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 چکیده
های ها و برنامهموفقیت نسل آینده در جهان در حال تحول امروز، بررسی تحوالت روش یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در حوزۀ     

های یادگیری است، تغییرات در ساختار محیطهایی که به تحقق این تحوالت کمک کردهآموزشی است. یکی از مؤثرترین حیطه

معرفی و زندگی و کار در قرن حاضر، همچنین  منظورهای ضروری برای نسل امروز بهشناخت مهارت ،. هدف این پژوهشباشدمی

 است های دانشگاهیپردیس واقع در STEMمراکز نیز و  STEMبه نام  ها،مبتنی بر این مهارت های نوین آموزشیبررسی یکی از برنامه

 .استارائه شدهه، ای برای پرورش نسل آینده به تناسب شرایط و نیازهای آیندعنوان شیوهکه به

های موردنیاز در است، به استخراج مهارتبندی شدهآوری و دستهای جمعدر این پژوهش که اطالعات آن از طریق مطالعات کتابخانه

تعدادی از به معرفی و بررسی باشد پرداخته شده و در نهایت ها میای مبتنی بر این مهارتکه برنامه STEMهزارۀ سوم و معرفی برنامۀ 

 .پردازیمرفته به ویژه امریکا هستند میکشورهای پیش های دانشگاهیضاهای نوینی در پردیسکه ف STEMمراکز 

 

 ها؛ دانشگاهSTEM؛ مراکز STEMهای هزارۀ سوم؛ مهارت: هاکلیدواژه

 

 مقدمه
علمی، توسعۀ  هایاز جمله تسلط کامپیوترها و پیشرفت تکنولوژی، رشد یافته –تحوالت سریع اخیر در جهان امروز          

تغییرات زیادی   - داریهای اقتصادی و سرمایهتقاضا برای نیروی کار و نیز فشار رقابت الگویهای اقتصادی و تغییر سازی، بحرانجهانی

موج تحوالت در جهان، هرچند که کشورمان در زمرۀ این با پیشرفت ها به وجودآورده است. را در جوانب مختلف زندگی انسان

حال، همانند سایر کشورها، از تأثیرات این موج مصون نخواهد ماند و بایستی از امروز، برای این توسعه قراردارد، بادرحالکشورهای 

آشنایی با تحقیقات جدید کشورهای پیشرفته و نحوۀ برخورد آنها با مسأله  شکریزی کرد و بدونموفق نسل آینده برنامه حضور فعال و

 سزایی را ایفا کند.ش بهنق تواند در این امرمی

تغییر الگوهای آموزشی نوجوانان ها در جهانِ دائماً در حال تحول امروز به وجود آمده، به تبع تغییراتی که در سبک زندگی انسان     

تحقیقات  شورایدر تحقیقی که از سوی کنند؛ یی را بر نوجوانان تحمیل میها. این تغییرات، یادگیری مهارتنیز امری انکارناپذیر است

( 1که عبارتند از:  اندشدهعنوان اصلی مشخص  5ها در مهارت میالدی منتشر شد، این  2008ملی امریکا در سال 

  خودمدیریتی/پیشرفتِ خود    (4  های غیرمعمولیمسألهحل( 3  های ارتباطی اجتماعی پیشرفتهمهارت( 2 پذیری سازگاری/تطبیق

که افراد برای حضور و فعالیت مفید در یادشده  21های اصلی قرن ا به عنوان مهارتهاین مهارتاز  تحقیق؛در این تفکر سیستمی   ( 5

 کشورهایها در های آموزشی مختلفی متناسب با این مهارتروشدر این میان،  .کاربندندگرفته و بهها را فراجوامع امروز، بایستی آن

، مهندسی Technology، تکنولوژی Science )علوم STEMتوان به برنامۀ آموزشی گردد که از آن جمله میپیشرفته اتخاذ می

Engineering ریاضیات ،Mathematics) باشد و با تأکید بر گانۀ اشاره شده در باال می5های این برنامه  مبتنی بر مهارت. ره کرداشا

پردازد. اهمیت این برنامه در محافل میاز سنین دبستان تا دانشگاه آموزش علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات به تربیت افراد 

است که به شده STEMیا مراکز ها STEM Centerهای جدیدی به نام گیری محیطآموزشی سایر کشورها به ویژه امریکا، منجر به شکل

 پردازند.به فعالیت می مدارسها و یا صورت مستقل یا در همراهی با دانشگاه
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های آموزشی از گذشته تا امروز پرداخته و های آموزشی و محیطر این مقاله، در ابتدا در قالب پییشنۀ پژوهش، به بررسی روشد     

به اند، گانۀ فوق شده5های ر به اهمیت یافتن یادگیری مهارتت صورت گرفته در قرن حاضر، که منجپس از معرفی و مطالعۀ تحوال

 .داشتها خواهیمواقع در پردیس دانشگاه STEMداخته و مروری بر مراکز پر STEMبررسی برنامۀ آموزشی 

 

 از دیروز تا امروز تعلیم و تربیت -1

 ،خود به خود هم هدف است و هم وسیله. هدف تربیت ،از نوعی اهمیت و ارزش خاص برخوردار است. تربیت "تربیت  "اصطالح      

ها و معلوماتی که جامعه مبتنی بر آنها بوده و و انتقال ارزش دگرگونی و سوق دادن افراد فاقد معلومات به دانش و کسب فرهنگ واقعی

بنابراین، تربیت امری نیست که به یک روش صورت گیرد. هر فرهنگ و تمدنی در  (.21 :1366میاالره،)باشدمی  ،فرد، متعلق به آن است

 و تعلیم"دو عنوان  در قالبتربیت  و تعلیمبندی کلی، اما امروزه تحت یک دسته (. 19 ،همانکند )ورت خاصی عمل میاین مورد به ص

 .پردازیممیها شود که به اختصار به آنمی شناخته "تربیت جدید و تعلیم"و  "تربیت سنتی

برابر هر  های تغییرناپذیر درطرفداران آن، در قالب سیستم ارزش، دارای چند ویژگی بارز است که از سوی تعلیم و تربیت سنتی      

برابر موضوعات  کارانۀ انسان درتربیت سنتی، به دلیل عملکرد محافظه و داشت تعلیمنگاه شود.می بیاننوع نوآوری آموزشی و تربیتی 

الفان آن با جسارت بیشتری بر سقوط این شیوۀ تربیتی رفته مخیابد، اما رفتهمرتبط با تعلیم و تربیت، تا آغاز قرن بیستم ادامه می

. کردهای عصر حاضر، ناسازگار میگیکه آن را با پیچید های فراوانی داشتیوۀ سنتی، کاستیتربیت به ش و تعلیمکنند. پافشاری می

های پیشنهادی نمونه را عدم تطابق تربیت کالسیک، و ، علت اصلی سقوط تعلیم"تعلیم و تربیت جدید"میاالره در کتاب خود با عنوان 

 کردندمیای که به تحسین و تقلید آن وادارش بین شاگرد و شاهکار نمونه واقع در یعنی .داندمیبا واقعیت  ،به وسیلۀ آموزش سنتی

اشتغاالت فعلی ما  ای باهایی که هیچ نوع رابطهاصرار در پناه بردن به گذشته و نزدیک شدن به نمونه با فاصلۀ زیادی وجود داشت و

 همان،دهد)اند چیزی به دست نمیفایده در نظر گرفته شدههای بیندارد، دیگر هرگز جز یک وارث ساده تجاربی که برای ایجاد فعالیت

47 .) 

روز افزون تعلیم و تربیت  هایتر شده و از اینجا مسئولیتامروزه مسائل به نسبت تحول اجتماعی، بیش از پیش زیادتر و پیچیده      

های مربیان ریزی تعلیم و تربیت جدید، هر چند روشدر پایه. شودنتیجه می ،که در فکر تسخیر مستقیم دنیای امروزی است جدید

ده و با این حال در عمل از نوعی تجانس برخوردار بو ،، اغلب با یکدیگر متفاوتند"انقالب کپرنیکی تعلیم و تربیت  "بزرگ در انجام 

متفکرین بزرگ قرون گذشته از قبیل: مون تنی، ویوس، کومنیوس، الک، روسو و دیگران، . هستندانی دارای اصول مشترک فراو

آزادی فرد، پیگیری سعادت و استفاده از زمان حال، تهییج طبیعت، فعالیت  ای از قبیلاساسیهای تعلیم و تربیت جدید را، با اصول پایه

، هدف "تعلیم و تربیت جدید"در کتاب  گاستون میاالره(. 50-49 همان،هر نوع تشریفات و غیره پی ریزی کردند ) خالقه و آگاهی، طرد

تربیت جدید را نیل به موازنه میان پاسخگویی به نیازهای خاص کودک و نیز آموزش مقتضیات اجتماعی به نسبت  و از تعلیم

های جامعۀ آینده را ترین ویژگیسخن گفتن از انسان فردا شامل این مطلب است که کلیداند. بنابراین، های زندگی آینده، میضرورت

های اصلی تعلیم و تربیت سنتی و تعلیم و تربیت جدید، جدولی حاصل از مقایسۀ ویژگی .اش بشناسیممشکالت قابل مالحظه همراه با

 شود که به خوبی نشانگر تقابل این دو روش تربیتی است. می
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تعلیم و تربیت جدیدتعلیم و تربیت سنتی

آموزش از مشکل به سادهآموزش از ساده به مشکل:کودکان از فهم مسائل مشکل ناتوان اند.

حفظ کردن مطالب: میل به ساده کردن هرچیز در این شیوۀ تربیتی 

باعث می شود که دانش آموز تنها نقش یک کارآموز را داشته باشد که 

فقط از قدرت حفظ کردن برخوردار است.

فعالیت مرکب: فعالیت کودک فعالیتی مرکب است. یعنی استفادۀ 

همزمان از حافظه، تخیل، هوش و... از طریق فعالیتهای آزاد 

کالسی)انتخاب، اختراع و ایجاد(.

کوشش در رقابت: برای "شاگرد خوب" بودن دائماً در کوشش و رقابت با 

همکالسی ها است. دادن پاداش و جایزه نیز باعث تقویت و حفظ رقابت 

دائمی می شود.

ایجاد عالقه: عالقه و آگاهی از ضرورت، در یک نقطه ادغام می شوند و 

بدون نیاز به تنبیه، انضباط خودبه خودی به وجود می آید و به جای 

رقابت و فردیت، روحیۀ همکاری جایگزین می شود.

قدرت معلم و تنبیه: به منظور مجبور کردن دانش آموز به کوشش و 

رقابت، مربی از قدرت استفاده می کند و دانش آموز روحیۀ اطاعت و 

پیروی پیدا می کند.

تعلیم و تربیت "لبخند": معلم تلقین می کند، به حرکت در می آورد و 

برمی انگیزد و شاگردان از طریق بازی و تجربه می آموزند و تنبیه و 

تحقیر و هرگونه جو سرکوب و اطاعت حذف می شود.

نقش پررنگ و اصلی مربی و نقش کمرنگ دانش آموز)در حد یک 

کارآموز(

خود آموزی و خودکنترلی توسط خود دانش آموزان و ایجاد جو آزادی و 

اعتماد در کالس باعث می شود که مربی تنها نقش مشاور و سرپرست 

داشته و نقش اصلی در یادگیری را دانش آموز ایفا کند.

فردیت: دانش آموز به عنوان یک فرد در نظر گرفته می شود و رابطۀ 

معلم با هر شاگرد، نقش اصلی تربیتی را دارد.

گروه: تنظیم کنندۀ رفتار هریک از اعضا است و رابطۀ هر عضو با سایر 

اعضای گروه، نقش اصلی تربیتی را دارد.

اصرار در پناه بردن به گذشته و نزدیک شدن به نمونه ه ای غیرواقعی که 

هیچ سنخیتی با اشتغاالت امروز ندارند.

اهمیت کار و گنجاندن زندگی کودک در فعالیت های درسی، تا تعلیم و 

تربیت در تناسب کامل با  واقعیت زندگی فرد باشد و به تعادل رابطۀ فرد 

 و جامعه بیانجامد.
 

اکنون، در راستای تربیت جدید باید منطبق با زندگی فعلی باشد، به تحقق منتهی شود و از هم و بر طبق نظرات مربیان جدید، تعلیم

آنچه برای همۀ مردم، حتی طرفداران تعلیم و تربیت حال آنکه،  .(63 همان،)گام برداردکه دائماً در حال تحول است، ساختن جامعۀ فردا 

در رشد و توسعۀ فکر و ذهن انتقادی و خالقیت سهیم بوده و حس همکاری بین افراد بایستی روشن است این است که آموزش  ،سنتی

ها در امر آموزش، باید قادر باشند افرادی های یادگیری به عنوان یکی از مؤثرترین مؤلفهو به این منظور محیط مردم را تسهیل کند

 (.156 همان،)تر تربیت کنندتر و آگاهمسئول

 

 های یادگیریمحیط -2
تحت تأثیر ، 20قرنو میانۀ اوایل  داشته است. در بر حوادث تأثیرگذار بسیاری را در حوزۀ آموزش در 20به طور کلی نیمه اول قرن      

ریزی تعلیم و تربیت نوین، مراکز تحقیقاتی مختلفی در های پیاژه، فروید، روسو، دیویی و دیگر متفکران تأثیرگذار در پایهاندیشه

افرادی  60 در دهۀهای گوناگون آموزش شکل گرفته و به طور خاص توجه به فضاهای آموزشی نیز در این زمان صورت پذیرفت. حوزه

در قانون تعلیم  1975به تحلیل و تأثیر عوامل محیطی مانند معماری مدارس پرداختند تا آنجا که حتی در سال  "فرنه"طرفدار نهضت 

در این (. 70 :1370، ویال  و میاالرهآموزشی دارای نقش تربیتی است)فضاهای شود که معماری و تربیت فرانسه به این مطلب تأکید می

شاید دگرگون شود. بود، آموزان که براساس سلطۀ معلم و اطاعت انفعالی دانشرزوی همگان این بود که فضای کالس سنتی سالها آ

ها در این دوران، نگاهاست. ساز توجه به الگوهای مدارس باز بودههای شدید علیه مدارس سنتی عامل اصلی و زمینهبتوان گفت واکنش

تدریج، نیاز به مدارس های مربوط به اجزاء طراحی معطوف بود و بهتر متوجه درون فضاها و کیفیتهای آموزشی بیشدر طراحی محیط

رفته با افزایش جستارهای علمی، ابعاد مثبت و منفی این طرح اما رفته(. سیزده :1388کاملنیا، های باز، بیشتر محسوس گردید)با پالن

آموزان که دانش ، کارایی مناسب ندارد، مادامیمدرسۀ بازکند، گیفورد نیز عنوان میچنانکه رابرت  (.10 همان،) بیشتر مشخص گردید

های باز روش آموزشی نیز تغییر کند کنند. هر آنجا که در کالسهای گذشته دریافت  میهای درس دادنشان را از مدارس با روشروش

آموزان و شاگرد و تغییرات جدی در ابتکار و استقالل دانش دادن گروهی و متنوع بودن شود، روابط صمیمی بین معلمو شامل درس

 (.Gifford, 1987: 285شود)دیده  می

کاملنیا، آموزان است)ها و نیز عملکرد دانشها و مهارتها از آموزش برای باال بردن هرچه بیشتر قابلیتامروزه بسیاری از خواسته      

ها مورد نیاز است که های مختلفی از فضاکنند ترکیب(. به این منظور، در زمینۀ طراحی مدارس چنانچه تحقیقات پیشنهاد می65 ،1388

 منبع: نگارنده های تعلیم و تربیت سنتی و جدید.: مقایسۀ ویژگی1ل شماره جدو
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های مبرم شخصی را برآورده سازد؛ این شیوۀ طراحی، به های جمعی در حل مسائل، استفاده از تکنولوژی و استفادهقابلیت مشارکت

 (.US department of education, 2000: 2یادگیرنده است)دنبال جایی است که هرکس خود 

ها در دریافت و خلق ها و پویا کردن آنهای بچههای جدید یادگیری براساس افزایش میزان یافتهاین اعتقاد وجود دارد که مدل     

های آموزشی یادگیری با نظریههای دهد که تطابق طرح محیطگروهی است. مطالعات نشان می موضوعات با تأکید بر اهمیت کار

باشند تا بیشترین تطبیق را از  بایست بیشترین قابلیت را برای انعطاف داشتهمدارس می .تواند باعث رشد یادگیری باشدجدید، می

 (.10-5همان، ها و نیازهای داخل و خارج مدرسه  به عمل رسانند)خواسته

 

 های هزارۀ سوممهارت -3
های گستردۀ قرن بیست و یکم را  در زمینۀ بدنۀ خاصی از دانش یاد گرفته و به کار تحقیقات حاکی از آن است که افراد مهارت

ها به آموزش این مهارتبراساس این تحقیقات،  .(National Research Council, 2008, 2000; Levy and Murnane, 2004)برند می

که (. تاحدیLevy and Murnane, 2004ای از مشاغل و اقتصاد کشورها دارد)پیشرفت دامنۀ گسترده آموزان نقش ارزشمندی دردانش

های آموزشی مدارس پرداخته به برنامه 21های قرنهای تجاری و آموزشی به طرفداری و دفاع از ایدۀ ورود مهارتبعضی از گروه

 شود.رائه میا هااین مهارتدر ادامه مصادیقی از ( Hilton,2010, 1اند)

 ای کاری، هپذیری با شرایط نامعلوم، جدید و متغیر. عالوه بر آن سازگاری شامل کنترل فشاروانایی و تمایل به انطباقی: سازگار

 .شودهای دیگر میهای ارتباطی متفاوت و فرهنگپذیری با خصوصیات اخالقی مختلف، سبکانطباق

 های اصلی یک ایدۀ یک شخص با مهارت در هنگام ارتباط در تالش است بخش های ارتباطی/اجتماعی پیچیده:مهارت

درک اجتماعی، ۀ پیچیده را در قالب کلمات، اصوات و تصاویر بیان کند تا به تولید مفاهیم مشترک بیانجامد. این فرد به وسیلۀ قو

 .دکنتحریک، گفتگو و  تعلیمات اجتماعی نتیجۀ مثبتی از گفتگو با دیگران کسب می

 ای از گستردهگزیند تا محدودۀ ای مرتبط با موضوع برمیهطرز تفکر ویژ فرد با مهارت حل مسئله غیر معمول: حل مسائل

. حرکت از مرحلۀ با محدود کردن اطالعات، به تشخیص مشکل بپردازدو  ،  الگوها را شناسایی کنداطالعات را بررسی کرده

توانایی تأمل در میزان کارایی یک  -دهی مفهومی اطالعات دارد و مستلزم فراشناختارتباطحل نیاز به دانش نحوۀ تشخیص به راه

های نوین است، حلبرگیرندۀ خالقیت برای تولید راه . این مهارت دراست  -استراتژی حل مسئله و تغییر استراتژی در صورت نیاز

 آورد.دست میدهند را بهه دیگران از دست میهایی را کو فرصت کندظاهر نامربوط را یکپارچه میاطالعات به

 :های مجازی؛ کارِ مستقل و های خود مدیریتی شامل توانایی کار از راه دور، در گروهمهارت خود مدیریتی/ پیشرفتِ خود

 .باشدمیبر کار خود  بخش و نظارتهانگیز

 :تأثیرگذاری عمل، تغییر، یا نقص یک بخش از  این مهارت به توانایی درک نحوۀ عملکرد کلی سیستم، نحوۀ تفکر سیستمی

ها و نیز ارزیابی سیستم ،هاآنالیز سیستم ،گیریپردازد. این مهارت شامل قضاوت و تصمیمهای آن میسیستم در دیگر بخش

 (Bybee, 2009: 4) .باشدیند یک کار میآکشف منطق چگونگی تعامل عناصر مختلف فر
افتد. بنابراین فرآیندی فعال است که توسط یادگیرنده و تحت تأثیر وی اتفاق می ،دهد که یادگیریمیتحقیقات شناختی نشان      

مفاهیم ادراک شده و دانش شخصی، ها را باتوجه به آموز چطور آنها و اینکه دانشاز تعامل میان داده فرآیندی است کهیادگیری 

 .(8همان، )شودحاصل می ،کندپردازش می

به کشف، توضیح، گسترش و ارزیابی پیشرفتشان  قادر باشندآموزان ای ساختارمند شوند که دانشتوانند به گونهها میفعالیت     

 ,Bransford) کنندها به بهترین شکل ظهور پیدا میخورند، ایدهآموزان به نیاز یا دلیلی برای استفاده از افکار برمیوقتی دانش بپردازند.

Brown, and Cocking, 1999:127.) توانند نقش مهمی را در بهبود دستیابی به دهند که تجربیات آزمایشگاهی میتحقیقات نشان می

االت آموزان با سؤدرگیر ساختن دانش ،های یادگیرید. اما ترکیب این تجربیات با سایر فعالیتنآموزان ایفا کناهداف آموزشی دانش

گیری در شکل گیری در طی تحقیقات،آوری و آنالیز داده، استدالل کردن و حصول نتیجهتحقیقاتی، تجربیات طراحی و اجرایی، جمع

خود خودی بههای تشخیصی و تکوینی نیز شیابیارزدر این توالی آموزشی،  کند.را ایفا می واحدهای آموزشی یکپارچه نقش مؤثری

ها آن قدرت تفکر و تأمل )خوداندیشی( آموزان آگاه شده و برای بهبودتوان از میزان پیشرفت ادراک دانشی میجای گرفته و به راحت

 .(NRC, 2006:82)تالش کرد
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آموزشی متفاوتی ارائه شده که مبتنی بر  هایبرنامهها، تبع آنبهها و هزارۀ سوم، مدلدر توجه به نیازهای آموزشی و یادگیری  با     

، مدل مطالعۀ بهبود برنامۀ علوم 2 (CBLمحور)، مدل چالشEs5BSCS 1هایی از قبیل . مدلهستندنیل به اهداف آموزشی جدید 

(SCIS)3 مدل تحقیقی ،PYP4 استفاده از رطورگسترده در کشورهای پیشرفته ب ای که امروزه بههای آموزشیگیری برنامهو... در شکل 

نیازهای آموزشی نسل آینده است، طی چند دهۀ  مبتنی بر ایکه برنامۀ آموزشی STEMاند. شود، نقش مؤثر داشتهها تأکید میآن

، STEMشیوۀ منظور تربیت نیروی ماهر در تدریس بهها بهتدولگذاری گستردۀ عالوه بر سرمایهاخیر، بسیار موردتوجه قرارگرفته و 

صورت  هابه ویژه آیندۀ شغلی آن STEMآموختگانِ باب میزان تأثیرگذاری این برنامه در آیندۀ دانش درنیز ای گستردهتحقیقات 

 .استپذیرفته

 

 (STEM) اس.تی.ای.امبرنامۀ آموزشی  -4

 STEM است که با تأکید بر آموزش علوم  کودکستان تا دانشگاهای برای برنامۀ آموزشی(Science) تکنولوژی ،(Technology) ،

ها آنسازی آموزان دبیرستانی و با هدف آمادهآموزان، به ویژه دانشبرای دانش (Mathematics) و ریاضیات (Engineering)مهندسی 

در  .پردازدبه پرورش نوجوانان می هزارۀ سومهای موردنیاز در دائمًا درحال تغییر کنونی، با تکیه بر مهارت در جهانِ برای زندگی و کار

سازی میالدی، وقتی که تمرکز اقتصادی امریکا به سوی صنعتی 19بیشتر در اواخر قرن  STEMواقع، مفهوم آموزش یکپارچه در قالب 

منظور شناسایی محتوای را به STEM، بنیاد ملی علوم امریکا واژۀ 1990رفت، مورد مطالعه قرار گرفت. در اوایل دهۀ پیش می

های آموزشی، ابداع صورت یکپارچه در محیطژی، مهندسی و ریاضیات، ولی بدون پرداختن به این محتوا بهفرد علوم، تکنولومنحصربه

کند های مختلف وجوددارد، اما منطق حکم میدر میان افراد و گروه STEMامروزه تعاریف گوناگون و متفاوتی از  (.Ostler,2012:29کرد)

باشیم بردی از محتوای آن داشتهمختلف هر گروه، درک تاکتیکی دور وجه به تعاریفکه درصورت موفقیت این برنامه، باید بدون ت

 (.همان)

ها، همچنین طرح پرسش دربارۀ مسائل، مباحثه و ارائۀ و بسط و ارائۀ ایده های گروهیدر این برنامه، با تأکید بر شرکت در فعالیت     

طریق  مشارکت در فرآیندهای علمی از، مایشگاه، کارگاه و یا کالس تئوریحل عملی در قالب گروه یا به صورت انفرادی در آزراه

های )سازگاری، مهارت 21های موردنیاز در قرن نۀ مهارتآموزان امکان رشد در زمیمحور، دانشتحقیقات آزمایشگاهی و یادگیری پروژه

گیری آمادۀ تصمیمکنند و ، را پیدا میر سیستمی(اجتماعی پیچیده، حل مسائل غیرمعمول، خودمدیریتی/پیشرفت خود، تفک-ارتباطی

 :Bybee, 2010)شوندمحیطی، استفاده از منابع، و امنیت ملی میهای زیستوری صحیح از انرژی، کیفیتشخصی، بهره دربارۀ سالمت

996). 

گاهی از موضوعات بی و این برنامه، چیزی بیشتر از یک همپوشانی تصادفی و گاه وسیلۀسازی محتوای دروس بهرعایت یکپارچه     

ادگیری برای یو روشمند  پذیرتطبیقای برای توسعۀ یک شیوۀ عمیق، کند. این برنامه، به ارائۀ مدلی چرخهریاضی و علوم را فراهم می

توانیم به تخمین و چراکه از طریق ریاضیات میاست؛ ای این فرآیند توسعه ریاضیات پایۀ: پردازدمیهای هزارۀ سوم، با تأکید بر مهارت

های ریاضی به منظور ها و الگوریتمشناسی رسمی بپردازیم. همچنین، در علوم نیز از سمبلجستجوی روابط و الگوها از طریق نشانه

کنیم. مهندسی کنند، استفاده میکمک می یِ مفاهیم ریاضیهای فیزیکهایی که ما را در دستیابی به نظریهها و روشدستیابی به فرمول

های فیزیکی علوم بنا نیز بر پایۀ همان نظریه لمسقابلمفاهیم فکری به محصوالت  تبدیلبه عنوان یک طرح ابتکاری به منظور 

لمس از طریق افزایش قابلعنوان روشی برای مدلسازی، بهبود و قانونی)مشروع(سازی آن محصوالت . همچنین تکنولوژی بهشودمی

پردازند تا بتوانند وری تکنولوژی جدید میبه بررسی میزان بهرهاکتشافات ریاضی دوباره  نهایت، در ، واستپیشرفت کردهها، بازدهی آن
                                                            

 ، تقویت روحیۀ اکتشافtEngagemenهای آموزشی درگیرشدن دانش آموز با فعالیتمهارت:  5برپایۀ آموزشی برای آموزش علوم زیستی که  مدل 1

Exploration تقویت قدرت بیان و تعریف مسائل ،Explanation توانایی شرح و بسط و توجه به جزئیات ،Elaboration قدرت ارزیابی ،Evaluation 

 .(Bybee,2009:4)باشدمی

باشد که ایدۀ آن توسط گروه شرکت اپل بنا نهاده شد. تمرکز این روش بر سأله محور جان دیویی )فیلسوف آموزشی( میاین رویکرد آموزشی براساس آموزش م 2

 .(The New Media Consortium,2009)است ، تجربۀ کارگروهی، حل مسائل واقعی و اقدام عملیآموزانجلب مشارکت دانش
  (,.2006،7Bybee et alآموزان، ابداع و اکتشاف است)فاز اصلیِ مشارکت دانش 3که دارای  شوداین مدل شامل یک چرخۀ یادگیری می 3
اصلِ فرم )توصیف وقایع(، عملکرد) نحوۀ کارکرد(، نسبت میان علت و معلول، تغییر)نحوۀ ایجاد شدن تغییر  8ای که بر برنامۀ آموزشی تحقیق محور و چندرشته 4

 International)استوار است وۀ ارتباط هر شیء با سایر اشیاء(، نقطه نظرات، وظیفه شناسی) وظیفۀ ما چیست؟( و تأملنحدر اشیا(، ارتباط و پیوستگی)

Baccalaureate Organization,2010, 10). 
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به درستی  های نوین، پاسخگوی نیازها و شرایط جدید و متفاوت باشند. این چرخه اگرر روشطبیق مستمطریق ارزیابی، بهبود و ت از

 .(Ostler,2012:29-31)اجرا شود، یک فرآیند پیشرفت فکریِ بزرگ مقیاس خواهد بود

که فعالیت داشته باشند، درنهایت  علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات(ها )کدام از زمینه در هر آموزانشباتوجه به این برنامه، دان     

آگاهند. آنها با طرح یک  ،انداند و اینکه چرا آن را یادگرفتهاز چیزی که یادگرفته که کامالً شوندای تبدیل میهای حرفهبه یادگیرنده

پردازند. نتایج را دهند و یا به توسعۀ سناریوهای مربوط به سؤالشان میکنند، آزمایش انجام میریزی میکنند. طرحسؤال شروع می

باید امکان پرسیدن سؤال، طراحی آزمایش،  STEM. در مرکز هر برنامۀ موفق کنندمی کنند و به جواب سؤال دست پیداامتحان می

ترین اهداف این برنامه که و به این ترتیب یکی از مهم (.32همان، )آموزان باشدتولید محصول، امتحان نتایج و ارزیابی آنها، برای دانش

 گردد.تربیت نیروی کار مفید برای آینده است، محقق می

از سوی وزارت آمار و اقتصاد امریکا، بخش بازرگانی، منتشر شد، به تفصیل به مسألۀ افزایش تقاضای  2011ای که در سال مقالهدر      

است. در این مقاله، این افراد را به عنوان تزریق کنندۀ خالقیت و شدهپرداخته STEMکرده با برنامۀ بازار کار برای افراد تحصیل

های جدید و صنایع جدید، همچنین ایفاکنندگان نقش مؤثر در رشد های جدید، شرکتاز طریق تولید ایده پذیری در جامعهرقابت

کند. در طی دهۀ اول می های مهم امریکا برای موفقیت در آینده یادها به عنوان مؤلفهاز آن شدهار و ثبات اقتصادی امریکا دانستهپاید

التحصیالنی فارغاست. همچنین در این مقاله احتمال نبود کار برای ر از سایر مشاغل بودهسه برابر بیشت STEM، رشد مشاغل 21قرن 

 ,Langdon, McKittrick)بینی شده استبسیار کمتر از کارکنان سایر مشاغل پیش اندآموزش دیده STEMکه با این برنامه و در مراکز 

Beede, Khan and Doms, 2011:1) . عنوان یکی از مقتضیات تعریف آن به، با افزایش توجهات به محتوای این برنامه و اهمیت روازاین

ها صورت مستقل و یا در سایت مدارس و دانشگاهبهها( STEM Centerمراکزی با همین نام )ابتدایی تا دبیرستان و دانشگاه،  آموزش

 احداث شدند.

 

 STEMمراکز  -5
و یا به صورت مستقل در جوامع  –ها ها و دانشگاهدبیرستان –ها در فضاهای آموزشی  STEM centerعنوان  امراکزی ب خیراًا    

بوده و با رویکردهای مختلف به پرورش نسل  STEMاند که پایۀ برنامۀ آموزشی آنها ویژه در امریکا، شروع به فعالیت کردهپیشرفته به

هستند. در  STEMین محیط برای تربیت متخصصان براساس برنامه و محتوای ها بهتراما در این میان، دانشگاهپردازند. آینده می

دسترس بودن نیروی متخصص، امکانات تخصصی و دسترسی به منابع آکادمیک و سایر منابع آکادمیک و سایر منابع فیزیکی از جملۀ 

در یک دانشگاه متمرکز  STEMاهداف  توان فرض کرد کهبنابراین میها است. STEM Centerگیری های مناسب برای شکلزیرساخت

تر است که در محیط دبیرستان، مدلی کلیمناسب برای  STEMکه، مدل درحالی .بر تحقیقات تخصصی و محصوالت تخصصی است

 .(Ostler,2012:31)های موفقیت هستندهسته STEMپذیرِ ای و تطبیقآن، یادگیریِ یادگیری و یادگیری محتوای تعاملی، چندرشته

رفتار است. به این معنی که، این برنامه دراین سطح، بیشتر -در سطح دبیرستان، دارای رویکرد پرورش میکرو STEMآموزش یکپارچۀ 

متمرکز است. هرفرد با توانایی و امکان رشد در  STEMسازی افراد برای تخصص در نظم های فردی از طریق آمادهبر موفقیت

ها شرکت واقع در دانشگاه STEMرفتار همین سیستم در مراکز -های ماکروبرنامهتواند در می، بیشتر STEMهای مرتبط با تخصص

توانند در حل مسائل کامالً تخصصی در ها میاست.(، چون آنچراکه قبالً در سطح دبیرستان برای این منظور آمادگی کسب کرده کند

 .(همان)باشندسطح ملی مشارکت داشته

 ROLEبر اساس آزمون  هادانشگاهی و ارزیابی اشتراکات طراحی فضا در آن STEMزیر به معرفی چند نمونه از مراکز جدول 

 :استپرداخته
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ارزیابی براساس مدل ROLEمعرفیشماره

سیمای فیزیکی: ساختمان ها عمدتاً به گونه ای متناسب با تحقق شعار "علم در معرض دید 

همگان" )Science On Display( طرا حی شده اند.

فضای بیرونی: فضاهای بیرونی، به عنوان مکمل فضاهای داخلی برای ترغیب تعامالت فردی و 

اجتماعی فضاهای سبز در مجاور ساختمان و در ایدۀ طراحی ساختمان به منظور ایجاد ارتباط 

مستقیم بیرون و درون و همچنین به عنوان فضایی برای یادگیری موضوعات و تکنولوژی های 

زیست محیطی متناسب با نیازهای امروز، طراحی شده است.

فضاهای اجتماعی: 

- ایجاد فضاهای عمومی باعث افزایش احساس اجتماعی می شود.

- ایجاد فضاهای خلوت برای فعالیت های فردی متمرکز و خودمدیریتی دانش آموزان می باشد.

دسترسی به رسانه:  یکی از مقتضیات یادگیری تحقیق محور و پروژه محور، دسترسی به 

تکنولوژی و رسانه برای مربیان و دانش آموزان است که دراین مراکز به خوبی تأمین شده است.

فضاهای عبوری و مسیرهای رفت و آمد: 

- مسیرهای رفت وآمد و راهروها عمدتاً در ارتباط نزدیک و در قسمت هایی بدون واسطه با 

فضاهای یادگیری هستند و یا خود به صورت فضاها یا مسیرهایی برای یادگیری طراحی می شوند.

- مسیرها و فضاهای عبوری خارج از این مراکز، بر دعوت کنندگی ورودی تأکید می کنند.

نمایش بصری: 

- ورودی ساختمان دعوت کنندۀ مخاطبان می باشد.

- عمدتاً ساختمان این مراکز در همخوانی نسبی با سایر ساختمان های داخل کمپ دانشگاه 

می باشد.

- فرم ساختمان نشان دهندۀ یک محیط تحقیقاتی و یادگیری می باشد.

- ساختمان به گونه ای طراحی شده است که محیط، نظر مخاطب را به فعالیت های در حال انجام 

در داخل مرکز، جلب می کند.

میزان سالمت و ایمنی:  ایجاد فضای سالم و ایمن و بدون تنش )به لحاظ روانی و فیزیکی( برای 

دانش آموزان و مربیان.

تأثیرکلی:

- محیط یادگیری دوستانه، با تأکید بر اجتماع پذیری دانش آموزان با هم ساالن و دانشجویان و 

اساتید، امکان برنامه ریزی شخصی و گروهی به منظور حل مسائل جدید و درنتیجه، خود مدیریتی 

و پیشرفت خود که در نهایت به پیشرفت گروه و حصول نتیجه منجر می شود.

- پیشرفت مهارت های ارتباطی و نیز سازگاری از طریق شرکت در پروژه های گروهی و فردی و 

تعامل نزدیک و علمی با سایر هم ساالن و یا متخصصان و پیشرفت تفکر سیستمی و تفکر انتقادی 

در طی فرآیندهای یادگیری.

بنا

Hagerstown Community 

College STEM Center ِساختمان جدید علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات

)STEM( کالج Hagerstown واقع در مریلند امریکا، با 

محوریت آموزش و تحقیق در رشته هایی چون تکنولوژی 

انرژی های جایگزین، بیوتکنولوژی، امنیت سایبری، مهندسی 

مکانیک و ریاضیات می باشدکه البته توجه خاصی به بحث 

انرژی های جایگزین و دوست دار محیط زیست دارد.

North Dakota State 

University STEM Lab
ساختمان جدید علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیاتِ 

)STEM( دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی واقع در ایالتی به 

همین نام در امریکا، با محوریت تحقیقات میکروبیولوژیک و در 

اختیار قراردادن فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی استاندارد 

برای دانش آموزان و دانشجویان، طراحی شده است.

فضاهای یادگیری: 

- انعطاف در طراحی فضاهای یادگیری با هدف امکان صورت پذیرفتن یادگیری فردی و گروهی در 

قالب مشارکت در فعالیت های فردی و گروهی، مدنظر قرارگرفته است.

- جوِّ یادگیری تحقیق محور و پروژه محور با تکیه بر کارگروهی، فضای محرک و بدون تنشی را 

ایجاد می کند.

- ارتباط فضاهای داخلی و بیرونی، قدرت مانور و خالقیت را افزایش می دهد.

Saint Francis University 

Science Center
این مرکز واقع در ایالت پنسیلوانیا امریکا، با محوریت امکان 

ایجاد فرصت تحقیق و تجربه در زمینه های شیمی، علوم 

زیستی، علوم پزشکی و مهندسی محیط زیست، برای 

دانش آموزان به شیوه ای فراتر از آنچه در مدارس و کالس های 

درس معمول است، راه اندازی شده است.

Delaware County 

Community College-STEM 

Complex این مرکز واقع در ایالت پنسیلوانیا امریکا، باهدف حمایت از

روش های آموزش نوین –همچون، کار در گروه های کوچک، 

یادگیری فعال دانش آموزان، استفاده از ابزارهای مولتی مدیا، 

کالس های کوچکتر و رویکردهای چند رشته ای- و همچنین 

برخورداری از انعطاف فضایی برای نوآوری های آموزشی آینده، 

طراحی شده است. این مجموعه شامل دو ساختمان است که 

یکی به علوم، مهندسی و ریاضیات اختصاص یافته و دیگری 

مختص فعالیت دانش آموزان در زمینۀ تکنولوژی می باشد.

Montgomery College 

STEM Center

این مرکز واقع در ایالت مریلند امریکا و با محوریت تحقیقات 

درباب علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی می باشد. در این 

مرکز سعی شده از انرژی های تجدید پذیر استفاده شود و توجه 

به محیط زیست از اهداف طراحی آن می باشد.

1

2

3

4

5

 منبع: نگارنده .دانشگاهی و ارزیابی اشتراکات طراحی فضا در آنها  STEMمعرفی چند نمونه مرکز  :2جدول شماره  

 

ها در پژوهان بیشتر و تقویت روحیۀ مشارکت آناست، جذب دانشتوجه قرارگرفتهبیش از هرچیز مورد STEMآنچه در طراحی مراکز 

با ارائۀ راهکارهای مختلف  –داده شده گونه که در جدول فوق نشانهمان –باشد که این مسأله می STEMامر یادگیری در قالب اهداف 

 است.ریزی آموزشی، حاصل شدهن برنامهاز منظر طراحی و همچنی
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 گیرینتیجه -6
است امریکا بسیار موردتوجه واقع شدههای اطع ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهآموزشی مقریزی در برنامه STEM، برنامۀ در دهۀ اخیر     

منظور شناخت و معرفی این هایی بهاخیر در کشورهای اروپایی، آسیایی و استرالیا با برگزاری همایش و سمینار، تالش هایو در سال

 است.های آموزشی ملی شدهریزیبرنامه و ضرورت پرداختن به آن در برنامه

تقاضا در عرصۀ علم، صنعت و تکنولوژی  در تربیت نیروی کار مورد STEMدهندۀ تأثیر برنامۀ تحقیقات و آمارهای اخیر نشان     

به عنوان آخرین فضای آموزشی تأثیرگذار بر فرد قبل از ورود به  –تواند به خوبی رابط میان دانشگاه ن برنامه میایرو، باشد، از اینمی

 ین ارتباط را فراهم کند. او عرصۀ صنعت و تکنولوژی باشد و بهبود و گسترش  -بازارکار

باشد که پذیر میمخاطبین آن، امکان احتیاجاتو  آنختن تخصصی به این برنامه، در بستر فضاهای متناسب با نیازها و اهداف اپرد     

در این زمینه و شناخت و ارزیابی  های کارشدهمطالعۀ تطبیقی و بررسی قیاسی نمونهبا مدنظر داشتن آنچه در این تحقیق به صورت 

های آتی به دستورالعملی برای طراحی این فضاها دست توان در پژوهشمیارائه شد،  (ROLEاس آزمون )براسها اشتراکات طراحی آن

 باشد.پذیر امکانتواند وزی نیز مییافت که حتی تعمیم این دستورالعمل به سایر فضاهای آموزشی امر
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