دانشگاه فرهنگیاى
فصلناهه علویـترویجی آهوزشپژوهی
سال چهارم ،شواره پانسدهن ،پاییس 7931

رویکرد آیيدهپژوٌی و ىقش و اٌداف آن در برىانً درسی تعلیم و تربیت ىَیو
رضب خلیفٍ ،1مصطفی خلیفٍ
دریافث97/10/3 :

2

پػیؼش97/11/23 :

چىیذٜ
ُغؼ از ىلانَ صاوؼ ،ىْؼفی ركیکؼد آیٍغقپژكُی در ةؼٌاىَ درؿی ك اُغاؼ ك ٌلف آف ةؼام ىغیؼاف ك ىْهياف ك
دؿث اٌغرکاراف جْهیو ك جؼةیث ىیةاقغ .ةَ دنیم ؿیاؿثگػارم ك ةؼٌاىَریؽمُام آیٍغقٌگؼاٌَ در آىّزش ك
پؼكرش ،آیٍغقپژكُی ةا در ٌُؼ گؼفحً اةْاد ىعحهف جؼةیث ك ُيچٍیً پیفةیٍی ُّقيٍغاٌَ ىـائم ك چانفُا ك
جِغیغات پیف رك ،اىؼم وؼكرم اؿث .ایً ىلانَ ةا ركش جّمیفی ك جضهیهی مّرت گؼفحَ ك از ىٌانْات ك
جضلیلات پیكیً ماصب ٌُؼاف ك پژكُكگؼاف در آف اؿحفادق قغق اؿث ك ٌگارٌغگاف جّاٌـحَاٌغ ةَ ٌُؼات ك ىٌانب
زغیغجؼم دؿث یاةٍغ کَ ٌحایر ةَ دؿث آىغق ّتارجٍغ از :آیٍغقپژكُی ركیکؼدم اؿث کَ در ةؼٌاىَریؽم درؿی
جْهیو ك جؼةیث ٌّیً الزـ ك وؼكرم ىیةاقغ ك ةایغ ٌگؼش ىْهياف ،ىغیؼاف ك صحی داٌفآىّزاف در دكرقُام
جضنیهی ك كانغیً ٌـتث ةَ جضّالت در آیٍغق ّّض قّد؛ ةؼٌاىَ درؿی ك ىٌانب را ًّرم جغكیً ٌيایٍغ کَ
داٌفآىّزاف ةا جفکؼ ظالؽ ةَ ةار آیٍغ ك پیفةیٍیُام الزـ را ةؼام جغییؼ در آیٍغق ىِیا ٌيایٍغ؛ پژكُفىضّراٌَ
زِث رفِ ىكکالت آیٍغق ّيم ٌيایٍغ ك آیٍغقپژكُی زؽء الیٍفک ةؼٌاىَُام ازؼایی ىغارس ةاقغ.
وّیذ ٚاصٜٞب :آیٍغقپژكُی ،ةؼٌاىَ درؿی ،جْهیو ك جؼةیث.

 . 1دةیؼ آىّزش ك پؼكرش قِؼؿحاف ىؼكدقث ،ایؼافٌّ ،یـٍغق ىـؤكؿ.reza khalifeh9292@gmail.com ،

 .2دةیؼ آىّزش ك پؼكرش قِؼؿحاف ىؼكدقث ،ایؼاف.
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ٔمذٔٝ
ٌُاـ آىّزقی ىا ،از جنّر ىا ٌـتث ةَ آیٍغق ىایَ ىیگیؼد .از ایً رك ،اگؼ جنّر ىا از آیٍغق زاىَْ ةا
كاكْیث ىّزّد آف ىٌٍتق ٌتاقغٌُ ،اـ آىّزقی آف زاىَْ ؿیؼ ٌؽكنی در پیف ظّاُغ گؼفثٌُ .اـُام
آىّزقی ةانٍغق از ؿؼّث جغییؼات ك جضّالجی کَ زِاف را دگؼگّف ىیکٍغ ةَ ظّةی آگاٍُغ .ةایغ گفث
آىّزش ك پؼكرش ىكعل ىـیؼ اٌـافُا ةَ ؿّم جّؿَْ ك جْانی اؿث ك ةا جّزَ ةَ ایً جغییؼات ك
جضّالت ك ةِؼق گؼفحً ىٌٍلی از اىکاٌات ك اٌحعاب ٌؽدیکجؼیً راق ىیجّاف ایً ىـیؼ را ةَ درؿحی جتییً
ٌيّد .جّزَ ةَ آیٍغقپژكُی ك ٌگاق آیٍغقٌگؼاٌَ در ؿازىافُام آىّزقی آٍُگ جضّؿ ك ىاٌغگارم
آٌِاؿث .آیٍغق ةؼ ىا ىیجازد ،پؾ ةایغ ةؼام ركیاركیی ةا آف آىادق ةّد ك در زىاٌَ پؼآقّب ك ؿؼقار از
جغییؼ ك جضّؿ ،جٍِا ةا ىـهش قغف ةَ ركشقٍاؿی آیٍغق اؿث کَ آىّزش ك پؼكرش ىیجّاٌغ ةا ةازةیٍی
ىلّنَ یادگیؼم ،ظٌّی جازق در رگُام ظّد زارم کٍغ (جافهؼ .)1377 ،آىّزش ك پؼكرش ایؼاف ةؼام
امالح ؿاظحار ظّد ةا چانفُایی ُيچّف ةَركز ٌتّدف ركش جغریؾُا ،کيتّد اّحتارات ك فىاُام
آىّزقی ،دیّارکكی ةیً ةْغ پؼكرقی ك ةْغ آىّزقی ،وْف در فؼاُو کؼدف ىغیؼیث آىّزقی کارآىغ
ك ىحعنلٌ ،اجّاٌی در ةَکارگیؼم فٍاكرمُام اًالّات ك ركشُام زغیغ ك  ...ىّازَ ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً
آیٍغقٌگؼم ك آیٍغققٍاؿی ىیجّاٌغ در ةؼٌاىَریؽمُام ىعحهف آىّزش ك پؼكرش ةَكیژق ةؼٌاىَ درؿی
ةؼام ىلاةهَ ةا جِغیغات ك ٌگؼاٌیُام جؼةیحی آیٍغق پیكگیؼاٌَ ّيم ٌيایغ ،ىكؼكط ةؼ آف کَ ىـؤكالف ةا
ُّقيٍغم ّهيی ك ّاكالٌَ ك در ٌُؼ گؼفحً جياىی زّاٌب ك ٌیازُا دؿث ةَ کار قٌّغ ك در رفِ ىـائم ك
ىكکالت ،گاـ ىؤدؼ ةؼدارٌغ جا در آیٍغق ٌَچٍغاف دكر ةؼ ىكکالت فائق قٌّغ .اىؼكزق ىأىّریث ك جالش
ّيغق ةؼٌاىَریؽم در کكّرُام جّؿَْیافحَّ ،الكق ةؼ جّزَ زغم ةَ چانفُام کٌٍّی ك ارائَ
رُیافثُایی ىلٌْی ،جفکؼ در ظنّص چانفُام آیٍغق ك ٌضّة ىّازَِ ك كغرتیاةی در آف
ّؼمَُاؿث .ةؼٌاىَریؽم ُواکٍّف ةا ارجلاء ٌلف ظّد ةَ دٌتاؿ جـعیؼ آیٍغق ةا اٌغیكَُام ایفام ٌلف
زغم ك ؿِوظّاُی در آف اؿث (ةٍی ؿی.)1387 ،
ىحأؿفاٌَ اىؼكزق در ٌُاـ آىّزقی ،ةَ ٌُؼ ىی رؿغ کَ ةـیارم از ىغیؼاف ك ىْهياٌی کَ ىسؼیاف
امهی ةؼٌاىَ درؿی ُـحٍغ ةا ركیکؼد آیٍغقپژكُی ةیگاٌَ ُـحٍغ ك صحی از اُغاؼ ك ىفاُیو آف اًالّی
ٌغارٌغ جا چَ رؿغ ةَ ایً کَ ةحّاٌٍغ در ازؼام آف ّيم ٌيایٍغ .ایً ىلانَ ةؼ آف اؿث کَ اُغاؼ ك ٌلف
ك اُيیث ركیکؼد زغیغ ةؼٌاىَ درؿی آیٍغقٌگؼاٌَ را در دكرقُام جضنیهی آىّزقی ك پؼكرقی ةؼام
ىغیؼاف ؿٌّح ىعحهف ك ىْهياف ىْؼفی ٌيایغ جا گاـُام ىّدؼجؼم در زِث ازؼام آف در ٌُاـ
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آىّزقی ةؼدارٌغ ك ةغاٌٍغ کَ اىؼكزق آیٍغقٌگؼم ةَ یک ٌیاز اؿاؿی ك اؿحؼاجژیک جتغیم قغق اؿث .در
دٌیام اىؼكزم ،ؿؼّث غیؼكاةم ىِار جضّالت در ّؼمَُام ىعحهف ،پیفةیٍی آیٍغق را ةَ اىؼم
وؼكرم ك در ّیً صاؿ ةـیار جعننی ك پیچیغق جتغیم کؼدق ك اٌـاف چارقام زؽ گياٌَزٌی زِث
جضّالت آیٍغق ك زـحسّم راقُام اٌٌتاؽ ك ؿازگارم ظّد ةا آٌِا ٌعّاُغ داقث ك در ایً راؿحا،
اةؽارُایی چّف رؿاٌَ ُام زيْی ك ٌِادُایی چّف جْهیو ك جؼةیث كغرت ىّازَِ ك ؿازگارم اٌـاف را ةا
جغییؼات پی در پی آیٍغق افؽایف ىیدٍُغ.
آیٍغقپژكُی در ةؼٌاىَ درؿی جْهیو ك جؼةیث ىیجّاٌغ در آىادگی ك ىسِؽ قغف دؿث اٌغرکاراف
ةَكیژق ىغیؼاف ،ىْهيیً ك داٌفآىّزاف ك داٌكسّیاف ةؼام آیٍغق ،کـب ٌيام کهی از آیٍغقُام در صاؿ
َِّر ،درؾ زكدٍُگاـ ظٌؼات ك ُكغارُا ،کـب ىّفلیث ك ةؼجؼم در ركاةثُام زِاٌی ك ىِوجؼ از
ُيۀ ّّاىم ذکؼ قغق ،ؿازگارم ةا جغییؼات ،کـب ىّكْیث در كهب ركٌغُا ك ىـیؼ جغییؼات ك کـب ایغق
درةارق ةؼٌاىَریؽم اٌّاع ؿؼىایَگػارمُا (اًالّاجیٌ ،یؼكم اٌـاٌی ك جکٍّنّژم آىّزقی ك ةّدزَ
آىّزقی) ةؼام ةَ دؿث آكردف ىٍافِ ىّزّد ك رؿیغف ةَ كاةهیثُام قایـحَ افؼاد یک زاىَْ در زِث
یک زٌغگی ؿانو ،یارمکٍٍغق ةاقغ.
پیؾی ٝٙتحمیك
ىؼادم ك ُيکاراٌف ( )1392در ىلانَام جضث ٍّّاف «وؼكرت آیٍغقپژكُی در جغییؼ ةؼٌاىَ درؿی
آىّزش ك پؼكرش» ٌحیسَ گؼفحَاٌغ از آٌسا کَ آىّزش از ًؼیق ةؼٌاىَ درؿی ىٍْا ك ىفِّـ ىییاةغ،
ىیة ایـث ةا ةؼرؿی ك ةازٌگؼم ىغاكـ ،جالش قّد جا ةؼٌاىَ درؿی ةا غٍام کاىم ك ّيهی ظّد ةحّاٌغ ةَ
جياـ ٌیازُام کٌٍّی ك دگؼگٌّی پؼقحاب آیٍغق پاؿط دُغ ك آیٍغقپژكُی در ةؼٌاىَ درؿی ةا جّزَ ةَ ؿٍغ
جضّؿ ةٍیادیً آىّزش ك پؼكرش یک وؼكرت اؿث.
کاَيی ٌسفآةادم ( )1392در ىلانَام جضث ٍّّاف «آیٍغقپژكُی ك جغییؼ در ةؼٌاىَ درؿی» ٌحیسَ
ىیگیؼد کَ راةٌَ ىٍْادارم ةیً آیٍغق پژكُی ك جغییؼ در ةؼٌاىَ درؿی كزّد دارد ك افؽایف آگاُی ىْهياف
ك ىغیؼاف در ةؼٌاىَ درؿی ىیجّاٌغ در ٌّآكرم ةؼٌاىَُا در آیٍغق ىؤدؼ افحغ ك پیكٍِاد ىیکٍغ ىْهياف ةا
دتث جسؼةَُام ةَ دؿث آىغق در ظنّص جغییؼ ةؼٌاىَ درؿی ك جأدیؼ آف ةؼ داٌفآىّزاف در آیٍغق
ٌؽدیک ةؼام ةِتّد كوْیث آىّزقی ةؼٌاىَ درؿی کيک گیؼٌغ.

شاؿ چِارـ  /طيارق پاٌزدُو /پاییز 1397

34

فصمٌاىَ عهيی-جركیجی آىّزشپژكُی

مادؽ ك ُيکاراٌف ( )1392در ىلانۀ «جغییؼ در ةؼٌاىَُام درؿی ةؼ ىتٍام آیٍغقپژكُی» آیٍغقپژكُی
را در ةؼٌاىۀ درؿی وؼكرم جهلی ىیکٍٍغ ك جغییؼات امّنی ةؼ اؿاس جنّیؼ کهی از آیٍغق را در ةؼٌاىَ
درؿی آىّزش ك پؼكرش الزـ ىیداٌٍغ.
كؼقظاٌی ك ىْنّىیاف ( )1392در ىلانۀ «آیٍغقپژكُی راُتؼدم ةؼام جّؿَْ ةؼٌاىَ درؿی» ٌحیسَ گؼفحٍغ
کَ ؿاظحار ىّزّد ةؼٌاىَ درؿی دكرق اةحغایی در ایؼاف ةا ةؼٌاىَُام درؿی ؿایؼ ٌُاـُام آىّزقی ىٌاةلث
ٌغارد ك ةایغ ةا داٌف آیٍغقپژكُی ك آیٍغقٌگؼم ،جغییؼات اؿاؿی در زِث جّؿَْ ةؼٌاىَ درؿی دكرق
اةحغایی مّرت گیؼد.
ؿؼاج ( )2007در جضلیلات ظّد آیٍغقپژكُی را در جّؿَْ ةؼٌاىَُام درؿی ك ؿیاؿثُام آىّزقی
کكّرُا ىِو ك صیاجی جهلی ىیکٍغ ك آف را چارچّةی ةؼام جغكیً ةؼٌاىَُام درؿی ك ةؼٌاىَُام
راُتؼدم ىیداٌغ.
ؿهٌاٌی ( )1393در ىلانَام جضث ٍّّاف «زِثگیؼمُام دكرٌگؼ در ةؼٌاىَ درؿی» ٌكاف داد کَ
ىیجّاف درةارة ُيَ زٍتَُام ىغرؿَ ك ةؼٌاىَُام درؿی آف ،آیٍغقٌگؼم کؼد .كم اذّاف ىیدارد کَ
در آیٍغق آىّزش ك پؼكرش از چارچّب آىّزشُام رؿيی ك ىغرؿَام ةَ آىّزشُام غیؼرؿيی ك
ٌیيَ رؿيی ،آىّزش در ىضیي زٌغگی ك آىّزش در ًّؿ ّيؼ اقاَّ ىییاةغ ،جغییؼات ةٍیادم در
زیؼةٍام فؼٍُگی ،اكحنادم ك ؿیاؿی ُؼ زاىَْ اٌساـ ىیگیؼد ك در فىاُام آىّزقی ،در ؿٌّح
آىّزش ك پؼكرش ك جکٍیکُام یادگیؼم ،جغییؼات اجفاؽ ظّاُغ افحاد.
ّؼاكیَ ك ُيکاراٌف ( )1397در ىلانۀ «جتییً آیٍغقپژكُی در ارجلاء ةؼٌاىَُام درؿی» ٌحیسَ گؼفحَاٌغ
کَ پیٌّغم ىیاف آیٍغق پژكُی ك ةؼٌاىَ درؿی كزّد دارد ك الزىَ آف كیاـ ةَ ّيم اؿث ك زایگاق
آیٍغقپژكُی در ةؼٌاىَ درؿی آىّزش ك پؼكرش ةایغ ىّرد جضهیم كؼار گیؼد.
کكاكرزم ك ُيکاراٌف ( )1396در ىلانَ «ىضحّام ةؼٌاىَ درؿی ىتحٍی ةؼ جّؿَْ آیٍغقپژكُی در
آىّزش ّانی ایؼاف» ٌحیسَ گؼفحٍغ کَ چّف آىّزش ّانی ةا ّّاىهی ىاٌٍغ کاُف کیفیث آىّزش ك ّغـ
جٍاؿب ةا ٌیازُا ركةؼكؿث ،در پاؿط ةَ ایً چانفُا ،ةؼام ارجلاء کیفیث فؼمثُام یادگیؼم ةایغ در
ىضحّام ةؼٌاىَُام درؿی آیٍغق زِثگیؼم ٌّیٍی را دٌتاؿ کٍغ ك ىتحٍی ةؼ آیٍغقپژكُی ةاقغ.
کّپؼ ( )2005در جضلیلات ظّد ٌكاف ىیدُغ کَ ةؼٌاىَ درؿی ىّزّد در داٌكگاقُا ٌاجّاف از ىسِؽ
ٌيّدف داٌكسّیاف ةَ ىِارتُام ىّرد ٌیاز زِث زٌغگی ك کار در دٌیام آیٍغق ىیةاقغ.
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آٌچَ از ٌُؼات ك جضلیلات پیكیً اؿحٍتاط ىیقّد آیٍغقپژكُی را راُتؼد اؿاؿی در جّؿَْ ةؼٌاىَ
درؿی ىیداٌٍغ ك جغییؼات زغم در آف ةؼ ىتٍام آیٍغقپژكُی را یک وؼكرت جهلی ىیٌيایٍغ ك جّاٌـحَاٌغ
ٌلف ركیکؼد آیٍغقپژكُی را در ةؼٌاىَُام درؿی جْهیو ك جؼةیث ٌّیً جفـیؼ ك ىّقکافی ٌيایٍغ.
رٚػ ٔغبِؼٝ
ایً ىلانَ ةا ركش جّمیفی جضهیهی از ىٍاةِ گٌّاگّف ىاٌٍغ کحابُا ،ىلاالت ك ىسالجی کَ قاىم ٌُؼ ك
دیغگاقُام پژكُكگؼاف ك اؿاجیغ ك ماصبٌُؼاف ىیةاقٍغ ،جِیَ قغق ك ٌگارٌغگاف جّاٌـحَاٌغ از دؿ
اًالّات ك ٌُؼیَُا ك جضلیلات پیكیً ،اًالّاتٌُ ،ؼات ك ىٌانب زغیغجؼم را اؿحعؼاج ٌيایٍغ.
یبفتٞٝب
 -1تؼزیف آیٙذٜپضٞٚی
داٌكی ىْؼفحی اؿث کَ چكو ىؼدـ را ٌـتث ةَ ركیغادُام فؼمثُا ك ىعاًتاف اصحيانی آیٍغق ،ةاز ٌگَ
ىیدارد (مادؽ ك دیگؼاف .)1392 ،آیٍغقپژكُی در كاكِ داٌف قکم ةعكیغف ةَ آیٍغق ،ىحٍاؿب ةا اىیاؿ ك
آرىافُام فؼدم ك ؿازىاٌی اؿث ك ُيچٍیً ىكحيم ةؼ ىسيَّّ جالشُایی اؿث کَ ةا اؿحفادق از جسؽیَ ك
جضهیم ىٍاةِ ،انگُّا ك ّّاىم جغییؼ ك یا دتات ةَ جسـو آیٍغقُام ةانلّق ك ةؼٌاىَریؽم ةؼام آف ىیپؼدازد
(ّؼاكیَ ك ُيکاراٌف .)1397 ،کار آیٍغقپژكق ایً اؿث کَ ةا اجکاء ةَ جّاٌاییُام ّهيی ك قِّدم ظّد از
ةیً گؽیٍَُام ةـیار آیٍغق ،یکی را ةؼگؽیٍغ ك از ًؼیق ركشُام ّهيی ىحفاكت کَ ركز ةَ ركز ةؼ جْغاد ك
جٍّع آٌِا افؽكدق ىیقّد ،یک آیٍغق ىضحيم را جعيیً ةؽٌغ (ُياف) .آیٍغقپژكُی داٌكی اؿث کَ جالش
ىیکٍغ ةا پیف ةیٍی ّّاىم ىؤدؼ در جضّالت آیٍغق ةا ّهو ك آگاُی ،ىِار جغییؼات را در دؿث گؼفحَ ك
زاىَْ را ةؼام جغییؼ ك جضّالت آىادق کٍغ (ىؤؿـَ راُتؼد ىهی .)1396 ،آیٍغقپژكُی ،رقحَام اؿث
ىـحلم کَ ةَ قکهی ركقً ك ُغفيٍغ ةَ ىٌانَْ آزاد ىیپؼدازد ك جناكیؼم از آیٍغق را در اظحیار ىا كؼار
ىیدُغ جا در زىاف صاؿ ،ةؼ اؿاس ایً جناكیؼ ةحّاٌیو ةَ مّرت کارآىغجؼم جنيیوگیؼم ٌياییو (ىؼادم
ةؼزؿآةادم .)1392 ،گؼچَ اجفاؽ ٌُؼم در ظنّص ىفِّـ آیٍغقپژكُی كزّد ٌغارد ،كنی ةؼام آف
ىْادؿُام ىعحهفی ىاٌٍغ آیٍغقاٌغیكی ،آیٍغققٍاؿی،آیٍغقٌگارم ك ىٌانْات آیٍغق در زةاف فارؿی ةَ
كزّد آىغق اؿث.
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 -2اٞذاف آیٙذٍٜ٘زی (آیٙذٜپضٞٚی) در تؼّیٓ  ٚتزثیت
اُغاؼ آیٍغقٌگؼم (آیٍغقپژكُی) در جْهیو ك جؼةیث ،ةازٌگؼم در ُغؼُام جْهیو ك جؼةیث ك ٌضّة
ةؼٌاىَریؽم درؿی در آیٍغق ظّاُغ ةّد .ةؼام ىذاؿ ،ىكاغم ك ىـائم اٌـاٌی زغیغم در ؿٌش زِاٌی
ىٌؼخ ظّاٍُغ قغ کَ جْهیو ك جؼةیث ٌیؽ ةا آٌِا ُيؼاُی ظّاُغ کؼد .ةؼٌاىَ درؿی ىغارس در آیٍغق ةًَّر
كؿیْی ةؼ اؿاس ةازةیٍی ىغاكـ ك اٌساـ امالصاجی در ىضحّا جغكیً ظّاُغ قغ .ىذالن ةـیارم از قاگؼداف
ىحّؿٌَ ،ىكاغم ىیاف پیكَام ظّاٍُغ داقث کَ ٍُّز ةَ فکؼ کـی ٌؼؿیغق اؿث .جغییؼات زيْیحی،
ىاقیٍی قغف ،جّؿَْ كؿایم صيم ك ٌلم ،كاةـحگی ىكاغم ك ىؼدـ در ؿؼجاؿؼ زِاف ةَ ُو ،اٌلالب
ةیّنّژیکی ك ركاةي اٌـاٌی ىحفاكت ةا آٌچَ اکٍّف ىّزّد اؿثُ ،يَ ك ُيَ زایگاق كیژقام در ةؼٌاىَ
درؿی ظّاٍُغ داقث .ةٌّر کهی،یادگیؼمُام الزـ ةؼام ىّازَِ ةا جغییؼات آیٍغق فؼاجؼ از یادگیؼم
داٌفىضّر در ىغارس ؿٍحی ُـحٍغ .در پی یک دؿحّر کار «کيیـیّف ةیًانيههی آىّزش در كؼف ةیـث ك
یکو» یٌّـکّ ،چارچّب جضّالت آىّزقی ةؼام ىضیي آیٍغق را پكٍِاد کؼد .ایً چارچّب ةـحؼ ىٍاؿتی
ةؼام ةضخ درةارة ةؼكؼارم ارجتاط ةیً «فٍاكرم اًالّات ك ارجتاًات» ك یادگیؼم اؿث .ایغق امهی آف
ىتحٍی ةؼ چارچّةی ةؼام یادگیؼم قاىم چِار ىضّر ك رکً اؿاؿی اؿث -1 :یادگیؼم ةؼام یادگؼفحً؛
 -2یادگیؼم ةؼام ّيم کؼدف؛  -3یادگیؼم ةؼام زٌغگی در کٍار ُو ك ةا ُو؛  -4یادگیؼم ةؼام ةّدف.
چِار ىضّر یاد قغق قکهی زغیغ ك ىحفاكت را ةیً داٌـحً ك دیگؼ اٌّاع یادگیؼم ةؼكؼار ىیکٍٍغ .در
آىّزشُام آیٍغق ،یادگیؼم اةْاد ىعحهفی از زٌغگی ظارج از ىغرؿَ را ٌیؽ در ةؼ ظّاُغ داقث .پارقام
از جغییؼات دیگؼ در آیٍغة ةؼٌاىَ درؿی ّتارجٍغ از :جغییؼ ٌّع ارجتاط ةا داٌفآىّز ،جغییؼ ٌلف ىْهو ةَ
ٍّّاف جـِیمکٍٍغق ،ىغیؼ ك پكحیتاف یادگیؼم ،جغییؼ ىضحّا ك فؼمثُام آىّزقی ،جغییؼ کاٌّف ك جيؼکؽ
کٍحؼؿ از ىْهو ةَ فؼاگیؼٌغق (ؿهٌاٌی.)1392 ،
ُغؼ دیگؼ آیٍغقپژكُی در جْهیو ك جؼةیث کيک ةَ زّاٌاف اىؼكز اؿث جا ةا ةضؼافُایی کَ ةا آٌِا
ىّازَِ ظّاٍُغ قغ کٍار ةیایٍغ ك از فؼمثُایی کَ در یک دٌیام ىحغیؼ ةَ كزّد ظّاُغ آىغ ةَ ٌضّ ةِیٍَ
ةِؼق ةؼدارم کٍٍغ .ةّردیً ،ةؼام صفٍ ىغارس در زؼیاف زٌغگی ،ىؼةیاف را ةَ اؿحفادق از آیٍغقگؼایی
(ًؼحریؽم ُّقيٍغاٌَ ك ظیانی پغیغقُا ك قؼایٌی کَ در قؼؼ ككّع اؿث) جكّیق ىیکٍغ (ؿیهّر ك
ُيکاراف.)1380،
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 -3ضزٚرت آیٙذٜپضٞٚی در ثز٘بٔ ٝدرعی تؼّیٓ  ٚتزثیت ایزاٖ
از ىٍُؼ ةؼٌاىَ درؿی ،چانفُایی ُيچّف وْیف قغف ؿِو ةؼٌاىَ درؿی رؿيی در یادگیؼم ك
کوجّزِی ركزافؽكف ةَ آف ،ةؼآكردق ٌكغف ٌیازُا ك ّالیق داٌفآىّزاف ،جؼةیث یک ةْغم (ةَ زام
دیغف جياـ زّاٌب جؼةیحی)ّ ،غـ ىّفلیث داٌفآىّزاف در ازحياع ك ةازار کار آیٍغق ك ٌاجّاٌی در صم
ىـائم ،ةضؼاف ُّیث ،چٍغفؼٍُگی ك کو رٌگ قغف فؼٍُگ ةّىی ك ىهی ،پاییً ةّدف ؿٌش ىكارکث در
جغكیً ةؼٌاىَُام درؿی ،اٌٌْاؼٌاپػیؼم ٌُاـ ةؼٌاىَریؽم درؿی ایؼاف ،ةَركز ٌتّدف راُتؼدُام
یاددُی -یادگیؼم ،وْف در ازؼام مضیش ةؼٌاىَُام درؿی ،ىضّریث یادگیؼم صافَُىضّرم ك
ىّكحی ،ةیؿّاد ةار آىغف داٌفآىّزاف ك ىـائهی از ایً كتیم در پیف ركم آىّزش ك پؼكرش دكرق
ىحّؿٌَ ظّاُغ ةّد ك چّف ةؼٌاىَ درؿی ةیكحؼیً ٌلف را در ٌُاـ آىّزقی ك ةَ ٌّّی در ظي ىكیدُی
ةَ کالس درؿی داقحَ ك ةَ ٌّّی ةَ دیگؼ ٍّامؼ ٌُاـ آىّزقی ٌیؽ زِثدُی ىیٌيایغ ،جّزَ ةَ ایً
ىـائم در ةؼٌاىَُام آیٍغق ٌُاـ آىّزش ىحّؿٌَ وؼكرجی اٌکارٌاپػیؼ اؿث (ىُاُؼم.)1396 ،
ػٙبصزتبثیزٌذار در ثز٘بٔ ٝدرعی اس ٔٙظز آیٙذٜپضٞٚی (اس ٘ظز ٔظبٞزی:)1396 ،
 -1خبٔؼ ٚ ٝفز :ًٙٞپغیغقُام زغیغم ىاٌٍغ چٍغ فؼٍُگی ،دكگاٌگی ةیً ىغرؿَ ك ازحياع ،زِاٌی
قغف ،اٌضٌاط اظالكی ،اقاَّ دىّکؼاؿی ،اٌفسار داٌف ك گـحؼش فٍاكرم ك اًالّات ك ارجتاًات از
ّّاىم جأدیؼگػار فؼٍُگی ىضـّب ىیقٌّغ .یکی از کهیغمجؼیً پغیغقُام ىؤدؼ ةؼ آیٍغق جْهیو ك جؼةیث،
پغیغق فٍاكرم اًالّات ك ارجتاًات اؿث کَ از آف ةَ ٍّّاف پغیغق جيغفؿاز یاد قغق اؿث.
 -2ثز٘بٔ ٝدرعی  :ةؼٌاىَ درؿی در ٌُاـ آىّزقی ،دیگؼ ٍّامؼ آىّزقی را زِث ىیدُغ ك ىـأنَ ةؼٌاىَ
درؿی را از ةْغ ركاةحی در دٌیا ىٌؼح ىیکٍٍغ .ىكکهی کَ در ةؼٌاىَ درؿی ىغرؿَ ك داٌكگاق كزّد دارد
ىاٌٍغ صسو زیاد ىٌانب درؿی ك فلغاف در اظحیار گػاقحً زىیٍَ ارائۀ افق فکؼم ةَ داٌفآىّزاف ك ٌغاقحً
ىضحّام غٍی ك ركزآىغ ةاّخ قغق ٌُاـ آىّزقی ٌحّاٌغ ةا ٌُاـُام آىّزقی دیگؼ کكّرُا ركاةث کٍغ.
ٔ -3ذرع :ٝوْف در آىّزشُام پایَ ّيّىی ك جفاكت دةیؼؿحاف ك دةـحاف در جأدیؼپػیؼمٌ ،لف
ظاٌّادقُ ،غایث جضنیهیّ ،الئق ك گؼایف داٌفآىّزافٌ ،یاز زاىَْ ك وْف در ىِارتُام ارجتاًی
فارغانحضنیالف ،پغیغقُام فؼار ىغؽُا ك اجالؼ ىغؽُا ك فارغانحضنیالف کوؿّاد از زيهَ ىـأنَُام امهی
ىؤدؼ ةؼ ىغارس آیٍغق ك چانفُام پیف ركم آفُاؿث کَ در آىّزش ك پؼكرش دكرق ىحّؿٌَ ةـیار
جأدیؼگػار ظّاٍُغ ةّد.
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 -4خبیٍبٔ ٜؼٌّٓ :لف ىْهو در ٌُاـ آىّزقی ك وؼكرت ةَركز ةّدف داٌف اك ،وؼكرت ىكارکث
ىْهو در ةؼٌاىَریؽم درؿی ىٍاؿب ك ُياٍُگ ةا ٌیازُام داٌفآىّزاف ك كاكْیثُام ازؼا ،از ىـأنَُام
پیف ركم ایً صّزق اؿث.
 -5ارسؽیبثی  ٚپضٞٚؼ :جياـ ىؤنفَُام ٌُاـ آىّزقی از زيهَ ةؼٌاىَ درؿی ،فؼایٍغ یاددُی-یادگیؼم ك
غیؼق ةا جضلیق ارجتاط دارٌغ ك گاُی ٌحایر ارزقیاةی ،ىضنّنی ةؼام جغكیً ةؼٌاىَ درؿی ظّاٍُغ قغ .ةٍاةؼایً
ًتق اؿٍاد جضّؿ ةٍیادیً آىّزش ك پؼكرش ،صّزق پژكُف ك ارزقیاةی ةایغ ىـأنَُا ،جِغیغُا ك فؼمثُام
پیف ركم ٌُاـ جؼةیحی را قٍاؿایی کٍغ ك زِث جنيیوگیؼم ك ةؼٌاىَریؽم ةِحؼ ك آیٍغقٌگؼجؼ در اظحیار
ىحّنیاف صّزقُام آىّزش ك پؼكرش كؼار دُغ.
 -6یبدٌیز٘ذ :ٜفاوهی ( )1390ةا ٌگاُی آیٍغقٌگؼ ىْحلغ اؿث ُيافًّر کَ َِّر فٍاكرمُام ٌّیً
ىاٌٍغ ایٍحؼٌث ،ىّةایم ك ىاُّارق جّاٌـحَ ؿؼٌّقث زٌغگی اٌـاف را دگؼگّف کٍغ ،در آیٍغق ىيکً اؿث
َِّر فٍاكرمُام «ىاةْغ ٌّیً» ُيَ چیؽ را ةؼام چٍغىیً ةار زیؼ ك رك کٍغ ك ُؼ نضَُ ؿؼٌّقث ىا را
ىحأدؼ ؿازد .ةٍاةؼایً ،ةؼٌاىَریؽم آیٍغقٌگؼاٌَ را ىیًهتغ جا ةا ةازٌگؼم زغم در ٌُاـ آىّزقی ىّزّد ةؼام
ةؼآكردق ٌيّدف ٌیازُام یادگیؼٌغگاف ك زهب جّزَ ك زػب آفُا ،گاـ ىّدؼم را ةؼدارٌغ .چؼا کَ ٌلٌَ
ُغؼ ُيَ ّّاىم فْاؿ در جْهیو ك جؼةیث ،یادگیؼٌغق اؿث؛ از ًؼفی یادگیؼم ةؼام داٌـحً ،یادگیؼم
ةؼام اٌساـ دادف ،یادگیؼم ةؼام ةّدف ك یادگیؼم ةؼام ةا ُو زیـحً در دٌیام اىؼكز ةـیار ىِو اؿث.
ةٍاةؼایً ،آىادقؿازم ك جؼةیث فؼاگیؼاف ةَكیژق در دكرق اةحغایی ك دةیؼؿحاف ةؼام كركد ةَ زٌغگی آیٍغق
اُيیث كافؼم داردُ .غؼُام دیگؼ آیٍغقٌگؼم ّتارجٍغ از آىادق ةّدف ظّد ك دیگؼاف ةؼام آیٍغق ،کـب
ٌيام کهی از آیٍغق در صاؿ َِّر ،دریافث ك درؾ زكدٍُگاـ ُكغارُا ،کـب اّحياد ةَ ٌفؾ ،کـب
ىّفلیث ةؼجؼ در ركاةثُا ،ایساد جْادؿ ةیً اُغاؼ ىعحهف ،کـب اًالّات درةارق ٌیؼكُام ىؤدؼ ك
ؿازگارم ةا جغییؼات (ىهکیفؼ ك ُيکاراف.)1385 ،
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٘تیدٌٝیزی
زِاف پیچیغق اىؼكز ،آىّزش ك پؼكرقی را ًهب ىیکٍغ کَ ةحّاٌغ ىحٍاؿب ك ىٌٍْف ةا ایً پیچیغگی،
پاؿطگّم ٌیاز ُام زاىَْ ةاقغ ،از آٌسایی کَ آىّزش از ًؼیق ةؼٌاىَ درؿی ىٍْا ك ىفِّـ ىییاةغ،
ىی ةایـث ةا ةؼرؿی ك ةازٌگؼم ىغاكـ ،جالش قّد کَ ةؼٌاىَ درؿی ةا غٍام کاىم ك ّهيی ظّد ةحّاٌغ ةَ
جياـ ٌیازُام کٌٍّی ك دگؼگٌّیُام پ ؼقحاب آیٍغق پاؿط دُغ .ةؼام دؿحیاةی ةَ ایً ُغؼ ،ةایغ كتم از
اكغاـ ةَ اٌساـ کار ،جالش ةا ةؼٌاىَ ریؽم کافی اٌساـ ةگیؼد ك وؼكرت ةؼٌاىَریؽم ةَكیژق در فْانیثُام
یاددُی-یادگیؼم ةؼام رؿیغف ةَ زؽئیجؼیً اُغاؼ یک كاكْیث اٌکارٌاپػیؼ اؿث (کاَيی
ٌسفآةادم.)1392 ،
قٍاظث ك آگاُی ٌـتث ةَ قؼایي آیٍغة جْهیو ك جؼةیثٌ ،یاز اؿاؿی ىغیؼاف جياىی ؿٌّح آىّزش ك
پؼكرش ك ةؼٌاىَریؽاف ك ىْهياف اؿث کَ از ًؼیق ىٌانْات آیٍغقپژكُی پاؿط دادق ىیقّد .در ةؼٌاىَ
درؿی آىّزش ك پؼكرش ،یک وؼكرت كٌْی اؿث کَ ةؼٌاىَریؽاف ك ىْهياف ٌگؼش ظالكاٌَ ةَ
آیٍغقپژكُی داقحَ ةاقٍغ کَ ایً ركیکؼد ٌّآكراٌَ ىیجّاٌغ از دؿ جغییؼات اىؼكز ،كاكْیثُام فؼدا را
کكف ٌيایغ.
ةؼٌاىَُام درؿی آیٍغقىضّر ةا جّزَ ةَ ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً ةؼٌاىَُام درؿی ةایغ ىتحٍی ةؼ امّؿ،
ىتاٌی ك ارزشُام اؿالىی ك دیٍی ك یافحَُام ىْحتؼ ّهيی ك پژكُكی ةاقٍغ ك ةؼٌاىَُام ىٍـسو ،ىحْادؿ،
کارآىغٌ ،كاطآفؼیً ،پّیا ك اٌٌْاؼپػیؼ ك ىتحٍی ةؼ فٍاكرمُام اًالّات ك ارجتاًات کَ ةَ ٍّّاف یک
ىٍتِ راُتؼدمٌ ،لف ةـؽایی در جضّؿ ك جْانی آىّزش ك پؼكرش دارٌغ ةایغ ىغ ٌُؼ كؼار ةگیؼٌغُ .غؼ
آیٍغقٌگؼم در جْهیو ك جؼةیث کيک ةَ جْهیو ك جؼةیث اؿث جا ةضؼافُام اصحيانی را پیفةیٍی کٍغ ك ةؼ
آف ىتٍا ؿْی قّد ًؼحریؽم ُّقيٍغاٌَجؼم در ةؼٌاىَ درؿی اٌساـ قّد.
ةا جّزَ ةَ یافحَُام ماصبٌُؼاف ،اُغاؼ زیؼ ةَ ةؼٌاىَریؽم درؿی ىغارس پیكٍِاد ىیگؼددُ :غؼ
اكؿُ ،يگاىی ك پیٌّغ داٌف ك جکٍّنّژم ةا آىّزش ك پؼكرش اؿث .ةا جّزَ ةَ ارجتاط ىیاف ّهو ك
جکٍّنّژم ك آىّزش ك پؼكرش ،ةَ ٌُؼ ىیرؿغ کَ یکی از چانفُام زىاف صاؿ ك آیٍغق ،صفٍ فامهَ
ىْلّؿ ك ىٌٍلی ةیً ّهو ركز ك آٌچَ در ىغارس ك ىؤؿـات آىّزقی جغكیً ىیقّد ،ظّاُغ ةّدُ .غؼ
دكـ ،جْيیو ك جـِیم جْهیو ك جؼةیث ةَ کيک فٍاكرم اًالّات اؿث کَ ىیجّاف ارجتاط دك زاٌتَ را
ىحنّر قغ .از یک ًؼؼ جکٍّنّژم اًالّات ةَ کيک ركشُا ك اىکاٌات زغیغ ىیجّاٌغ ىكکالت
صاؿ ك آیٍغق آىّزش ك پؼكرش را ةؼًؼؼ ٌيایغ ك از ًؼؼ دیگؼ جْهیو ك جؼةیث ىیجّاٌغ در آىّزش ك
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اٌحلاؿ ىِارتُام ىّرد ٌیاز ك کارةؼد جکٍّنّژم ٌلف ةـؽایی داقحَ ةاقغ؛ ىاٌٍغ ایساد ىِارت جفکؼ ظالؽ
ك اٌحلادم ك اؿحفادق از فٍاكرم اًالّات در اىؼ آىّزشُ .غؼ ؿّـ ،ایساد ةیٍف زِاٌی از ًؼیق جْهیو ك
جؼةیث اؿث .كؼف  21جضّنی قگؼؼ از ٌاصیَ فؼایٍغ زِاٌی قغف ىیآفؼیٍغ ك ّنؼ زِاٌی قغف ادؼات
ّيیلی ةؼ انگّم ارجتاًی ىساىِ ظّاُغ گػاقث .در ایً دكراف آف کكّرُایی کَ ظؼدىٍغاٌَ ةَ فؼایٍغ
زِاٌی قغف جّزَ دارٌغ ،ظّاٍُغ جّاٌـث ةا مهش ك ةِؼقكرم از فؼمثُا از ًؼیق ُوزیـحی ،زاىَْ
ةیًانيههی را ةؼام ظّدقاف جأىیً کٍٍغ .ةٍاةؼایً كؼف  21ةایغ ةیٍف ك ةنیؼجی داقحَ ةاقغ کَ ويً صفٍ
ارزشُام ىضهی ك ىهیَ ،ؼفیث اىّاج زِاٌی ك جْاىم ةا فؼٍُگُام گٌّاگّف را داقحَ ةاقغ .در ایً
راؿحا ،ایساد ةیٍف ك ٌگؼش زِاٌی در ذًُ داٌفآىّز از ًؼیق ةؼٌاىَ درؿیً ادؼةعف ك کارآىغ ىیجّاٌغ
در دؿحّر کار آىّزش ك پؼكرش ةاقغُ .غؼ چِارـ ،آىّزش ك پؼكرش ةَ ىذاةَ یک ٌِاد فؼٍُگؿاز
ةایغ ىلغىات اقاَّ دىّکؼاؿی را از ًؼیق امالح راةٌَ ىْهو ك قاگؼد در راق ٌیم ةَ دىّکؼاؿی ك جّزَ
ةَ ىكارکث ُيگاٌی در فؼایٍغ جنيیوگیؼم ،فؼاُو ؿازد .ةَکارگیؼم ركشُام گؼكُی ك ىكارکحی در
اىؼ آىّزش داٌفآىّزاف از دكرق پیفدةـحاٌی ،دةـحاف ك دةیؼؿحاف ةؼام جضلق ایً ُغؼ وؼكرت دارد.
ُغؼ پٍسو ،ةؼٌاىَ ریؽم جْهیو ك جؼةیث ةایغ ةَ ركیکؼد جفکؼ ظالؽ داٌفآىّزاف جّزَ زغم داقحَ ةاقغ
کَ الزىۀ آف دكرم از صافَُىضّرم ك رفحً ةَ ؿّم داٌفآىّزىضّرم اؿثُ .غؼ قكو ،اٌٌتاؽ ك
ُيـّیی ةؼٌاىَ درؿی ةا ةؼٌاىَُام غیؼدرؿی(غیؼرؿيی) اؿث .جّزَ ةَ ىكارکث ُيگاٌی در فؼایٍغ
جنيیوگیؼم ُام ٌُاـ آىّزقی از ىغیؼاف كزارجی در ؿٌش کالف ك ؿٌش ىیاٌی ك ىغیؼاف در ؿٌش ظؼد
ك ىْهياف ك صحی ىكارکث كانغیً کَ ىیجّاف آٌِا را زؽكم از ظاٌّادق ٌُاـ آىّزقی كهيغاد ٌيّد ك
ُيچٍیً ٍّایث ةَ فْانیثُا ك ىؼاکؽ غیؼرؿيی ىاٌٍغ کاٌّفُام فؼٍُگی ك ٍُؼم ،پژكُكکغقُا ك
کحابظاٌَُا ىیجّاٌغ داٌفآىّزاف را جلّیث ٌيایغ جا ةحّاٌٍغ ةؼام جغییؼ ك جضّالت آىّزقی ك فکؼم در
آیٍغة ٌَچٍغاف دكر ك ةؼام صم ىـأنَ ك گػر از چانفُام آیٍغق ،ظّد را ىضیا ؿازٌغ.
پیؾٟٙبدٞب
 -1ىٌانْات آیٍغقپژكُی ةایغ ٌیازؿٍسی آىّزش ك جؼةیث زاىَْ را در ٌُؼ ةگیؼد.
 -2ىٌانْات آیٍغقپژكُی ىیةایـث ةا جأىیً ٌیؼكم اٌـاٌی ىحعنل ك ىحِْغ در جْهیو ك جؼةیث آیٍغق
کكّر ُيگاـ ةاقغ.
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 -3ىٌانْات آیٍغقپژكُی ىیةایـث ةا در ٌُؼ گؼفحً كاكْیثُا ك جسارب صاؿ ،در ؿٌش کالف ةَ جْییً
اُغاؼ ،ؿیاؿثُا ةپؼدازد ك ةؼام ًؼحریؽم ةؼٌاىَ درؿی ك آىّزقی کَ كاةـحَ ةَ چكواٌغاز آیٍغق
ةاقغ ،اكغاىات ىؤدؼ ك کارآىغم اٌساـ دُغ.
 -4فؼمث ُا ك جِغیغُام آیٍغق در ةؼٌاىَ درؿی ةایـحی قٍاؿایی قٌّغ ك در زِث ةِتّد ةؼٌاىَ درؿی
راُکارُایی اٌساـ ةگیؼد.
 -5کالسُام ويً ظغىث زِث آقٍایی ةا ركیکؼد آیٍغقپژكُی ك جأدیؼ آف در ركش جغریؾُا ك
ازؼام ةؼٌاىَُا ةایغ ةؼام جياىی فؼٍُگیاف جكکیم قّد.
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Future Studies Approach and its Roles and Objectives in the New
Education Curriculum
Reza Khalifeh1, Mostafa Khalifeh2
Abstract
The purpose of this paper is to introduce the approach of future studies to the
curriculum and its objectives and roles for managers and teachers and
practitioners of education. Because of the future planning and planning of
education in the context of different dimensions of education, as well as
intelligent prediction of the issues, challenges and threats ahead,this is essential
.This paper has been done by descriptive and analytical method and using
previous studies by scholars. Writers have been able to find new ideas and
content. The results are: Future studies is an approach that is essential in the
design of new education curriculum, and the attitude of teachers, administrators,
and even students in curricula and parents should be changed to future
developments, and curriculum and content are formulated in such a way that
students come up with creative thinking and provide predictions for future
change, and resource-oriented research will work to resolve future issues and
futures studies will be an integral part of school executives' programs.
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