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پبییش 1398

راَىمبی یبدگیزی چیست؟
ساٌّوبی یبدگیشی سا ثِ ػٌَاى "اثضاس کوکی دس قبلت یبدداؿت ّبی چبپی ٍ عشاحی ؿذُ ،ثشای تؼْیل یبدگیشی داًـجَ"
تؼشیف ؿذُ اػت .ثش اػبع ایي تؼشیف ثب کوک ساٌّوبی یبدگیشی هی تَاى دسیبفت کِ "چِ چیضی ثبیذ آهَختِ ؿَد"
(هحتَا)" ،چگًَِ ثبیذ یبدگیشی كَست گیشد" ( هذیشیت یبدگیشی) ٍ هی تَاى تـخیق داد کِ آهَصؽ ّب هٌجش ثِ یبدگیشی
ؿذُ اػت( .فؼبلیت ّبی اًجبم ؿذُ یبدگیشی)
" راَىمبی یبدگیزی می تًاوذ بٍ عىًان یک ابشار مذیزیتی تلقی گزدد کٍ بٍ معلم اجبسٌ می دَذ مسئًلیت َبی
خًد را تمزیه کىذ ي در عیه حبل يظیفٍ مُمی بزای ایفبی وقش یبدگیزی بٍ داوشجً ياگذار می کىذ".
ساٌّوبی یبدگیشی ،اثضاسی عشاحی ؿذُ اػت کِ تؼبهل داًـجَیبى ثب اجضای هختلف ثشًبهِ دسػی سا تؼْیل هی کٌذ .دس ؿکل
ؿوبسُ یک ،اجضاء هختلف هشتجظ ثب آى ًـبى دادُ ؿذُ اػت .ایي اثضاس آهَصؿی ثِ داًـجَیبى کوک هی کٌذ تب:


یبدگیشی خَد سا دس ساػتبی ًتبیج هَسد اًتظبس یبدگیشی عشاحی ًوبیٌذ.



اص فشكت ّبی یبدگیشی پیؾ آهذُ ،ثْتشیي اػتفبدُ سا ًوبیٌذ.



ساّجشدّبی یبدگیشی هٌبػت سا تـخیق دٌّذ.



ثشای ؿیَُ ّبی اسصیبثی (کِ خَد ثخـی اص ثشًبهِ آهَصؿی هی ثبؿٌذ) ،آهبدُ ؿًَذ.



دس هحیظ آهَصؿی هَجَد دس هَػؼِ ثِ ؿکل هٌبػجی ٍاکٌؾ ًـبى دٌّذ.

تلَیش ؿوبسُ :1تؼبهل اجضاء هختلف ثشًبهِ دسػی ثب اػتفبدُ اص ساٌّوبی یبدگیشی

ساٌّوبی یبدگیشی گضیٌِ ّبی هٌبػجی سا دس استجبط ثب هَاسد صیش دس اختیبس داًـجَ قشاس هی دّذ.


آًچِ داًـجَ ثبیذ هغبلؼِ کٌذ



ؿیَُ هغبلؼِ ٍ یبدگیشی



تَالی یبدگیشی

ثِ ػجبست دیگش ساٌّوبی یبدگیشی ،داًـجَ سا ساٌّوبیی هی کٌذ کِ چِ چیضی سا ثبیذ فشا گیشد ٍ چگًَِ ثبیذ آًْب سا ثیبهَصد ٍ
کوتش ثِ ػٌَاى یک هٌجغ اعالػبتی هغلق (هبًٌذ کتبة) ػول هی کٌذّ' .ذف اكلی' اص تْیِ ساٌّوبی یبدگیشی ،گشٍُ ّذف ٍ
ػغحی اص ًیبصّبی آهَصؿی ساٌّوب هَسد تأکیذ هی ثبؿذ.
ساٌّوبی یبدگیشی ،هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یک اعالػیِ ػوَهی دس هَسد "جضئیبت دٍسُ"ً" ،تبیج هَسد اًتظبس یبدگیشی"،
"هحتَیبت دٍسُ"" ،ؿیَُ ّبی یبددّی -یبدگیشی" ٍ "اسصیبثی" هَسد اػتفبدُ قشاس گیشد .ساٌّوبی یبدگیشی ثِ هؼلن اجبصُ هی
دّذ تب ًگبُ کبهلی ثِ آهَصؽ داؿتِ ثبؿذ ٍ هحتَای آهَصؿی سا ثب ؿیَُ ّبی یبددّی -یبدگیشی هٌبػت هٌغجق ػبصد.
ّوچٌیي ثِ آًْب کوک هی کٌذ کِ ثِ ؿکل هَثشی ثِ سًٍذ اجشای ثشًبهِ کوک کٌٌذ .ساٌّوبی یبدگیشی هَجت هی گشدد تب
تَػؼِ ثشًبهِ یب دٍسُ ،دس عَل ػبل ثجت گشدد ٍ چگًَگی غٌی ػبصی هَاد آهَصؿی ،فشكت ّبی جذیذ یبدگیشی اسائِ ؿذُ،
هؼتٌذ ؿَد.
چزا اس راَىمبی یبدگیزی استفبدٌ کىیم؟
کبسکشدّبی ثبلقَُ ساٌّوبی یبدگیشی دس تؼْیل آهَصؽ دس ػِ گشٍُ دػتِ ثٌذی هی گشدد:
 )1هذیشیت یبدگیشی داًـجَیبى
 )2توشکض ثش فؼبلیت ّبی داًـجَیبى دس استجبط ثب یبدگیشی
 )3تأهیي اعالػبت دس هَسد هَضَع ثب ػٌَاى هَسد ًظش
"تَجِ فشهبییذ" :دس ساٌّوبی حبضش ،کبسکشد ساٌّوبی یبدگیشی ثب ّذف هذیشیت یبدگیشی داًـجَیبى هذًظش اػت.

راَىمبی یبدگیزی ابشاری جُت مذیزیت یبدگیزی داوشجًیبن
ساٌّوبی یبدگیشی ،دس استجبط ثب هذیشیت یبدگیشی ،هی تَاًذ کوک ثؼیبس هْوی ثِ داًـجَیبى کٌذ .ساٌّوبی یبدگیشی هی تَاًذ
ؿبهل اجضای ریل ثبؿذ:

محتًای راَىمبی یبدگیزی :مذیزیت یبدگیزی
 مزيری بز عىبيیه ديرٌ
 وتبیج/اَذاف یبدگیزی
 پیش ویبسَب
 تعییه بزوبمٍ سمبوی
 راَبزدَبی یبدگیزی
 فزصت َبی یبدگیزی
 ارسیببی
 تمبس بب پزسىل
 وظزات شخصی مًلف

 مزيری بز مًضًع یب ديرٌ:دس ریل ّشیک اص هَاسد تَضیح دادُ ؿذُ اػت .ساٌّوبی یبدگیشی هی تَاًذ ؿبهل
آؿٌبیی ػوَهی ثب دٍسُ ثبؿذ ٍ هـتول ثش هَاسد صیش عشاحی ؿَد:
•

جضئیبتی اص چگًَگی هغبلؼِ

•

ػٌبٍیٌی کِ ثِ ثشًبهِ هشثَط هی ؿَد

•

استجبعبت ّش هَضَع ثِ هَضَػبت قجلی ٍ هَضَػبت ثؼذی دس دٍسُ

•
•

هٌبثغ هـتشک ثب ػبیش ساٌّوبّبی هَسد اػتفبدُ دس ثشًبهِ ّب ثشای تأکیذ ثش استجبعبت فیوبثیي
پیؾ ػبصهبى دٌّذُ یب چبسچَة هغبلؼِ هَضَع هَسدًظش

ومًوٍ ای اس "مزيری بز مًضًع یب ديرٌ":

 وتبیج مًرد اوتظبر یبدگیزی:
ساٌّوبی یبدگیشی هی تَاًذ اّذاف کلی ٍ اختلبكی ّش دٍسُ سا تؼییي ًوبیذ ٍ ثِ داًـجَیبى تَضیح دّذ کِ دس استجبط ثب
ًتبیج یبدگیشی ،چِ اًتظبساتی اص آًبى ٍجَد داسد .ساٌّوبی یبدگیشی هی تَاًذ ّؼتِ اكلی ثشًبهِ دسػی سا ثشای داًـجَ سٍؿي
ًوَدُ ٍ ثِ اٍ ثگَیذ چِ چیضی سا ثبیذ یبد ثگیشد .چِ چیضی سا خَة اػت یبد ثگیشد ٍ چِ چیضی سا ضشٍست ًذاسد ثیبهَصدً .تبیج
ثِ كَست «آًچِ ثبیذ دس دٍسُ پَؿؾ دادُ ؿَد» ؿبهل هَاسد صیش هی ثبؿذ:
•

فْشػتی اص ًتبیج یبدگیشی هَسد اًتظبس

•

فْشػت جضئیبت اص اّذاف اختلبكی ٍ ٍیظُ

•

تقؼین اّذاف یبدگیشی دس یکی اص ػِ عجقِ ضشٍسی ،هْن ،یب جبلت

•

خالكِ ای اص هَضَػبت یبدگیشی

•

ًقـِ هفَْهی حَصُ هَسد هغبلؼِ

•

فْشػتی اص هحتَای آهَصؿی

•

هجوَػِ ای اص کتبة ّب یب هَاد آهَصؿی ٍ هٌبثغ پَؿؾ دٌّذُ هَضَع

•

هجوَػِ ای اص هـکالت یب ٍظبیف جْت تؼْیل یبدگیشی هجتٌی ثش ٍظیفِ ()Task-Based Learning

•

جضئیبت چگًَگی اسصیبثی ثشای اعویٌبى اص تؼلظ دس آى هَضَع

 تعییه پیش ویبسَبی آمًسشی:
ساٌّوبی یبدگیشی ،هی تَاًذ ثِ داًـجَ کوک کٌذ تب ًیبصّبی فشدی خَد سا دس استجبط ثب ثشًبهِ دسػی ؿٌبختِ ٍ هشتفغ ػبصد.
ساٌّوبی یبدگیشی ،پیؾ ًیبصّب سا دس هَضَع یب دٍسُ هَسد ًظش هـخق هی ًوبیذ .پیؾ ًیبصّب ،داًؾ ٍ هْبست الصم پیؾ اص

آغبص هغبلؼِ ّش هَضَع اػت کِ ؿبهل ٍاطُ ّب ٍ هفبّیوی اػت کِ داًـجَ قجالً آًْب سا آهَختِ اػت ٍ آصهَى دادُ اػت .دس
كَستی کِ داًـجَیی ثِ تجحش الصم دػت ًیبفتِ ثبؿذ ،ساٌّوبی یبدگیشی کوک هی کٌذ تب ایي کوجَد سا ثشعشف ػبصد.
ساٌّوبی یبدگیشی ثِ داًـجَیبى کوک هی کٌذ ّش هَضَع دسػی سا ثِ ػوق ٍ ػغح پیچیذگی خبف آى هغبلؼِ ًوبیٌذ ٍ
ؿیَُ هتفبٍت یبدگیشی سا دس هَسد ّش یک ،ثِکبس ثشًذ .هثالً هوکي اػت اػتفبدُ اص ؿیَُ یبدگیشی ثش اػبع حل هؼئلِ ثشای
ّوِ فشاگیشاى هٌبػت ًجبؿذ .ػالٍُ ثش ایي فشاگیشاى هوکي اػت توبیالت هتفبٍتی دس استجبط ثب اًتخبة هَاد آهَصؿی یبدگیشی
خَد داؿتِ ثبؿٌذ.
 تعییه بزوبمٍ سمبوی:
ساٌّوبی یبدگیشی ایي اعویٌبى سا ثِ ٍجَد هی آٍسد کِ داًـجَیبى اص صهبى هغبلؼِ خَد ثْتشیي اػتفبدُ سا داؿتِ ثبؿٌذ .ثِ
ٍیظُ ٌّگبهی کِ حجن ٍػیؼی اص اعالػبت ثشای هغبلؼِ ٍ عیف ٍػیؼی اص هٌبثغ هَلتی هذیب (چٌذ سػبًِ ای) دس اختیبس داًـجَ
قشاس هی گیشد ،ساٌّوبی یبدگیشی کوک صیبدی ثِ ٍی هی کٌذ .ساٌّوبی یبدگیشی اػتفبدُ حذاکثش اص هٌبثغ هَجَد اص جولِ
صهبى سا تضویي هی کٌذ ٍ ػالٍُ ثش ایي ،هٌبثغ هشتجظ ثِ ثشًبهِ دسػی سا ثِ ؿکل هٌبػت هؼشفی هی کٌذ.
 راَبزدَبی یبدگیزی:
ساّجشدّبی یبدگیشی ثِ هؼٌبی اسائِ پالى کلی دس فشایٌذ یبددّی-یبدگیشی اػت .اػتفبدُ اص ساّجشدّبی داًـجَ-هحَس ،هجتٌی
ثش هؼئلِ ٍ هجتٌی ثش ادغبم تَكیِ هی ؿَد .تَجِ ثِ ایي ًکتِ الصم اػت کِ ،ساّجشد اًتخبثی هؼتلضم اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی
تذسیغ ٍ هحیظ هتٌبػت ثب آى اػت کِ دس ثخؾ فشكت ّبی یبدگیشی تَضیح دادُ هی ؿَد .ثشخَسداسی اص هْبست هغبلؼِ
هٌبػت ،دس فشایٌذ یبدگیشی اّویت داسد  .ساٌّوبی یبدگیشی هی تَاًذ داًـجَیبى سا دس هَسد ؿیَُ هغبلؼِ آگبُ ػبصد ٍ سٍؽ
هٌبػت سا ثشای ٍی تؼییي ًوبیذ .ساٌّوبی یبدگیشی ّوچٌیي هی تَاًذ ثِ داًـجَیبى کوک کٌذ اص صهبى دس دػتشع خَد
ثْتشیي اػتفبدُ سا ثجشًذ.
 تعییه فزصت َبی یبدگیزی:
ساٌّوبی یبدگیشی داسای جذاٍل صهبًی اػت ٍ هی تَاًذ فشكت ّبی یبدگیشی دس دػتشع ،هَاسد اػتفبدُ ٍ چگًَگی اػتفبدُ اص
آى سا ثِ داًـجَیبى هؼشفی ًوبیذ .چٌیي فشكت ّبیی ؿبهل جلؼبت ػخٌشاًی ّبی سػوی ،ؿشکت دس گضاسؿبت كجحگبّی ٍ
فشكت ّبی فشدی ثشای کبس ٍ خَدآهَصی هی ثبؿذ .ساٌّوبی یبدگیشی ًـبى هی دّذ کِ چگًَِ چٌیي فشكت ّبیی هی تَاًذ
ثشای حلَل ًتبیج هَسد اًتظبس یبدگیشی کوک ًوبیٌذ.
ساٌّوبی یبدگیشی ثِ داًـجَیبى کوک هی کٌذ تب اص چگًَگی دػتشػی ثِ تؼْیالت کتبثخبًِ ،فضبّبی هغبلؼِ ٍ ػبیش
تؼْیالت دس دػتشع ثشای ثْجَد هحیظ یبدگیشی اعالع یبثٌذ.

ومًوٍ َبیی اس فزصت َبی یبدگیزی در راَىمبی یبدگیزی :

فشكتْبی یبدگیشی هبًٌذ ساًذّبی ثبلیٌی ،دسهبًگبُ ،عَسًبل کالة ،گضاسؽ كجحگبّی ٍ غیشُ الصم اػت جْت اػتفبدُ ثْتش
داًـجَ هؼشفی ؿذُ ٍ اّذاف ّشیک تَضیح دادُ ؿَدّ.وچٌیي تأکیذ گشدد دس ّشیک اص فشكتْبی هزکَس چِ هْبستْبیی هی
تَاى کؼت ًوَد.
 وحًٌ ارسیببی:
دس ایي ثخؾ ،جضئیبتی دس ساثغِ ثب ؿیَُ ّبی اسصیبثی داًـجَیبى دس عی دٍسُ ،اثضاسّبی اسصیبثی هَسد اػتفبدُ ٍ ًحَُ
پبػخگَیی ثِ ػَاالت ،اسائِ هی ؿَد .دس ساٌّوبی یبدگیشی هوکي اػت ػَاالتی ثِ كَست ًوًَِ دس اختیبس داًـجَیبى قشاس
ثگیشدّ .وچٌیي هوکي اػت فشكت ّبی دس دػتشع داًـجَ ثشای کؼت هْبست ّبی هَسد ًظش هؼشفی ؿذُ ثبؿٌذ .اسائِ
ػٌبسٍّبی هٌبػت جْت تحلیل تَػظ فشاگیشاى ٍ تؼییي تکبلیف جْت یبدگیی ثْتش دس ایي ثخؾ تَكیِ هی ؿَد.

 ارتببط بب اسبتیذ ي دریبفت حمبیت:
ساٌّوبی یبدگیشی تؼییي هی کٌذ کِ چگًَِ داًـجَ هی تَاًذ ثِ ٌّگبم ًیبص ،حوبیت ّبی الصم سا دسیبفت ًوبیذ .ساٌّوبی
یبدگیشی هذسع ٍ گشٍُ ّوکبساى ٍی سا دس هَسد هؼئَلیت ّبی ایـبى دس ثشًبهِ ،ساٌّوبیی کشدُ ٍ ثِ داًـجَیبى هی گَیذ
چگًَِ هی تَاًٌذ اص ایي افشاد کوک ثگیشًذ.

 وظزات شخصی مؤلف:
ًظشیِ ّبی ؿخلی هذسػیي یب هتخللیي دس ایي هَضَع هی تَاًذ دس ساٌّوبی یبدگیشی گٌجبًذُ ؿَد ٍ ثبػث ٍاقؼی تش ؿذى
هَضَع گشدد .دس ایي ثخؾ هَضَػبت هْن ٍ یب ًکبت کلیذی ثشای تَجِ ثیـتش ٍ یب یبدگیشی ثْتش داًـجَیبى اسائِ هی ؿَد.

