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 چکیده

گطچِ ٌَّظ ًْبزّب ٍ ؾبظهبى ّبی هزبظی  .ٍالقی ثِ زٍضاى ظًسگی زض فضبیی زٍرْبًی اؾتفهط هب، فهط اًتمبل اظ رْبى 

رْبى هزبظی َّیت هقلن ٍ   .قىل ًگطفتِ اًس، اهب ؽَْض رْبًی ًَ ثِ ًبم رْبى هزبظی ضا زض زٍض ٍ ثط ذَز احؿبؼ هی وٌین

ؾبظًسُ گطایبى ثب تبویس ثط فقبلیت  .پسیس هی آٍضزفطاگیط ضا ثِ قست تغییط هی زّس ٍ ٍؽبیف ٍ ًمف ّبی رسیسی ثطای آى ّب 

یبزگیطًسُ زض فطآیٌس یبزگیطی هقتمسًس وِ زاًف اظ ثیطٍى ثِ فطز هٌتمل ًوی قَز، ثلىِ آى چِ ٍی اظ عطیك حَاؾف زضیبفت 

زگیطی هی وٌس، ثطاؾبؼ فطزیت ذَیف تفؿیط ٍ پطزاظـ هی وٌس. آى ّب ًمف هقلن ضا هطثی وٌبض هیساى ٍ تؿْیل وٌٌسُ یب

ثط اؾبؼ ایي ًؾطیِ یبزگیطی ٌّگبهی احط ثرف تط ٍ وبضآتط هی قَز وِ  .هی زاًٌس ٍ ثط یبزگیطی هَلقیتی تبویس هی وٌٌس

  .یبزگیطًسُ زض ثبفت ٍالقی ٍ ظهیٌِ هَضَؿ هَضز ثحج لطاض گیطز

هَظقی ؾٌتی زاضای یبزگیطی ٌّگبهی افعایف چكوگیطی هی یبثس وِ ثب ثبفت حل هؿئلِ زض اضتجبط ثبقس والؼ ّبی آ

احط ثركی چٌساًی ًیؿتٌس، ظیطا ٍاثؿتِ ثِ ظهبى ٍ هىبى ذبل اًس ٍ ًوی تَاًٌس ثبفت ٍالقی ٍ هٌبؾت ثطای یبزگیطی فطاّن 

 .آٍضًس. هتي ّبی چبپی ًیع ثِ ؾجت هحسٍزیت ّبی ذبل وِ چیعی ثیف اظ هتي، تهَیط ٍ عطح ذغی ًیؿتٌس هكىل آفطیٌٌس

ایزبز هحیظ ّبی یبزگیطی هكبضوتی اؾت وِ ثِ یبزگیطًسگبى ٍ هقلوبى اربظُ هی زّس ثِ رؿت هْوتطیي اّساف ایي ضٍیىطز 

اٍلیي ٍ هْن تطیي ٍیػگی تقلین ٍ تطثیت هؿئلِ هحَض ٍ تفىط هحَض، فقبل  .ٍرَ ثپطزاظًس ٍ اًَاؿ هؿئلِ ّب ضا ثطضؾی وٌٌس

ت ٍ اضتجبعبت تؿْیل وٌٌسُ یبزگیطی هؿئلِ هحَض ؾبذتي زاًف آهَظ ٍ ؾبذتي زاًف ثِ ٍؾیلِ ذَز اٍ اؾت. فٌبٍضی اعالفب

 .اؾت
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 مقدمه

تطثیتی، چِ ثِ نَضت ّسفوٌس ٍ چِ ثسٍى ّسف ٍ ًبگعیط ثِ ؾَی اؾتفبزُ فٌبٍضی زض تسضیؽ ّوگبم ثب ایي وِ ًؾبم ّبی 

هی ضًٍس تَرِ ثیكتطی ثِ اضظقیبثی اظ احطثركی فٌبٍضی زض والؼ زضؼ هی قَز. ًتبیذ یه تحمیك ًكبى هی زّس وِ 

احط ثركی فٌبٍضی ثب احط ثركی  (1 .تِ ثبقساضظقیبثی اظ احط ثركی فٌبٍضی ثط تسضیؽ هی تَاًس ّفت پیبهس اًتمبزی ثِ زًجبل زاق

ٍؾبیل ٍ اثعاضّبی زلیك ثطای اضظقیبثی اظ احط فٌبٍضی ثط تقلین ٍ  (2 .فقبلیت ّبی زیگط هسضؾِ اضتجبط زاضز ٍ زضّن تٌیسُ اؾت

ثطًبهِ فٌبٍضی ًوطُ ّبی آظهَى ّبی اؾتبًساضز اعالفبت هحسٍزی ضا ثطای تَؾقِ  (3 .تطثیت ثِ عَض گؿتطزُ ای هَضز ًیبظ اؾت

اعالفبت زض هسضؾِ فطضِ هی وٌس، ثٌبثطایي هساضؼ ثبیس زض رؿت ٍرَی اثعاضّبی زلیك ٍ اضبفی ثطای روـ آٍضی زازُ ّبی 

هساضؼ ثبیس یبفتِ ّبی اضظقیبثی ذَز اظ احطات فٌبٍضی اعالفبت زض تسضیؽ ضا ثِ نَضت  (4. ؾَزهٌس ثطای ایي ّسف ثبقٌس

زض اضظقیبثی ثبیس تالـ قَز تب پبؾد ّب ثب  (5. گًَبگَى هساضؼ ٍ افطاز زیگط ثطآٍضزُ قَز گعاضـ هٌتكط وٌٌس تب ًیبظّبی

هقلوبى ًمف ثؿیبض ظیبزی زض اضظقیبثی احط ثركی  (6. پطؾف ّبی گًَبگَى زضثبضُ احطثركی فٌبٍضی آهَظقی هتٌبؾت ثبقس

وبضثطز ًَآٍضی ّب، هوىي اؾت زض  (7 .نی ًیؿتفٌبٍضی آهَظقی زض تسضیؽ زاضًس ٍ ایي ثِ تٌْبیی ٍؽیفِ هٌحهط ثِ فطز ذب

هساضؼ ًتبیذ ذَز ضا رسا اظ ذظ هكی ّبی ضؾوی هسضؾِ ًكبى زّس، ظیطا ثطذی ذظ هكی ّبی هَرَز زض هساضؼ ثطای 

  .اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ّبی آهَظقی ًیبظ ثِ تغییط ٍ انالح زاضز

اثتسایی  .زف ٍ احطثركی فٌبٍضی آهَظقی ٍرَز ًساضزًتبیذ تحمیمبت ًكبى هی زٌّس وِ ٌَّظ اثعاضّبی زلیمی ثطای ؾٌ

تطیي ًیبظ ثطای هحمك ؾبذتي احطثركی فٌبٍضی اعالفبت زض هساضؼ، ٍرَز تزْیعات، ؾرت افعاض ٍ ًطم افعاض هٌبؾت اؾت، اهب 

زُ اظ ایي ثِ ّط حبل ٍرَز تزْیعات ٍ ظیطثٌبّب ثِ تٌْبیی ایي ًیبظ ضا ثطعطف ًوی وٌس، فَاهل ثؿیبض هْن تطی زض اؾتفب

ثِ ظٍزی ّوِ هقلوبى هزجَضًس اظ ضایبًِ ٍ فٌبٍضی اعالفبت زض تسضیؽ اؾتفبزُ وٌٌس، آًبى ثبیس ثساًٌس اظ  .تزْیعات ٍرَز زاضز

  .ؾرت افعاض ٍ ًطم افعاضّبی هَرَز چگًَِ ثْطُ ثگیطًس پؽ ثبیس اظ ظهبى وبفی ٍ هحیظ حوبیتی الظم ثطذَضزاض ثبقٌس

حَظُ ّب ایي اؾت وِ زاًف آهَظاى ذَزقبى ضؾبًِ ّبیی ضا ایزبز وٌٌس، ٍلتی ضایبًِ فبزی ٍ اهطٍظُ یىی اظ هْیذ تطیي 

ضایذ قَز هب هی تَاًین زاًف آهَظاى ضا اظ هحسٍزیت ّبی یه ثقسی ٍ گعاضـ ّبی لفؾی ضّبیی ثركین ٍ ثِ آى ّب اربظُ 

فٌبٍضی ّبی . ایزبز وطزُ اًس ًكبى زٌّسزّین هْبضت ضا زض هَضز هؿئلِ یب هَضَفی اظ عطیك ضؾبًِ ّبیی وِ ذَزقبى 

اعالفبتی ٍ اضتجبعی ثِ ذَزی ذَز تبحیط اًسوی ثط ویفیت تسضیؽ ٍ یبزگیطی زاضًس. قه ًیؿت وِ ایي فٌبٍضی ّب فطنت ّبی 

فطاٍاًی ثطای ایزبز هحیظ ّبی یبزگیطی فطاّن هی آٍضًس، ّطچٌس ایي فٌبٍضی ّبی ؾجت هی قًَس تقبهل آهَظقی لبثل تَرْی 

ِ ٍرَز آیس، اهب ًوی تَاًٌس ثِ تٌْبیی ویفیت یبزگیطی ٍ تسضیؽ ضا افعایف زٌّس. هحتَای فقبلیت ّبی یبزگیطًسُ، ارطای ث

فقبلیت ّبی یبزگیطی، فطآیٌس ؾٌزف فولىطز یبزگیطًسگبى ٍ فطآیٌس ثبظذَضز ثبیس ثِ گًَِ ای هٌبؾت قىل گیطز، زض غیط ایي 

  .هَظقی تحمك یبثٌسنَضت تضویٌی ٍرَز ًساضز وِ ّسف ّبی آ

 

 روش پژوهص

ّسف پػٍّف حبضط، تحلیل هحتَای وتبة ّبی زضؾی زٍضُ اثتسایی ثط اؾبؼ ؾبظًسُ گطایی اؾت وِ هكتول ثط هَلفِ 

 ّبی هیعاى تَرِ ثِ هكبضوت فقبل زاًف آهَظ، تَرِ ثِ ًمف تؿْیل گطی هقلن، تَرِ ثِ تقبهل گطٍّی، تَرِ ثِ اضظقیبثی 
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تىَیٌی، تَرِ ثِ هحیظ فیعیىی یبزگیطی ٍتَرِ ثِ اضظقیبثی ثِ فٌَاى اثعاضی رْت ثْجَز فطآیٌس یبزگیطی هی قَز. 

 .اؾتفبزُ اظ ضٍـ آًتطٍپی قبًَى اًزبم قسُ اؾت ضٍـ پػٍّف هَضز اؾتفبزُ تَنیفی ٍ اظ ًَؿ تحلیل هحتَا اؾت وِ ثب

 

 ساخت گرایی یا سازنده گرایی

قَز ٍ تَلیس زاًف، فطایٌسی  ؾت وِ ثطاؾبؼ آى، زاًف تَؾظ فطز ؾبذتِ هی ّبی یبزگیطی گطایی یىی اظ ًؾطیِ ؾبذت

 .گصاضاى ایي ًؾطیِ اؾت یىی اظ پبیِ اضًؿت ٍى گالؾطظفلس .ثركس هؿتوط اؾت وِ تزطثِ اًفطازی افطاز اظ رْبى ضا ؾبظهبى هی

قس. ثِ عَض هكرم زیسگبُ قٌبذت قٌبؾبًِ یب هقطفت ثب هی1ؾبذت گطایی زیسگبّی فلؿفی زض ضاثغِ ثب هبّیت زاًؿتي

ًبم زاضز. اٍ ذَز ضا قٌبذت قٌبؼ  غاى پیبغُتطیي ًؾطیِ پطزاظاى ؾبذت گطایی  زّس. یىی اظ ثطرؿتِ ضا ًكبى هی 2قٌبؾبًِ

ّب ٍ ثبٍضّبی ذَز  ّب چگًَِ اظ ضاُ وٌف هتمبثل ثیي تزطثِ زاًس. ٍی زض هغبلقبت ذَز زض پی آى ثَز وِ زضیبثس اًؿبى هی3غًتیه 

تزَ ثسیي هقٌب وِ رَّط زاًف ضا ًویتَاى اظ وؿی ثِ زیگطی اًتمبل زاز، ثلىِ ثبیس اظ ضٍـ رؿ .وٌٌس ثِ قٌبذت زؾت پیسا هی

ٍ اوتكبف ثساى ضؾیس. ؾبذتبض گطایبى ثط ایي ثبٍضًس وِ اًؿبى ًویتَاًس هفَْم رسیس ٍ ًبقٌبحتِ ای ضا ثیبهَظز، هگط آًىِ ثتَاًس 

ًؾطیِ ؾبذت گطایی قبهل قبذِ  .آى ضا ثب زاًف پیكیي ذَز وِ زض شّي زاضز ٍ اظ تزطثیبت ٍالقی اٍ ثسؾت آهسُ پیًَس زّس

فطآیٌسی  "یبزگیطی"هیكَز، اهب آًچِ وِ ّوِ ایي زیسگبُ ّب ضا ثب ّن پیًَس هیسّس ایي اؾت وِ ّب ٍ زیسگبُ ّبی هتفبٍتی 

فقبالًِ ٍ ذبل شّي ّط فطز ثَزُ ٍ افطاز ثب ؾبذتي ضٍاثظ شٌّی هیبى هفبّین ٍ تهَضات اظ یه ؾَ ٍ اعالفبت ٍ تزطثیبت ثِ 

 فجبضت گصقتِ، ٔعی چٌس زِّ .ی شٌّی ذَز ضا هی ؾبظًسزؾت آهسُ اظ زًیبی ٍالقی ذبضد اظ شّي اظ ؾَی زیگط زًیبی هقبً

اگطچِ آهَظگبضّب زض ضاثغِ ثب ولیت ایي ًؾطیِ ثب یىسیگط هَافمٌس، اهب  اؾت. زاقتِ آهَظقی هتَى زض هْوی ًمف گطایی ؾبذت

 .ّبی ثؿیبض هتفبٍتی زض آهَظـ ٍ یبزگیطی ؾبذت گطایبًِ زاضًس تفؿیطّب، ضٍیىطزّب ٍ زیسگبُ

ًؿجتبً رسیسی وِ زض آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ضٍاًكٌبؾی ثب ًبم ًؾطیِ ّبی ؾبظًسُ گطایی هغطح قسُ اًس ضیكِ زض ًؾطیِ ّبی 

گكتبلتی،  زیسگبُ ّبی ؾبظًسُ گطایی اظ پػٍّف ّبی پیبغُ، ٍیگَتؿىی، ضٍاًكٌبؾبى .اًسیكِ ّبی فلوی ٍ فلؿفی گصقتِ زاضًس

هی گیطًس. ّسف اظ ایي همبلِ ثطضؾی ضًٍس پیسایف ضٍیىطز  طچكوِ ثبضتلت ٍ ثطًٍط، ٍ ًیع اظ فلؿفِ پطٍضقی ربى زیَیی ؾ

ؾبظًسُ گطایی ٍ ًمف آى زض هتحَل ؾبذتي هحیظ ّبی یبزگیطی هی ثبقس. اعالفبت ایي همبلِ اظ هساضن ٍ اؾٌبزوتبثربًِ ای ٍ 

هی زّس وِ زض زٍ زِّ تحلیل هٌبثـ ٍ همبالت پػٍّكی گطزآٍضی قسُ اؾت. ًتبیذ حبنل اظ ایي پػٍّف وتبثربًِ ای ًكبى 

اذیط، زاًف ٍ هْبضت ّبی هَضز ًیبظ ثطای هَفمیت زضظًسگی اهطٍظی ثِ زلیل تحَالت زض حَظُ ّبی التهبزی، ارتوبفی ٍ 

فٌبٍضی تغییط یبفتِ اؾت. اهطٍظُ زاًف آهَظاى ًیبظ زاضًس تب ثفْوٌس وِ چگًَِ ثِ اعالفبت هَضز ًیبظقبى زؾتطؾی زاقتِ ثبقٌس 

ظًسگی ثِ وبض ثجطًس. فالٍُ ثط ایي، زاًف آهَظاى ثب هَلقیت ّبی ثؿیبضی هَارِ  الفبت ضا زض هَلقیت ّبی ٍالقیٍ چگًَِ ایي اع

ّؿتٌس وِ ثطای آى رَاة ؾطضاؾت ٍ اظ پیف آهبزُ قسُ ای ٍرَز ًساضز ثلىِ ثِ ربی آى، آًْب ثبیؿتی ثتَاًٌس هَلقیت ّب ضا 

 وطزى ضاُ حلی وِ هفیس اؾت ثِ وبض گیطًس. فیلؿَفبى، ضٍاًكٌبؾبى ٍ تحلیل وٌٌس ٍ زاًف ٍ هْبضت ذَز ضا ثطای پیسا 

                                                           
1

- nature of knowing. 
2

- epistemological. 
3-genetic epistemologies. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AF
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https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_epistemology


4 
 

 

 وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران

  فضای مجازی و فلسفه ی تربیت 

 7931دانطگاه سیستان و بلوچستان

 

 .گطایی ضٍی آٍضزًس نبحجٌؾطاى حَظُ تقلین ٍ تطثیت ثِ تجـ ایٌتحَالت، ثِ ًؾطیِ ّبی رسیس یبزگیطی ثَیػُ ؾبظًسُ

، ثِ ًمل اظ  2111(. قبًه )  2112ؾبًتطان، )یبزگیطًسُ، فقبالًِ زاًف ضا هی ؾبظز  زیسگبُ ؾبظًسُ گطایی تأوی ز هی وٌس وِ

( گفتِ اؾت: ؾبظًسُ گطایی یه زیسگبُ ضٍاًكٌبذتی ٍ فلؿفی اؾت وِ عجك آى افطاز ثیكتط آًچِ ضا وِ یبز هی  1389ؾیف، 

س ذَز هی ؾبظًس ٍقىل هی زٌّس. ثِ عَض ولی، ؾبظًسُ گطایی یه قٌبذت قٌبؾی ٍ یه ًؾطیِ یبزگیطی گیطًس ٍ هی فْوٌ

اؾت وِ زض لیبؼ ثب ًؾطیِ ّبی قٌبذت قٌبؾی ٍ یبزگیطی گصقتِ، یه تجییي تبظُ اظ هبّیت زاًف ٍ چگًَگی یبزگیطی 

ُ ذَز ضا اظ ضاُ تقبهل ثیي آًچِ اظ لجل هی زاًٌس ٍ ثبٍض اًؿبى ثِ زؾت هی زّس. ثٌب ثِ ایٌسیسگبُ اًؿبًْب زضن ٍ فْن ٍ زاًف تبظ

 ٍ فقبلیت ّبیی وِ ثب آًْب ضٍثطٍ هی قًَس، هی ؾبظًس.  زاضًس ثب اًسیكِ ّب، ضٍیسازّب،

ّوعهبى ثب ضٍی وبض آهسى ًؾطیِ ّبی ؾبظًسُ گطایی هترههبى تقلین ٍ تطثیت ثِ عطاحی هحیظ ّبی یبزگیطی والؾی 

؛  2114؛ آلسضیذ، زٍضهي ٍ فطیؿط، 2111آلسضیذ، فطیؿط، تیلَض ٍ چي ، )ؾبظًسُ گطایی ضٍی آٍضزًس ثطاؾبؼ انَل ٍ فطضْبی 

(. ًتبیذ پػٍّف ّبی پیكیي ثیبًگط آى اؾت وِ هحیظ یبزگیطی وِ ثط  1997؛ تیلَض، فطیؿط ٍ فیكط،  1991تیلَض ٍ فطیؿط، 

طای والؾْبی زضؼ اؾت. ایي ثطضؾی ّب ًكبى هی زٌّس اؾبؼ انَل ؾبظًسُ گطایی ثٌب قسُ ثبقس، هحیظ یبزگیطی هٌبؾجی ث

ٍیػگی ثطذَضزاض ثبقٌس. ایي ٍیػگی ّب فجبضتٌس اظ :اضتجبط قرهی : ایي ٍیػگی هیعاى  5وِ هحیظ ّبی یبزگیطی حسالل ثبیس اظ 

بیؿتی اظ تزبضة اضتجبط فلَم هسضؾِ ثب تزبضة ذبضد اظ هسضؾِ زاًف آهَظاى ضا ًكبى هی زّس. لصا، عجك ایي ٍیػگی هقلوبى ث

ضٍظهطُ زاًف آهَظاى ثِ فٌَاى ظهیٌِ ی هقٌبزاضی ثطای ضقس زاًف فلوی آًْب اؾتفبزّىٌٌس. فسم لغقیت: یىی اظ فطضْبی 

اؾبؾی زیسگبُ ؾبظًسُ گطایی ایي اؾت وِ زاًف ًؿجی ٍ حبنل اؾتسالل قرهی اؾت. لصا،هقلوبى ثبیؿتی فطنتْبیی ثطای 

فلوی ذَز ضا وكف وٌٌس ٍ اظ لحبػ فطٌّگی ٍ ارتوبفی زض هَضز آًْب زاٍضی وٌٌس. هصاوطُ ثب  زاًف آهَظاى فطاّن وٌٌس تب زاًف

زاًف آهَظ: اگطچِ هصاوطات ثیي هقلن ٍ زاًف آهَظ زاضای اّویت اؾت. اهب زض هحیظ ّبی یبزگیطی ؾبظًسُ گطاثِ هقلوبى 

زاًف آهَظاى ضا ثقٌَاى فقبلیت انلی والؼ اضتمبء تَنیِ هی قَز وِ ثب اؾتفبزُ اظ ضاّجطزّبی آهَظقی هٌبؾت هصاوطات ثیي 

زٌّس. ایي ٍیػگی، ًكبى هی زّس وِ تب چِ هیعاى ضٍقْبی آهَظقی هقلن ثِ زاًف آهَظاى فطنت هی زّس تب اًسیكِ ّبیكبى ضا 

ًسیكِ ّبی ثطای زیگط زاًف آهَظاى تَضیح زٌّس ٍ زیگطاى آى اًسیكِ ّب ضا هَضز لضبٍت لطاض زٌّس. ٍ ذَز ًیع ثبزلت ثِ ا

زاًف آهَظاى زیگط گَـ زٌّس ٍ ضٍی ؾَزهٌسی آًْب تأهل وٌٌس. ًؾبضت هكتطن: عجك زیسگبُ ؾبظًسُ گطایی هب هی ذَاّی م 

زاًف آهَظاى فطنت ّبیی زاقتِ ثبقٌس تب ثِ نَضتیبزگیطًسگبى ذَزؾبهبى زضآیٌس. لصا، هقلوبى ثبیؿتی فطنتْبیی ثطای زاًف 

 تب حسٍزی ثط یبزگیطی قبى ًؾبضت زاقتِ ثبقٌس.  آهَظاى فطاّن وٌٌس تب ثتَاًٌس

ایي ٍیػگی ًكبى هی زّس وِ تب چِ هیعاى اظ زاًف آهَظاى ذَاؾتِ هی قَز زض ّوطاّیجب هقلن ثط هحیظ یبزگیطی ًؾبضت 

زاقتِ ثبقٌس هخالً، زض تقییي اّساف یبزگیطی ذَزقبى، عطاحی ٍ هسیطیت فقبلیت ّبییبزگیطی ذَزقبى، تقییي ٍ ارطای 

الوْبی ؾٌزف ثیبى اًتمبزی: عجك زیسگبُ ًؾطیِ اًتمبزی، هقلوبى ثبیؿتی زض همبثل ایطازّبی زاًف آهَظاى اًتمبزپصیط ثبقٌس ه

تب ًگطـ ّبیبًتمبزی زاًف آهَظاى ًؿجت ثِ فقبلیت ّبی یبزگیطی ٍ آهَظـ، ضقس یبثس. ایي ٍیػگی ًكبى هی زّس وِ تب چِ 

اربظُ هی زّس تب زض هَضز ضٍقْب ٍ ثطًبهِ ّبی آهَظقی هقلن ؾؤال وٌٌس. ٍ ّطگًَِ  هیعاى رَحبون ثط والؼ ثِ زاًف آهَظاى

زلٌگطاًی زض هَضز هَاًـ یبزگیطی قبى ضا ثیبى وٌٌس. ثِ عَض ولی، زض هحیظ یبزگیطی ؾبظًسُ گطا هقلوبى ًمف تؿْیل گط ضا 

 اظ زاًف لجلی قبى اؾتفبزُ هی وٌٌس ٍ زض ضوي ایفب هی وٌٌس ٍ زاًف آهَظاى ضا ثِ ضقس فىطی تكَیك هی وٌٌس، زاًف آهَظاى 
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ضقس فْن قبى ًؿجت ثِ هَضَفبت فلوی رسیس، فویمبً ضٍی ًؾطات زاًف آهَظاى زیگط هی اًسیكٌس. لصا، عجك قَاّس 

ٍ تطثیتی وِ ایي همبلِ فطاّن هی ؾبظز هی تَاى ًتیزِ گطفت وِ عطاحی هحیظ ّبی یبزگیطی عجك انَل ٍ هفطٍضِ  فلؿفی

ّبی ضٍیىطز ؾبظًسُ گطایی ثؿتط هٌبؾجی ثطای ضقس ّوِ ربًجِ یبزگیطًسگبى ٍ آهبزُ ؾبظی آًْب ثطای همبثلِ ثب چبلف ّبی 

 .ظًسگی اهطٍظی هْیب هی ؾبظز

 

 یافته های تحقیق 

 اقبضُ ارتوبفی یب اًفطازی نَضت ثِ تَؾظ یبزگیطًسگبى زاًف ؾبذتي ثط وِ اؾت یبزگیطی فلؿفِ یه گطایی ؾبظًسُ

 یب یبزگیطًسُ وِ تزطثِ، ثِ زازُ قسُ ًؿجت هقٌی اظ هؿتمل زاًف وِ وٌٌس هی حوبیت اًسیكِ ایي گطایبى اظ ؾبظًسُ. زاضز

 ی زضثبضُ اؾت هغبلقِ فلوی ٍ هكبّسُ ثط هجتٌٌی ی ًؾطیِ گطایی ؾبظًسُ اؾبؾبً ٍرَز ًساضز. ؾبظًس هی یبزگیطًسگبى ربهقِ

 تزطثِ ًوَزى عطیك اظ رْبى ووه ثب ضا ذَز زاًف ٍ فْن ثب اًؿبى وِ هقتمس اؾت ًؾطیِ ایي. آهَظز هی چگًَِ اًؿبى ایٌىِ

 ٍ ّب اًسیكِ ثب ضا آًْب قَز هی هَارِ رسیس ّبی هحطن فطز ثب وِ ٌّگبهی هیؿبظًس. تزطثیبت زضثبضُ ی وطزى ٍتفىط اقیب

 ضثظ ثی ضا رسیس اعالفبت یب وٌس تغییط افتمبز زاضز اى ثِ آًچِ وِ اؾت هوىي ٍ وٌس هی ؾبظگبض ذَز تزطثیبت گصقتِ

 فطضیِ ایي ثط هجتٌی گطایی ؾبظًسُ. وٌس ذلك هی ضا ذَز زاًف فقبالًِ فطز حبل ّط زض. ثىكس آى زؾت اظ ٍ زّس تكریم

اعالفبت  قَز. آًْب هی فقبالًِ ؾبذتِ نَضت ثِ تزطثیبتكبى فْن رْت زض تالـ ثب یبزگیطًسگبى ٍؾیلِ ثِ زاًف وِ اؾت

 تفؿیط هؿتلعم زاًف وؿت وٌٌس. هی هطثَط قسُ لجلی ایزبز ی تزطثِ اظ وِ ؾبذتبضّبیی ثِ ضا اعالفبت ایي ٍ تفؿیط ضا رسیس

 حل ثطای یبزگیطی فطایٌس ایي. قَز ؾبذتِ ّبی هَرَز ؾبذتبض هیبى رسیسی ضٍاثظ تب اؾت یبزگیطًسگبى ی ثِ ٍؾیلِ فقبل

 اؾت. ضطٍضی زاًف اظ هتفىطاًِ ٍ فقبل اؾتفبزُ ی ًمبزاًِ اؾتسالل، تفىط هؿألِ،

 

 انواع یادگیری از منظر سازنده گرایی

قرهی ذَز , ذلك فقبل ؾبذتبض زاًف اظ تزبضة قرهی ذَز. ثِ ثیبى زیگط ّط یه اظ یبزگیطًسگبى ثط اؾبؼ تزبضة 

یه تفؿیط قرهی اظ رْبى هی ؾبظز ٍ ثط ایي ثبٍض اؾت وِ زاًف یه قرم ثِ قرم زیگط لبثل اًتمبل ًیؿت ؛ ظیطا زاًف 

 حبنل تفؿیط قرهی اظ تزبضة اؾت وِ تحت تبحیط فَاهل هرتلف چَى : ؾي , رٌؽ , ًػاز ٍ لَهیت هی ثبقس.

زطثِ هؿتمین ؾبذتِ هی قَز.ٍ شّي ضا هبًٌس نبفی ای وِ زضًٍساز ثط اؾبؼ ایي ًؾطیِ ، زاًف زض  فطایٌسی هؿتوط ثب  ت

ّبی رْبى ضا اظ ذَز فجَض هی زّس تب ثِ ٍالقیتی هٌحهط ثِ فطز زؾت یبثس ، تلمی هی وٌس..ثٌبثطایي ؾبذتي گطایی ثطذالف 

هقتمس  ا ًفی ًوی وٌس. ٍضفتبضگطایی ٍ قٌبذت گطایی زاًف ضا هؿتمل اظ شّي ًوی زاًس ٍ ثب ٍرَزی وِ رْبى ذبضد اظ شّي ض

اؾت ّط وسام اظ هب لَافس ٍ الگَّبی ذبل ذَز ضا تَلیس هی وٌین . فلؿفِ ی ؾبذتي گطایی زض فلؿفِ ی فول گطایی زیَیی 

پیبم انلی آى ایي اؾت وِ زاًف ثِ یبزگیطًسگبى  ٍ ضیكِ زاضزانَل ؾبذتي گطایی ثط پبیِ ی آگبّی اظ یبزگیطی اؾتَاض اؾت.

ثلىِ یبزگیطًسگبى زاًف ضا ذَز ثطای ذَز هی ؾبظًس.ّسف ًْبیی ؾبذتي گطایی،حوبیت اظ زاًف آهَظاى اؾت. هٌتمل ًوی قَز 

تبزض آًْب هْبضت حل هؿئلِ ،تفىطاًتمبزی،تزعیِ ٍتحلیل،آفطیٌف ٍاضظقیبثی ضا تمَیت وٌس. زیسگبُ ؾبظًسُ گطایی تغییط اظ اًتمبل 

 یطًسگبى ضا پیكٌْبز هی زّس.زاًف ثِ ٍؾیلِ ی هقلن ثِ ؾبذت زاًف تَؾظ یبزگ
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 ػوامل موثر بر یادگیری

تبویس زاضز. زضتسضیؽ  ؾبذتي گطایی ثیكتط ثط ایزبز ٍ عطاحی هحیظ ّبی یبزگیطی ثِ ربی عطاحی آهَظقی  ًؾطیِ

اظهَاز آهَظقی اؾتفبزُ هی قَز وِ فطاگیطاى ثتَاًٌسثب آًْب ثِ زؾت ٍضظی ثپطزاظًس. زضٍالـ قىلی اظ اوتكبف ّسایت قسُ ٍرَز 

زاضز.تب یبزگیطًسگبى ثب ضاٌّوبیی هقلن، فطنت وكف فقبل،وبٍقگطی ، ثحج ٍگفتگَ،اضظیبثی ًمغِ ًؾطات ٍاؾتسالل ٍتجبزل 

بزگیطی هكبضوتی ٍروقی هَضز تكَیك ٍحوبیت لطاض هی گیطز. ّسف ثِ ٍرَز آٍضزى فمیسُ ضا پیسا وٌٌس. زضایي تسضیؽ ی

لحؾِ ی )آّبى(اؾت. لحؾِ ای وِ فطاگیط ًبگْبى ولوِ ی )فْویسم(ضاثطظثبى هی آٍضز. ضٍیىطز ؾبذتي گطایی ٍ ٍیػگی هقلن 

بذت زاًف اؾت.زضایي فطایٌس هقتمس ثِ ایي ًؾطیِ یىی اظ ًمف ّبی هْن هقلن ًمف آؾبى ؾبظی فطایٌس اذص تزطثِ ٍ ؾ

پطؾف گطی , چبلف گطی ٍ  یبزگیطًسُ زض هطوع یبزگیطی اؾت.ٍهقلن ًمف ضاٌّوب ٍتؿْیل وٌٌسُ ضا ثبظی هی وٌس ٍ اٍ ضا ثِ

 ذَز تكَیك هی وٌس. تسٍیي فطضیِ ّب , اًسیكِ ّب ٍ زؾت آٍضزّبی

(زض ضاثغِ ثب یبزگیطی زٍ لبفسُ 1995فلس )ثرف هْوی اظ ًمف هقلن زضفضبی ؾبذتي گطا؛ ؾؤال وطزى اؾت. ٍى گالؾطظ

اٍل ایي وِ توبم فْویسى ّب اظ عطیك تفىط ثِ زؾت هی آیس ٍ تفىط فطآیٌسی اؾت وِ یبزگیطًسگبى ثبیس :»ضا گَقعز هی وٌس 

 حطوتی آغبظ هی قَز. – آى ضا ذَز اًزبم زٌّس. زٍم ایي وِ ؛ تفىط اًتعافی ّوَاضُ ثط اؾبؼ قىلی اظ فقبلیت ضٍاًی

 

 قص فناوری در ضیوه تدریس سازنده گرایین

یبزگیطی، ثِ ٍیػُ ذلك هحیظ ّبی یبزگیطی تقبهلی ٍ ؾبظًسُ -زض فطایٌس یبززّی  ًمف فٌبٍضی اعالفبت ٍ اضتجبعبت

 اّویت ثؿیبضی یبفتِ اؾت. هطٍض ازثیبت تئَضی ّبی یبزگیطی حىبیت اظ تبحیط فویك هفطٍضبت تئَضی ؾبظًسُ گطایی ثط وبضثطز

، ّوِ 21ظ ّبی آهَظقی زاضز.اّویت عطح ایي هَضَؿ اظ آًزبؾت وِ ثط اؾبؼ ؾٌبضیَی هساضؼ آیٌسُ زض لطى زض هحی

هساضؼ ثبیس ثِ هٌبثـ ٍ اثعاضّبی فٌبٍضی رْت ذلك، ًكط، شذیطُ ٍ هسیطیت اعالفبت ٍ زاًف هزْع قًَس. لصا، ًؾط ثِ گطایف 

هساضؼ تَرِ ثِ ایي ًىتِ ضطٍضی ثِ ًؾط هی ضؾس وِ پبیِ ّبی  زض قسیس رطیبى ّبی آهَظـ ٍ یبزگیطی ثِ ؾوت اؾتفبزُ اظ

قىل گیطی تفىط، عطاحی ٍ اؾتفبزُ اظ ایي اثعاضّب ثب ّسف ؾبذت زاًف ٍ ایزبز هحیظ ّبی ذالق ٍ ًَآٍض ثبقس. ثطذی هحممبى 

ٍیػُ اظ عطیك وبهپیَتط هی  ضوي اقبضُ ثِ ضاثغِ لَی ٍ تئَضی ؾبظًسُ گطایی ثط ایي ثبٍضًس وِ ثطای اًزبم انالحبت آهَظقی ثِ

ثبیؿت اظ تئَضی یبزگیطی ؾبظًسُ گطایی آگبّبًِ اؾتفبزُ وطز. فٌبٍضی اظ ٍیػگی ّبی انلی تئَضی یبزگیطی ؾبظًسُ گطایی هی 

 .ثبقس. چطاوِ ّط زٍ زضپی اوتكبف فطزی ٍ ؾبذت زاًف ثطهجٌبی هحیغْبی یبزگیطی فقبل ّؿتٌس

ٍالقیت ذَیف ضا هیؿبظًس یب حسالل آًطا هجتٌی ثط ازضان ٍ تزطثیبت ذَز تفؿیطهی  ثِ فمیسُ ؾبظًسُ گطایبى، یبزگیطًسگبى

وٌٌس. ثٌبثطایي زاًف قرهی تبثـ تزطثیبت پیكیي، ؾبذتبضّبی شّي ٍ افتمبزات قرهی اؾت وِ ثطای تفؿیط اقیبء ٍ ٍلبیـ 

رتوبفی وِ ثِ ٍؾیلِ شّي فْویسُ هیكَز هَضزاؾتفبزُ لطاض هی گیطز. آًچِ یه قرم هیساًس زض ازضان اظتزطثیبت فیعیىی ٍ ا

ثطاؾبؼ ایي ًؾطیِ زاًف تَؾظ فطزؾبذتِ هی قَزٍتَلیسزاًف فطآیٌسی هؿتوطاؾت وِ تزطثِ ی اًفطازی اظرْبى  ز.ضیكِ زاض

ًؾطیِ ّبی آهَظقی ًَیي ؾبظًسُ گطایی ثط تفىطاًتمبزی، حل هؿئلِ، تزطثیبت یبزگیطی هقتجط، هصاوطُ  .ضاؾبظهبى هی ثركس

بفی زاًف ٍضٍـ ّبی آهَظقی ّوىبضی وِ ًمف هقلن ضا اظ اًتمبل زٌّسُ اعالفبت ثِ تؿْیلگط یبزگیطی ٍ ثِ فٌَاى یبٍض ارتو

زاًف آهَظاى ثطای ایٌىِ آًْب فقبالًِ ثب اعالفبت ٍ هَاز ضٍثطٍ قًَس ٍ فْن ذَز ضا ؾبذتوٌسوٌٌس، تغییطهی زٌّس. ثِ ثیبى زیگط، 

 .یبز ثگیطًسزاًف آهَظاى یبز هی گیطًس چگًَِ 
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 وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران

  فضای مجازی و فلسفه ی تربیت 

 7931دانطگاه سیستان و بلوچستان

 

 نقص فراگیر در ضیوه تدریس در سازنده گرایی

ذَزـ ، تٌْب ثِ ٍؾیلِ ی زؾت ٍ پٌزِ ًطم وطزى ثب قطایظ هؿئلِ ی هَرَز، رؿت ٍ رَ ٍ وكف ضاُ حل ّبی فطاگیط

ّط چٌس ًؾطیِ ی ٍیگَتؿىی، ثِ فٌَاى تأحیط   .)ًِ رسا اظ زیگطاى، ثلىِ زض اضتجبط ثب هقلن ٍ وَزوبى زیگط( یبز هی گیطز

گصاضتطیي ًؾطیِ ثط تَؾقِ ی ؾبذتي گطایی ارتوبفی قٌبذتِ هی قَز، اهب ثطذی اظ هحممبى هقتمسًس، ضیكِ ی ؾبذتي گطایی 

زیَیی هقتمس ثَز، اؾبؾبً رٌجِ ّبی ضٍاى قٌبذتی ٍ ارتوبفی تقلین ٍ تطثیت ثِ . اؾتارتوبفی زض افتمبزات ربى زیَیی 

یىسیگط ٍاثؿتِ اؾت ٍ تقلین ٍ تطثیت حس ٍؾظ ثیي ایي زٍ، یب تطریح یىی ثط زیگطی ًیؿت. اٍ ٍرَز تقلین ٍ تطثیت ضا ثِ فلت 

ؾِ ارتوبفی اؾت وِ ثِ فطاگیطًسگبى ووه هی لسضتوٌس وطزى فطز ثط هَلقیت ّبی ارتوبفی هی زاًؿت. ٍی هقتمس ثَز، هسض

 .وٌس تب زاًف ذَز ضا ثِ نَضت ارتوبفی ثؿبظًس

اظ ًؾط زیَیی، تٌْب ضاُ آگبّی فطاگیطًسگبى اظ هیطاث فطٌّگی قبى، ؾبذتي تزبضة یبزگیطی اؾت ٍ ظثبى ثِ فٌَاى ٍؾیلِ  

تالـ اٍ ثطای لحبػ وطزى ثقس فطزی )شٌّی( ٍ ثقس ای ٍاؾظ ثطای یبزگیطی، اهىبى تكطیه هؿبفی افطاز ضا فطاّن هی آٍضز. 

آقىبض هی قَز. زیَیی ضٍاى قٌبؾبى هقبنط  هحیظ، ٍ ظًسُ هَرَز ی ضاثغِ ی اًسیكِ زض زاًف ؾبذت فطٌّگی –ارتوبفی 

  .ذَز ضا ثِ ذبعط ثطضؾی فطز ثِ عَض هزعا اظ هحیظ اعطافف، هَضز اًتمبز لطاض هی زاز

تخجیت ٍ ثبظًوبیی ًیؿت، ثلىِ ًَفی فطایٌس هساذلِ ای اؾت. ّن چٌیي، زاًف ثِ یه  اظ ًؾط زیَیی، زاًؿتي فطایٌس 

ٍالقیت ذبضری هؿتمل هقغَف ًیؿت، ثلىِ ّوَاضُ فول زض آى هكبضوت زاضز. اظ ًؾط زیَیی، ٍالقیتی ثسٍى تزطثِ ٍرَز ًساضز 

ٍالقیتی رسیس هی آفطیٌس. اظ ًؾط  (ول زاًؿتيٍ ٍالقیتی وِ ثِ ٍؾیلِ ی تزطثِ هتأحط ًكَز، هَرَز ًیؿت. ّط فولی )هبًٌس ف

  .زیَیی، زاًف فمظ اظ هَلقیت ّبیی پیسا هی قَز وِ زض آى یبزگیطًسگبى ثبیس آى ضا اظ تزبضة هقٌی زاض ثطزاقت وٌٌس

 

 نقص مؼلم در ضیوه تدریس ساخت گرایی

  .هٌبثـ هی پطزاظًس هقلوبى ثِ ربی ؾرٌطاًی ٍ اضائِ اعالفبت ثِ ضاٌّوبیی یبزگیطًسگبى ٍ هسیطیت ▪

  .هقلوبى ثِ ربی آى وِ ثِ ؾؤاالت پبؾد زٌّس یبزگیطًسگبى ضا ثطای یبفتي پبؾد ّسایت هی وٌٌس ▪

  .هقلوبى ثِ ربی آى وِ نطفبً هحتَا ضا تْیِ وٌٌس ثِ عطاحی تزبضة یبزگیطی ثطای زاًف آهَظاى هی پطزاظًس ▪

آهَظاى تساضن هی ثیٌٌس ٍ یبزگیطًسگبى ضا تكَیك هی وٌٌس وِ ذَز هقلوبى ؾبذتبض انلی ٍ چبضچَة وبض ضا ثطای زاًف  ▪

  .فطآیٌس یبزگیطی ضا وٌتطل وٌٌس

  .هقلوبى چكن اًساظُ ّبی هتفبٍت یه هَضَؿ ضا اضائِ هی زٌّس ٍ ثط هْن تطیي زیسگبُ ّب تأویس هی وٌٌس ▪

  .ّوىبضی ٍ آهَظـ ضا ضّجطی هی وٌٌسهقلوبى ثِ ربی آى وِ ثِ تٌْبیی تسضیؽ وٌٌس، ثِ نَضت گطٍّی ثب یىسیگط  ▪

هقلوبى ثِ ربی آى وِ قرهبً ثط هحیظ تسضیؽ وبهال وٌتطل زاقتِ ثبقٌس ثب هكبضوت زاًف آهَظاى ایي وبض ضا اًزبم هی  ▪

  .زٌّس

 .هقلوبى ثِ ؾجه ّبی یبزگیطی زاًف آهَظاى حؿبؾیت ثیكتطی ًكبى هی زٌّس ▪
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 تربیت ایرانوهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و 

  فضای مجازی و فلسفه ی تربیت 

 7931دانطگاه سیستان و بلوچستان

 

 فؼالیت های فراگیران

  .ثِ ربی آى وِ هٌفقل ٍ پصیطای زاًف ثبقٌس ٍ فقبلٌس ٍ ثِ ؾبذت زاًف هی پطزاظًس فطاگیطاى ▪

  .ثِ ربی حفؼ وطزى اعالفبت ٍ حمبیك ثِ حل هؿئلِ ّبی پیچیسُ هی پطزاظًس فطاگیطاى ▪

  .هَضَفبت ضا اظ چكن اًساظّبی گًَبگَى هالحؾِ هی وٌٌس فطاگیطاى ▪

  .ؾؤاالت ذَز ضا ثطضؾی هی وٌٌس ٍ ثطای یبفتي پبؾد ّبی هٌبؾت ثِ رؿت ٍ رَ هی پطزاظًس فطاگیطاى ▪

ثِ نَضت گطٍّی ثب یىسیگط وبض هی وٌٌس ٍ ثب اًزبم زازى فقبلیت ّبی هكبضوتی هؿئَلیت ّسایت ٍ وٌتطل یبزگیطی  فطاگیطاى ▪

  .ذَز ضا فْسُ زاض هی قًَس

  .هی وَقٌس فقبلیت ّبیی اًزبم زٌّس وِ ثب ظًسگی حطفِ ای آًبى زض اضتجبط اؾت فطاگیطاى ▪

  .تِ ثبقٌس ٍ ذَزقبى ظهبى ؾطفت یبزگیطی ضا تٌؾین وٌٌسهی وَقٌس هؿتمل، ذَزوبض ٍ ذَزاًگیر فطاگیطاى ▪

  .ثِ ربی آى وِ ثِ گصضاًسى اهتحبى ثیٌسیكٌس، هی وَقٌس زاًف ذَز ضا ثِ وبض گیطًس فطاگیطاى ▪

ثِ رؿت ٍرَی ضاّجطزّبی یبزگیطی هٌبؾت ثطای ذَز هی پطزاظًس ٍ هی وَقٌس ثط ایي اؾبؼ یبزگیطی ذَز ضا  فطاگیطاى ▪

 .ثْیٌِ وٌٌس

 

 ارزضیابی ضیوه تدریس سازنده گرایی

 ثِ ربی اضظقیبثی هحهَل،فطایٌس ؾبذتِ قسى هحهَل ٍتَلیس زاًف اضظیبثی هی قَز.

هقلوبى اظ عطیك چه لیؿت ٍثب هكبّسُ ی فطاگیطاى زض حیي ؾبذتي چیعی،اًزبم تحمیك ٍّوىبضی ٍّویبضی ثب ّن 

 والؾی ثِ گطز آٍضی اعالفبت السام هی وٌٌس.

ثطای فقبلیتْبی پطٍغُ ای اّویت ظیبزی لبئلٌس. ٍاظ فطاگیطاى هی ذَاٌّس ًوبیكگبّی اظ فولىطزّبی ذَز ضا هقلوبى 

 زضهقطو زیس ؾبیطیي لطاضزٌّس.

 اظ آظهًَْبی ثبظپبؾد ٍفولىطزی ثطای اضظقیبثی زاًف آهَظاى اؾتفبزُ هی قَز.

 ّب ٍاثعاضّبی رسیس نَضت هی گیطز.ضٍـ اضظقیبثی ثب تسضیؽ زضّن آهیرتِ اؾت.ٍثب هكبّسات هقلن ٍثىبضگیطی

 اضظقیبثی یبزگیطی ثبیس هقغَف ثِ ًحَُ ی حل هؿئلِ یبزگیطًسگبى زض هحیظ ّبی ٍالقی ثبقس.

 

 فؼالیت گروهی

  .زؾتطؾی آؾبى ٍ اًقغبف پصیط ثِ اعالفبت هٌبؾت اظ ٍیػگی ّبی انلی فٌبٍضی اعالفبت ٍ اضتجبعبت اؾت

ضای اًقغبف اؾت وِ یبزگیطًسُ ثتَاًس اظ هیبى تزطثیبت هتٌَفی وِ زض اذتیبض اٍ لطاض زاضز، زض نَضتی هی تَاى گفت آهَظـ زا

زؾت ثِ اًتربة ثعًس. زؾتطؾی اًقغبف پصیط ؾجت هی قَز زؾتطؾی یبزگیطًسُ ثِ هحتَا تؿْیل قَز ٍ ثتَاى زض ّط لحؾِ ّط 

  .زاز. ثٌبثطایي یبزگیطی قىل فطزی ثِ ذَز هی گیطزهىبى ٍ ثب ؾطفت هٌبؾت تزبضة یبزگیطی ضا زض اذتیبض یبزگیطًسُ لطاض 

زؾتطؾی اًقغبف پصیط ثِ هحتَا ٍ هٌبثـ یبزگیطی اظ عطیك فٌبٍضی ّبی اعالفبتی ٍ اضتجبعی قجىِ ای زض والؼ ّبی 

  .زضؼ هقوَلی، وبضگبُ ّب، هٌبظل ٍ هطاوع زیگط ارتوبفی ٍیػگی ّبی قبذم یبزگیطی الىتطًٍیىی ّؿتٌس
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 اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران وهمیه همایش

  فضای مجازی و فلسفه ی تربیت 

 7931دانطگاه سیستان و بلوچستان

 

زض ایي ظهیٌِ ّب اًَاؿ افعاضّبی گطٍّی ٍ فٌبٍضی وٌفطاًؽ ضایبًِ ای ضا هی تَاى ثطای ایزبز رَ پطؾف ٍ رؿت ٍرَی 

  .ظهبى زض یه هحل حضَض ًساضًس، هَضز اؾتفبزُ لطاض زازگطٍّی هیبى یبزگیطًسگبًی وِ زض هىبى ّبی هتفبٍت اًس ٍ ّن 

ّن ظهبى ٍ ًبّن  گطٍّیاظ عطیك فٌبٍضی ّبی یبزگیطی الىتطًٍیىی یبزگیطًسگبى ٍ هقلوبى هی تَاًٌس ثِ فقبلیت ّبی 

 .ظهبى ثپطزاظًس ٍ ایي تقبهل هوىي اؾت زض هىبى ّب ٍ ظهبى ّبی هتفبٍت نَضت گیطز

 

 راهبردهای تدریس

هحیظ یبزگیطی ؾبذتي گطا ثِ هٌؾَض تحمك ضاّجطزّبی هرتلفی هی تَاًس عطاحی گطزز وِ َّى ثیي ّفت ّسف ضا 

 چٌیي هحیظ ّبیی یبزآٍض هی قَز: ثقٌَاى ضاّجطزّبی

  فطاّن ًوَزى تزطثِ ثب فطایٌس ؾبذت زاًف -1

  فطاّن ًوَزى تزطثِ زضثطضؾی زیسگبُ ّبی چٌسگبًِ  -2

  هطتجظ لطاضزازى یبزگیطی زضثؿتط ّبی ٍالـ ثیٌبًِ ٍ  -3

  تكَیك هبلىیت زض فطایٌس یبزگیطی -4

  تكَیك وبضثطز ضٍـ ّبی چٌسگبًِ ثبظًوبیی  -5

  تكَیك ذَز آگبّی زض فطایٌس ؾبذت زاًف  -6

هی  ربًبؾي ّكت ٍیػگی ضا ثطای هحیظ ّبی یبزگیطی ؾبظًسُ گطا پیكٌْبز  لطاضزازى یبزگیطی زض تزطثِ ارتوبفی  -7

 یي هحیظ ّب وٌس:ا

  ثبظًوبیی ّبی چٌسگبًِ اظ ٍالقیت ضا فطاّن هی وٌٌس.  -8

  ثبظًوبیی ّبی چٌسگبًِ اظ ؾبزُ ؾبظی ظیبز ارتٌبة وطزُ ٍپیچیسگی زًیبی ٍالقی ضا ًكبى هی زّس.  -9

  ثطؾبذتي زاًف ثِ ربی تَلیس هزسز آى تبویس زاضًس.  -11

  ثطتىبلیف انیل زضثؿتط هقٌبزاض تبویس زاضًس.  -11

هحیظ ّبی یبزگیطی اظلجیل هَلقیت ّبی زًیبی ٍالقی یب یبزگیطی هجتٌی ثط هَضز ضا ثِ ربی تَالی اظ پیف تقییي   -12

  قسُ آهَظـ فطاّن هی وٌس.

  تبهل فىَضاًِ زض تزطثِ ضا تكَیك هی وٌس.  -13

  ؾبذت زاًف ضا ثطاؾبؼ هَلقیت اًزبم هی زٌّس.  -14

 بى یبزگیطًسگبى ًٍِ ضلبثت حوبیت هی وٌٌس.اظ ؾبذت روقی زاًف اظ عطیك هصاوطُ ارتوبفی هی  -15

 

 نتیجه گیری

فٌبٍضی یه اثعاض لسضتوٌسی اؾت. قیفتگی ثیف اظ حس زض ثطاثط ایي اثعاض ٍ یب حتی ًفی آى ثِ ذبعط فطاّن ًجَزى ؾبیط 

یؿِ ثب ؾبیط اهىبًبت یب حتی هؿبیل اًگیعقی وبضی ًب ثِ ربؾت ثِ ًحَی وِ حبنلف فمت هبًسى ّط چِ ثیكتط وكَضّب زض همب

 اگط وبضثطز ضایبًِ زض زضٍؼ گًَبگَى تلفیك قَز هبًٌس چؿجی ثطای ٍنل وطزى ٍ . وكَضّب ٍ یب حتی وكَضّبی ّوؿبیِ اؾت
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وٌس. ضایبًِ ّب هی تَاًٌس ثطای ؾبظهبًسّی زازُ ّب، گعاضـ ًَیؿی، اضتجبط ثب زیگط  چؿجبًسى هَضَفبت هٌفقل فول هی

 .زاًف آهَظاى، ارطای تحمیك ایٌتطًتی ٍ تؿْین وبض ثب هربعجبى رْبًی اؾتفبزُ قًَس

هی  ؾبذتي گطایی ثطاؾبؼ ایي فطو ثٌب قسُ اؾت وِ هب ثب تبهل ثط تزطثیبتوبى ٍ ازضاوبتوبى، زًیبیی وِ زضآى ظًسگی

وٌین ضا هی ؾبظین. ّطیه اظ هب هسل ّبی شٌّی ذَزهبى ضا ذلك هی وٌین ٍثٌبثطایي یبزگیطی فطایٌس اًغجبق هسل ّبی 

  شٌّیوبى ثب تزطثیبت رسیس هحؿَة هی قَز.

چٌبى وِ شوط گطزیس اًتمبل هقٌب اظ لجیل هفَْم یب ؾبذتبضّبی هفَْهی اظ فطزی ثِ فطز زیگط اظ هٌؾط ؾبذتي گطایی  

غیطهوىي هی ثبقس لصا هقلوی وِ ّسف تغییط زازى چیعی زض شّي زاًف آهَظ ضا زاضز ثبیؿتی ثطذی اظ تهَضاتی وِ زض شّي 

زاًف آهَظ ٍرَز زاضز ضا ثكٌبؾس. اظ هٌؾط ؾبذتي گطایی ٌّگبهی وِ هقلن تسضیؽ هی وٌس ًجبیس ّطگع نطفب زاًف هَرَز ضا 

ضا ثِ فٌَاى چیعی یمیٌی وِ ثِ ٍؾیلِ ذسا یب ّط وؽ زیگط ذبضد اظ اًؿبى  2+2; 4اضایِ وٌس. ثِ فٌَاى هخبل زض زضؼ ضیبضیبت

ٍضـ ًوَزُ اؾت اضایِ زّس. زضهؿبیلی وِ هقلن هغطح هی وٌس گطچِ ذَز پبؾد ؾَال ضا هی زاًس اٍ ثِ ووه وطزى ثِ زاًف 

ظاى ووه هی وٌس تب زاًف ضا ثؿبظًس ٍ آهَظاى تَرِ هی وٌس، تب ضٍی آظهَزى زاًف فقلی قبى تبهل وٌٌس . هقلن ثِ زاًف آهَ

زضایي ضاؾتب اٍ اظ اثعاضّبیی اظلجیل حل هؿبلِ ثِ یبزگیطی هجتٌی ثطپػٍّف هسز هی گیطز . ثِ عَض ضٍقي ٍآقىبض آهَظـ 

هجتٌی ثط ؾبذتي گطایی اظ ضٍیىطز ؾٌتی آهَظـ هقلن هحَض هجتٌی ثط ؾرٌطاًی هتفبٍت هی ثبقس. تحمیمبت ًكبى زازُ اؾت 

ی ضٍـ ؾبظًسُ گطایی ثِ هطاتت ثیكتط اؾت. زضپػٍّكی وِ تَؾظ وبپطیَ نَضت گطفت ثِ همبیؿِ ضٍیىطز ؾبظًسُ احطثرك

گطایی ثب قىل ؾٌتی آهَظـ یقٌی ؾرٌطاًی پطزاذتِ قسُ اؾت. ثِ عَض ولی هی تَاى هَاضز ظیط ضا ثِ فٌَاى هعایبی ثْطُ 

 ظًسُ گطا للوساز ًوَز:گیطی اظ هقلن ؾبظًسُ گطا ٍ ًمكف زض پطٍضـ زاًف آهَظ ؾب

 -2   ثچِ ّب ثیكتط یبز هی گیطًس ٍ یبزگیطی لصت ثرف تط هی قَز ٍلتی آى ّب ثِ گًَِ ای فقبل زضگیط هی قًَس. -1

تقلین ٍتطثیت ظهبًی وِ ضٍی تفىط ٍزضن ثِ ربی ثِ ذبعط ؾپبضی نطف هتوطوع قَز ثْتط وبض هی وٌس . هقلن ؾبذتي گطا 

یبزگیطی ؾبذتي گطا لبثل اًتمبل هی ثبقس . زضوالؼ ّبی زضؼ  -3 ٍزضن وطزى هتوطوع اؾت. ضٍی یبزگیطی چگًَِ فىطوطزى

 -4 ؾبذت ٍؾبظگطا زاًف آهَظاى ثِ گًَِ ای ثِ یبزگیطی هی پطزاظًس وِ ثتَاًٌس آى ضا زض هحیظ ّبی زیگط ثِ وبض ثجطًس.

س. ٌّگبهی وِ یبزگیطی هجتٌی ثط ؾَاالت ٍثطضؾی ؾبذتي گطایی ثِ زاًف آهَظاى هبلىیت آًچِ آى ّب یبز هی گیطًس ضا هی زّ

فقبلیت ّبی   هقلن ؾبذتي گطا -5 ّبی زاًف آهَظاى ثبقس ٍآى ّب زضعطاحی ٍاضظقیبثی ًمف ایفب وٌٌس ایي اهط ضخ هی زّس.

تي گطا ثِ هقلن ؾبذ -6 یبزگیطی اؾبؾی زضثؿتط زًیبی ٍالقی، ؾبظًسُ گطایی زاًف آهَظاى ضا ثطهی اًگیعاًس ٍزضگیط هی ؾبظز.

 ایزبز هحیظ والؼ زضؼ هجتٌی ثط هكبضوت ٍتجبزل آضا تبویس هی وٌس

 

 منابغ
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 .ات آگبُاًتكبض  هَؾؿِ آى.تـطروِ فـطیسُ هـكبید ٍ فلی ثبظضگبى.تْطاى:  اضتجبعی  ضاّجطزّبی
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 .تطثیت هـسضؼ.زاًـكىسُ فلَم اًؿبًی
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