌا ك رقغ درس کار ك فياكری در نحَؿًٌ اكؿ ظَدراٌتؼی فؼاگیؼاف ك جَزً دقیق آىاف ةً نٍارت
آنَزاف یادگیؼی آف از زهلً نـائل اؿاؿی در آنَزش ك یادگیؼی در قالب نٍارت آنَزی داىف

 ةاقغ.ی اكؿ نینحَؿًٌ

ی درؿی كراكىً ىكاف داد کً کالس درس فقي (، در جضقیق ظَد در نَرد ةؼىان1116ً) 1ٌلگـَف
دٌغ کً آنَز ازازق نیقانل مؼؼ کؼدف زناف کالس ةؼای یادگیؼی فؼدی ىیـث، ةلکً ةً داىف

ك ةاّخ جكَیق فؼاگیؼاف ةً پػیؼش نـئَلیث یادگیؼی ظَد، جقَیث  دىیای جسؼةی را ؿازناىغٌی کيغ
 قَد.ؿیغف ةً یادگیؼی در صغ جـلي در نضحَا نیآىاف در زٍث ر

ٌای کالؿی ك یادگیؼی ظَد (، پایاف ىانً دکحؼی ظَد ةا ّيَاف راةًٌ ةیو فْالیث1116) 3كاگيؼ
ی آناری ایو پژكٌف قانل نْلهاف در یک داىكگاق ةؽرگ زيَب راٌتؼ نْلهاف اىساـ داد زانًْ

آناری اىحعاب قغ. ىحایر ىكاف داد کً یادگیؼی ظَد ّيَاف ىهَىً  ىفؼ از آىٍا ةً 113قؼقی ةَد کً 
ای اك الزـ ك وؼكری اؿث ك ایو کار ٌایی اؿث کً ةؼای جکهیل رقغ صؼفًراٌتؼ نْلم دارای كیژگی

(، پژكٌكی درةارق ی آنادگی 1116) 4اؿحیَارتقَد. آنَز نیدر ىٍایث نَزب ةٍتَد ّهلکؼد داىف
 11ؿاؿ آظؼ نٍيغؿی اىساـ داد. ىهَىً نَرد ىُؼ قانل  ةؼای یادگیؼی ظَد راٌتؼ در داىكسَیاف

داىكسَی ؿاؿ آظؼ رقحً نٍيغؿی ّهؼاف نی ةاقغ ىحایر ایو پژكٌف ىكاف داد کً داىكسَیاىی کً 
ایيگَىً  دركس آىٍا ةؼ اؿاس ظَد راٌتؼی ةَد ّهلکؼد ةٍحؼی در دركس ظَد ىـتث ةً افؼادی کً

ی درؿی كاركىً ةً ایو ىحیسً رؿیغىغ کً ظَد در نَرد ةؼىانً(، در جضقیق 1115) 5لیچ .ىتَدىغ، داقحيغ
ی درؿی كراكىً قکل كاقْی کالس درس اؿث ك ةً زای قکل ؿيحی کارةؼدی نيضنؼ ةً فؼد ةؼىانً

(، در پژكٌكی ةاٌغؼ ًؼاصی ك 1396داكدی )دارد ك نتحيی ةؼ فْالیث فؼاگیؼ ك یادگیؼی فْاؿ اؿث. 
ی درؿی كاركىً در ةً قغق )کاركرزی( نتحيی ةؼ الگَی ةؼىانًی درؿی جسؼاّحتار ةعكی ةؼىانً
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داىكگاق فؼٌيگیاف ةً ایو ىحیسً دؿث یافحيغ کً ّيامؼ اٌغاؼ، نضحَا ك ركش ك ارزقیاةی در جْانل 
(، پژكٌكی در راةًٌ ةا جقَیث آنادگی 1115) 1ؿاٌا کييغ.ةَدق ك ةً ىَّی ٌهغگیؼ را جکهیل نی

اف پؼؿحاری اىغكىؽیایی اىساـ داد. ىحایر جضقیق ىكاف داد کً اکذؼیث یادگیؼی ظَد راٌتؼ داىكسَی
یادگیؼىغگاف، قتل از نغاظلً نیؽاف یادگیؼی کهحؼاز صغ نحَؿي داقحيغ ك ةْغ از اىساـ نغاظلً، ؿٌش 
آنادگی ظَد راٌتؼ گؼكق آزنایكی ةً ةاالی صغ نحَؿي افؽایف یافث ك نغاظلً آنَزقی، جأدیؼ نذتحی 

در پژكٌكی ةا ّيَاف  (،1115) 1یادگیؼىغگاف از ظَد راٌتؼی داقث. ٌیل ك ؿَىگركی ادراکات 
ةً ایو ىحیسً رؿیغىغ « ٌای یادگیؼی ةؼظيالگَیی نفٍَنی ةؼای درؾ یادگیؼی ظَد راٌتؼ در نضیي»

ای نٍم از آنَزش ك پؼكرش ةؽرگـاالف اؿث. یادگیؼی ظَد راٌتؼ ٌم کً یادگیؼی ظَد راٌتؼ زيتً
آنیؽ پؼكرش ةؽرگـاالف اؿث ك ٌم فؼایيغی کً آىٍا را ةً ؿهث یادگیؼی نَفقیث ٌغؼ آنَزش ك

ؿی یا درةؼىانً ری ةا نْهاط جتادر ارزغیغ ق یغایک اف ىً ةً ّيَكاركؿی درةؼىانً کيغ. رٌيهَف نی
اكؿ ك ؿی نحغی درىً ىقًٌ نقاةل ةؼىانًٌاكاركؿی درؿث. ةؼىانً اؿی درصی ةؼىانً اًؼف ؿٌش کال

؛ انا در ةؼىانً درؿی كاركىً ؿثی انٌلق ةا نتاصخ ىُؼـ ؿی ؿيحی جقغی درةؼىانًٌا. در ؿثاؿيحی 
ؿی درةؼىانً ع یو ىَدر اىیـث. ق قتل جْییو قغا از ؿث. ٌهچيیو نضحَاکیغ أجرد نَدی ةؼرکاای نضحَ

ً لأنیعحً ةا نـآٌو ف ذنغیَد را ظَارزش ةلکً صحی ارد، ىغی ىف ّهلی ةؼجؼداىـتث ةً ی ىف ىُؼدا
د یکؼركنقاةل كرت ادراؾ قغق در نتحيی ةؼ وؼی گیؼدیاد یکؼركةؼ ك ؿث داری از آف اةؼق نـحْغ ةٍؼك 

در ٌغ جا ؿ دىحقارا اىف دانحکی ىیـث جا ق یغایو اکیغ نیکيغ. یْيی ةً أجكرت وؼض نحکی ةً فؼ
ؿث ز اىیارد َیی نانضحَك ىف ع دانیکيغ چً ىَب یساالً أةلکً ناٌیث نـ؛ قحً ةاقغد داةؼرکاق یيغآ

 (.1391ی ك نضهَدی، )نٍؼنضهغ

در ایو ةؼىانة فؼاگیؼ نضَر زناف کالس مؼؼ ةؼرؿی ّهیق جؼ نَوَّات ك ایساد فؼمث ٌای 
یادگیؼی ٌغفهيغ نی قَد. فْالیث ٌای داظل کالس قانل ارائة ؿعيؼاىی یا نػاکؼق ك ةضخ ٌایی 

کالس ةا ٌهکالؿی ٌا ك یادگیؼی پیؼانَف ركیغادٌای رظغادق، نؼكر نٌالب کـب قغة ظارج از 
نتحيی ةؼ پؼكژق کً نيسؼ ةً افؽایف نٍارت ك یافحو درؾ مضیضی از نفاٌیم نی قَد. ةا ةً کارگیؼی 
یادگیؼی فْاؿ ةؼای آنَزش، زناف ةیكحؼی را نی جَاف در کالس مؼؼ آنَزش نٍارت ٌای جفکؼ 

ائل ؿعث، کارگؼكٌی، جضقیق ك کـب ؿٌش ةاالجؼ ك صل نـائل ىهَد جا فؼاگیؼاف ةحَاىيغ از ٍّغة نـ
( الگَی ًؼاصی 1397داىف ك نْلَنات ةا کهک نْلم ك ٌهکالؿی ٌایكاف ةؼآیيغ )افكاری، قفائی،

ی درؿی در راؿحای َّانل نؤدؼ در جغییؼ ك ّيَاف یک الگَی ًؼاصی ةؼىانً ی درؿی كراكىً ةًةؼىانً
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ىقف یادگیؼىغق، جغییؼ ك جضَؿ در آنَزش ك  جضَؿ ىُاـ آنَزقی از زهلً جغییؼ ك جضَؿ در یادگیؼی ك
ی نكحؼی ای، جغییؼ ك جضَؿ در ىقف نغارس ك جأکیغ ةؼ نغرؿًجلفیق آنَزش ىُؼی ةا آنَزش صؼفً

نضَر ك در ظغنث ىیازٌای ازحهاّی، جغییؼ ك جضَؿ در ؿتک داىف ك جأکیغ آنَزش ةؼ ؿتک داىف، 
گؼدد کً ةؼ نضَر ةً نـألً نضَر نٌؼح نی ٌای درؿی دیـیپلیيی ك نضحَاجغییؼ ك جضَؿ ةؼىانً

ركیکؼد کلی جقغـ جسؼةً ةؼ داىف ىُؼی ك نتاصخ کالؿی ك پیَىغ دادف داىف ك جسؼةً نتحيی اؿث. 
گؼ ای ةؼ ركی مضيً ةً راٌيها ك جـٍیلی درؿی كراكىً ىقف نْلم از نيتِ داىف یا فؼزاىًدر ةؼىانً

ق صل ةً نـائل كاقْی ك ىقغ آف ك ىقف فؼاگیؼ از قيَىغق ی رای درؿی، ارائًفؼاگیؼ، ًؼاح ةؼىانً
ی درؿی یاةغ ك ناٌیث ةؼىانًنيفْل ةً درگیؼ در جسؼةً ك نغیؼیث کييغق ك صل کييغق نـألً جغییؼ نی

ی اكؿ در جؼةیث كاركىً ایساب نی کيغ ةً نغارس ظنَماً درس کار ك فياكری در نقٌِ نحَؿًٌ
ق قَد جا ةحَاىغ ةً ًَر ظالقاىً ىیازٌا را قياؿایی ك صل ك فنل کييغ فؼاگیؼاف آزادی ّهل ةیكحؼی داد

ی پژكٌف نضَر جتغیل قَىغ. ةؼ ایو اؿاس جضقیق صاوؼ در ی آنَزش نضَر ةً نغرؿًك از نغرؿً
مغد ًؼاصی الگَی ةؼىانً درؿی كاركىً نتحيی ةؼ یادگیؼی ظَد راٌتؼ در درس کار ك فياكری نقٌِ 

ی درؿی كاركىً در ىهایغ کً ةؼ اؿاس نغؿ جایلؼالگَی ةؼىانًك جالش نی ةاقغی اكؿ نینحَؿًٌ
 جؼةیث ّهلی فؼاگیؼاف در درس کار ك فياكری ًؼاصی ىهَدق ك پیكيٍاداجی ّلهی ك ؿازىغق ارائً ىهایغ.

یادگیؼی ظَد راٌتؼ ةً دلیل جأکیغ ةؼ زؼیاىٍای قياظحی، ةا آگاٌی از آف جَؿي فؼاگیؼاف )ٌهاىيغ 
ی ك اؿحقالؿ( ةاّخ جـٍیل یادگیؼی، ةؼىانً ریؽی، ظَد پؼؿكی، ظَد ةازةیيی ك ةً ًَر ظَدنعحار

(. ریكً ٌای یادگیؼی ظَد راٌتؼ را در صَزق 1،1993، کاىَی1کلی یادگیؼی فؼاقياظحی نی قَد )آقهو
ی جْلیم ك جؼةیث نی جَاف در دیغگاٌٍای جسؼةً گؼایاىً ی زاف دیَیی پیغا کؼد. اك ٌكغار نی دٌغ 

ىهایغ  نْلم ةایغ راٌيهای فؼاگیؼاف ةاقغ انا ىتایغ در فؼایيغ یادگیؼی دظالث کيغ یا آف را کيحؼؿ
(. ایو ركیکؼد ةً لضاظ فلـفی ةً اگؽیـحاىـیالیـحٍا ك از ىُؼ ركاىكياظحی ةً 1114، 3)كیلیانؽ

ؼدق، ظَدراٌتؼی (ةیاف ک1115) 5(. گاگلیلهیي4،1991َةیلؼ ك اؿيَنو (اىـاىگؼایاف ىـتث دادق قغق اؿث 
فؼایيغی اؿث کً در آف یادگیؼىغگاف نـؤكؿ ًؼاصی، ازؼا ك ارزیاةی جسارب یادگیؼ ی ظَد ٌـحيغ ك 

ّيَاف یک ظنَمیث قعنی کً جَاىاییٍا، جهایالت ك نـؤكلیث یادگیؼىغق را ةؼای  ٌهیيٌَر آىؼا ةً
 .گؼفحً اىغکيحؼؿ فؼایيغ یادگیؼی ظَد راٌتؼ وؼكری نی داىيغ، در ىُؼ 
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ّيَاف فؼایيغی کً فؼاگیؼاف اةحکار ك نـئَلیث قياؿایی  ( یادگیؼی ظَد راٌتؼ را ة1111ً) 1یمک
ىیازٌای آنَزقی ظَد، فؼنَلً کؼدف اٌغاؼ یادگیؼی، دىتاؿ کؼدف نيافِ اؿحؼاجژی ٌای یادگیؼی ك 

فؽایف ظَدراٌتؼی در یادگیؼی در اارزیاةی ىحایر یادگیؼی را ةؼٍّغق نی گیؼىغ، جْؼیف کؼدق اؿث. 
اؿث .  اىحعاةگؼی، اّحهاد ةً ىفؾ، اىگیؽق ك جَؿًْ نٍارجٍای الزـ ةؼای یادگیؼی ناداـ الْهؼ نؤدؼ

آنادگی ةؼای ظَدراٌتؼی در یادگیؼی ةً فؼاگیؼاف ازازق نی دٌغ، ةؼای ادانً یادگیؼی ةً اةحکارات ظَد 
ٌغؼ، جسؽیً ك جضلیل  (. ةً ًَر کلی یادگیؼی ظَد راٌتؼی نـحلؽـ جيُیم1117نحکی ةاقيغ )چيگ،

كَایف، پیادق ؿازی ًؼح ٌای از پیف ؿاظحً قغق ك ظَدارزیاةی در فؼایيغ یادگیؼی اؿث )لَیيؾ، 
یادگیؼىغگاف ظَد راٌتؼ، افؼادی فْاؿ ك ظَدزَش ٌـػحيغ کػً ةً زای اىحُار (. 1118نگغا ك ریکؼس،

یادگیؼی آىٍا ٌغفهيغ ك نْيادار  نيفْالىً ةؼای یادگیؼی كاکيكی، اةحکار ّهػل را ةً دؿث نی گیؼىغ.
اؿث ك ةػا جَزً ةً اىگیؽق ةػاال، یػادگیؼیكػاف پایػغاری ك جػغاكـ ظَاٌػغ داقث. ایيگَىً افؼاد در 

ةؼىغ زىغگی ظَد نـئَلیث پػیؼجؼ ٌـحيغ ك از فؼآیيغ ظَداىىتاًی در یادگیؼی ظَیف ؿَد نی
 (.1115، 1)كیلیانـَف

ظَد راٌتؼ، نیل قَی ةً یادگیؼی دارىغ، از نٍارجٍای صل نـئلً  افؼاد دارای ؿٌَح ةاالی یادگیؼی
اؿحفادق نی کييغ، دارای جَاىهيغیٍای الزـ ةؼای درگیؼی درفْالیحٍای یادگیؼی نـحقل ٌـحيغ ك ةػً 

یادگیؼی ظَد راٌتؼ ایو  (.1391کييػغ )کارقکی ك گؼاكاىغ، ًَر ظَد نعحار یادگیؼیكاف را ادارق نی
ْلهاف نی دٌغ جا ظنَمیات ظَدراٌتؼی داىف آنَزاف را ةً كؿیلة صهایث از جَاىهيغی را ةً ن

نٍارجٍای نٌالًْ، جضقیق ك پؼؿكگؼی ٌهؼاق ةا فؼاٌم کؼدف نضیٌی کً در آف اقحتاٌات در فؼآیيغ 
یادگیؼی نَرد پػیؼش ك جنضیش قؼار نی گیؼد، جقَیث کييغ. نْلهاف یادگیؼی ظَد راٌتؼ را ةً كؿیلً 

ؼمحٍایی ةؼای داىف آنَزاف ةً نيَُر ةازةیيی کار ظَد ك ةؼرؿی ركقٍای جفکؼ ك فؼاٌم کؼدف ف
گؼكٌٍای پژكٌكی نی جَاىيغ ایو کار را جکهیل ىهایيغ. ٌهچيیو  .یادگیؼی ظَد، جقَیث نی کييغ

ّيَاف ّينؼ قَی در یادگیؼی ظَد راٌتؼ کيار کار گؼكٌی قؼار گیؼد  یادگیؼی نـئلً نضَر ةایغ ةً
 (.1111اراف، ك ٌهک3)دیسو

 : قَىغالگٌَای یادگیؼی ظَد راٌتؼ ةً ؿً دؿحً ًتقً ةيغی نی

 الگَی ظٌی 
 الگَی جْانلی 

 الگَی آنَزقی 
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الگَی اكلیً یادگیؼی ظَد راٌتؼ، در ناٌیث ك جَمیف یادگیؼىغگاف ةؼای دؿحیاةی ةً اٌغاؼ 
1ك ٌهکاراف یادگیؼی از ًؼیق نسهًَّ گانٍا ك نؼاصل، الگَی ظٌی اؿث کً ةً كؿیلً ىَلؽ

ًؼاصی  ,
قغق اؿث. یادگیؼىغگاف درایو الگَ از ًؼیق نسهًَّ ای از نؼاصل ةؼای دؿحیاةی ةً ٌغفٍایكاف ةً 

کييغ. قف گاـ را ةؼای یادگیؼی ظَد راٌتؼ ًؼاصی کؼدق اؿث ك ایو قکل ظَد راٌتؼ صؼکث نی
د راٌتؼ قانل جْییو جَمیف ىَلؽاز قف گاـ یادگیؼی ظَ ٌـحيغ. گانٍا نكاةً ةا امَؿ ًؼاصی قغق

نَقْیث یادگیؼی، قياؿایی ىیازٌای یادگیؼی، جغكیو اٌغاؼ یادگیؼی، قياؿایی نياةِ اىـاىی ك غیؼ 
اىـاىی ةؼای یادگیؼی، اىحعاب ك ازؼای راٌتؼدٌای یادگیؼی نياؿب ك ارزیاةی ىحایر یادگیؼی اؿث. 

د ًؼاصی قغق را در ركیکؼدی الگَی ظٌی یادگیؼی ظَد راٌتؼ ّيامؼ کلیغی ك فؼایيغ یادگیؼی ظَ
ّيَاف نسهًَّ فْالیحٍای  نحَالی جَمیف نی کيغ کً ةً مَرت ؿادق یادگیؼی ظَد راٌتؼ را ةً

یادگیؼی ةا ارجتاط دركىی نفٍَـ ؿازی نی کيغ. ظنَمیات قعنی یادگیؼىغق قانل جَاىاییٍا ك 
(. 1115، 1قؼارگؼفحً اىغ )ٌاىگجهایالت اك ةؼای ظَد راٌتؼ قغف در یادگیؼی در ایو الگٌَا نَرد ةضخ 

3الگَی جْانلی، دكنیو ًتقً ةيغی از یادگیؼی ظَدراٌتؼاؿث. الگَی گؼیـَف
الگَی چيغ ةْغی ك  

ریكً در دیغگاق ؿاظحارگؼایی جْانلی دارد. ایو  جْانلی اظیؼ یادگیؼی ظَد راٌتؼ اؿث. الگَی گؼیـَف
قياؿایی ؿً زؽ نضَری كاملی ةَدق اؿث: الگَ کَقكی ةؼای گـحؼش کارةؼد یادگیؼی ظَد راٌتؼ ةا 

(. اؿاس جَمیف ك فٍم ایو ازؽا، کيحؼؿ ك 1113) گؼیـَف، 6ك اىگیؽش5، ظَد ىُارجی4ظَد نغیؼیحی
نـؤكلیث اؿث ك یک ركیکؼد نْيادار ك ةا ارزش را ةؼای یادگیؼی ظَد راٌتؼ جلفیق نی کيغ . اكلیو ةْغ 

ؿ ك نغیؼیث نَقْیحٍایی کً ةاّخ دؿحیاةی آىٍا ةً یْيی ظَدنغیؼیحی، یادگیؼىغگاف را ةؼای کيحؼ
اٌغافكاف نی قَد، درگیؼ نی کيغ، ٌهیيٌَر نضیي ازحهاّی کً یادگیؼىغگاف در آف در صاؿ جْانليغ را 
نَرد جَزً قؼار نی دٌغ ك نَقْیحٍای زنیيً ای را کً آىٍا نی جَاىيغ در آف ةً اٌغافكاف دؿحیاةيغ، 

ز ًؼیق یک فؼایيغ جْانلی، جْادلی نیاف اؿحاد ك یادگیؼىغق ك نیاف کيحؼؿ کؼدق ك قکل نی دٌغ ك ا
ٌيسارٌای آنَزقی ك اىحعاب قعنی ایساد ظَاٌغ قغ. ظَد ىُارجی نـؤكلیث قعنی ةؼای ؿاظث 
داىف نْحتؼ ك نْيادار را ایساد نی کيغ ك فؼایيغ قياظحی ك فؼاقياظحی رادرةؼ نی گیؼد. کيحؼؿ ك 

، 7ی یادگیؼی ظَد راٌتؼ یْيی اىگیؽش وؼكری ٌـحيغ )نَر ك اىغرؿَفنـؤكلیث ةؼای زؽء ؿَـ الگَ
(. ًتقً ؿَـ الگٌَای یادگیؼی ظَد راٌتؼ چارچَةٍایی را کً نؼةیاف در نَقْیحٍای رؿهی در 1111

                                                 
1
 - Knowles et al 

2
 - Huang 

3
 - Garrison 

4
 - Self-Management 

5
 - Self-Monitoring 

6
 - Motivation 

7
 - Moore&Anderson 
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داظل ةؼىانً ٌا ك فْالیحٍایكاف ةً کار نی ةؼىغ، ارائً نی کيغ . ؿً الگَی جَمیف قغق در ادةیات ةؼای 
1زقی ماصب ىُؼاف زیادی از زهلً ؿلَیونَقْیحٍای آنَ

ًؼاصی ك جغكیو قغق اىغ. ٌغؼ ایو الگٌَا،  
جكَیق یادگیؼىغگاف ةؼای اؿحقالؿ ك ظَدراٌتؼی در یادگیؼی اؿث. ٌغؼ ایو الگَ ایساد چارچَةی 
اؿث کً نؼةیاف در نَقْیحٍای رؿهی ةؼای جلفیق ركقٍای ظَد راٌتؼ یادگیؼی ةً داظل ةؼىانً ٌا ك 

 (.1113، 1ایكاف ةً کار ةؼىغ )نیؼاـ ك کافالفْالیحٍ

ك جیرىُادظَ، نغیؼیحیدقانل ؿً ةْغ ظَاةْاد یادگیؼی ظَد راٌتؼ جَمیف قغق در ایػو پػژكٌف، 
نا ، انیگیؼىغار ةضخ قؼرد گاىً نَاً زغػً گَىػةدق، در ایو پژكٌف انتؼػىد اػةْاث. ػؿاىگیعحگی داَػظ

 آف ٌا ارجتاط ىؽدیکی ةا یکغیگؼ دارىغ.
 

                                                                 
 

 (5115گریسون، از اقتباس. ابعاد یادگیری خود راهبر )1ضکل

 :سوال پژوهص
 پؼؿف املی پژكٌف ّتارت اؿث از:

ی درؿی كاركىً نتحيی ةؼ یادگیؼی ظَد راٌتؼ در درس کار ك فياكری نقٌِ ًؼاصی الگَی ةؼىانً"
 "اكؿ چگَىً اؿث؟ نحَؿًٌ

 ةً دىتاؿ پاؿعگَیی ةً ؿَاؿ املی پژكٌف، ؿَاؿ ٌای كیژق زیؼ نٌؼح اؿث: 
ی درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَدنغیؼیحی در درس کار ك فياكری نقٌِ ًؼاصی الگَی ةؼىانً 1-1

 نحَؿًٌ اكؿ چگَىً اؿث؟
ك فياكری نقٌِ ی درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَد ىُارجی در درس کار ًؼاصی الگَی ةؼىانً 1-1

 نحَؿًٌ اكؿ چگَىً اؿث؟

                                                 
1
 - Slevin 

2
 - Merriam&Caffarella 

 ظَد اىگیعحگی

َد ظ

 نغیؼیحی

 ظَد ىُارجی

یادگیؼی ظَد

 ظَدراٌتؼ
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ی درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَداىگیعحگی در درس کار ك فياكری نقٌِ ًؼاصی الگَی ةؼىانً 1-3
 نحَؿًٌ اكؿ چگَىً اؿث؟

 

 روش پژوهص

ةاقغ، جضقیق کارةؼدی ك کیفی ةَد. ةا جَزً ةً ایيکً ٌغؼ از ایو پژكٌف کارةؼد ّهلی داىف نی
ریؽی درؿی در کكَر ایؼاف ةَدىغ کً در زنیيً قانل اؿاجیغ ك نحعنناف ةؼىانًزانًْ آناری پژكٌف 

اىغ، نَرد قياؿایی قؼارگؼفحً ك در ةؼىانً درؿی كاركىً كیادگیؼی ظَد راٌتؼ اًالّات الزـ را داقحً
 ةعف کیفی از ىُؼاجكاف اؿحفادق قغ.

 15ؼ گؼفحو قاىَف اقتاع ةً جْغاد گیؼی ٌغفهيغ ك ةا در ىُدر ایو پژكٌف ةا اؿحفادق از ركش ىهَىً
ّيَاف ىهَىً آناری اىحعاب قغىغ. پژكٌكگؼ ةْغ از  ریؽی درؿی ةًىفؼ از اؿاجیغ ك نحعنناف ةؼىانً

ٌا، فؼایيغ نناصتً جا زٍث اًهیياف از کفایث دادقٌا نَازً قغ، كلی نناصتً دكازدٌم ةا اقتاع دادق
ٌا در ایو ةاقغ. گؼدآكری دادقىفؼ نی 15ر ایو ةعف ىفؼ پاىؽدٌم ادانً یافث. لػا ىهَىً آناری د

ای در ای: در ایو پژكٌف از ركش کحاةعاىًالف. ركش کحاةعاىً پژكٌف از دك ًؼیق اىساـ گؼفث:
ی جضقیق پیؼانَف نَوَع ٌای ماصب ىُؼاف ك جغكیو پیكیيًةعف نتاىی ىُؼی ك ةؼرؿی دیغگاق

-ٌای ىیهًٌای کیفی از نناصتًآكری دادقهِپژكٌف اؿحفادق قغ. ب. ركش نیغاىی: ةؼای ز

ٌای ةؼىانً درؿی كاركىً ك یادگیؼی ٌا ك زیؼنَلفًةؼداری زٍث قياؿایی نَلفًؿاظحاریافحً ك فیف
ةؼداری اكلیً اىساـ ك ظَد راٌتؼ اؿحفادق قغ. لػا از ًؼیق نٌالًْ نتاىی ىُؼی ك پیكیيً پژكٌف، فیف

ٌای ةؼىانً درؿی كاركىً )ٌغؼ، نضحَا، راٌتؼدٌای ٍا، نَلفًةيغی آىةيغی ك زغكؿاز ًؼیق دؿحً
ٌای یادگیؼی ظَد راٌتؼ )ظَدنغیؼیحی، ظَدىُارجی، ظَداىگیعحگی( جغریؾ، ارزقیاةی( ك نَلفً

قياؿایی قغىغ. از ًؼیق نناصتً ىیهً ؿاظحاریافحً ةا ظتؼگاف ك کـب جَافق الزـ، زیؼنَلفً ٌای 
یی ك جْییو قغ. در راؿحای نناصتً، اةحغا راٌيهای نناصتً ةؼای ىٍایی یادگیؼی ظَد راٌتؼ قياؿا

ٌا ةا ٌای کلی نناصتً ةَد جا نناصتً قَىغقافؼاد ارؿاؿ گؼدیغ کً در ةؼگیؼىغق ّيَاف، اٌغاؼ ك ؿَاؿ
ٌای ةؼىانً درؿی آكری ىُؼات در نَرد نَلفًنَوَع ةضخ آقيا قَىغ. در صیو نناصتً ةً زهِ

د راٌتؼ ك ارجتاط آىٍا ةا ٌم پؼداظحً قغ ك َّانل املی ك فؼّی نَرد ىُؼ ةؼرؿی كاركىً، ك یادگیؼی ظَ
ةؼداری ك وتي زؼیاف نناصتً ةؼ ٌای نعحلف ناىيغ یادداقثك ىٍایی قغ. در ًَؿ نناصتً، ةً ركش

نكؼكصی درةارق  ٌایركی ىَار مَجی یا جنَیؼی اًالّات دتث قغ. پؾ از اجهاـ نناصتً یادداقث
تً ةؼداقحً نی قَد. ركش جسؽیً ك جضلیل اًالّات، جضلیل نضحَا نی ةاقغ کً پؾ از زؼیاف نناص

پؼداظحً قغ. ةا ةؼش زدف نحو نناصتً  ٌا ٌا، ةً کغگػاری نقَلً ٌا ك پیادق ىهَدف آف اىساـ نناصتً
ی ٌا ٌای املی ك فؼّی قغیم. نؤلفً ٌا در نقَلً ةيغی آف ةيغی ك دؿحً پؼدازی، نقَلً قادر ةً نفٍَـ
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ٌای  ٌا در فاز اكؿ ةً چٍار نقَلً ٌغؼ، نضحَا، راٌتؼدٌای یاددٌی یادگیؼی ك ارزقیاةی کً نؤلفً آف
ٌا ةا یادگیؼی  ةاقغ نيحٍی قغ. ؿپؾ در فاز دكـ ةً ارجتاط ایو نقَلً ًؼاصی ةؼىانً درؿی كاركىً نی

 ظَد راٌتؼ پؼداظحیم.

 . فاز اول در تحقیق کیفی1

ٌای  ٌای ایو ةعف اؿحفادق ىهَدیم ك در فاز اكؿ نؤلفً جضلیل نناصتًةيغی قیاؿی ةؼای از نقَلً
ّيَاف نقَلً فؼّی در ىُؼ گؼفحیم ك  ٌای آف را ةً ّيَاف نقَلً املی ك نؤلفً ةؼىانً درؿی كاركىً را ةً

ٌا را زیؼ چحؼ ایو نقَالت کً ّتارجيغ از ٌغؼ، نضحَا، راٌتؼدٌای یاددٌی یادگیؼی ك  نناصتً
ّيَاف ظؼكزی فاز اكؿ صامل گؼدیغ کً ةً قؼح  ر دادیم. زغاكلی زٍث جقـیم ةيغی ةًارزقیاةی قؼا

 ةاقغ: ذیل نی
 

 های هذف در برنامه درسی وارونه : مقوله
 جؼةیث یک فؼاگیؼ نـحقل-
 گیؼی پؼكرش قغرت جنهیم-
 ةا ةؼىانً ةَدف فؼآیيغ یادگیؼی-
 اؿحقالؿ یادگیؼی-
 ایساد نضیي یادگیؼی ظالؽ -
 زناىی نضغكدیث-
 ایساد ارجتاط نؤدؼ-
 نتحيی ةؼ کارآفؼیو کؼدف-
 اىساـ پؼكژق از مفؼ جا مغ )از ایغق جا فؼكش(-
 جؼةیث فؼاگیؼ ىقاد-
 ٌای آیيغق درىُؼ گؼفحو نٍارت ٌا ك مالصیث-
 جفکؼ ظالؽ-
ٌا ك  ٌا )ركی آكردف ةً فْالیث نغاظلً اؿحارجاپ-

 یا کارٌای ىَ(
 پؼكرش قغرت اىحعاب-
 اةحکار ّهل-
 ظَدارزیاةی قغلی-

 ٌا کارةؼدی ةَدف آنَظحً-
 ٌا آنَزش نٍارت-
 پؼكرش جفکؼ اىحقادی-

 جَؿًْ اىحعاب نؤدؼ ّهلکؼد فؼاگیؼاف-
 نٍارت نضَری-
 یادگیؼی نٍارت ك داىف-
 ٌای زىغگی جأکیغ ةؼ نٍارت-
  جهؼکؽ-
 اؿحقالؿ-
 اّحهاد ةً ىفؾ-
 جؼةیث ىیؼكی اىـاىی نحعنل-
 قغل نضَری-
 ا کاردرگیؼی ّهلی ة-
 اقحغاؿ )آنادگی ةؼای اقحغاؿ(-
 نتحی ةؼ نـئَلیث پػیؼ کؼدف-
 اؿحفادق از جسارب )اؿحفادق از جسارب نْلهاف(-
 ایساد رغتث ك ّالقً-
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 قاةلیث اىٌْاؼ )اىٌْاؼ پػیؼ(-
 درگیؼی ّهلیاجی ةا نـئلً-
 ایساد نـائل چالف ةؼاىگیؽ-

 ٌای صل نـئلً پؼكرش نٍارت-
 ل )کاكقگؼی(پؼؿف در ظنَص چؼایی نـائ-

 

 های محتوا در برنامه درسی وارونه: مقوله
 پیگیؼی فؼآیيغ یادگیؼی فؼاگیؼاف جَؿي ظَد-
فؼآیيغ نضَر )نضحَا نحغیؼ، داةث ك از قتل آنادق -

 ىتاقغ(
 نٍارت نضَری-
 جَزً ةً ّالیق فؼاگیؼ-
 جَزً ةً جَاىایی فؼاگیؼ-
 ىگؼش-
 نتحيی ةؼ ىیاز یادگیؼىغق-
 ياؿبدریافث ةازظَرد ن-
 ارائً نضحَای کاةؼدی-
 جَؿًْ ّهلکؼد-

 کـب آگاٌی از ىَع نضحَا-
 قاةل اؿحفادق در ةْغ نٍارجی-
ایساد زنیيً ةؼای جَؿًْ کـب ك کارٌای -

 کَچک
 نيسؼ ةً ایساد کـب ك کار زغیغ-
 ایساد ّالقً-
 ایساد رغتث-
 جازگی نَوَع-
 جيَع-
 ٌای ذٌيی فؼاگیؼ صل ىهَدف چالف-
 ٌيی فؼاگیؼپاؿط ةً ؿَاالت ذ-

 

 یادگیری در برنامه درسی وارونه: -های راهبردهای یاددهی مقوله
 ركیکؼد جفکؼ اىحقادی-
 )ركیکؼد نتحيی ةؼ صل نـئلً(-
 یادگیؼی نَقْیحی )ركش جغریؾ نَقْیحی(-
 یادگیؼی پؼكژق نضَر-
ركیکؼد پغاگَژی ةیؼكىی )ةیؼكف از فىای -

 نغرؿً(

 ركیکؼد نتحيی ةؼ جسؼةً-
 هایكیركیکؼد ى-
 ركیکؼد نتحيی ةؼ ًؼاصی-
 ركش جغریؾ قتیً ؿازی قغق-
 ركیکؼد جفکؼ ظالؽ-
 ركیکؼد نتحيی ةؼ نـئلً-

 

 های ارزضیابی در برنامه درسی وارونه: مقوله
 ارزیاةی پَقً کارٌا-
 ىَآكری در جَلیغ-
 ظالقیث در جَلیغ-

 ارزقیاةی نتحيی ةؼ ّهلکؼدٌا-
 ظَد ارزیاةی-
 ای ارزقیاةی پؼكژق -
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 ارزقیاةی پَدناىی-
 ةازارچً-
 ةازاریاةی ك جتلیغات-
 نغیؼیث نياةِ-
 ریؽی نتحيی ةؼ ةؼىانً-
 ایفای ىفف درّهل-

 اؿحفادق از چک لیـث-
 کارآنَزی-
 جَلیغ نضنَؿ-
 ٌا ةکارگیؼی آنَظحً-
 ارزیاةی جَؿي داىف آنَزاف دیگؼ-

 

 فاز دوم در تحقیق کیفی:
ٌای  درؿی كاركىً ك یادگیؼی ظَد راٌتؼ ةً ؿؼاغ نقَلً در فاز دكـ ةً دىتاؿ ارجتاط ةیو ةؼىانً

ةً دلیل پاؿعگَیی ةً ؿَاالت جضقیق ك صامل از نناصتً رفحیم ك ؿَاالت جضقیق را پاؿط دادیم. 
ٌا در  ًَر کً پیف از ایو ىیؽ گفحً قغ در اةحغا ةً ةؼرؿی نناصتًٌا، ٌهاف ؿازی نناصتًپیادق
ٌای یادگیؼی ظَد  داظحیم ك پؾ از آف ةً جضلیل ك ارجتاط نقَلًٌای ةؼىانً درؿی كاركىً پؼ نؤلفً

-ٌا ةً نا نیؽاف ارجتاط نقَلًراٌتؼ ةا ةؼىانً درؿی كاركىً پؼداظحیم. نؼز نكحؼؾ ك ارجتاًی ةیو نقَلً

 دٌغ.ٌای جضقیق صاوؼ را ىكاف نی

 یافته ها
کار ك فياكری نقٌِ ی درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَدنغیؼیحی در درس ًؼاصی الگَی ةؼىانً-1

 نحَؿًٌ اكؿ چگَىً اؿث؟
در ارجتاط ةا نتاصخ کيحؼؿ کار ةؼ زيتً ظاص رفحاری ك ازحهاّی جهایالت یادگیؼی 1ظَدنغیؼیحی

جهؼکؽ دارد. فْالیحٍای ةیؼكىی، ةً ایو نْيی، ةا فؼایيغ یادگیؼی در ارجتاط اؿث. ظَدنغیؼیحی ةا جْییو 
ؼی ارجتاط دارد. ؿؤاالت در ةارة ٌغؼ نغیؼیث، ركقٍای ٌغفٍای یادگیؼی ك نغیؼیث نياةِ یادگی

یادگیؼی، ىضَق صهایث ك ىحایر ةً ًَر نكارکحی ك نغاكـ نَرد ةضخ قؼار نی گیؼد. نذالً ةؼای 
یادگیؼىغگاف فؼمحٍایی در زنیيً دكؿث داقحو آىٍا از ىضَة اىساـ فْاالىة فؼایيغ یادگیؼی ظَد فؼاٌم 

ث فؼایيغ یادگیؼی جـٍیل قغق ك یادگیؼی نغاكـ ك نْيادار جقَیث نی قَد. در ظَدنغیؼیحی، نغیؼی
كاژق ی ظَدنغیؼیحی ةؼای نكعل کؼدف زيتً ای از کيحؼؿ کار ةیؼكىی كیژق ی نغیؼیث  .قَدنی

فْالیحٍای یادگیؼی ك ةٌَر ىؽدیک نؼجتي ةا جْییو ٌغؼ ك راٌتؼدٌای فؼاقياظحی ةکار نی ركد. ناٌیث 
یافث قَد. در ّیو صاؿ ظَدنغیؼیحی در ّهل  دةیات اىگیؽقی ظَدجيُیهیایو نفٍَـ نی جَاىغ در ا

ىهی جَاىغ از راٌتؼدٌای کيحؼؿ قياظحی )ظَدکيحؼلی( ك کيحؼؿ ظَدکاكی )اىگیؽش ك ارادق( زغا ةاقغ ك 

                                                 
1
.Self-managment 
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ةؼای ىكاف دادف نغیؼیث نياةِ ك آىچً کً یادگیؼىغگاف در ًَؿ فؼایيغ یادگیؼی اىساـ نی دٌيغ، نَرد 

ةؼ ایو اؿاس كیژگیٍای ّيامؼ ةؼىانً درؿی كاركىً  .(1396ؼار نی گیؼد )ةٍؼىگی ك میغی،اؿحفادق ق

نتحيی ةؼ ظَدنغیؼیحی را در چٍار دركف نایً ٌغؼ، نضحَا، ركش ك ارزقیاةی ةً قؼار زیؼ فٍؼؿث قغق 
 اؿث.

 :عناصر برنامه درسی وارونه مبتنی بر خودمذیریتی )مستخرج از مصاحبه(

 :هذف

 ؼاگیؼ نـحقلجؼةیث یک ف-
 گیؼی پؼكرش قغرت جنهیم-
 ةا ةؼىانً ةَدف فؼآیيغ یادگیؼی-
 اؿحقالؿ یادگیؼی-
 نضغكدیث زناىی-
 ؼةیث فؼاگیؼ ىقادج-
 ٌای آیيغق درىُؼ گؼفحو نٍارت ٌا ك مالصیث-
 جفکؼ ظالؽ-
 ٌا ك یا کارٌای ىَ( ٌا )ركی آكردف ةً فْالیث نغاظلً اؿحارجاپ-
 

 محتوا:
 نحغیؼ، داةث ك از قتل آنادق ىتاقغ( فؼآیيغ نضَر )نضحَا-
 نٍارت نضَری-
 

 یادگیری:-راهبردهای یاددهی
 ركیکؼد پغاگَژی ةیؼكىی )ةیؼكف از فىای نغرؿً(-
 ركیکؼد پؼكژق نضَر-
 ركیکؼد جفکؼ ظالؽ-
 ركیکؼد جفکؼ اىحقادی-
 ركیکؼد نتحيی ةؼ ًؼاصی-
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 ارزضیابی:
 ظَدارزیاةی-

 ةازارچً--
 ةازاریاةی ك جتلیغات-
 نغیؼیث نياةِ-
 ای ارزقیاةی پؼكژق-
 ارزقیاةی پَدناىی-
 ارزیاةی پَقً کارٌا-
ةا جَزً ةً یافحً ٌای پژكٌف ٌغؼ در ةؼىانً درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَدنغیؼیحی ةایغ جؼةیث یک  

 "نی گَیغ 1فؼاگیؼ نـحقل ك پؼكرش قغرت جنهیم گیؼی ةاقغ ةؼای نذاؿ در ایو ةارق نحعنل کغ 
فياكری ةایغ یک فؼاگیؼ نـحقل را جؼةیث کيیم کً ظَدش نـئَلیث ةؼىانً ریؽی، ازؼا  در درس کار ك

ك ارزقیاةی یادگیؼی ظَد را ةؼٍّغق داقحً ةاقغ ك ةً مَرت نـحقل از دیگؼاف ةؼای رؿیغف ةً اٌغاؼ، 
نی  در ارجتاط ةاٌغؼ ةا ةؼىانً ةَدف فؼایيغ یادگیؼی ةیاف 11نحعنل کغ  "کار ك فْالیث داقحً ةاقغ.

داىف آنَزاف در درس کار ك فياكری ةایغ ةؼای ظَدقاف ةؼىانً داقحً ةاقيغ ك ٌغفكاف را ةً ًَر "کيغ 
دقیق نكعل کييغ . ةا جَزً ةً ایيکً فْالیحٍا ةً مَرت پَدناىی ك پؼكژق ای مَرت نی گیؼد ٌؼ فؼد 

ٌغؼ  "ف ةتؼد.ةایغ یک ةؼىانً زناىی ةؼای ظَدش جيُیم کيغ کً نؼاصل کار را ةً چً مَرت پی
در ایو زنیيً نی گَیغ  6دیگؼ ایساد جفکؼ ظالؽ در فؼاگیؼ نی ةاقغ ةؼ ایو اؿاس نحعنل کغ 

نْلم نی جَاىغ یک نضیي یادگیؼی ظالؽ ایساد کيغ ك صحی ایو نـئَلیث را ةً داىف آنَز ٌم ةغٌغ "
جهاـ ٌـث کً نذال در درس کار ك فياكری ةعكی از کار در کالس ٌا ةً مَرت داؿحاف ٌای ىیهً 

داىف آنَزاف ةایغ آف داؿحاف ٌا را ةؼ اؿاس ظالقیث ظَد کانل کييغ ك در پایاف کً داؿحاف ٌای 
. نكارکث کييغق کغ "جکهیل قغق جَؿي ةچً ٌا ظَاىغق نی قَد صؾ ظَةی ةً آىٍا دؿث نی دٌغ

الیث یک داىف آنَزاف ةایغ ةؼای اىساـ ٌؼ فْ "در ارجتاط ةا نضغكدیث زناىی ةیاف نی کيغ 11
نضغكدیث زناىی در ىُؼ ةگیؼىغ چَف اگؼ فْالیث اىساـ قغق در زناف نكعل ةً نْلم جضَیل دادق 

در  6. ٌغؼ ةایغ جؼةیث یک فؼاگیؼ ىقاد ةاقغ . نكارکث کييغق کغ "ىكَد از ىهؼق آىٍا کـؼ نی گؼدد
غ در نَرد درس ك در کالس درس ةایغ داىف آنَزاف ةحَاىيغ قىاكت یا داكری کيي"ایو زنیيً نی گَیغ

فْالیث ٌایكاف ك ٌهچيیو داىف آنَزاف را ًَری آنَزش دٌیم کً ةً نـائل ك درس ىگاق ظَش 
ةیياىً داقحً ةاقيغ ىگَیيغ چقغر درس ؿعث اؿث. نا یاد ىهی گیؼیم یا چقغر ؿاّث کالؿی دكر جهاـ 

نغاظلً  ٌای آیيغق، . ٌغؼ قانل درىُؼ گؼفحو نٍارت ٌا ك مالصیث"نی قَد، ظـحً قغیم 
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ٌا ك یا کارٌای ىَ(، ّهل نی ةاقغ کً در ایو ظنَص نكارکث  ٌا )ركی آكردف ةً فْالیث اؿحارجاپ
)  startupنی ركد ایو كاژق  startupةافث ایؼاىی نا دارد ةً ؿهث  "ةیاف نی کيغ 11کييغق کغ

رد ةضخ کار ك فْالیث ىَ یا کار ىَ( ذٌو ٌهً را نكغَؿ کؼدق ك ایو نيتِ ظَةی اؿث ةؼای ایيکً كا
فياكری کيیم. داىف آنَز ظَد راٌتؼ ةایغ ةحَاىغ در کالس کار ك فياكری ةً ؿهث فْالیث ٌا ك کارٌای 

 ."زغیغ ةؼكد
ةایغ فؼآیيغ نضَر )نضحَا نحغیؼ، داةث ك از قتل آنادق ىتاقغ( ك نضحَا ةؼ اؿاس ىحایر نناصتً ٌا 

نا در ةضخ نضحَای کار ك فياكری  "غدر ایو زنیيً نی گَی 11نٍارت نضَر ةاقغ . نحعنل کغ 
فْالیث ٌای ةیؼكىی  -ةیكحؼ ةایغ فؼایيغ کار کيیم؛ یْيی نـیؼ کالس ةً ؿهث فْالیحٍای ةیؼكىی ةؼكد

در صقیقث آكردف نٍارجٍا ك یادگیؼی ٌای ةیؼكىی ك آكردف آىٍا ؿؼ کالس درس اؿث کً نی جَاىغ 
ىی قغف ك ٌهً ی ایيٍا نی جَاىغ داىف نغىی، داىف ازحهاّی، داىف اقحنادی، داىف زٍا

نٍارت "نی گَیغ 7نضحَا ةایغ ایساد نٍارت نضَری کييغ ةؼ ایو اؿاس نكارکث کييغق کغ "ةاقغ.
ٌایی ةً داىف آنَزاف آنَزش ةغٌیم کً نحياؿب ةا ىیاز زانًْ ةاقغ یْيی داىف آنَزاف را آنادق کيیم 

ی ظامی االف نَرد ىیاز زانًْ اؿث ةیاییم آىٍا را نحياؿب ةا ىیاز زانًْ؛ نذال ةایغ ةغاىیم چً نٍارت ٌا
آنَزش دٌیم یا نـائلی کً ةغاىیم االف نـائل ركز زانًْ اؿث داىف آنَز را ةا آف نـائل درگیؼ کيیم 
ك نی جَاىیم صحی یک پلً ةاالجؼ ةؼكیم ك ایو ىیازٌا را ةَنی ؿازی کيیم. ىیازٌای نيٌقً ك قٍؼ را 

یادگیؼی ةً  -در راٌتؼدٌای یاددٌی ."زٌا داىف آنَزاف را آنَزش دٌیمةـيسیم ك ةا جَزً ةً آف ىیا
ةٍحؼ اؿث در  "ةیاف نی کيغ 7ركیکؼد پغاگَژی ةیؼكىی اقارق قغق اؿث ةؼ ایو اؿاس نحعنل کغ 

. ركیکؼد "درس کار ك فياكری ةعكی از فْالیث ٌا در فىای ةیؼكف از فىای نغرؿً اىساـ ةكَد
نیيً کً اکذؼ نحعنناف ةً آف اقارق داقحيغ ركیکؼد پؼكژق نضَر نی یادگیؼی در ایو ز –یاددٌی 

در درس کار ك فياكری فْالیحٍا ةایغ ةً مَرت پؼكژق "ةیاف نی کيغ 1ةاقغ. ةؼ ایو اؿاس نحعنل کغ 
نضَری ةاقغ از ایو ًؼیق نی جَاىیم کار داىف آنَز را ةً دقث نكاٌغق کيیم ك چگَىگی درگیؼی آىٍا 

. ركش جغریؾ نتحيی ةؼ ًؼاصی "ای آنَزقی ك ىَع كارؿی آىٍا را زیؼ ىُؼ گؼفث ةا نَاد ك اةؽارٌ
ركیکؼد نتحيی ةؼ ًؼاصی کً یک ىَع  "نی گَیغ 5ىیؽدر ایو زنیيً ةیاف قغق کً نكارکث کييغق کغ 

؛ انا ركش جغریؾ "ركیکؼد نتحيی ةؼ صل نـئلً فياكراىً ٌـث را در ایو درس پیكيٍاد نی کيم
داىف آنَزی کً اىحقادی نی  "4جفکؼ اىحقادی نی ةاقغ . ىُؼ نكارکث کييغق  پیكيٍادی ركیکؼد

اىغیكغ قادر اؿث پؼؿف ٌای نياؿب ةپؼؿغ ك اًالّات نؼةَط را زهِ آكری کيغ ك ؿپؾ ةا ظالقیث 
آىٍا را دؿحً ةيغی کؼدق ك ةا نيٌق اؿحغالؿ کيً ك در پایاف ةً یک ىحیسً قاةل اًهیياف درةارق نـئلً 

افحً ٌای پژكٌف در زنیيً ّينؼ ارزقیاةی در ایو نَلفً قانل ةازارچً، ةازاریاةی ك جتلیغات، ی ."ةؼؿغ
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ةعكی از ىهؼق ارزقیاةی از  "در ایو زنیيً ةیاف نی کيغ 3نغیؼیث نياةِ نی ةاقغ؛ نذال نحعنل کغ 
نضیي درس کار ك فياكری ةؼ اؿاس جَلیغ نضنَؿ در فْالیحٍای ّهلی اؿث کً ایو جَلیغ نضنَؿ در 

ةازارچً ةً ىهایف گػاقحً نی قَد ك ىهؼق ةؼ ایو اؿاس ةً داىف آنَز در ایو ةعف دادق نی قَد کً 
نضنَلی کً جَلیغ قغق چقغر نكحؼی پـيغ ةَدق چقغر فؼكش داقحً، ركقٍای جتلیغات نياةِ ك 

کغ  ٌهچيیو ارزقیاةی ةً مَرت ظَدارزیاةی مَرت گیؼد کً نحعنل"انکاىات را در ىُؼ نی گیؼیم.
نا در درس کار ك فياكری یک نْیارٌایی در ىُؼ نی گیؼیم نذل نكارکث  "در ایو ةارق ةیاف نی کيغ 6

فؼاگیؼ، نغت زناف اىساـ فْالیث ك چک لیـث ٌایی ةً داىف آنَزاف نی دٌیم کً پایاف ٌؼ کار ّهلی 
 ."غ داقحً ةاقغداىف آنَز ةحَاىغ یک ظَدارزیاةی از ظَدش ةؼ اؿاس فْالیث ٌایی کً اىساـ نی دٌ

 "1ارزقیاةی پیكيٍاد قغق قانل ارزقیاةی پؼكژق ای ك پَدناىی نی ةاقغ . ىُؼ نناصتً کييغق کغ 
 " 3. نناصتً کييغق کغ"ارزقیاةی ةایغ ةیكحؼ نٍارجی ةاقغ جا داىكی، ارزقیاةی پؼكژق نضَر ةاقغ

ر ةعف پَقاؾ کً پایاف ارزقیاةی در درس کار ك فياكری پایاف ٌؼ پَدناف کً یک کار ّهلی نذال د
. ارزقیاةی ةً مَرت ارزقیاةی از پَقً کارٌا "پَدناف داىف آنَز یک کیف درؿث نی کيغ اىساـ قَد

چَف درس ةً مَرت ّهلی ٌـث گػاقحو  "ایو اؿث کً 9اىساـ گؼدد کً ىُؼ نكارکث کييغق کغ 
یم ةً داىف آنَز ىهؼق ىهؼق یک نقغاری دقَارجؼ ٌـث ك ةایغ یً ؿؼی نْیارٌا رّایث ةكً جا ةحَاى

ةغٌیم در اةحغای ؿاؿ جضنیلی ٌؼ کغاـ از ةچً ٌا ةؼایكاف پَقً ٌایی در ىُؼ نی گیؼیم کً داظل 
ایو پَقً ٌا، داىف آنَزاف نی آیيغ فْالیث ٌایی کً اىساـ نی دٌيغ ةؼای ٌؼ كاصغ در آف ذکؼ نی 

 ."کييغ 
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ریتی در درس کار و فناوری . الگوی برنامه درسی وارونه مبتنی بر خودمذی5ضکل 

 متوسطه اول

h 

 رونه هبتني بر خودهذيريتيالگوی برناهه درسي وا

 

 جسةیث یک فساگیس نطحقل-

 گیسیپسورش قررت جؽهیم-

 ةا ةسىانً ةَدن فسآیير یادگیسی-

 اضحقالل یادگیسی-

 نحرودیث زناىی-

 سةیث فساگیس ىقادج-

ٌای درىظس گسفحو نٍارت ٌا و ؼالحیث-

 آیيره

 جفکس دالق-

ٌا )روی آوردن ةً نرادلً اضحارجاپ-

 کارٌای ىَ(ٌا و یا  فػالیث

 

 فسایير نحَر -

 نٍارت نحَر -

 

 دَدارزیاةی-

 ةازارچً--

 ةازاریاةی و جتلیغات-

 نریسیث نياةع-

 ایارزعیاةی پسوژه-

 ارزعیاةی پَدناىی-

 ارزیاةی پَعً کارٌا-

 

رویکسد پراگَژی -

ةیسوىی )ةیسون از فضای 

 نررضً(

رویکسد پسوژه -

 نحَر

رویکسد جفکس -

 دالق

رویکسد جفکس -

 قادیاىح

رویکسد نتحيی ةس -

 ظساحی

 هذف

 هحتوا

روش 

تذريس

 ارزشيابي

iٌغؼ 
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الگَی ةؼىانً ی درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَدىُارجی در درس کار ك فياكری نقٌِ ًؼاصی -1
 نحَؿًٌ اكؿ ةً چً مَرت نی ةاقغ؟

زؽء نکهل ك الزـ فؼایيغ یادگیؼی ك یک نکاىیـم نٍم در جضَؿ ك  )ظَدىُارجی(1ظَدکيحؼلی
ی اىساـ نی قَد ك جيُیم دركىی رفحار اؿث . فؼایيغی اؿث کً پیكؼفث فؼد اؿث کً ةً مَرت اراد

در ىحیسً ی آف فؼد از رفحار ىانيُم ك ىقل ّهلکؼد ظَد آگاق قغق ك در زٍث امالح آف اقغاـ نی 
کيغ . ًی ایو فؼایيغ ةً فؼد آنَزش دادق نی قَد کً كقَع رفحار ظَد را دتث ك کيحؼؿ کيغ چيیو پؾ 

آنغی فؼد جأدیؼ گػاقحً كایو اصـاس ظَدکارآنغی ةً ىَةً ی ظَد ؿٌش ظَراىغی ةؼ اصـاس ظَدکار
ظَدکيحؼلی ةیاىگؼ نیؽاف نٌاةقث كیژگی ٌای رفحاری ظَد ةا قؼایي ك  ّهلکؼد فؼد را ةاال نی ةؼد

نَقْیث نَزَد اؿث ٌهچيیو اىْکاس جفاكت ٌای فؼدی در جهایالت اؿث کً قکل نكعنی در 
ةؼ ایو اؿاس كیژگیٍای  (.1395زارع ك رزب زادق،(. نی گیؼد نغیؼیث اصـاؿات ك َّاًف ةً ظَد

ّيامؼ ةؼىانً درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَدىُارجی را در چٍار دركف نایً ٌغؼ، نضحَا، ركش ك ارزقیاةی 
 ةً قؼار زیؼ فٍؼؿث قغق اؿث.

 عناصر برنامه درسی وارونه مبتنی بر خودنظارتی )مستخرج از مصاحبه(:

 هذف:
 نؤدؼ ّهلکؼد فؼاگیؼاف جَؿًْ اىحعاب-
 یادگیؼی نٍارت ك داىف-
 جهؼکؽ-
 اؿحقالؿ-

 اّحهاد ةً ىفؾ-
 جؼةیث ىیؼكی اىـاىی نحعنل-

 نتحی ةؼ نـئَلیث پػیؼ کؼدف-

 محتوا:
 دریافث ةازظَرد نياؿب-
 ارائً نضحَای کاةؼدی-
 جَؿًْ ّهلکؼد-
 قاةل اؿحفادق در ةْغ نٍارجی-
 کَچک ایساد زنیيً ةؼای جَؿًْ کـب ك کارٌای-
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 نيسؼ ةً ایساد کـب ك کار زغیغ-

 یادگیری:-راهبردهای یاددهی
 ركیکؼد ىهایكی

 ارزضیابی:
 ایفای ىفف درّهل-
 اؿحفادق از چک لیـث-
 کارآنَزی-
 جَلیغ نضنَؿ-
 ٌا ةکارگیؼی آنَظحً-

قانل جَؿًْ ةا جَزً ةً یافحً ٌای پژكٌف ٌغؼ در ةؼىانً درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَدىُارجی 
نؤدؼ ّهلکؼد فؼاگیؼاف، یادگیؼی نٍارت ك داىف، جهؼکؽ، اؿحقالؿ، اّحهاد ةً ىفؾ، جؼةیث اىحعاب 

در ایو ةارق نی  8نكارکث کييغق کغ . ىیؼكی اىـاىی نحعنل، نـئَلیث پػیؼ کؼدف فؼاگیؼنی ةاقغ
 ."ٌغؼ ةایغ قاةلیث یادگیؼی نٍارت ك داىف جَؿي فؼاگیؼ ك نـئَلیث پػیؼی یادگیؼىغق ةاقغ "گَیغ

دریافث ةازظَرد نياؿب، ارائً نضحَای کاةؼدی اقارق قغ . ىُؼ نكارکث کييغق کغ ر زنیيً نضحَا ةً د
ؿاؿ ىگَیم چً نضحَایی ظَاىغـ امال ةً  11الی  11یْيی ایيکً چً نضحَایی، نضحَایی کً ةْغ از  " 9

ةْغ از پایاف  کارـ ىهی آیغ ةایغ دىتاؿ نضحَایی ةاقم کً ایو نضحَاٌا ةا ٌم در ارجتاط ةاقغ کً
جضنیالت ةالفاملً در زؼیاف کار در ةْغ نٍارجی ةحَاىم از آف اؿحفادق کيم. ؿً جا صیًٌ داىف، 

نضحَا  . "ىگؼش، نٍارت نی آیغد. آىچً را کً در داىف یاد گؼفحم دقیقا نی جَاىم کارةـحف را ةتیيم
در ایو  3ذاؿ نكارکث کييغق کغّيَاف ن قانل جَؿًْ ّهلکؼد، قاةل اؿحفادق در ةْغ نٍارجی نی ةاقغ ةً

آنَزقٍایی کً ةً ةچً ٌا نی دٌیم ةایغ آنَزقٍای کارةؼدی ةاقغ. آنَزقٍایی ةاقغ  "ةارق نی گَیغ 
کً یک زایی از زىغگی آىٍا ةغردقاف ةعَرد؛ ك ةحَاىيغ آىٍا را لهؾ کييغ، ةحَاىغ ةکار ةتيغىغ، ةحَاىيغ 

يیم ةایغ ایو كیژگی ٌا را داقحً ةاقيغ کً داىف آنَز اىساـ دٌيغ ك کارٌای ّهلی کً نا پیكيٍاد نی ک
نضحَا قانل ایساد زنیيً ةؼای جَؿًْ کـب ك کارٌای کَچک،  ّالقً نيغ ةً اىساـ دادف آف کار ةكَد.

نضحَا ةایغ ةحَاىغ  "در ایو ةارق 1نيسؼ ةً ایساد کـب ك کار زغیغ نی ةاقغ . ىُؼ نكارکث کييغق کغ 
ةؼًؼؼ کيغ، نضحَا ةایغ ةحَاىغ کـب ك کار زغیغ ایساد کيغ، درنضحَا ةایغ ىیاز ركز داىف آنَزاف را 

نَوَّاجی آنَزش دادق قَد کً ایو نَوَّات ةْغا ناىغگاریكاف در آف اؿحاىٍا ةیكحؼ قَد ك ؿتب 
نٍازؼت افؼاد ىهی قَد ك از ًؼؼ دیگؼ زنیيً را ةؼای جَؿًْ ی کـب ك کارٌای کَچک کً ؿؼنایً 

ركش جغریؾ پیكيٍاد قغق در . "ادق نی کيغ. نضحَا ةایغ ةؼای آنَزش نغاكـ ةاقغزیاد ىهی ظَاٌغ آن
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داىف آنَز ظَد  "ةیاف نی کيغ 11ایو زنیيً ركیکؼد ىهایكی اؿث . ةؼ ایو اؿاس نكارکث کييغق کغ
راٌتؼ نی جَاىغ فنلی از کحاب را ةً اىحعاب ظَدش ةؼای گؼكٌف ةً ركش ىهایكی جغریؾ کيغ از 

ةؼ یادگیؼی ایساد نی قَد ةچً ٌا زةاف ٌهغیگؼ را راصث جؼ نحَزً نی قَىغ ك  ایو ًؼیق جـلي
. "داىف آنَز نی جَاىغ یک ظَدارزیاةی از ىضَق یادگیؼی ك جـلي ةؼ نضحَا از ظَدش داقحً ةاقغ

ارزقیاةی ةً مَرت ایفای ىقف در ّهل ك اؿحفادق از چک لیـث نی ةاقغ . زناىی کً داىف آنَز چک 
کارآنَزی، ارزقیاةی قانل نی کيغ نی جَاىغ ةً ىقاط قَت ك وْف ظَدش پی ةتؼد.  لیـث اؿحفادق

ارزقیاةی نتحيی ةؼ فؼایيغ ك  "3ٌا نی ةاقغ. ىُؼ نكارکث کييغق کغ  جَلیغ نضنَؿ، ةکارگیؼی آنَظحً
نضنَؿ کً ةؼ اؿاس کاری کً داىف آنَز جَلیغ نی کيغ، چً زَری کار نی کييغ، چقغر کار نی کييغ 

 "در زنیيً کارةؼدی ةَدف آنَظحً ٌا ةیاف نی کيغ 9نكارکث کييغق کغ  ."د ّهلکؼد، نضنَؿنی قَ
ةؼای ایيکً نا داىف آنَزاىی ظَد راٌتؼ داقحً ةاقیم ةایغ ةحَاىیم آنَزقٍایهاف را ةؼ نتيای ّهل قؼار 

آنَزقی  دٌیم یْيی آنَزش ٌهؼاق ةا ّهل. داىف آنَز را كارد ّؼمً ی ّهل کيیم. كقحی داىف آنَز،
را ّهال اىساـ ةغٌغ ایو یادگیؼیف ظیلی پایغارجؼ نی قَد ىـتث ةً زناىی کً مؼفا ةً مَرت جئَری 
یاد نی گیؼد؛ ك ةایغ ایو آنَظحً ٌا را ةحَاىغ در زىغگی ةکار ةتؼد نذال از آىسایی کً فنلی از کحاب کار 

حی النپ ظاىً ؿَظث آف را َّض ك فياكری نؼةَط ةً ةؼؽ اؿث داىف آنَز در کيار ظاىَادق ةحَاىغ كق
 ."کيغ
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. الگوی برنامه درسی وارونه مبتنی بر خود نظارتی در درس کار و فناوری 3ضکل 

 متوسطه اول

h 

 الگوی برناهه درسي وارونه هبتني بر خودنظارتي

 
 جَضػً اىحذاب نؤثس غهلکسد فساگیسان-

 یادگیسی نٍارت و داىظ-

 جهسکش-

 اضحقالل-

 اغحهاد ةً ىفص-

 جسةیث ىیسوی اىطاىی نحذؽػ-

 اگیسنتحيی ةس نطئَلیث پزیس کسدن فس-

 

 رویکسد ىهایغی

 هذف

 

 هحتوا

 روش تذريس

 دریافث ةازدَرد نياضب-

 ارائً نححَای کاةسدی-

 جَضػً غهلکسد-

 قاةل اضحفاده در ةػر نٍارجی-

 ایجاد زنیيً ةسای جَضػً کطب و کارٌای کَچک-

 نيجس ةً ایجاد کطب و کار-

 ایفای ىفظ درغهل-

 اضحفاده از چک لیطث-

 کارآنَزی-

 َلجَلیر نحؽ-

 ٌاةکارگیسی آنَدحً-

 

 ارزشيابي
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ًؼاصی الگَی ةؼىانً ی درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَداىگیعحگی در درس کار ك فياكری نقٌِ  -3
 غ؟نحَؿًٌ اكؿ ةً چً مَرت نی ةاق

(، ىقف نٍهی را در اقغاـ ك صفٍ جالش ةؼای یادگیؼی ك جکهیل ٌغفٍای 1ظَداىگیعحگی )اىگیؽش
قياظحی ایفا نی کيغ. ّلیؼغم نضغكد ةَدف درؾ نا از ارجتاط ةیو اىگیؽش ك قياظث، دالیل کافی 

حٍای ىكاف نی دٌيغ َّانل اىگیؽقی جأدیؼات ّهلی زیادی ةؼ اىَاع فْالیحٍای قياظحی دارىغ؛ فْالی
قياظحی کً ظَد پیف زنیيً ی یادگیؼی فؼد ٌـحيغ. اىگیؽش ةاّخ ایساد ارزش ك نَفقیث در 

ّيَاف كاؿًٌ ٌای ةیو ةافث )کيحؼؿ( ك  دؿحیاةی اٌغاؼ یادگیؼی در ٌيگاـ یادگیؼی نی قَد ك ةً
غاف کيغ. اىگیؽش، جهایل ةً اىساـ کار اؿث جا ةقياظث )نـئَلیث( در ًَؿ فؼایيغ یادگیؼی ّهل نی

جَاف اىگیؽش را ةؼ صـب رفحار ّهلی جْؼیف کؼد. کـاىی کً كؿیلً ىَّی ىیاز جأنیو گؼدد. نی
جضؼیک قَىغ ىـتث ةً کـاىی کً جضؼیک ىكَىغ جالش ةیكحؼی از ظَد ىكاف نی دٌغ )ةٍؼىگی ك 

نا ةؼای درؾ جأدیؼ گـحؼدق ی َّانل اىگیؽقی ىیاز داریم ةیو فؼایيغ جنهیم گیؼی  (1396میغی،
ای نكارکث )كركد اىگیؽش( ك جالش نَرد ىیاز ةؼای ناىغف ك امؼار ةً اىساـ کار )اىگیؽش کاری( ةؼ

گػارد، جهایؽ قائل قَیم. چَف كركد اىگیؽش ةٌَر نـحقیم ةؼ افؽایف جالش در انَر یادگیؼی جأدیؼ نی
ایساد  ایو نٍم اؿث کً چگَىگی ایساد صالحٍای كركد اىگیؽش را درؾ کيیم. كركد اىگیؽش ةاّخ

ّيَاف جهایل  جٍْغ ىـتث ةً یک ٌغؼ كیژق ك جهایل ةؼای ّهلی کؼدف آف نی قَد. اىگیؽش ِکاری ةً
( ةیاف نی 1989ٌا ك اٌغاؼ یادگیؼی اؿث. ٌهاىگَىً کً کَرىَ )ةؼای جهؼکؽ ك امؼار در اىساـ فْالیث

در کار را  دٌی جهایالت نی قَد ك ؿَظث الزـ ةؼای نكارکثکيغ، َّانل اىگیؽقی ةاّخ قکل
( كیژگیٍای ّيامؼ ةؼىانً درؿی كاركىً 7ةؼ ایو اؿاس زغكؿ ) (.1991ؿازد )گؼیـَف،فؼاٌم نی

نتحيی ةؼ ظَد اىگیعحگی را در چٍار دركف نایً ٌغؼ، نضحَا، ركش ك ارزقیاةی ةً قؼار زیؼ فٍؼؿث 
 قغق اؿث.

 :عناصر برنامه درسی وارونه مبتنی بر خودانگیختگی )مستخرج از مصاحبه(

 هذف:
 ایساد نـائل چالف ةؼاىگیؽ-  درگیؼی ّهلیاجی ةا نـئلً-
 پؼؿف در ظنَص چؼایی نـائل )کاكقگؼی(-  ٌای صل نـئلً پؼكرش نٍارت-
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 محتوا :
 ایساد ّالقً-
 ایساد رغتث-
 جازگی نَوَع-
 جيَع-

 قاةلیث اىٌْاؼ )اىٌْاؼ پػیؼ(-
 ٌای ذٌيی فؼاگیؼ صل ىهَدف چالف-
 یؼپاؿط ةً ؿَاالت ذٌو فؼاگ-

 یادگیری:-راهبردهای یاددهی
 ركیکؼد نتحيی ةؼ نـئلً

 ارزضیابی :
 ظَدارزیاةی-
 ارزیاةی جَؿي داىف آنَزاف دیگؼ-

 ىَآكری در جَلیغ-
 ظالقیث در جَلیغ-

داىف آنَزاىی کً دارای اىگیؽق دركىی نی ةاقيغ در داىـحو چؼایی نـائل از ظَد کيسکاكی ىكاف 
درگیؼی ؛ ةياةؼایو نی ىگؼىغ ك نایل ةً جغییؼ آىٍا نی ةاقيغنی دٌيغ كةً نـائل ةً دیغق چالف 

ٌای صل نـئلً، پؼؿف در ظنَص  پؼكرش نٍارت، ّهلیاجی ةا نـئلً، ایساد نـائل چالف ةؼاىگیؽ
ّيَاف اٌغاؼ پیكيٍادی جَؿي نحعننیو در زنیيً ظَد  چؼایی نـائل )کاكقگؼی( نی جَاىغ ةً
ةً ىُؼ نو نـائلی کً در پیف پای داىف  "یاف نی کيغة 11اىگیعحگی در ىُؼ گؼفث . نحعنل کغ 

؛ ك یا "آنَز قؼار نی دٌیم ةایغ نـائل چالف ةؼ اىگیؽ ةاقغ کً ةً داىف آنَز رغتث ك ّالقً ةغٌغ
یادگیؼىغگاف ظَد راٌتؼ ةایغ نٍارت صل نـئلً پیغا کييغ، ةایغ ةغاىيغ  "نی گَیغ  1نحعنل کغ 

ةا جَزً ةً یافحً ٌای پژكٌف نضحَا در ةؼىانً . "آىٍا راصل کييغ چگَىً ةا نـائل ركةؼك قَىغ ك چگَىً

ةایغ ایساد ّالقً، ایساد رغتث کيغ ك از جازگی نَوَع  ،درؿی كاركىً نتحيی ةؼ ظَد اىگیعحگی

ةؼظَردار ةاقغ دارای جيَع ةاقغ ك در وهو از قاةلیث اىٌْاؼ )اىٌْاؼ پػیؼی( ةؼظَردار ةاقغ ىُؼ 
کارٌای ّهلی یا نضحَا ةایغ نيٌتق ةا ّالیق، ركصیات ك ؿلیقً ٌای  "يًدر ایو زنی 9نحعنل کغ 

داىف آنَزاف ةاقغ جا داىف آنَز اىگیؽق ةیكحؼی ةؼای اىساـ آف کار داقحً ةاقغ نذال در ةضخ 
الکحؼكىیک، آنَزش الکحؼكىیک ةً داىف آنَز نعنَما داىف آنَزاف دظحؼ، ظیلی از گؼكٌٍا جهایل ةً 

ىغ ك نی قَد داىف آنَزاف ةً اىحعاب ظَدقاف یک کار ّهلی دیگؼ نؼجتي ةاٌغؼ اىساـ آف کار ىغار
در نضحَا جَزً قَد ةً نیؽاف  " 1. نحعنل کغ "درس کً نَرد ّالقً قاف ٌـث زایگؽیو کييغ

ّالقً ك جَاىایی فؼاگیؼاف، نفاٌیم ك امَؿ ك قَاىیو ٌؼ ّلم، جازگی نَوَع، ارجتاط نضحَا ةا نـائل 
 4یؾ پیكيٍاد قغق در ایو زنیيً ركیکؼد نتحيی ةؼ نـئلً نی ةاقغ کً نحعنل کغ ركش جغر ."ركز

ّيَاف اةؽاری ةؼای ایساد اىگیؽش یادگیؼی نَرد اؿحفادق قؼار نی  یادگیؼی نـئلً نضَر ةً "نی گَیغ 



 177نقٌِ نحَؿًٌ اكؿ  یظَد راٌتؼ در درس کار ك فياكر یادگیؼیةؼ  یكاركىً نتحي یةؼىانً درؿ یالگَ یًؼاص

 

 

ّيَاف ىقًٌ قؼكع ظَد در  گیؼد داىف آنَز ةایغ در درس کار ك فياكری اؿحفادق از یک نـئلً را ةً
ظَدارزیاةی، ارزیاةی جَؿي داىف آنَزاف دیگؼ، در ارزقیاةی ةً نَارد از زهلً  ."گیؼی در ىُؼ ةگیؼدیاد

در ارزقیاةی یکی از  "نی گَیغ 7ىَآكری در جَلیغ، ظالقیث در جَلیغ اقارق قغق اؿث کً نحعنل کغ
نضنَلف جا  ىکاجی کً ةایغ در ىُؼ گؼفث ایو اؿث کً داىف آنَز در اىساـ کارٌای ّهلیف ك جَلیغ

ارزقیاةی ةایغ ةً مَرت  "ةیاف نی کيغ  5. نحعنل کغ "چً اىغازق از ظالقیث اؿحفادق کؼدق اؿث 
 ."مَرت ةگیؼد ؿيسف داىف آنَزی از ظَد ك ارزیاةی داىف آنَزاف دیگؼ کً در گؼكق ٌـحيغ

 
ر درس کار و . الگوی برنامه درسی وارونه مبتنی بر خود انگیختگی د4ضکل 

 فناوری متوسطه اول

 

 الگوی برناهه درسي وارونه هبتني بر خودانگيختگي

 

 درگیسی غهلیاجی ةا نطئلً-

 ایجاد نطائل چالظ ةساىگیش-

 ٌای حل نطئلًپسورش نٍارت-

 پسضظ در دؽَص چسایی نطائل )کاوعگسی(-

 

 رویکسد نتحيی ةس نطئلً

 هذف

 

 هحتوا

 روش تذريس

 القًایجاد غ-

 ایجاد رغتث-

 جازگی نَضَع-

 جيَع-

 قاةلیث اىػعاف )اىػعاف پزیس(-

 ٌای ذٌيی فساگیسحل ىهَدن چالظ-

 پاضخ ةً ضَاالت ذٌو فساگیس-

 

 دَدارزیاةی-

 ارزیاةی جَضط داىظ آنَزان دیگس-

 ىَآوری در جَلیر-

 دالقیث در جَلیر-
 ارزشيابي
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 مذل زیر الگوی کلی در جواب سوال اصلی پژوهص
ی درؿی كاركىً نتحيی ةؼ یادگیؼی ظَد راٌتؼ در درس کار ك فياكری نقٌِ ًؼاصی الگَی ةؼىانً"

 "نحَؿًٌ اكؿ چگَىً اؿث؟

 
 

 . الگوی برنامه درسی وارونه مبتنی بر یادگیری خود راهبر در درس کار و5ضکل 

 فناوری متوسطه اول
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 بحث و نتیجه گیری
ٌغؼ از جضقیق صاوؼ، ًؼاصی الگَی ةؼىانً درؿی كاركىً نتحيی ةؼ یادگیؼی ظَد راٌتؼ در درس 

ی اكؿ اؿث. در پاؿط ةً ؿَاالت پژكٌف الزـ ةً ذکؼ اؿث کً در ارجتاط کار ك فياكری نقٌِ نحَؿًٌ
ةاقغ:  ىُارجی، ظَداىگیعحگی( ةً قؼح زیؼ نیةا ؿً نَلفً یادگیؼی ظَد راٌتؼ )ظَدنغیؼیحی، ظَد

ٌا صاکی از ایو نَوَع اؿث کً نحعنناف ةً ارجتاط ةیو ةؼىانً درؿی كاركىً ك  جضلیل نناصتً
ىهَدىغ. اگؼچً در ٌای ظَد نغیؼیحی، ظَد ىُارجی ك ظَداىگیعحگی اقارق  یادگیؼی ظَد راٌتؼ در نؤلفً

ٌای دیگؼ ةَد، انا آىاف ةً ىکاجی جَزً کؼدىغ کً ىكاىً  لًجؼی ىـتث ةً نقَ ٌا جأکیغ ةیف ةؼظی نقَلً
یادگیؼی ظَد راٌتؼ، ظَدنغیؼیحی را )نغیؼیث ةافث ٌای جضقیق صاوؼ اؿث.  اٌهیث ك جأدیؼ نقَلً

قانل نضیي ازحهاّی، نياةِ ك فْالیحٍا( ةا ظَدکيحؼلی )فؼایيغی کً فؼاگیؼاف اؿحؼاجژیٍای یادگیؼی 
یاةی ك نيُم نی کييغ( یکپارچً نی ؿازد. یادگیؼی ظَد راٌتؼ، ىقف نٍم قياظحی ظَد راکيحؼؿ، ارزق

اىگیؽق ك ارادق را در اةحکار ّهل ك صفٍ جالش فؼاگیؼ قياؿایی نی کييغ. در یادگیؼی ظَد راٌتؼ، 
کيحؼؿ نْهَال از نْلهاف ةً داىف آنَزاف جغییؼ یافحً ك فؼاگیؼاف رفحار نـحقل ك ظامی را در اٌغاؼ 

كٌی جهؼیو نی کييغ ك آف چً را کً ةؼای یادگیؼی ارزقهيغ اؿث را ةا جَزً ةً چارچَب یادگیؼی گؼ
نغىُؼ جنهیم گیؼی نی کييغ. نْلهاف یادگیؼی را از ًؼیق ّیيی ؿاظحو یادگیؼی آنَزش نی دٌيغ 

ای آىٍا اؿحؼاجژیٍای یادگیؼی را نغؿ ؿازی ك ةا فؼاگیؼاف کار نی کييغ؛ ةً ًَری کً جَاىایی آىٍا را ةؼ
ّيَاف جَاىایی  اؿحفادق از جَاىهيغی ظَد رقغ نی دٌيغ. یادگیؼی ظَد راٌتؼ، داىف صَزق ظامی را ةً

ةؼای اىحقاؿ داىف نفٍَنی ةً نَقْیحٍای زغیغ رقغ نی دٌغ ك ةغىتاؿ ایساد پلی ةؼای قکاؼ ةیو 
ً در زىغگی داىف آکادنیک ك نـائل كاقْی زٍاف از ًؼیق نَرد جَزً قؼاردادف ایو کً افؼاد چگَى

كاقْی یاد نی گیؼىغ، اؿث. از آىسا کً کحاب کار ك فياكری ةیكحؼ از آف کً یک درس داىف ك قياظحی 
ةاقغ یک درس نٍارجی نضـَب نی قَد ك فؼاگیؼاف ایو درس الزـ اؿث آىچً را کً ةً لضاظ ىُؼی 

زاف ایو درس ىیاز دارىغ آنَظحً اىغ در نیغاف ّهل ىیؽ جسؼةً ك نٍارت كرزی ىهایيغ ةياةؼایو داىف آنَ
از آزادی ّهل ةیكحؼی در ةؼظَرد ةا نفاٌیم ك نٍارت ٌای ایو درس ةؼظَردار ةاقيغ کً یادگیؼی ظَد 

انؼكزق اىحُار از ىُاـ آنَزش ك پػؼكرش، جؼةیػث  راٌتؼ چيیو فؼمحی را ةؼای فؼاگیؼاف فؼاٌم نی کيغ.
ٌای كاقْی زىغگی اؿث جا ةً کهک آف ةحَاىيغ افػؼادی جَاىػا در اؿػحفادق از داىػف ظػَد در زنیيً 

آنَزاف نا، ایو نـایل پی در پی ك ركزافػؽكف زىػغگی ظػَد را ظَدقاف صل کييغ؛ ةياةؼایو، داىف
ؿازىغگاف فؼدا، ةایغ ةً گَىً فؽایيغق ةً داىكٍا، نٍارجٍا ك ىگؼقٍایی نسٍؽ قَىغ جا ةحَاىيغ ىػً جيٍا 

ّيَاف جَلیغکييغگاف داىف ىَیو ةحَاىيغ  ؼی ٌهاٌيگ ؿازىغ، ةلکً ةًظَد را ةا جغییؼات زیاد زانًْ ةك
ؿٍهی نؤدؼ در ایسػاد جضػَالت ك جغییؼات جازق داقحً ةاقيغ. آىٍا ةایغ ركقٍػای ةؼقػؼاری ارجتػاط را 
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ةغاىيػغ ك نٍػارت ٌػای زىػغگی گؼكٌی را از راق فْالیحٍای گؼكٌی ك کارٌای نكارکحی جهؼیو کييغ. 
و، ةایغ ظَد را ةً نٍارجٍای جفکؼ ك یادگیؼی ناداـ الْهؼ ةؼای جنهیم گیؼی ك صل نـائل آىٍا ٌهچيی

 فؼدی ك ازحهاّی نسٍؽ ؿازىغ.
ةا جَزً ةً یافحً ٌای ایو پژكٌف ةً نْلهاف گؼانی پیكيٍاد نی قَد کً در زٍث ؿَؽ ةؼىانً 

ای ٌؼ یک از ّيامؼ درؿی كاركىً ةً ؿَی ظَدراٌتؼی داىف آنَزاف، كیژگیٍای قياؿایی قغق ةؼ
 .ٌغؼ، نضحَا، ركش جغریؾ ك ارزقیاةی را در فؼایيغ آنَزش اّهاؿ کييغ

ی ٌتؼدراَػظ، قیزنَآنياةِ ك ٌا ات، ركشجسٍیؽت، نکاىاق ایيغافؽك ؿؼیِ ات ةا جَزً ةً جغییؼ -
ك ی ػقزنَر آاػدآىغ انیجَآف ؿث کً جضقق ؿؼیِجؼ اقی نٍهی زنَؼ آٌغی گیؼدیازاف در نَآىفدا
، ٌتؼدراَػظی گیؼدیای یااؿث وهو جتییو نؽزـ اال؛ ةياةؼایو، قحً ةاقغداپی ی در جؼكف فؽاقی ركپؼ

ؼ ػاییو جػؿيیو پق در ةَیژی آف جقاای ارؿاؿی ةؼی اٌازشنَی ك آگیؼدیاع از یو ىَاةً دی جَزً ةيیا
ً ػةی آف اػیانؽ كٌتؼ دراَػظی گیؼداػیی َػلگای ػا نْؼفػغ ةػىای جَػؼ نػنایو د. اگیؼار جَزً قؼرد نَ
ی اػٌركش ا ػی ةػقزنَراف آکارغػىاث ػؿدً ػٌهاف ك غیؼػنكراف، نكاف، نْلها، لغیوزاف، كانَآىف دا

 ـ پػیؼد.ىساكق انحياؿب ٌؼ گؼ

 منابع
 ( کارةؼد نغؿ زانِ ارزقیاةی کیفیث در ىُاـ آنَزش ّالی کكَرٌای در صاؿ جَؿًْ، 1394اةیلی، ظغایار .)

 .15، ص6نسلً کیفیث ك نغیؼیث، ش

 ( .درس آنَزش 1394اؿالنی، نضـو )(. ةؼرؿی ك ارزقیاةی نیؽاف جضقق اٌغاؼ )ىحایر نٌلَب ك نَرد اىحُار
صؼفً ك فو دكرة راٌيهایی ةا جأکیغ ةؼ فؼایيغ ازؼای ةؼىانً . جٍؼاف: نَؿـة پژكٌف ةؼىانً ریؽی ك ىَآكریٍای 

 آنَزقی.

 ( .ةؼىانً در1397افكاری، نؼزاف؛قفایی، نٍكیغ .).ؿی كاركىً )راق صل قکاؼ ىُؼ جا ّهل(، ىكؼ اقاقیا 

 ( زٍاىی قغف اىقالب اًالّاجی ك جْلیم كجؼةیث ةا جاکیغةؼدیغگاق ژكزفلیَجار، فنليانً 1391ةاقؼی، ظـؼك .)
 .41-54(، مل8)3ىَآكری آنَزقی، ش 

 ( .َزش ظَد ةؼرؿی جأدیؼ آنَزقی ك پؼكرقی الگَی نغیؼیث آن 1396ةٍؼىگی، نضهغروا؛ میغی، ؿْیغ
راٌتؼ در ّلَـ دیيی ةؼ یادگیؼی ظَد راٌتؼ ك پیكؼفث جضنیلی داىف آنَزاف، نغیؼیث ةؼ آنَزش ؿازناىٍا، 

 .1، قهارق6ؿاؿ

 ( ًؼاصی ك اّحتار ةعكی ةؼىان1396ًداكدی، آذر .) ی درؿی جسؼةً جغریؾ )کاكرزی( نتحيی ةؼ الگَی
دکحؼی جعننی، داىكگاق ازاد اؿالنی كاصغ ی ی درؿی كاركىً در داىكگاق فؼٌيگیاف، رؿالًةؼىانً

 ظَراؿگاف.

 ( .ًپیف ةیيی راةًٌ ی نیاف ظَدىُارجی ك کيحؼؿ جفکؼ، فنليانً 1395زارع، صـیو؛رزب زادق، ؿهی .)
 .1، قهارق7نؼکؽ نٌالًْ ك جَؿًْ ّلَـ پؽقکی نكٍغ افق جَؿًْ ّلَـ پؽقکی، دكرق 

 ( ةؼىانً ریؽی آنَز1391فحضی كازارگاق، کَركش .).ش وهو ظغنث کارکياف، جٍؼاف : اىحكارات ؿهث 
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 ( .ارزقیاةی از ازؼای آزنایكی کحاب زغیغالحالیف صؼفً كفو پایً اكؿ راٌيهایی 1388قؼةاىی، كلی .)87-88 
 اؿحاف نازىغراف. جٍؼاف: دفحؼ ةؼىانً ریؽی ك جالیف کحب درؿی ؿازناف پژكٌف ك ةؼىانً ریؽی آنَزقی.

 (. آزنَف ؿاظحار ّانلی یادگیؼی ظَدراٌتؼی در داىكسَیاف ك 1391گ. )کارقکی، صـیو؛گؼاكىغ، ٌَقي
، 3ارجتاط آف ةا اىگیؽش جضنیلی، پژكٌكٍای کارةؼدی ركاىكياظحی )ركاىكياؿی ك ّلَـ جؼةیحی(، دكرق 

 .59-74، ص 4قهارق

 ( الگَی ةؼىان1393ًنٍؼنضهغی، نضهَد .)ًك ّهل در ی ىُؼیً ی درؿی كاركىً در آنَزش ّالی، دك فنليان
 .16-5، ص1درؿی، ش ةؼىانً

 ( كاركىگی ركیکؼدی ىَیو ةً ًؼاصی ةؼىان1391ًنٍؼنضهغی، نضهَد، نضهَدی، فیؼكز .) ًی درؿی نٌَْؼ ة
-177، ص6ی درؿی آنَزش ّالی، شی نٌالْات ةؼىانًای ةا جأکیغ ةؼ ّلَـ جؼةیحی، دك فنليانًجؼةیث صؼفً

141. 

 ،ی ی درؿی داىكگاٌی، جٍؼاف : نؤؿـً(. درآنغی ةؼ ةؼىان1394ًکَرش ) ىَركززادق، روا، فحضی كازارگاق
 پژكٌف ك ةؼىانً ریؽی آنَزش ّالی.
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