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 چکيده
واغّل ارجتاط ىظارکث ةا زریان فهصفی پصث ىدرٌیصو  ه اشث در ایً پژوُض شهی طد

را در خػّص ىظارکث ةیان طّد واز روش جحهیهی واشحٍحازی دالنحِای  آنی وىتاٌی فهصف

 ؽيٍی پصث ىدرٌیصو را ةرای ىّنفَ ُای آىّزش وپرورش ىظارکحی  وفراگیر وىردىی 

دخانث در  روطِای فهال جدریس جّزَ ةَ جٍّع وجکذر در روطِا ی جرةیحی .اشحخراج ٌياییو

ٌلض ىههو ةَ راٍُيا وُدایث  جتدیمی وجػيیو گیری وجػيیو شازی در فرایٍدُای جرةیح

، در زىره یادگیری وٌلض اٌحخاةی و فهال داٌض آىّز در زریان جههیو وجرةیث   دکٍٍده فرایٍ

. ةِره زصحً از ىی ةاطد پصث ىدرٌیصو ُا  ىظارکحی اُداف غائی ىدٌلر در حیفَ آىّزش

ةصحر شازی ٌلر ةرای روش ُای ىظارکحی و دیانکحیک، درفرآیٍد آىّزش از اةزارُای ىّرد 

َ طيار ىی روٌد. ٌلض ىههو پصث ىدرن ةَ نٍّان راٍُيا اشث کَ ةَ داٌض آىّزان ىظارکث ة

آزادی نيم ىی دُد جا اٌدیظَ ُای ٌّ و راه حم ُای ىحفاوت را ةیان، ارزیاةی و آزىایض 

کٍٍد. کالس درس پصث ىدرن چارچّب ُا را ىی طکٍد و ةرٌاىَ ُای درشی از پیض جهییً 

ده ٌیصحٍد. ةٍاةرایً، فؾای آىّزش و پرورش پصث ىدرٌیصو طرایؿ را ةرای ةروز ىظارکث ط

 و جرةیث فرد ىظارکث زّ فراُو ىی آورد.
کار پرورش، جههق شازىان، پصث ىدرٌیصو، ىظارکث، آىّزش و  :واژگان کليدي
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 مقدمه 
خفیری ُيچّن آىّزش و پرورش حائز اُيیث اشث. ةَ ُيیً دنیم اشث ىظارکث از زيهَ ىفاُیيی اشث کَ جّزَ ةَ آن در اىر 

 کَ در ایً ةاره پژوُض ُای فراواٌی اٌسام طده اشث کَ ُر یک ةَ ٌحّی در ةِره زصحً و وؽّح ةخظیدن ةَ ىظارکث شهی کرده اٌد.

اف آىّزطی، روش ُای آىّزطی، در ایً پژوُض شهی طده اشث ةا ٌگاُی ةَ فؾای جرةیحی پصث ىدرٌیصو، زایگاه ىظارکث در اُد

ىححّا و ةرٌاىَ درشی ةررشی طّد. ایٍکَ آىّزش و پرورش ىظارکحی چَ ویژگی ُای دارد و ةر چَ نٍاغری جأکید دارد، ُيچٍیً ةرٌاىَ 

زای ةررشی  آىّزطی ىظارکث چگٌَّ اشث، ىههو و داٌض آىّز و چگٌّگی ارجتاط آٌِا و غیره در ایً فؾا ... از ىصائم حائز اُيیث اشث کَ

 ىی ةاطد .دارد. ةَ ٌلر ىی رشد پصث ىدرٌیصو ةَ ةصیاری از ایً ٌکات پاشخگّ

ىظارکث ٌّنی شِیو و دخیم طدن در جػيیو گیری ةرٌاىَ ریزی وازراشث. ایً جػيیو گیری ىهفّف ةر ُدفی اشث کَ ىظارکث  

 کٍٍدگان جيایم دارٌد ةرای جحلق آن ُدف ىظحرك ةا دیگران ةَ کٍض ىحلاةم یاری گرایاٌَ ةپردازٌد.

در زيهی گروُی وشازىاٌی ةَ ىٍلّر ةحخ و ٌحیسَ گیری  ىظارکث ةَ ىهٍای طرکث و ُيکاری در کاری اىری یا فهانیث و حؾّر

چَ ةَ غّرت فهال و چَ ةَ غّرت غیر فهال اشث. و زُّره اغهی ىظارکث را ةاید در فرآیٍد درگیری فهانیث و جأدیر پذیری داٌصث)نهّی 

 (9731جتار

 از ٌلر زاىهَ طٍاشی ىظارکث ةر دو ٌّع اشث:

 گروه ىی ةاطد و ةَ فهانیث ازحيانی اٌسام طده ٌلر دارد. اول ةَ ىهٍای داطحً طرکحی فهاالٌَ در -

 دوم از جههق گروُی خاص و داطحً شِيی در زاىهَ ختر ىی دُد. -

اشث کَ از ـریق آن کارکٍان شِيی در رشیدن ةَ جػيیيات ىدیریحی در شازىان  یىظارکث طاىم فرآیٍد    

 (9191دارٌد.)ویحرشّن

حس ىانکیث را ةَ دٌتال  ىی ةاطد ورد. ىظارکث در اٌدیظَ ٌیز چّن ىظارکث در جّنید ىظارکث احصاس ىانکیث ةَ وزّد ىی آو

 ىی آورد خػّغاً ىظارکث واكهی آن اشث کَ در آن احصاس ىانکیث ٌصتث ةَ طیء کاال شازىان و ... پدیدار ىی طّد.

 رگ و زيّد را دٌتال خّاُد آورد.ىظارکث ةا گفحگّ حاغم طده و ةَ ىهٍای در ُو طکصحَ طدن فرٍُگ شکّت اشث شکّجی کَ ى

ةَ وشیهَ خرد زيهی جرةیث طّد. و جفاوت آدىیان ىههّل جفاوت در وىظارکث ایساب ىی کٍد ُر کس ایده خّد را اكِار را داطحَ 

 پرورش اٌدیظَ آٌان اشث.

افزایض دُیو ةا شپردن ىظارکث ةرای از ةیً ةردن حاطیَ ٌظیٍی اشث ةا كرار دادن انؾا در ُصحَ اغهی کار جّان ایظان را 

ىصئّنیث و جفّیؼ اخحیار اشث کَ ىی جّان نٍػری ٌاجّان را ةَ نٍػری جّاٌا جتدیم ٌيّد چرا کَ ٌاجّاٌی زُّر اٌصان ٌیصث ةهکَ نرض 

 اٌصان اشث. آدىیان ُيَ یکصان خهق طده اٌد ةر ىاشث کَ ٌاجّاٌان را جّاٌيٍد شازیو.

ىحصّب ىی طٌّد کارگر کارفرىا ىدیر  واحدىی آید و در اجخاذ جػيیو ُيَ ةا ُو در شایَ ىظارکث جػيیو گیری زيهی فراُو 

 ُيَ در کٍار ُيدیگر ةَ نٍّان نٍاغر یک ىسيّنَ ىظغّل ةر کار ُصحٍد و ُیچ یک خّد را زدای از دیگر جػّر ٌخّاُد کرد.

راىی داطث جيایز و ارج ٌِادن ةَ اكهیو ُای ةارزجریً ةازجاب جفکر پصث ىدرن در ٌلام آىّزطی ةَ دنیم جّزَ آٌان ةَ دیگری و گ

كّىی ٌژادی و زٍصی حيایث از جههیو و جرةیث چٍد فرٍُگ گرا ىی ةاطد در چٍیً جههیو وجرةیحی ةا جيرکز زدایی و کاشحً از ٌفّذ دونث ةر 

رده فرٍُگ ُا ُيّار ىی گردد ةَ جظکیالت آىّزطی راه ةرای اٌحخاب ُدف و ىححّا و روش و شاخحارُای ىحٍاشب ةَ آداب و رشّم و زةان خ

 (9791)ةاكرینتارت دیگر ةا آُصحَ جر طدن غدای فرٍُگ ىصهؿ غدای خرده فرٍُگ ُا در ٌلام آىّزطی ةیظحر ةَ گّش ىی رشد.

پصث ىدرٌیصو اغرار ةَ آىیخحگی ىیان فرٍُگ ناىَ و فرٍُگ ٌختَ و فروپاطی ىرز ىیان ٌختگان و جّده دارد. در ٌلام آىّزش 

حاکيیث آىّزطی اٌتّه در ىلاةم ٌختَ گرایی و خارج طدن اىّر ىِيی ٌلیر ةرٌاىَ ریزی و جهییً ىححّای کحب و شاخحار آىّزطی  خّاُان

از حیفَ اخحیار ٌختگان و ىحخػػان و دخانث دادن افراد غیر ىحخػع ىردىی در ایً اىّر اشث. ةَ نتارت دیگر آىیخحگی فرٍُگ جّده و 

ىیان ٌِادُای آىّزطی و ىحیؿ خارج از  آن ىی گردد. کَ در ٌحیسَ گروه ُایی و افراد خارج از ٌلام آىّزطی ٌیز ٌختَ ةانخ فرو پاطی ىرز 

در جٍلیو اىّر آىّزطی دخانث ىی کٍٍد.و ایً اىر خّد ىخحاری و اشحلالل ٌِادُا را ىی کاُد ونی از شّیی دیگر ةرٌاىَ ریزی ىححّی کحب 

كهیث ُای زاىهَ خّاٍُد یافث ُيچٍیً گریز پصث ىدرٌیصو ُا از ٌختَ پروری و ىحيایز گرایی ىّزب جٍاشب ةیظحری ةا خّد كّاٌیً و وا

طده کَ آٌان رنایث اغم شهصهَ ىراجب در ٌِادُای آىّزطی را ةَ چانض خّاٌٍد زیرا کَ ایً اغم غانتاً ةر پایَ گراىی داطث ىحخػػان و 

 ٌختگان و ىيحازان اشحّار اشث.

زدایی ىحّن آىّزطی یکی دیگر از ایده ُای پصث ىدرٌیصو اشث کَ ىهحلد ُصحٍد نالوه ةر ایٍکَ ىههو و  جأکید ةر روش شاخث

داٌض آىّز ىی ةاید طیّه شاخث زدایی را پیظَ کٍٍد ىّاد ىفانب آىّزطی ٌیز ىی ةایصث شاخث زدایی طٌّد آٌان ىهحلدٌد کَ داٌض 
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ٌّیصی ىسدد نٍاغر و داشحان ُا ةیاةٍد جا از ایً ـریق كادر ةَ یافحً روش زدیدی پژوُان ةاید جظّیق طٌّد جا راه ُای زدیدی ةرای ةاز

 (.943، ص9113کٍٍد)پارکرجلصیو  ةرای كرائث یک ىحً طٌّد و آن را ةَ اززاء و فرنیات

دارد. در ةر جرةیثىظارکث ىحهی و حيایث از ىحهی گرایی و ىٍفلَ ای طدن در ٌلام آىّزطی رٍُيّدُای ىذتحی ةرای جههیو و

جّزَ ةَ زةان و فرٍُگ ةّىی ىٍاـق ىخحهف جأکید جٍاشب ىححّای کحب درشی و ةرٌاىَ جخػػی کّدکان ةا طرایؿ ىحیفی و اكهیيی آٌِا 

در ٌلر گرفحً آداب و رشّم و شًٍ ىٍاـق ىخحهف ةَ ـّر کهی جّزَ ةَ جٍّع فرٍُگی و چٍد فرٍُگ گرایی در جههیو و ٌرةیث از زيهَ ایً 

 تث اشث.دالنث ُای ىذ

 :ىظارکث ازدو ةهد ىی جّان ىّرد ةرشی كرار داد

: ٌصتث جهداد افرای کَ از ازحياع از جػيیيی جأدیر ىی پذیرٌد. و در گرفحً جػيیو طرکث دارٌد و ةا ىی انف: گصحرده ىظارکث

 جّاٌٍد طرکث ٌيایٍد.ىی جّان گصحره ىظارکث را ارزیاةی کرد.

ث ىی کٍٍد جا چَ حد ىظارکث را ةاور دارٌدوآن را ىفید ىی داٌٍد ژرفای ىظارکث زاییده : آٌان کَ ىظارکب: نيق وژرفای ىظارکث

( کيال ىفهّب ىظارکث در غٍی شاخحً کیفیث و کيال روطی اشث کَ در 9737کيال و کیفیث ىظارکحی اشث کَ اٌسام ىی پذیرد)کرىً

 ةَ ـّر کهی ةَ ُيگان ازازه ىظارکث آگاُاٌَ داده ىی طّد.آن طِروٌدان در فرایٍد جػيیو گیری وجػيیو شازی ىظارکث فهال دارٌد  

فالشفَ پصث ىدرٌیصو، ةر جٍّع جّزَ ةَ جفاوت ُای فردی و ٌلض ىههو، ةَ نٍّان راٍُيا، جأکید ىی کٍٍد. نيم جغییر ُيیظَ در 

آزادی وزّد دارد. یادگیری یک ةرٌاىَ زریان اشث و دائياً ةا شّال زدیدی ىّازَ ىی طّد. در ایً فرآیٍد جٍّع، دىّکراشی، روطٍگری و 

داةث ٌیصث، ةهکَ فؾایی اشث کَ در آن ىتاحذَ و اةزار نلاید وزّد دارد. آٌِا ىهحلد ُصحٍد ةَ زای ایٍکَ حلیلث داةحی در فرآیٍد جرةیث 

ید طّد. در ایً فؾا ىههو ةَ زای زای جأکید ةر جّنید ىسدد ةر اٌحلال یا دگرگٌّی جأکىٍحلم طّد، ةَ اخحراع و اةحکار جّزَ طّد. ةاید ةَ 

ایٍکَ اٌحلال دٍُده ةاطد ةَ نٍّان طرکث کٍٍده ای در زریان جغییر اشث. ةَ ایً طکم کالس ةَ نٍّان ىکاٌی اشث ةرای اخحراع، ةَ زای 

 (.9،9114اردزةّدن ىحهی ةرای جّنید ىسدد، ىههو ةَ نٍّان ىتدل و جصِیم کٍٍده و داٌض آىّز طخػی چاةک و فهال اشث)اوطر و ادو

 

 هدف اصلی تربيت مدرنيسم خلق دانص مشارکت در
از ٌگاه پصث ىدرٌیصو، داٌض را ٌيی جّان در ىرزُای از كتم جهییً طده ىحػّر کرد؛ نذا ةا اةزار جفکر اٌحلادی، داٌض ةاید پیّشحَ ةا 

داٌض، ةَ خػّص داٌض ةیً رطحَ ای اكدام طّد جّزَ ةَ ىحدودیث ُای آن ارزیاةی و ةازشٍسی طده و ةرای طکصحً ىرز رطحَ ُا و خهق 

 کَ ةحّاٌد پاشخگّی ٌیازُای ىحهدد و ىحفاوت ةاطد. نذا از ایٍکَ داٌض را جٍِا ةَ نٍّان یک ىسيّنَ ی واحدی از اـالنات ةَ داٌض آىّزان

ی کٍد و ىههو در یک زریان جهاىهی او را اٌحلاد داد، ةاید ةَ طدت ازحٍاب کرد. داٌض آىّز ةرای خهق داٌض از نالیق و جسرةیات خّد طروع ى

 یاری ىی دُد جا داٌض خّد را شازىاٌدُی کٍد.

نیّجار ةر ىّشصات ىدرن خرده ىی گیرد و ىهحلد اشث ةرای پیظرفث نهو و داٌض، ةاید ةَ گفحيان ُای زدید و ةحخ ُای جازه روی 

ّده ىی طّد. ةَ ةاور او، ةرای ةروز ىظارکث ةاید از ىکانيَ ُای ىحٍی و آورد و دشث ةَ اخحراع كّاٌیً جازه زد. ةدیً شان راه ةر ىظارکث گظ

 (.2،2111ىظخع زهّگیری ةَ نيم آورد)جاپ

 

 روش هاي تدریس پست مدرنيسم:
 روش یادگيري مشارکتی -1-2

جػيیو گیری  در ایً روش کَ ةَ غّرت گروُی اٌسام ىی طّد، داٌض آىّزان ةا ُيکاری و کيک یکدیگر یاد ىی گیرٌد و اٌحخاب و

ىی کٍٍد. نذا در زریان یادگیری ةَ اُداف ازحيانی و زٍتَ ازحيانی یادگیری ٌیز جّزَ ىی طّد و کالس ةَ نٍّان واحد کّچک ازحيانی 

 داٌض آىّزان را ةا ىصئّنیث ُای فرٍُگی و ازحيانی آٌِا آطٍا ىی کٍد.

و ىظارکحی ةِحریً فرغث را ةرای جّشهَ ی ُّیث فردی و فرٍُگی  جهاىالت داٌض آىّزان ةا یکدیگر و ةا ىههو در یادگیری ُيیاراٌَ

 و جلّیث ىِارت ُای ازحيانی و فردی و روح ىصئّنیث پذیری فراُو ىی آورد.

گّش دادن ةَ یکدیگر، افزایض كدرت جحيم طٍیدن ٌلرات ىخانف، جلّیث كدرت ٌلد از زيهَ ٌحایر ةَ دشث آىده از ایً روش 

 اشث.
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 مستقلروش یادگيري  -2-2

در پصث ىدرٌیصو در کٍار اُيیث دادن ةَ روش ُای ُيیاراٌَ و جهاىهی، طرایؿ فردی ٌیز نحاظ ىی طّد. زیرا اشحفاده از انگُّا و 

روش ُای جدریس کاىالً واةصحَ ةَ ىکان و زىان افرادی اشث کَ از آن اشحفاده ىی کٍٍد. نذا اٌحخاب روش جدریس ةدون جّزَ ةَ طرایؿ 

ر کالس ىيکً اشث ةی دير ةاطد. جسارب، جيایالت و ٌیازُای  فراگیر ةخظی از ىّكهیحی اشث کَ ةاید در جدریس ةَ آٌِا داٌض آىّزان د

جّزَ طّد. نالوه ةر ایً ةهؾی از داٌض آىّزان ىيکً اشث ةا طیّه ُای طٍیداری و ةهؾی از روش ُای دیداری ةَ یادگیری ةِحری دشث 

 پیدا کٍٍد.

اشث ةرجریً روش جفکر و آىّزش و جرةیث وزّد ٌدارد. ةٍاةرایً، ُيیظَ ىّكهیث و طرایؿ اشث کَ روش ةِحر ( ىهحلد 2119دریدا)

 را ىظخع ىی کٍد.

ةا جّزَ ةَ آٌچَ گذطث ىی جّان ایساد جهادل ةیً یادگیری ىصحلم ةا یادگیری ىظارکحی را از زٍتَ ُای اشاشی در فرآیٍد یاد 

 یادگیری داٌصث. -دُی

 

 لکتيکروش دیا -3-2
ایً روش از زيهَ روش ُای جهاىهی اشث کَ ةَ نٍاغر ىخحهفی درةاره ی ىّؽّع یادگیری جّزَ ىی کٍد و یادگیری زریاٌی 

و  ىحهاىم از جتادل اـالنات و ةاز خّرد اشث. در روش دیانکحیک داٌض آىّز ةا جأکید ةر ٌیازُا و نالئق ةا ىههو و دیگران ةحخ ىی کٍد. ةحخ

 ـالناجی ىذم ٌلریَ ُا و دیدگاه ُا درةاره ی زِان، احصاشات و ... کَ زىیٍَ ی خّد اةرازی را فراُو ىی آورد.گفحگّ ةر ىتٍای ا

( ىهحلد اشث ىههو و طاگرد ةاید ةا ىرازهَ ةَ ىٍاةم و ىححّای یادگیری اـالنات و آگاُی الزم ةرای گفحيان را در خّد 9117ةک)

 ىذتحی خّاٍُد داطث.  ایساد کٍٍد و ةدیً جرجیب از خّد ارزیاةی

 

 روش انتقادي -4-2
ایً روش طاىم روش ُایی اشث کَ ةَ جفکر ٌلاد ىٍسر ىی طّد. گفحيان، خّاٌدن و ٌّطحً اٌحلادی از زيهَ ایً روش ُاشث. ةا 

ّع ةَ دٌتال ـرح ةحخ و خّاٌدن ىفانب ةَ جفصیر و ٌلد آن اكدام کرده و ةا ةازٌگری در ىّؽایً روش جالش ىی طّد داٌض آىّزان، پس از  

 و ایده جازه ای ةاطٍد.

( ةَ جهاىم کالشی ىیان داٌض آىّزان و ىههيان، ةَ نٍّان ىصأنَ ای حیاجی در جدریس جّزَ ىی کٍد. ىههيان ةاید 9111ُيّنيز)

وری ُای خاص خّد را ةرای گفحگّی اٌحلادی ةا داٌض آىّز ىحهِد طٌّد و داٌض آىّزان را جظّیق کٍٍد اشحدالل ُای دریافحی را جحهیم و دا

پدید آورٌد. گفحگُّای زيهی و اٌحلادی ایً فرغث ةی ٌلیر را ةرای داٌض آىّزان فراُو ىی آورد کَ ةا زیر شّال ةردن فرض ُای حاکو 

 (.9794ةیٍض ُای زدید را خهق کٍٍد)ةِظحی، 

 

 روش زبانی -5-2
ی اُيیث زةان در ایً اٌدیظَ اشث. چٍاٌکَ ىی جّان گفث  جّزَ پصث ىدرٌیصو ةَ دیگران و فرٍُگ زِاٌی و گفحيان ةیان کٍٍده

(. داٌض آىّزان ىی جّاٌٍد شازٌدگان فهال یادگیری زةاٌی 9731زةان زایگزیً نلم اشث. زیرا اٌدیظَ و جفکر ةا زةان جّغیف ىی طّد)ةاكری، 

 خّد ةاطٍد.

و جرةیث ىفهّب آٌِا، جههیو و جرةیحی اشث کَ در آن،  پصث ىدرٌیصو، چِره ی ىحفاوجی از ىههو و داٌض آىّز ارائَ ىی دُد. جههیو

غداُای دیگر ُو طٍیده ىی طّد. ىههو ةَ نٍّان روطٍفکری ىحصّب ىی طّد، کَ داٌض آىّزان را ةَ اٌدیظَ ورزی ُدایث ىی کٍد. داٌض 

 (.9794آىّزان ُو از جفصیر و كّه ی ٌلادی خّد اشحفاده ىی کٍٍد)ةِظحی، 

ٌظاٌَ ی دتات ٌداطحً گفحيان ُاشث و ایً کَ ُیچ چارچّب خاغی ةرای طکم گیری گفحيان وزّد ٌدارد.  ةازی ُای زةاٌی نیّجار

شث. او ىهحلد اشث در نػر ىدرٌیصو، ةا جکیَ 7ناىهی کَ ةانخ ىی طّد، نیّجار ةازی ُای زةاٌی را ىفرح کٍد، اٌحلاد او ةر فراروایث ُا

اشث. ىدرٌیصو ةَ دٌتال یکپارچَ گرایی و کم ٌگری اشث، در حانی کَ نیّجار ایً اىر را ٌيی فراروایث ُا، ةَ ىصائم گٌّاگّن ٌگریصحَ طده 

 پذیرد. درشث ةَ ُيیً دنیم اشث کَ نیّجار ةَ زای پذیرفحً فراروایث ُا، ةازی ُای زةاٌی را ىفرح ىی کٍد.

َ ةَ غّرت كراردادی ةیً ةازیگران وؽم طده اٌد. ةازی ُای زةاٌی كّاٌیٍی دارٌد ک»نیّجار ةازی ُای زةاٌی را چٍیً جهریف ىی کٍد:

ایً كّاٌیً ىظرونیث خّد را ةا خّد حيم ٌيی کٍٍد و نزوىاً ةَ وشیهَ ةازیگران شاخحَ ٌظده اٌد. ةازی ُای زةاٌی جّشؿ كّاٌیً خّد ُّیث 
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، 9194نیّجار، «)زی ُا ةَ کار گرفحَ ىی طّدىیاةٍد. اگر ایً كّاٌیً ٌتاطٍد، ةازی ای ُو در کار ٌخّاُد ةّد. ىکانيات ةَ نٍّان حرکات ةا

 (.91ص

ةٍاةرایً، او شهی دارد، ةَ ایً ٌکحَ اطاره کٍد کَ اٌصان ُا در ةازی ُای زةاٌی گٌّاگٌّی طرکث ىی کٍٍد و ةصحَ ةَ كّاٌیً ایً ةازی 

ه را ةظٍاشٍد و در ةازی جازه ای ایفاء ٌلض ُا ٌلض جازه ای ةَ خّد ىی گیرٌد. اٌصان ُا ةا طرکث در ایً ةازی ُا شهی ىی کٍٍد كّاٌیً جاز

 کٍٍد.

یادگیری از دیدگاه پصث ىدرٌیصو داةث و کهی ٌیصث، ةهکَ ةا اشحفاده از روش ُای  -ةا جّزَ ةَ آٌچَ گفحَ طد، فرآیٍد یاد دُی

و گفحگّ ایً فرغث را ةرای  ىحٍّع جالش ىی طّد جا ُو ةَ ةهد اٌفرادی و ُو جهاىهی یادگیری جّزَ طّد. روش ُای اٌحلادی، دیانکحیک

هی داٌض آىّزان فراُو ىی آورد کَ ةَ ىصائم از زوایای گٌّاگّن ةٍگرٌد. در ىلاةم دیدگاه ُای ىخانف غتّر ةّده و در اٌدیظَ ُا و اكدام زي

ةَ زای اشحفاده از روش ُا رطد یاةٍد و ةَ ایً طکم، اىکان یافحً راه حم ُای جازه ةرای ىصائم، آفریٍض و ٌّآوری ىیصر ىی طّد. ىههو ٌیز 

یادگیری از  -و راُتردُای ىّزّد ةَ دٌتال ـراحی و اةداع روش ُای ىحفاوت و جازه اشث. نذا ىظارکث و کار گروُی ةا فرآیٍد یاد دُی

 دیدگاه پصث ىدرٌیصو در ُو جٍیده اشث.

، ةهکَ ةرٌاىَ و ىححّای آىّزطی ةا جّزَ ىححّای آىّزطی ىّرد ٌلر پصث ىدرٌیصو، ىححّای داةث و ىظخػی ةرای ةهٍد ىدت ٌیصث

ةَ جهاىالت، فهانیث ُا و جسارب یادگیرٌدگان در زىیٍَ ُای ىخحهف ازحيانی، نهيی، فرٍُگی و دیٍی اٌحخاب ىی طّد. نذا دیگر ةَ کحاب و 

اٌد از ىسيّنَ ُای ىححّای درشی ةَ ىهٍی شٍحی آن و ةَ ىٍزنَ ی یک ىحً ىلدس ٌگریصحَ ٌيی طّد. ةهکَ ىححّای آىّزطی ىی جّ

 ىخحهف، ىاٌٍد گفحگّ، گزارش، طهر و داشحان جظکیم طّد.

ةرٌاىَ و ىححّای آىّزش ةاید ةر حم ىصأنَ ىتحٍی ةاطد. زیرا در دٌیای پر طحاب اىروز ىِيحریً ٌیاز یادگیرٌده جّاٌایی ىلاةهَ و حم 

 ىصائم گٌّاگّن ىحغیر پیض روی اوشث.
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 بحث و نتيجه گيري
گذطث، چٍیً ةرداطث ىی طّد کَ در زِان اىروز ةاز جّنید ارزش ُا و جرةیث افراد ىٍفهم و پذیرٌده ىظکم آفریً  ةا ٌلر ةر آٌچَ

 اشث، افراد ةاید ةیاىّزٌد کَ چگٌَّ ارزش ُای خّد را خهق کٍٍد و در ةصحر پیچیده ازحيانی کَ در آن كرار دارٌد دشث ةَ گزیٍض زٌٍد. در

ر شّال رفحَ و در اةهاد ىخحهف ازحيانی اٌدیظَ ُای پصث ىدرن حاکو طده اشث. ةٍاةرایً، پرورش فرد زىان حاؽر ةاورُای ىدرٌیصو زی

خالكی کَ ُيصّ ةا ایً جغییر و جحّالت ةَ پیظروی كادر ةاطد کَ ؽروریات آىّزش و پرورش اشث. در شال ُای اخیر ىظارکث ةَ نٍّان 

لر ىی رشد ةا ةِره زصحً از آىّزه ُای اشاشی پصث ىدرٌیصو در حیفَ اُداف، یکی از اُداف اشاشی آىّزش و پرورش ةّد اشث و ةَ ٌ

 روش ُا و ىححّای آىّزطی و کالس درس ةحّان گام ُای ىِيی در ایً راه ةرداطث.

ٌگاه پصث ىدرن گظایٍده ةصیاری از ٌکات کهیدی در ایً زىیٍَ اشث. ةی طک پیظرفث ُر کظّری در گرو پیظرفث آىّزش و 

ظّر و جرةیث افرادی جّاٌيٍد و خالق اشث. ةَ رغو آن کَ کظّر ىا ٍُّز پصث ىدرٌیصو را جسرةَ ٌکرده اشث، اىا ٌلام آىّزطی پرورش آن ک

ىا ایً ٌکحَ را کو و ةیض درك کرده اشث کَ طیّه ُای زاری آىّزطی ٌيی جّاٌد پاشخگّی چانض ُای و ىصأنَ اىروز ةاطد. نذا ؽرورت 

ال ةَ  زای طیّه ُای ىٍفهم و پذیرای كتهی کاىالً ةارز اشث. ةٍاةرایً، یکی از رشانث ُای ىِو آىّزش و زایگزیٍی ةرٌاىَ آىّزطی فه

پرورش کظّر ىا جّزَ ةَ نٍػر ىظارکث اشث. ٌکحَ ی ةارز در اٌدیظَ ُای فیهصّفان پصث ىدرن جأکید ُيگی آٌِا ةر روش ُای فهال 

ٌيی پذیرٌد و شهی دارٌد در جياىی اةهاد جههیو و جرةیث از اُداف جا روش ُا و ةرٌاىَ آىّزطی اشث. آٌِا ةَ ُیچ وزَ جههیو و جرةیث انلایی را 

زٍتَ ی فهاالٌَ آن را حفق کٍد، در ُيیً راةفَ و ةَ ىٍلّر ةِره زصحً ىّدر از آراء فالشفَ پصث ىدرن در راشحای چگٌّگی پرورش فرد 

 ررشی داطحَ ةاطد:ةَ ٌلر ىی رشد ىّؽّنات زیر زای جأىم و ة ىظارکث زّ

آىّزش ىِارجِای کارگروُی وازرای روطِای فهال وىظارکحی در کالس وفهانیث داٌض آىّزان دخهق فرایٍد یادگیری و ىراحم 

 رکث ةَ شيث یادگیری ُای ىهٍادار وجيرکز زدایی در شاخحار آىّزش ىّرد جاکید پصث ىدرٌیصو ىی ةاطد .شاخث یادگیری وح
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