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چکیده
استیم ،ایده یادگیری بینرشتهای را شامل میشود که دانش آموزان از طریق یک ترکیب واقعی رشتهها ،یاد میگیرند و میتوانند
مسائل را در یک زمینه واقعی حل کنند ،لذا هدف این مقاله برداشتن گامی در راستای معرفی هر چه بیشتر این رویکرد نوین
آموزشی و ارائه تصویری روشن جهت عملیاتی کردن این چارچوب در سیستم آموزشی است .روش این پژوهش مرور نظاممند
میباشد .جامعه این پژوهش متشکل از  725مقاله درباره آموزش استیم است که بین سالهای  6111تا  6161میالدی در مجالت
معتبر علمی ارائهشدهاند .نمونه پژوهش ،شامل  01مقاله که بهصورت هدفمند و بر اساس غربالگری در مراحل مختلف ،مورد
مطالعه عمیق و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از مرور نظاممند و تحلیل کیفی محتوای  01مقاله مورد مطالعه حاکی از آن است
که رویکرد آموزشی استیم شامل تحقیق علمی و فرآیند طراحی مهندسی ،یادگیری مبتنی بر مسئله ( ،)PBLیادگیری مبتنی بر
پروژه ،رویکرد جنبش سازنده ،رویکرد مبتنی بر همکاری و رویکرد توالی است .با استفاده از هر یک از رویکردهای شناساییشده
میتوان روش آموزشی استیم را در کالس درس اجرا نمود و از مزایای این روش آموزش بهره برد.
کلید واژه ها  :رویکردهای آموزشی ،استیم ،مرور نظاممند.
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مقدمه
قرن بیست و یکم یک دوره منحصربهفرد از پیشرفتهای فناوری و گسترش جهانیسازی بوده است که از وقایع دهههای
گذشته پیشی گرفته است .برنامه ریزان آموزش در سراسر جهان تمام تالش خود را میکنند تا نسل آینده دانش آموزان را برای
تبدیلشدن به افرادی با سواد فناوری تبدیل کرده و در مواجهه با افزایش رقابتهای اقتصادی ،به موضوعاتی چون علم ،فناوری،
مهندسی و ریاضیات عالقهمند کنند .بااینحال ،این موضوعات بهطور جداگانه آموزش داده نمیشوند بلکه باید در یک رویکرد
میانرشتهای منسجم ادغام شوند (خاین و آرپاتامانیل .)6109 ،0شیوههای نوین آموزشی به سمت یکپارچهسازی و ادغام
حوزههایی که قبالً مجزا و جداگانه در نظر گرفته میشدند ،تمایل دارند( .استروود و باینز .)6109 ،6تحقیقات در مورد
یکپارچهسازی نشان میدهد که «تعداد زیادی از مطالعات روی دانش آموزان از دوره اول دبستان تا آخر دبیرستان ،از این مفهوم
حمایت میکنند که یکپارچهسازی به دانش آموزان کمک میکند تا یاد بگیرند ،به دانش آموزان انگیزه میدهد و به آنها در
ساخت مهارتهای حل مسئله کمک میکند» (سرنیاک ،6100 ،3ص .)707 .تحلیل و بررسی آموزش یکپارچه توسط هورلی0
( ،)6110برای دورههای ارائهشده برای آمادگی معلمان را نشان میدهد و شایستگی رویکردهای یکپارچه و موضوعی را برای
برنامه درسی بیان میکند .او دریافت که اکثر تحقیقات تجربی از آموزش یکپارچه پشتیبانی میکنند و همچنین پیشنهاد میکنند
که ادغام مهارتهای یادگیری ،انگیزه و مهارتهای حل مسئله را تقویت میکند .پارک راجرز و هابل ( )6112همچنین یک
بررسی مختصر در مورد مزایای آموزش یکپارچه ،ازجمله به حداکثر رساندن زمان آموزشی ،تقویت مفاهیم ،یادگیری طرز فکر
گسترده و تقویت ارتباطات متقابل درسی ارائه میدهد (سرنیاک.)6100 ،
متأسفانه ،اکثر برنامههای درسی مدارس ابتدایی در حال حاضر از هم جدا شده و مجزا هستند ،محدوده زمانی مشخصی به هر
موضوع اختصاص دادهشده و کم ادغام میشوند (واتانابه و هانسلی.)0992 ،7
این رویکرد بین رشتههای گسسته باهم ارتباط برقرار میکند و به یک موجودیت موسوم به نام«استیم» تبدیل میشود .به گفته
تسوپروس" ،آموزش استیم یک رویکرد میانرشتهای برای یادگیری است که در آن مفاهیم دقیق دانشگاهی با دروس دنیای
واقعی همراه میشوند بهطوریکه دانش آموزان در زمینههای علوم ،فنآوری ،مهندسی و ریاضیات ،بین مدرسه ،جامعه ،کار و
اقتصاد جهانی ارتباط برقرار میکنند (خاین و آرپاتامانیل.)6109 ،
در کنار پیشرفت در برنامه درسی استم ،2مربیان بیشتر مدعی هستند که برای عملکرد خوب در جامعه آینده ،نسل جوان باید
به مهارتهای قرن بیست و یکم شامل خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی مجهز شود .بحث رو به رشد در میان معلمان وجود دارد
که هنر " باید در برنامه درسی استیم گنجانده شود تا خالقیت و نوآوری موردنیاز خود را افزایش دهد .اضافه کردن هنر و طراحی
آن ،استیم را به استیم تبدیل میکند (لیائو.)6102 ،5
هرو و کویگلی )6105( 2معتقد است که استیم ایده یادگیری بینرشتهای را شامل می شود که دانش آموزان از طریق یک
ترکیب واقعی رشته ها ،یاد میگیرند و آنها میتوانند مسائل را در یک زمینه واقعی حل کنند .در تدریس بینرشتهای ،دانش
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آموزان چنان در حل مسئله مشغول میشوند که هیجانزده میشوند دانش قبلی را بیرون بکشند و مفاهیم جدیدی را از رشتههای
مختلف استیم یاد بگیرند تا به یک راهحل برسند.
چارچوب استیم در کشورهایی همچون ایالت متحده امریکا ،کانادا و کره جنوبی در سالهای اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته
است؛ و این چارچوب آموزشی تبدیل به یک مسئله حیاتی در سیستم آموزشی این کشورها شده است .و روش ادغامی استیم
یک اصل حیاتی در بازسازی آموزشی مدرسه است (کیم و چا.)6102 ،0
بااینحال ،با توجه به اینکه مدت زیادی از معرفی این چارچوب نمیگذرد ،رویکرد خاصی برای استیم وجود ندارد که
پرورش استعداد یکپارچه حوزه زمینههای این چارچوب متمرکز باشد و تحقیقات کمی در این خصوص انجامشده است.
هدف از این مقاله برداشتن گامی در راستای معرفی هر چه بیشتر این رویکرد نوین آموزشی و ارائه راهکارهایی جهت
عملیاتی کردن این چارچوب در سیستم آموزشی است.
مبانی نظری
بر اساس اطالعات موجود ،بنیان نظری آموزش استیم از دیدگاه دیویی و پیاژه منشأ گرفته است:
دیویی و اهمیت تجربه
بهطور سنتی ،مجموعه آموزشهای در کالس درس ،بیارتباط به زندگی واقعی و تجربه فعال دانش آموزان است .بهعنوان
مثال ،دانش آموزان میتوانند آلودگی آب را با خواندن کتاب درسی و بررسی عکسها بررسی کنند نه از طریق آزمایش فعال و
تجزیهوتحلیل کیفیت آب در ساحل یک رودخانه در معرض خطر ،به رهبری یک متخصص آلودگی محیطزیست .دیویی
تصریح کرد که آموزشوپرورش به فلسفه جدید نظریهای نیاز دارد که از تجربه برای پشتیبانی از راههایی که دانش آموزان دانش
میسازند ،استفاده میکنند .تأکید بر پیوستن آموزش و تجربه بود« .وحدت اساسی فلسفه جدید در این ایده یافت میشود که بین
فرآیندهای تجربه واقعی و آموزش رابطه نزدیک و ضروری وجود دارد»(دیویی.)0932 ،
بهاینترتیب ،دانش آموزان با موضوعات مربوط به حوزههای محتوایی واقع در زمینههایی که از ساختار دانش پشتیبانی
میکنند ،درگیر میشوند .این انتقال که توسط دیویی پیشنهاد شد ،مشارکت دو اصل مهم را پیشنهاد میکند )0 :دانش آموزان و
( )6تجربیات زنده .دیویی تحقیق انسان را بهطور مداوم با تعامالت بیولوژیکی بین ارگانیسم و محیط ادامه میدهد تا مبنایی عینی
برای توصیف هر دو موضوع مشکلساز در مورد موقعیتهای مشکلساز و آنچه در مورد تصمیم آنها مشخص میشود ،تعیین
کند.
دیویی ادامه داد :برای ایجاد نظم عملیاتی که در آن تجربه بهصورت خودکار قابل تکرار باشد ،تالش میکند .اگر قرار باشد
از تجربیات در کالس استفاده شود ،مربیان نیاز به یک روش عملی برای اجرای ساختارهای نظری تحقیق دارند .دیویی بر
جمعآوری منظم شواهد تجربی ،از طریق استفاده از حواس و تدوین استنتاجهای مبتنی بر آن مشاهدات حسی تأکید کرده است.
دیویی ( )0933روشی را برای پشتیبانی از ساخت دانش در یک تجربه خاص ایجاد کرد:
مشاهده شرایط اطراف.
آگاهی از آنچه در گذشته در موقعیت های مشابه اتفاق افتاده است
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قضاوت در مورد آنچه را مشاهده میکند جمع میکند تا ببیند داللت آنها چیست.
پیاژه 0و چرخه یادگیری
ژان پیاژه به دنبال درک فرایندی بود که در آن فرد برای ایجاد دانش بر اساس تجربه کار میکند« .هوش ،بهعنوان یک کل،
به شکل ساختاری شکل میگیرد که الگوهای خاصی از تعامل بین موضوع یا سوژهها و اشیاء اطراف یا نزدیک آن را تحت تأثیر
قرار میدهد ».پیاژه از طریق تحقیقات خود ،روند تحقیقات را بهعنوان روشی که در آن افراد دائماً با محیط ارتباط برقرار میکنند،
فهمید .پیاژه اظهار داشت که روند ایجاد دانش ،در حقیقت ،یک سری از شهودهای بازگشتی است .افراد از طریق فرآیند کارکرد
ذهنی مداوم با جذب ،انتقال به حالتهای انطباق و سازش و پایان دادن به ادغام دانش جدید حرکت میکنند .با قرار دادن هدفمند
دانش آموزان در شرایطی که مطالبی فراتر از حد شناختی را باید یاد بگیرند ،آنها وارد وضعیت عدم تعادل میشوند .پیاژه ادعا
کرد که با قرار دادن دانش آموزان در شرایط عدم تعادل شناختی و ایجاد فرصتهایی برای ساخت تعادل ،دانش آموزان میتوانند
نقشههای کامالً مفصلی از تفکر بسازند .یادگیری مبتنی بر تحقیق میتواند موشکافی دقیق روش را نشان دهد و میتواند احتماالت
را برای درک بیشتر باز کند (پیاژه.)0921،
روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی است و با توجه به روش اجرا ،مطالعه نظامدار یا سیستماتیک تلقی میشود .در مطالعات مرور
نظاممند ،پژوهشهای انجامشده درباره یک موضوع خاص بهطور مختصر و مفید در اختیار قرار میگیرد و برای مرور مقاالت از
قواعد دقیق تبعیت میشود (رجب نژاد ،شیروانی ،خزانهداری .)0327 ،در مطالعات مرور نظاممند ،ابتدا اهداف و پرسشهای
تحقیق باید مشخص شوند .سپس برای دستیابی به پاسخ پرسشهای مطرحشده ،متناسب با اهداف پژوهش ،مقاالت انتخاب و پس
از چندین مرحله غربالگری و مطالعه عمیق ،نتایج حاصل میشوند (دی لو ،ملنیچاک ،ماری و پالمر.)6102،6
جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه مقاالت پژوهشی معتبری است که در زمینهی آموزش استیم ،در بازه زمانی سال 6111
تا  6161میالدی به چاپ رسیده باشند .نمونههای این پژوهش ،از بین کلیه مقاالت در این بازه زمانی ،پس از غربالگری این
مطالعات از طریق مطالعه عنوان و چکیده مقاالت استخراجشده و انتخاب مقاالت مرتبط و حذف مقاالت غیر مرتبط ،به دست
آمد غربالگری مجدد با مطالعه مقدمه و نتیجهگیری مقاالت غربالشده مرحله قبل و انتخاب مقالههای مرتبط و حذف مقالههای
غیر مرتبط انجام گرفت .ارزیابی نهایی مقاالت مستخرج از مرحله قبل ،با مطالعه آنها و در نظر گرفتن اهداف پروژه انجام میشود
و در پایان ،با انتخاب نهایی مقاالت ،دادههای جمعآوریشده از این پژوهشها طی چند مرحله ،کدگذاری میشوند ،سپس
مقولههای کانونی استخراج میگردد.
فرایند انجام پژوهش نظاممند عبارت است از :تحقیق شناسایی و دریافت مقاالت از منابع و پایگاههای موردنظر -6 .مطالعه
عنوان و چکیده -3.مطالعه مقدمه و نتیجهگیری -3.ارزیابی مقاالت -0.انتخاب مقاالت واجد شرایط -7 .استخراج اطالعات
موردنظر -2.تحلیل یافتهها (کنعانی ،حسنزاده ،الهی و طباطبائیان.)0395 ،
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گامها
گام اول :شناسایی و دریافت مقاالت از منابع و پایگاههای موردنظر
در این پژوهش ابتدا کلیه مقاالت علمی معتبر از طریق جستوجوی کلیدواژههای  ،STEAMاستیم ،آموزش تلفیقی،
آموزش یکپارچه در پایگاههای اطالعات داخلی ازجمله  Irandoc ،Magiran ،Normags ،Sidو همچنین پایگاههای
اطالعاتی در خارج از کشور ،ازجمله  Science Direct ،Springlink ،Google Scholar ،Scopusو  Ericشناسایی
شدند .در مرحله بعد ،موارد تکراری و خارج از بازه زمانی مطالعه ،پس از غربال اولیه از مطالعه حذف شدند و وارد مرحله دوم
غربالگری شدند .معیار غربالگری در این مرحله ارتباط با موضوع و هدف تحقیق و حذف منابع غیر مرتبط است .الزم به ذکر
است در مرحله اول غربالگری ،عناوین و در مرحله دوم ،چکیده مقاالت بررسی شد.
گام دوم :ارزیابی مقاالت و انتخاب مقاالت واجد شرایط
در این مرحله به ارزیابی مقاالت جهت انتخاب مقاالت مرتبط و واجد شرایط اختصاص دارد .مالکها و معیارهای گزینش
و دستهبندی مقاالت ،به شرح زیر است:
.0

مقاالت منتشرشده در زمینهی آموزش استیم

.6

پژوهشها باید اطالعات کافی در ارتباط با اهداف پژوهش گزارش کرده باشند .از اینجهت ،پژوهشهایی بررسی

خواهند شد که الگوهای آموزش استیم را گزارش کرده باشند.
با توجه به جست و جوی انجامشده  725مطالعه در راستای مالکهای ورود به پژوهش یافت گردید که بخشی از این
مطالعات برای ورود به مرحله تحلیل نهایی مناسب نبودند و بر اساس معیارهای خروج در فرایند غربالگری ،از فرایند تحلیل
پژوهش خارج شدند .معیارهای خروج این پژوهش شامل موارد زیر است:
-0

پژوهشهایی که فاقد کیفیت الزم علمی بودند و در مجالت و کنفرانسهای بیاعتبار انتشاریافته بودند.

-6

پژوهشهایی که اطالعات کافی و مرتبط با اهداف این مطالعه گزارش نداده بودند و به تأثیرات آموزش استیم پرداخته

بودند و به الگوهای آن اشارهای نداشتند.
بنا به معیارهای ورود و خروج پژوهشها ،کل مطالعات مرتبط با کلیدواژهها  725مورد بود و پس حذف پژوهشهای نامرتبط
پس از بررسی عناوین ،بررسی چکیده مطالعات و بررسی متن کامل ،پژوهشهای باقیمانده جهت بررسی 01 ،مورد بود.
گام سوم :استخراج اطالعات موردنظر و تحلیل یافتهها
یافته ها
با توجه به یافتههای حاصل از تحلیل پژوهشهای مرتبط باهدف این پژوهش ،ابتدا کلیه الگوها و روشهای آموزش استیم،
از پژوهشهای مورد تحلیل ،استخراج میشوند .یافتههای این بخش در جدول  0ارائه شده است.
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جدول شماره  .0یافته های پژوهش های مرتبط با الگوهای آموزش استیم
سال

محقق /محققین

6109

استروود و باینز

6109

کریستین لیائو

6109

هنریکسن ،مهتا و

عنوان یا شاخص بررسیشده

نتیجه

تحقیق ،فرآیندهای تحقیق ،هنر و

نویسندگان با استفاده از اصول یادگیری مبتنی بر تحقیق و بررسی احتماالت یادگیری

نوشتن در استیم

مبتنی بر تحقیق ،معتقد هستند که انعطافپذیری در انتخاب روشهای مناسب برای پاسخ
صحیح به پرسشهای مهم علمی ،ریاضی ،فنّاوری و مهندسی ضروری است .بررسی دقیق
تفاوتهای فلسفی و عملی بین تحقیق علمی و فرآیند طراحی مهندسی برای تبیین بهتر
رویکرد تحقیق مبتنی بر یادگیری ارائهشده است.

ایجاد نقشه استیم :رویکرد هنری
یکپارچه برای آموزش استیم

لیائو ،با استفاده از تحلیل محتوا ،رویکردهای درسی موجود در زمینهی آموزش
استیم را بررسی کرده و روابط بین آنها را توصیف میکند .نویسنده «نقشه استیم » را مطرح
کرد و استدالل کرد که باید بهعنوان " راهی برای یافتن اهداف و رویکردهای شیوههای
فعلی استیم و مبنایی برای مربیان هنر و سایر ذینفعان پیشبینی شود که بتوانند در سایر
زمینهها پیشروی کنند".

مهتا

طراحی تفکر به استیم برای تدریس
جهت میدهد

هنریکسن ،جنبههای طراحی تفکر را در برنامه درسی ارائه میدهند .در این فصل،
نویسندگان چارچوب – طراحی تفکر  -را برای ادغام استم و هنرها پیشنهاد میدهند.
نویسندگان ارتباطات بین طراحی ،طراحی تفکر و استیم را شرح میدهند و روشهایی را
که معلمان کالس میتوانند از شیوههای طراحی تفکر برای طراحی مجدد برنامه درسی در
انتقال استم به استیم استفاده کنند ،توضیح میدهند.

6102

کامینسکی

و

رادزیول

طراحی برای استیم :ایجاد هنر
مشارکتی

این مقاله عناصر مشارکتی پروژههای استیم را تعریف و تشریح میکند و راهنمایی
برای نحوه طراحی تأسیسات هنری برای یادگیری که کامالً مشارکتی هستند ارائه میدهد.
برای انجام این کار ،مدلهای اجتماعی و سازمانی نوظهور را ارائه میشود که با
استیم همسو هستند و سپس یک چارچوب طراحی برای ایجاد هنری مشارکتی جدید ایجاد
میکنیم که اهداف یادگیری استیم را برآورده میکند.

سارا ب .بوش و
6102

کریستین ال کوک

ساختار تحقیق استیم :دروس
آموختهشده از تمرین

بوش و کوک سفر خود را با همکاری با معلمان ابتدایی در جوامع یادگیری حرفهای
در سطح مدارس در هنگام توسعه ،پاالیش و اجرای سه تحقیق استیم مبتنی بر مسئله به
اشتراک میگذارند .در کالسهای درس آنها استانداردهای مشترک دولتی مشترک و
استانداردهای نسل بعدی تمرکز جدی روی ریاضیات سطح مدرسه و علوم تعریف شده
است .نویسندگان ادعا کردند که ادغام «درک و شناخت» یکی از مهمترین و قدرتمندترین
جنبههای استیم یکپارچه است که آن را از استم جدا میکند .ازاینرو ،آنها اظهار میکنند
که « تحقیقات استیم نیازی به سناریوهای ساختگی ندارند  -بهجای آن میتوانند
سناریوهای واقعی با جامعهای باشند که دانش آموزان در آن زندگی میکنند ».بوش و
کوک عالوه بر درسهای مهمی که از اجرای این سه تحقیق استیم مبتنی بر مسئله به دست
آمده است ،نکات مفیدی را برای اجرای موفقیتآمیز دستورالعملهای استیم باکیفیت باال
ذکر کرده است.

6102

پارک و همکاران

6102

یانگ هی کیم،

برداشتها و شیوههای معلمان درباره
آموزش استیم در کره جنوبی

برداشتها و شیوههای معلمان از آموزش علوم ،فناوری ،مهندسی ،هنر و ریاضیات
(استیم) در کره جنوبی بررسیشده و به روش نظرسنجی معلمان در مدارس مدل استیم
انجام شده است .نتایج نشان داد که اکثر معلمان کرهای ،بهویژه معلمان باتجربه و معلمان
مرد ،نسبت به نقش آموزش استیم نظر مثبت داشتند .در همین زمان ،معلمان کرهای
چالشهای مختلفی را در اجرای آموزش استیم برجسته کردند ،ازجمله یافتن وقت برای
انجام دروس  ،STEAMافزایش بار کاری و عدم پشتیبانی اداری و مالی

چین سو کیم

توسعه و اعتباربخشی به شاخصهای
ارزیابی صالحیت

این مطالعه چارچوبی برای متخصصان آموزش استیم مشخص میکند .در این
پژوهش شاخصهای ارزیابی صالحیتهای معلمان دبیرستان آموزش استیم به  37بخش
در  5حیطه ارزیابی تقسیم شد

___________________________________________________________

6102

کیم

6100

میلر

6106

ژرژت یاکمن

مدل چرخه آموزش استیم بر اساس
مطالب علمی سنتی کره
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این مطالعه دستاوردهای طراحی و کاربرد میدانی الگوی آموزش استیم را نشان
میدهد که زمینههای علوم انسانی (تاریخ ،جغرافیا و کتابشناسی) را به پنج حوزه استیم
(علم ،فناوری ،مهندسی ،هنر و ریاضیات) اضافه کرده است.
معرفی رویکرد مبتنی بر پروژه ( )PBLبرای آموزش استیم

آموزش  PBLو استیم :تناسب
طبیعی.
ارائه دستورالعملهایی برای اجرای
برنامه درسی استیم در کره بر اساس الگوی

ارائه دستورالعملهایی برای اجرای برنامه درسی استیم در کره بر اساس الگوی
آموزش استیم در امریکا

آموزش استیم در امریکا

رویکردهای آموزش استیم
تحقیق علمی و فرآیند طراحی مهندسی
بهطور سنتی ،ممکن است آموزگاران آموزش علوم را در قالب یک درس واحد که کامالً در محدوده زمای از پیش تعیین
شده برای یک کالس ،مشاهده کرده باشند .یکی از ویژگیهای اساسی تحقیق این است که به ماهیت تجربه اجازه میدهد زمان
مورد نیاز برای بررسی را تعیین کند .یک درس خوب طراحیشده شامل توصیف دقیق از یک تجربه یادگیری است که ممکن
است به مدت  0روز یا چند روز مورد توجه باشد (هامرمان .)6112 ،0تحقیق علمی به دنبال این است تا ضمن ارزیابی دانش
آموزان در طی چرخه یادگیری ،فرصت مداوم برای ساخت دانش ایجاد کند .هامرمان ( )6112مثالهایی از کارهایی که در هر
مرحله مشاهده می شود ،ارائه می کند.
جدول .6مراحل روش تحقیق علمی (هامرمان)6112،
از یک تناقض استفاده کنید تا سواالتی را مطرح کنید تا ببینید دانش آموزان چه میدانند.

مشارکت

یک سوال پرسشی را مشخص کنید .تهیه یک برنامه عملی یا مشارکتی.

اکتشاف

از دادههای تولید شده دانشآموز برای پشتیبانی از یادگیری جدید استفاده کنید؛ و آن را بر دانش قبلی

توضیح

بنا کنید .تصورات غلط یا اختالفات را شناسایی و تصحیح کنید.
سواالت جدید بپرسید .شرکت در تحقیقات بیشتر به گسترش یادگیری.

شرح و بسط

از استراتژی های ارزیابی استفاده کنید تا شواهد یادگیری را در طول تجربه نشان دهید.

ارزیابی

برای دستیابی به اهداف موردنظر ممکن است شیوههای علمی به استفاده از روشهای مختلفی نیاز داشته باشد؛ بنابراین ،یک
دانشآموز میتواند با استفاده از ساختارهای تحقیق علمی ،فرآیندهای طراحی مهندسی ،یا هر دو ،به یک سؤال نزدیک شود.
چنین مشارکت مستقیمی به دانش آموزان در مورد طیف گستردهای از روشها که میتواند هم در داخل و هم خارج از کالس
درس برای بررسی ،مدل و توضیح دنیای اطراف آنها مورداستفاده قرار گیرد ،کمک میکند.
اگرچه هر روش تحقیق بهویژه برای تحقق مجموعه اهداف مختلف مناسب است ،اما نقاط مشترک بین این دو وجود دارد،
ازجمله مدلسازی ،توسعه توضیحات ،مشارکت در بحث انتقادی و تدوین ارزیابیهای دقیق(.شورای ملی تحقیقات.)6106 ،

۱ Hammerman
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ماهیت تفکر نشاندهنده جریان مداوم جذب و انطباق است .در زیر شکل  0نمایانگر سه حوزه فعالیت دانشمندان و مهندسان
است که توسط شورای تحقیقات ملی ارائه شده است.
چارچوبی برای آموزش علمی ( K-06از دوره اول دبستان تا آخر دبیرستان)(شورای تحقیقات ملی ص 07؛ نقل در خاین و
آرپاتامانیل ) 6109 ،

در هر مرحله سه حوزه فعالیت نشان دادهشده است :تحقیق ،ارزیابی و توسعه توضیحات و راهحلها .همانطور که توسط
شورای تحقیقات ملی ( )6106ذکرشده است« ،در واقعیت ،دانشمندان و مهندسان ،در بین این سه حوزه فعالیت ،حرکت میکنند
و فعالیتهایی را انجام میدهند که ممکن است دو یا حتی هر سه حالت را بهطور همزمان درگیر کند( ».ص .)02
با در نظر گرفتن نیازهای جمعیتی متنوع در «دنیای واقعی» ممکن است افراد نگاه متفاوتی بر مبنای فردی که درگیر این تجربه
است ،داشته باشد .در این راستا ،درک این نکته ضروری است که انواع ابزارهای موجود برای تحقیقات علمی میتوانند از
ابتکارات فردی پشتیبانی کنند ،چشماندازهای جدید را فراهم کنند و بینشهای تازهای را فعال کنند.
طراحی مهندسی بر پرسشهایی مانند "چه چیزی قابل توسعه است؟" تأکید میکند "  .طراحی مهندسی اغلب فراتر از
تحقیقات و در حوزه آزمایش ،راهحلهای بالقوه از طریق ساخت و آزمایش مدلهای فیزیکی یا ریاضی و نمونههای اولیه است
که دادههایی را فراهم میکند که ممکن است جمعآوری نشود.
از طریق این آزمایش و ارزیابی سیستماتیک ،یادگیرنده در موقعیتی قرار میگیرد که میتواند ادعاهای مبتنی بر شواهد را
برای یک راهحل موجود ارائه دهد .بااینکه دانش آموزان در طول یادگیری مبتنی بر تحقیق بیشترین کار را انجام میدهند،
فرآیند طراحی مهندسی بهشدت وابسته به تخصص معلم است تا هم محتوا و گامهای رویهای الزم برای انجام یک بررسی مهندسی
را هدایت کند.
اجرای موفقیتآمیز فرایند طراحی مهندسی به مجموعه مهارتهای متفاوتی نسبت به تحقیق علمی متکی است .اگرچه دانش
آموزان هنوز در حال تالش برای ایجاد راهحل و برقراری ارتباط ایدهها با دیگران هستند ،باید رویههای خاصی را دنبال کرد.
شورای ملی تحقیقات ( )6106هفت مؤلفه اصلی در فرآیند طراحی مهندسی را مشخص کرد:
 .0مهندسی با مشکلی شروع میشود که باید حل شود.
 .6مهندسی نیاز به استفاده از مدلها و شبیهسازیها برای یافتن نقاط قوت و ضعف دارد.
 .3تحقیقات به دانش آموزان اجازه میدهد تا اطالعات را به دست آورند و طرحها را تست کنند.
 .0شواهد تجربی برای ادعاها موردنیاز است.
 -7مدلها مبتنی بر دانش جهان مادی است.
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 .2استدالل و مناظره ضروری است.
 .5اگر ایدهها بهصورت واضح و قانعکننده با هم ارتباط نداشته باشند ،نمیتوان فناوریهای پیشرفته تولید نمود.
با حرکت کالس به سمت یک رویکرد مبتنی بر تحقیق برای یادگیری ،مسئولیت دانش آموزان افزایش مییابد .اهمیت توافق
و رابطه مثبت معلمان  /دانش آموزان در علوم بسیار مهم است؛ بنابراین ،در طی هر تحقیق ،گفتمان تعاملی باید وجود داشته باشد.
بااینحال ،هنگامیکه از طریق یادگیری مبتنی بر تحقیق مشاهده میشود ،پدیدههای طبیعی بهطور معمول دانش آموزان را در
موقعیتی از عدم تعادل قرار میدهند زیرا تصورات غلط آشکارا در معرض دید قرار میگیرد.
یادگیری مبتنی بر مسئله ()PBL

یادگیری مبتنی بر مسئله ( )PBLفرایندی است که یادگیری را از طریق همکاری با یکدیگر برای حل یک مسئله در زندگی
واقعی ترویج میکند .دانش آموزان علوم را در کالس به شیوهای انجام میدهند که دانشمندان و مهندسان در گروههای مشترک
همکاری میکنند تا مسائل را حل کنند و چالشها را کشف کنند (ساوری.)6112 ،
ساخت تحقیقات استیم در سناریوهای مبتنی بر مسئله ،به معلمان امکان میدهد تا حل مسئله مشارکتی را تشویق کنند که
مستلزم استفاده و دانش در زمینههای مختلف محتواست و همچنین زمینهای معتبر برای کشف فراهم میآورد .بهاینترتیب ،فواید
استفاده از  PBLشامل موارد زیر هستند ،اما محدود به افزایش دانش محتوای ،تفکر مرتبه باالتر ،یادگیری خود راهبر و مهارتهای
قرن بیست و یکم مانند همکاری ،خالقیت و تفکر انتقادی نیستند (بوش و کاک.)6102 ،
یادگیری مبتنی بر پروژه

اینکه استیم با تأکید بر همکاری یا یکپارچهسازی نزدیک میشود ،یادگیری مبتنی بر پروژه که ریشه در فلسفه یادگیری جان
دیویی با انجام آن دارد .یکی از محبوبترین رویکردهای آموزش استیم  /استم است (میلر.)6100 ،0
طبق نظر توماس ،)6111( 6یادگیری مبتنی بر پروژه دانش آموزان را درگیر در طراحی ،حل مسئله ،تصمیمگیری یا فعالیتهای
تحقیقاتی میکند .در یادگیری مبتنی بر پروژه ،باید به دانش آموزان این فرصت داده شود که در مدت زمان طوالنی ،نسبتاً مستقل
کار کنند؛ تا به دستاوردهای شخصی و در عین حال ،واقعبینانه ،برسند PBL .همچنین توسط تحقیقات مختلفی طرفداری میشود.
از طریق فرآیندهای مرتبط با  ،PBLدانش آموزان میتوانند درگیر یادگیری و استفاده از دانش و مهارتهای استیم باشند و پتانسیل
روشنی برای هنر و استم وجود دارد که برای موفقیت هر پروژه معین به همان اندازه مهم باشد .بااینوجود ،در تأکید بر یادگیری
از طریق انجام پروژههای «انجام  /ساخت» ،بسیاری از برنامههای درسی استم /استیم PBL ،را با یادگیری پروژه محور اشتباه
میگیرند.
یادگیری مبتنی بر مسئله بر فرایند حل مسئله متمرکز است ،اما یادگیری پروژه محور بر محصول نهایی تمرکز دارد که اغلب
یک مورد هنر یا هنر به سبک مدرسه است (گاد .)6103،3اگرچه طرفداران هنر تأکید بر «ساختن» بهعنوان یک مهارت هنری
اساسی دارند ،اما در صورت وجود دانش بسیار کمی ،در صورت وجود ،دانش هنر را در روند ایجاد این پروژهها» آموزش

۱ Miller
۲ Thomas
۳ Gude
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میدهند .با رویکردی از این طبیعت ،ساختن تنها روشی است که هنر در استیم آموخته میشود .درنتیجه ،هنر فراتر از عملکرد
خود بهعنوان ابزاری  /رسانهای برای استم در نظر گرفته نمیشود و یا بدتر اینکه ،عملکرد آن کامالً تزئینی است.
جنبش سازنده
رویکرد دیگری که به افزایش آموزش استم و استیم مربوط میشود ،جنبش سازنده است .جنبش سازنده ،رویکرد عملی و
ساخت محوری 0را در نظر میگیرد ،خصوصاً با رسانههای دیجیتال ،فناوری الکترونیکی و فناوری روباتیک .این جنبش در بین
عموم مردم محبوبیت فراوانی پیدا کرد و همچنین بر آموزش تأثیر گذاشت (هالورسون و شریدان .)6100 ،6در حقیقت ،برخی از
مربیان ،جنبش سازنده را فرصتی برای آموزش استیم  /استم میدانند (داگورتی.)6106 ،3
عالقه به اتصال جنبش سازنده با آموزش استیم اغلب با رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه و یادگیری عملی 0در یادگیری که
در باال توضیح دادهشده است همراه است .از آنجایی که هنر بهطورکلی بهعنوان یک موضوع مفید دیده میشود ،مربیان هنر نیز
جنبش سازنده را در میپذیرند و از آن استقبال میکنند .رویکرد تعلیم و تربیت که توسط سیامپاگلیا و ریچاردسون)6100( 7
استفاده میشود یک جهت مهم برای در نظر گرفتن آموزش استیم از طریق جنبش سازنده است (لیائو)6109 ،
عالوه بر این ،اگرچه مهارت و خالقیت هنری ارزش زیادی دارد ،بسیاری از پروژههای خالق ،عملکرد محور هستند و دوباره
به سمت منافع تابع منفعت اجتماعی ،مانند الکترونیک یا روباتها هدایت میشوند (بوچلی .)6103 ،2بیان مفهومی و پیوندهای
فرهنگی بهندرت در این نوع پروژهها مشاهده میشود؛ بنابراین ،شناسایی اینکه چه چیز هنر میتواند به جنبش سازنده منجر شود.
برای تمایز پروژههای سازنده ،مانند مونتاژ روبات ،از کاربردهای خالقانهتر این فناوری برای بیان ایدهها استفاده شده است .برخی
از مربیان هنر برای رسیدن حرکت سازنده به سطح بعدی ،از اهداف انتقادی استفاده میکنند .به همین ترتیب ،سیامپاگلیا و
ریچاردسون ( )6100با استفاده از آموزش جدی انتقادی برای آموزش ساخت دیجیتال تأکید کردند .این مثالها روشهایی برای
در نظر گرفتن یک آموزش استیم فراتر از ایجاد کاردستی با فناوری پیشرفته است.
رویکرد مبتنی بر همکاری

مطابق مک گرات ( ،)6100ایده تغییر در سیستمها از اوایل تا اواسط دهه  0911ایجاد شده است .در دهه  ،0991مدیران
متوجه شدند که مدیریت دانش بسیار مهم است و مفهوم سازماندهی بهعنوان سیستم پیچیده ظهور مییابد .بهعنوان یک ارگانیسم
زنده ،قابلیتها میتوانند تولید ،شکل و گسترش پیدا کنند .تکامل کارکنان ،مشتریان و ذینفعان و ...همیشه به یادگیری نیاز دارد.
این تالشها معموالً سیستماتیک و توانمند هستند .با نزدیک شدن سیستمهای هوشمند ،سازمانها باید تجربیات کامل و معنیدار
ایجاد کنند .برای انجام این کار ،همدلی پیشنیاز است .شکوفایی انسانها با به اشتراک گذاشتن ایدهها و همکاری در دستیابی به
اهداف مشترک اتفاق میافتد ،نه با احتکار خودخواهی از منابع و قدرت یا از بین بردن رقبا -و مدلهای سنتی سازمانی میتوانند
همدلی را از طریق نیاز تولیدشده به رقابت مهار کنند .رهبری اجرایی نیز  -از فرماندهی و کنترل به همکاری تغییر میکند و یک
سبک باز و مشارکتی ،هنگامیکه دانش و منابع مجاز به گردش آزادانه میشوند ،مؤثرتر است .این نشاندهنده تغییر از رقابت و
تسلط به مشارکت و همکاری است(هندرسون.)6116 ،
۱ making-centered
۲ Halverson & Sheridan
۳ Dougherty
٤ hands-on learning
٥ Ciampaglia & Richardson
٦ Buechley
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این رویکرد در طراحی استیم استفاده میشود .این رویکرد با ایجاد اجتماعی از دانش از طریق تعامل و تجربه ،کاهش نابرابری
در تواناییهای دانش آموزان از طریق محیطهای یادگیری فعال و رشد دانش از طریق حل مسئله مبتنی بر پرسوجو و بازتاب
مداوم را ترویج میکند .بر اساس اصول کلیدی این رویکرد ،تالشهای استیم باید ذهن آگاهی جمعی و یادگیری فعال مبتنی بر
تیم را ارتقا بخشد ،مدیریت تغییرات باید تفاوتهایی در چگونگی سازگاری سریع داشته باشد و از استقالل دانش آموزان نیز
محترم شمرده شود .محیط یادگیری باید مطالبی را فراهم کند و به یادگیرنده کمک کند تا مسیرهای یادگیری جدید ایجاد
کند(همان).
روش طراحی توالی کرهای

آموزش استیم در کره با هدف ترغیب یادگیری خودمحور و ایجاد الهام از لذت یادگیری و همچنین پیوند مطالب با تجارب
یادگیری افراد ،به دنبال همگرایی بنیان و انگیزه آموزشی است .آموزش کرهای استیم سه مؤلفه را برجسته میکند( :الف) طراحی
خالق( ،ب) برخورد عاطفی و (ج) همگرایی و ادغام محتوا .در ادامه هر یک از مؤلفهها تشریح میشوند:
اینجا ،طراحی خالق به فرایندی فراگیر اشاره دارد که توسط آن یادگیرنده ،خالقیت ،کارایی و یک احساس اقتصادی و
زیباییشناختی را برای یافتن راهحل بهینه برای یک مسئله نشان میدهد .این شامل مفهوم مهندسی است که به یک طراحی
فنآوری و مهارت خالق حل مسئله برای ارزشهای مشترک بشریت اشاره دارد (بک و همکاران6100 ،0؛ نقل در پارک و
همکاران.)6102 ،
پایان باز و همکاری ماهیت طراحی خالق است .پایان باز رویکردهای خالقانه دانش آموزان را تشویق میکند و شامل روند
تأمل است .ماهیت مشارکتی این فرآیند امکان ایجاد ارتباط و توجه بیشتر بین دانش آموزان را از طریق انجام فعالیتهای مشترک
و مشترک فراهم میکند .طراحی خالق همچنین شامل فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برای دانش آموزان است تا کل فرایند
خود هدایت شده را تجربه کنند تا محصول نهایی یادگیری در عمل به کار رود .از طرف دیگر برخورد عاطفی به تجربیاتی اطالق
میشود که چرخه مثبت یادگیری خودمحور را امکانپذیر میکند ،درحالیکه دانش آموزان احساس عالقه ،اعتمادبهنفس،
رضایت فکری و احساس موفقیت را تجربه میکنند ،زیرا در یادگیری انگیزه ،اشتیاق ،جریان و معنای شخصی پیدا میکنند .لمس
عاطفی همچنین شامل ایجاد یک رابطه واضح و واقعی بین یادگیرنده و موضوع است ،جایی که یادگیرنده موضوع را بهعنوان
یک هدف شخصی درک میکند .این برخورد احساسی به عناصری میپردازد که غالباً در آموزش مورد غفلت قرار میگیرند
(همان).
عوامل تأثیرگذار بر یادگیری در مقایسه با ویژگیهای فکری تزکیه میشوند و مستعد تغییر از طریق یادگیری هستند .این
بدان معناست که عوامل علی ناشی از عملکرد تحصیلی بیشتر در ویژگیهای عاطفی نه از ویژگیهای فکری نهفته است .تعداد
فزایندهای از مطالعات نشان میدهد که ویژگیهای عاطفی فراگیران را باید بهعنوان تعیینکننده مهم یادگیری در نظر گرفت.
خالقیت و ارزشها از طریق فرایند همکاری و رقابت در گروهها بر اساس یک تصویر مثبت نشان داده میشوند؛ بنابراین ،رشد
شناختی و عاطفی باید در فرایند یادگیری مبتنی بر برخورد عاطفی و تجربه چرخههای مثبت ،بهصورت ارگانیک در ارتباط باشد.

۱ Baek et al
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سرانجام ،ادغام و همگرایی محتوا با هدف پیوند دادن مطالب مطالعه به زندگی واقعی در یک منظر جامع است (کیم و همکاران،0
.)6109
طراحی خالقانه فرایندی است که توسط آن دانش آموزان (بهعنوان یک فرد یا گروهی) تجربه حل موقعیتهای مشکلساز
را به روش خود  -هدایتشده و خالق تجربه میکنند .دانش آموزان از طریق تجربه حل مسئله خودمحور احساس موفقیت
میکنند ،درحالیکه داشتن یک تجربه احساسی که شجاعت و اعتمادبهنفس را در حل چالشهای آینده ایجاد میکند.
بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش ،رویکردهای آموزش استیم با هدف قابلیت اجرا در کالس درس و استفاده از مزایای این روش آموزشی،
به شیوه مرورنظامند شناسایی شدند .رویکردهای شناساییشده آموزش استیم شامل :تحقیق علمی و فرآیند طراحی مهندسی،
یادگیری مبتنی بر مسئله ( ،)PBLیادگیری مبتنی بر پروژه ،رویکرد جنبش سازنده ،رویکرد مبتنی بر همکاری و رویکرد توالی
است.
بر اساس روش تحقیق علمی و فرآیند طراحی مهندسی ،یک درس خوب طراحیشده شامل توصیف دقیق از یک تجربه
یادگیری است تا ضمن ارزیابی دانش آموزان در طی چرخه یادگیری ،فرصت مداوم برای ساخت دانش ایجاد کند .هامرمان
( ،)6112شش مرحله برای روش تحقیق علمی در نظر گرفته است .در مرحله نخست که «مشارکت» نام دارد ،مربی با ایجاد یک
چالش و تناقض ،سواالتی را مطرح می کند تا سطح آگاهی فراگیران را بفهمد .در دومین مرحله ،یعنی «اکتشاف» ،یک سوال
پرسشی مشخص میشود تا منجر به یک برنامه عملی یا مشارکتی گردد .در مرحله «توضیح» ،از دادههای تولید شده دانشآموز
برای پشتیبانی از یادگیری جدید و ارتباط با دانش قبلی استفاده میشود .در این گام همچنین ،تصورات غلط یا اختالفات را
شناسایی و تصحیح میشود .در مرحله « شرح و بسط » ،سواالت جدید مطرح می گردد و با شرکت در تحقیقات بیشتر به گسترش
یادگیری کمک میشود .در نهایت در مرحله «ارزیابی» ،از استراتژی های مختلف ارزیابی استفاده میشود از یادگیری اطمینان
حاصل شود.
بااینکه دانش آموزان در طول یادگیری مبتنی بر تحقیق بیشترین کار را انجام میدهند ،فرآیند طراحی مهندسی بهشدت
وابسته به تخصص معلم است تا هم محتوا و گامهای رویهای الزم برای انجام یک بررسی مهندسی را هدایت کند .طراحی مهندسی
اغلب فراتر از تحقیقات و در حوزه آزمایش ،راهحلهای بالقوه از طریق ساخت و آزمایش مدلهای فیزیکی یا ریاضی و نمونههای
اولیه است که دادههایی را فراهم میکند که ممکن است جمعآوری نشود .سه حوزه فعالیت دانشمندان و مهندسان شامل :تحقیق،
ارزیابی و توسعه توضیحات و راهحلهاست (شورای تحقیقات ملی .)6106 ،اجرای موفقیتآمیز فرایند طراحی مهندسی به
مجموعه مهارتهای متفاوتی نسبت به تحقیق علمی متکی است .اگرچه دانش آموزان هنوز در حال تالش برای ایجاد راهحل و
برقراری ارتباط ایدهها با دیگران هستند ،باید رویههای خاصی را دنبال کرد .شورای ملی تحقیقات ( )6106هفت مؤلفه اصلی در
فرآیند طراحی مهندسی را مشخص کرد .0 :شروع با مشکل .6نیاز به استفاده از مدلها و شبیهسازیها برای یافتن نقاط قوت و
ضعف دارد  .3اجازه به دانش آموزان ،برای کسب اطالعات و تست طرحها .0 .ارائه شواهد تجربی برای ادعاها  .7مدلهای مبتنی
بر دانش جهان مادی  .2استفاده از استدالل و مناظره  .5اگر ارتباط ایدهها بهصورت واضح و قانعکننده.

۱ Kim et al
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رویکرد دیگر ،یادگیری مبتنی بر پروژه ،یکی از محبوبترین رویکردهای آموزش استیم  /استم است (میلر .)6100 ،یادگیری
پروژه محور بر محصول نهایی تمرکز دارد .یادگیری مبتنی بر پروژه دانش آموزان را درگیر در طراحی ،حل مسئله ،تصمیمگیری
یا فعالیتهای تحقیقاتی میکند .در یادگیری مبتنی بر پروژه ،دانش آموزان بهصورت مستقل کار کنند .از طریق فرآیندهای مرتبط
با  ،PBLدانش آموزان میتوانند درگیر یادگیری و استفاده از دانش و مهارتهای استیم باشند.
رویکرد جنبش سازنده نیز به افزایش آموزش استم و استیم مربوط میشود ،جنبش سازنده رویکرد عملی و ساخت محور را
در نظر میگیرد ،خصوصاً با رسانههای دیجیتال ،فناوری الکترونیکی و فناوری روباتیک .جنبش سازنده با آموزش استیم اغلب با
رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه و یادگیری عملی در یادگیری همراه است .بیان مفهومی و پیوندهای فرهنگی بهندرت در این
نوع پروژهها مشاهده میشود؛ بنابراین ،شناسایی اینکه چه چیز هنر میتواند به جنبش سازنده منجر شود ،برای تمایز پروژههای
سازنده ،مانند مونتاژ روبات ،از کاربردهای خالقانهتر این فناوری برای بیان ایدهها استفاده شده است.
رویکرد مبتنی بر همکاری ،با توجه به مدیریت دانش و سازماندهی بهعنوان سیستم پیچیده ظهور یافت .تکامل کارکنان،
مشتریان و ذینفعان و ...همیشه به یادگیری نیاز دارد .با نزدیک شدن سیستمهای هوشمند ،سازمانها باید تجربیات کامل و معنیدار
ایجاد کنند .برای انجام این کار ،همدلی پیشنیاز است .شکوفایی انسانها با به اشتراک گذاشتن ایدهها و همکاری در دستیابی به
اهداف مشترک اتفاق میافتد ،نه با احتکار خودخواهی از منابع و قدرت یا از بین بردن رقبا -و مدلهای سنتی سازمانی میتوانند
همدلی را از طریق نیاز تولیدشده به رقابت مهار کنند .رهبری اجرایی نیز  -از فرماندهی و کنترل به همکاری تغییر میکند و یک
سبک باز و مشارکتی ،هنگامیکه دانش و منابع مجاز به گردش آزادانه میشوند ،مؤثرتر است .این نشاندهنده تغییر از رقابت و
تسلط به مشارکت و همکاری است(هندرسون.)6116 ،
این رویکرد در طراحی استیم استفاده میشود .این رویکرد با ایجاد اجتماعی از دانش از طریق تعامل و تجربه ،کاهش نابرابری
در تواناییهای دانش آموزان از طریق محیطهای یادگیری فعال و رشد دانش از طریق حل مسئله مبتنی بر پرسوجو و بازتاب
مداوم را ترویج میکند .بر اساس اصول کلیدی این رویکرد ،تالشهای استیم باید ذهن آگاهی جمعی و یادگیری فعال مبتنی بر
تیم را ارتقا بخشد ،مدیریت تغییرات باید تفاوتهایی در چگونگی سازگاری سریع داشته باشد و از استقالل دانش آموزان نیز
محترم شمرده شود .محیط یادگیری باید مطالبی را فراهم کند و به یادگیرنده کمک کند تا مسیرهای یادگیری جدید ایجاد
کند(همان).
رویکرد آخر که رویکرد توالی است و در کره اجرا می شود با هدف ترغیب یادگیری خودمحور و ایجاد الهام از لذت
یادگیری و همچنین پیوند مطالب با تجارب یادگیری افراد ،به دنبال همگرایی بنیان و انگیزه آموزشی است .آموزش کرهای استیم
سه مؤلفه را برجسته میکند( :الف) طراحی خالق( ،ب) برخورد عاطفی و (ج) همگرایی و ادغام محتوا.
با توجه به مزایای فراوان آموزش استیم و بدیع بودن این آموزش در نظان آموزشی ایران ،با بهرهگیری از هر یک از
رویکردهای معرفی شده ،میتوان آموزش استیم را در کالس درس اجرا نمود و از مزایای این روش آموزش بهره برد.
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