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 29/3/1400پذیرش:                                                                                       10/6/99دریافت: 
  

 چکیده
ها،  از طریق یک ترکیب واقعی رشتهان آموز دانششود که  اي را شامل می رشته استیم، ایده یادگیري بین

هدف این مقاله برداشتن بنابراین،  ؛توانند مسائل را در یک زمینه واقعی حل کنند گیرند و می یاد می
بیشتر این رویکرد نوین آموزشی و ارائه تصویري روشن جهت عملیاتی هرچه  گامی در راستاي معرفی

باشد. جامعه این  مند می ن پژوهش مرور نظامدر سیستم آموزشی است. روش ای چهارچوبکردن این 
میالدي در  2020تا  2000هاي  مقاله درباره آموزش استیم است که بین سال 567پژوهش متشکل از 

صورت هدفمند و بر اساس  که بهاست مقاله  10اند. نمونه پژوهش، شامل  شده  مجالت معتبر علمی ارائه
مند و  غربالگري در مراحل مختلف، مورد مطالعه عمیق و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از مرور نظام

مقاله مورد مطالعه حاکی از آن است که رویکرد آموزشی استیم شامل تحقیق  10تحلیل کیفی محتواي 
)، یادگیري مبتنی بر پروژه، رویکرد PBL( ألهمس طراحی مهندسی، یادگیري مبتنی بر فرایندعلمی و 

جنبش سازنده، رویکرد مبتنی بر همکاري و رویکرد توالی است. با استفاده از هر یک از رویکردهاي 
و از مزایاي این روش آموزش  کردتوان روش آموزشی استیم را در کالس درس اجرا  شده می شناسایی
 بهره برد.

 مند. زشی، استیم، مرور نظام: رویکردهاي آمو ها کلید واژه
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  مقدمه
 از که است بوده سازي جهانی گسترش و فناوري هاي پیشرفت از فرد منحصربه دوره یک ،ویکم بیست قرن

 کنند می را خود تالش تمام جهان سراسر در آموزش انریز برنامه .است گرفته پیشی گذشته هاي دهه وقایع
 افزایش با مواجهه در و کرده تبدیل فناوري سواد افرادي با به شدن تبدیل براي را انآموز دانش آینده نسل تا

 این حال،  این با .کنند مند عالقه ریاضیات و مهندسی فناوري، علم، چون موضوعاتی به اقتصادي، هاي رقابت
 ادغام منسجم اي رشته میان رویکرد یک در باید بلکه ،شوند نمی داده آموزش جداگانه طور به موضوعات

 که هایی حوزه ادغام سازي و سمت یکپارچه به آموزشی نوین هاي شیوه .)2019، 1شوند (خاین و آرپاتامانیل
 مورد در ). تحقیقات2019، 2باینز و (استروود دارند تمایل شدند، می گرفته نظر در جداگانه و مجزا قبالً

از دوره اول دبستان تا آخر  انآموز دانشمطالعات روي  از زیادي تعداد« که دهد می نشان سازي یکپارچه
 بگیرند، به یاد تا کند می کمک انآموز دانش به سازي یکپارچه که کنند حمایت می از این مفهوم ،دبیرستان

: 2014 ،3(سرنیاك »کند کمک می مسأله حل هاي مهارت ساخت درآنها  به و دهد می انگیزه انآموز دانش
 و یکپارچه رویکردهاي شایستگی )،2001( 4هورلی توسط یکپارچه آموزش و بررسی ). تحلیل545

 یکپارچه آموزش از تجربی تحقیقات اکثر که دریافت او .کند می بیان درسی برنامه براي را موضوعی
 مسأله حل هاي مهارت و انگیزه هاي یادگیري، ادغام مهارت که کنند می پیشنهاد همچنین و کنند می پشتیبانی

 آموزش مزایاي مورد در مختصر بررسی یک ) همچنین2008هابل ( و راجرز کند. پارك می تقویت را
 تقویت و گسترده طرز فکر یادگیري مفاهیم، تقویت آموزشی، زمان رساندن حداکثر به ازجمله یکپارچه،
 ).2014سرنیاك، ( دنده می ارائه درسی متقابل ارتباطات

 هستند، مجزا و جدا شده هم از حاضر حال در ابتدایی مدارس درسی هاي برنامه اکثر متأسفانه،
 ،5هانسلی و واتانابه( شوند می ادغام کم و شده داده اختصاص موضوع هر به مشخصی زمانی محدوده

 به نام موسوم موجودیت یک به و کند می برقرار گسسته ارتباط هاي رشته بین ،رویکرد این  .)1998
 است یادگیري براي اي رشته میان رویکرد یک استیم آموزش« تسوپروس گفته شود. به می تبدیل» استیم«

ان در آموز دانش که طوري به ،شوند می همراه واقعی دنیاي دروس با دانشگاهی دقیق مفاهیم آن در که

                                                             
1. Khine & Areepattamannil 
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5. Watanabe & Huntley 
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ارتباط برقرار  جهانی اقتصاد و کار جامعه، مدرسه، ریاضیات، بین و مهندسی ،فناوري علوم، هاي زمینه
  .)2019(خاین و آرپاتامانیل،  کنند می

 جامعه در خوب عملکرد براي که هستند مدعی بیشتر مربیان ،1استم درسی برنامه در پیشرفت کنار در
شود.  مجهز کارآفرینی و نوآوري خالقیت، شامل ویکم بیست قرن هاي مهارت به باید جوان نسل آینده،
 خالقیت شود تا گنجانده استیم درسی برنامه در باید« هنر که دارد وجود معلمان میان در رشد به رو بحث

 »کند می تبدیل استیم به را استیم آن، طراحی و هنر کردن دهد. اضافه افزایش را خود موردنیاز نوآوري و
  ).2016، 2(لیائو

 از انآموز دانش که شود می شامل را اي رشته بین یادگیري ایده استیم) 2017( 3کویگلی و هروبه اعتقاد 
 در کنند. حل واقعی زمینه یک در را مسائل توانند میآنها  و گیرند می یاد ها، واقعی رشته ترکیب یک طریق

 را قبلی دانش شوند می زده هیجان که شوند می مشغول مسأله حل در چنان انآموز دانش اي، رشته بین تدریس
  برسند. حل راه یک به تا بگیرند یاد استیم مختلف هاي رشته از را جدیدي مفاهیم و بکشند بیرون

هاي اخیر بسیار  استیم در کشورهایی همچون ایالت متحده امریکا، کانادا و کره جنوبی در سال چهارچوب
حیاتی در سیستم آموزشی این کشورها  مسأله آموزشی تبدیل به یک چهارچوبموردتوجه قرارگرفته و این 

 ).2016 ،4سازي آموزشی مدرسه است (کیم و چاو روش ادغامی استیم یک اصل حیاتی در باز شده

گذرد، رویکرد خاصی براي  نمی چهارچوبمدت زیادي از معرفی این این که  حال، با توجه به  این با
متمرکز باشد و تحقیقات  چهارچوبهاي این  استیم وجود ندارد که پرورش استعداد یکپارچه حوزه زمینه

  شده است.  کمی در این خصوص انجام
بیشتر این رویکرد نوین آموزشی و ارائه هرچه  از این مقاله برداشتن گامی در راستاي معرفی هدف

  در سیستم آموزشی است. چهارچوبهایی جهت عملیاتی کردن این راهکار
  

  مبانی نظري
  .بر اساس اطالعات موجود، بنیان نظري آموزش استیم از دیدگاه دیویی و پیاژه منشأ گرفته است

  
  

                                                             
1. STEM 
2. Liao 
3. Herro & Quigley 
4. Kim & Chae 
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  تجربه اهمیت و دیویی
 انآموز دانشزندگی واقعی و تجربه فعال  به ارتباط بی درس، کالس ها در مجموعه آموزش سنتی، طور به

 ها عکس بررسی و درسی کتاب خواندن با را آب آلودگی توانند می انآموز دانش مثال، عنوان به .است
 معرض در رودخانه یک ساحل در آب کیفیت وتحلیل تجزیه و فعال آزمایش طریق از نه کنند بررسی

 به و پرورش آموزش  که کرد تصریح دیویی. زیست محیط آلودگی متخصص یک رهبري به و خطر
 د،نساز می دانش انآموز دانش که هایی راه از پشتیبانی براي تجربه از که دارد نیاز اي نظریه جدید فلسفه

 یافت ایده این در جدید فلسفه اساسی وحدت« .بود تجربه و آموزش پیوستن بر تأکید. دکن می استفاده
 ).1938(دیویی، »دارد وجود ضروري نزدیک و رابطه آموزش و واقعی تجربه هايفرایند بین که شود می
 ساختار از که هایی زمینه در واقع محتوایی هاي حوزه به مربوط موضوعات با انآموز دانش ترتیب،  این  به

 مهم اصل دو مشارکت شد، پیشنهاد دیویی توسط که انتقال این .شوند می درگیر کنند، می پشتیبانی دانش
 تعامالت با مداوم طور به را انسان تحقیق تجربیات زنده. دیویی )2( و انآموز دانش) 1: کند پیشنهاد می را

 در ساز مشکل موضوع دو هر توصیف براي عینی مبنایی تا دهد ادامه می محیط و ارگانیسم بین بیولوژیکی
 .کند تعیین شود، می مشخصآنها  تصمیم مورد در آنچه و ساز مشکل هاي موقعیت مورد

 باشد، تکرار صورت خودکار قابل به تجربه آن در که عملیاتی نظم ایجاد براي«: داد ادامه دیویی
 براي عملی روش یک به نیاز مربیان شود، استفاده کالس در تجربیات از باشد قرار اگر. کند می تالش

 از استفاده طریق از تجربی، شواهد منظم آوري جمع بر دیویی .»دارند تحقیق نظري ساختارهاي اجراي
 را روشی) 1933( دیویی. است کرده تأکید حسی مشاهدات آن بر مبتنی هاي استنتاج تدوین و حواس

 از آنچه آگاهی؛  اطراف شرایط مشاهده :کرد ایجاد خاص تجربه یک در دانش ساخت از پشتیبانی براي
 جمع ،کند می مشاهده در مورد آنچه را قضاوت؛ و است افتاده اتفاق مشابه هاي موقعیت در گذشته در
 .چیستآنها  داللت ببیند تا کند می

  
  یادگیري چرخه و 1پیاژه

 هوش،« .کند می کار تجربه اساس بر دانش ایجاد براي فرد آن در که بود يفرایند درك دنبال به پیاژه ژان
 ها سوژه یا موضوع بین تعامل از خاصی الگوهاي که گیرد می شکل شکل ساختاري به کل، یک عنوان به
 را تحقیقات روند خود، تحقیقات طریق از پیاژه» دهد. می قرار تأثیر تحت را آن نزدیک یا اطراف اشیاء و
 روند که داشت اظهار پیاژه .فهمید کنند، می برقرار ارتباط محیط با دائماً افراد آن در که روشی عنوان به

                                                             
1. Piaget 
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 ذهنی کارکرد فرایند طریق از افراد .است بازگشتی شهودهاي از سري یک حقیقت، در دانش، ایجاد
کنند.  می حرکت جدید دانش ادغام به دادن پایان و سازش و انطباق هاي حالت به انتقال جذب، با مداوم

 واردآنها  بگیرند، یاد باید فراتر از حد شناختی را مطالبی که شرایطی در انآموز دانش هدفمند دادن قرار با
 شناختی تعادل عدم شرایط در انآموز دانش دادن قرار با که کرد ادعا شوند. پیاژه می تعادل عدم وضعیت

 .بسازند تفکر از مفصلی کامالً هاي نقشه توانند می انآموز دانش ساخت تعادل، براي هایی فرصت ایجاد و
 درك براي را احتماالت تواند می و دهد نشان را روش دقیق موشکافی تواند مبتنی بر تحقیق می یادگیري

  ).1960کند (پیاژه، باز بیشتر
  

  روش پژوهش
. شود می تلقی سیستماتیک یا دار نظام مطالعه اجرا، روش به توجه با و است توصیفی نوع از پژوهش این
 در مفید و مختصر طور به خاص موضوع یک درباره شده انجام هاي پژوهش مند، نظام مرور مطالعات در

). 1385و همکاران،  نژاد رجب( شود می تبعیت دقیق قواعد از مقاالت مرور براي و گیرد می قرار اختیار
 به دستیابی براي سپس. شوند مشخص باید تحقیق هاي پرسش و اهداف ابتدا مند، نظام مرور مطالعات در

 مرحله چندین از پس و انتخاب مقاالت پژوهش، اهداف با متناسب شده، مطرح هاي پرسش پاسخ
 ).1،2016لو، ملنیچاك، ماري و پالمر دي( شوند می حاصل نتایج عمیق، مطالعه و غربالگري

 استیم، آموزش ي در زمینه که است معتبري پژوهشی مقاالت کلیه شامل پژوهش، این آماري جامعه
 کلیه بین از پژوهش، این هاي نمونه. باشند رسیده چاپ به میالدي 2020 تا 2000 سال زمانی بازه در

 مقاالت چکیده و عنوان مطالعه طریق از مطالعات این غربالگري از پس زمانی، بازه این در مقاالت
 با مجدد غربالگري .آمد دست به غیرمرتبط، مقاالت حذف و مرتبط مقاالت انتخاب و شده استخراج

 هاي مقاله حذف و مرتبط هاي مقاله انتخاب و قبل مرحله شده غربال مقاالت گیري نتیجه و مقدمه مطالعه
 گرفتن نظر در وآنها  مطالعه با قبل، مرحله از مستخرج مقاالت نهایی ارزیابی. گرفت انجام غیرمرتبط

 این از شده آوري جمع هاي داده مقاالت، نهایی انتخاب با در پایان، و شود می انجام پروژه اهداف
  .گردد می استخراج کانونی هاي مقوله سپس شوند، می کدگذاري مرحله، چند طی ها پژوهش

 هاي پایگاه و منابع از مقاالت دریافت و شناسایی تحقیق: از است عبارت مند نظام پژوهش انجام فرایند
 انتخاب -4 .مقاالت ارزیابی -3 .گیري نتیجه و مقدمه مطالعه - 3 .چکیده و عنوان مطالعه -2. نظر مورد

  .)1397 ،و همکاران کنعانی( ها یافته تحلیل -6 .نظر مورد اطالعات استخراج - 5. شرایط واجد مقاالت
                                                             

1. de Loë, Melnychuk, Murray & Plummer 



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    6

 1400 تابستان م/وشش بیست شماره /هفتم سال

  ها گام
  موردنظر هاي پایگاه و منابع از مقاالت دریافت و شناسایی: اول گام

 استیم، ،STEAM هاي کلیدواژه وجوي جست طریق از معتبر علمی مقاالت کلیه ابتدا پژوهش این در
، Sid ،Normags ،Magiran ازجمله داخلی اطالعات هاي پایگاه در آموزش تلفیقی، آموزش یکپارچه

Irandoc ازجمله کشور، از خارج در اطالعاتی هاي پایگاه و همچنین Scopus ،Google Scholar ،

Springlink، Science Direct و Eric بازه از خارج و تکراري موارد بعد، مرحله شدند. در شناسایی 
 معیار. شدند غربالگري دوم مرحله وارد و شدند حذف مطالعه از اولیه غربال از پس مطالعه، زمانی

 ذکر به الزم. است غیرمرتبط منابع حذف و تحقیق هدف و موضوع با ارتباط مرحله این در غربالگري
  .شد بررسی مقاالت چکیده دوم، مرحله در و عناوین غربالگري، اول مرحله در است

  شرایط واجد مقاالت انتخاب و مقاالت ارزیابی: دوم گام
 و ها مالك. دارد اختصاص شرایط واجد و مرتبط مقاالت انتخاب جهت مقاالت ارزیابی به مرحله این در

  :است زیر شرح به مقاالت، بندي دسته و گزینش معیارهاي
 باشند؛ شده منتشر آموزش استیم ي زمینه درباید  . مقاالت1

 جهت،  از این. باشند کرده گزارش پژوهش اهداف با ارتباط در کافی اطالعات باید ها . پژوهش2
  .باشند کرده گزارش را الگوهاي آموزش استیم که شد خواهند بررسی هایی پژوهش

 که شد یافت پژوهش به ورود هاي مالك راستاي در مطالعه 567 شده انجام وجوي جست به توجه با
 در خروج معیارهاي اساس بر و نبودند مناسب نهایی تحلیل مرحله به ورود براي مطالعات این از بخشی
  :است زیر موارد شامل پژوهش این خروج معیارهاي. شدند خارج پژوهش تحلیل فرایند از غربالگري، فرایند

  .بودند انتشاریافته اعتبار بی هاي کنفرانس و مجالت در و بودند علمی الزم کیفیت فاقد که هایی پژوهش. 1
ات آموزش تأثیر به و نداده گزارش مطالعه این اهداف با مرتبط و کافی اطالعات که هایی پژوهش. 2

  .نداشتند اي به الگوهاي آن اشاره و بودند پرداخته استیم
 پس و بود مورد 567 ها کلیدواژه با مرتبط مطالعات کل ها، پژوهش خروج و ورود معیارهاي به بنا
 هاي پژوهش کامل، متن بررسی و مطالعات چکیده بررسی عناوین، بررسی با نامرتبط هاي پژوهش حذف

  .بود مورد 10 بررسی، جهت مانده باقی
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  ها یافته تحلیل و موردنظر اطالعات استخراج: سوم گام
  

  ها یافته
کلیه الگوها و  ابتدا پژوهش، این باهدف مرتبط هاي پژوهش تحلیل از حاصل هاي یافته به توجه با

 جدول در بخش این هاي یافته. شوند می استخراج تحلیل، مورد هاي پژوهش از هاي آموزش استیم، روش
  .است شده ارائه 1
  

  مرتبط با الگوهاي آموزش استیمهاي  هاي پژوهش . یافته1جدول شماره 

محقق/   سال
  محققین

عنوان یا شاخص 
  نتیجه  شده بررسی

  
2019  

  
 و استروود
  باینز

 تحقیـق،  هايفرایند تحقیق،
  استیم در نوشتن و هنر

  

 بررسی و تحقیق بر مبتنی یادگیري اصول از استفاده با نویسندگان
 پذیري انعطاف که هستند معتقد تحقیق، بر مبتنی یادگیري احتماالت

 مهم هاي پرسش به صحیح پاسخ براي مناسب هاي روش انتخاب در
 دقیق بررسی .است ضروري مهندسی و فنّاوري ریاضی، علمی،
 مهندسی طراحی فرایند و علمی تحقیق بین عملی و فلسفی هاي تفاوت

  .است شده  ارائه یادگیري بر مبتنی تحقیق رویکرد بهتر تبیین براي

  کریستین لیائو  2019
 رویکـرد : استیم نقشه ایجاد

ــري ــه هنـ ــراي یکپارچـ  بـ
  استیم آموزش

در  موجود درسی رویکردهاي محتوا، تحلیل از استفاده با لیائو،
 توصیف راآنها  بین روابط و کرده بررسی را استیم آموزش ي زمینه

 باید که کرد استدالل و کرد مطرح را» استیم نقشه« نویسنده. کند می
 فعلی هاي شیوه رویکردهاي و اهداف یافتن براي راهی« عنوان به

 که شود بینی پیش اننفع ذي سایر و هنر مربیان براي مبنایی و استیم
  .»کنند پیشروي ها زمینه سایر در بتوانند

2019  
هنریکسن، 
  مهتا و مهتا

براي  طراحی تفکر به استیم
  دهد تدریس جهت می

. دهد می ارائه درسی برنامه در را طراحی تفکر هاي جنبه هنریکسن،
 بـراي  را -طراحـی تفکـر   – چهارچوب نویسندگان فصل، این در

 بـین  ارتباطـات  نویسـندگان . دهنـد  می پیشنهاد هنرها و استم ادغام
 که را هایی روش و دهند می شرح را استیم و طراحی تفکر طراحی،

 طراحـی  بـراي  تفکر طراحی هاي شیوه از توانند می کالس معلمان
 توضـیح  کنند، استفاده استیم به استم انتقال در درسی برنامه مجدد

  .دهند می
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محقق/   سال
  محققین

عنوان یا شاخص 
  نتیجه  شده بررسی

2018  
کامینسکی و 

  رادزیول
 ایجـاد : استیم براي طراحی

  مشارکتی هنر

 تشریح و تعریف را استیم هاي پروژه مشارکتی عناصر مقاله این
 براي هنري تأسیسات طراحی نحوه براي راهنمایی و کند می

  .دهد می ارائه هستند مشارکتی کامالً که یادگیري
 ارائه را نوظهور سازمانی و اجتماعی هاي مدل کار، این انجام براي

 طراحی چهارچوب یک سپس و هستند همسو استیم با که شود می
 اهداف که کنیم می ایجاد جدید مشارکتی هنري ایجاد براي

  .کند می برآورده را استیم یادگیري

  
2016  

  

. ب سارا
 و بوش

 ال کریستین
  کوك

  

ــاختار ــق سـ ــتیم تحقیـ : اسـ
 از شــــده آموختــــه دروس
 تمرین

  
  

 جوامـع  در ابتـدایی  معلمـان  بـا  همکـاري  با را خود سفر کوك و بوش
 اجراي و پاالیش توسعه، هنگام در مدارس سطح در اي حرفه یادگیري

 هـاي  کـالس  گذارند. در به اشتراك می مسأله بر مبتنی استیم تحقیق سه
 نسل استانداردهاي و مشترك دولتی مشترك استانداردهايآنها  درس
شـده    تعریـف  علوم مدرسه و سطح ریاضیات روي جدي تمرکز بعدي

 از یکـی » درك و شـناخت « ادغـام  کـه  کردنـد  ادعا است. نویسندگان
 از را آن کـه  اسـت  یکپارچـه  استیم هاي جنبه قدرتمندترین وترین  مهم
 اسـتیم  تحقیقـات «  که کنند می اظهارآنها  رو،  این از. کند می جدا استم

 سناریوهاي توانند می آن جاي به -  ندارند ساختگی سناریوهاي به نیازي
 .»کننـد  مـی  زنـدگی  آن در انآمـوز  دانـش  که باشند اي جامعه با واقعی
 تحقیـق  سـه  این اجراي از که مهمی هاي درس بر عالوه کوك و بوش
 اجراي براي را مفیدي نکات است، آمده دست به مسأله بر مبتنی استیم

  .است کرده ذکر باال باکیفیت استیم هاي دستورالعمل آمیز موفقیت

2016  
پارك و 
  همکاران

ــت ــا برداش ــیوه و ه ــاي ش  ه
 آمــوزش  دربــاره معلمــان

  جنوبی کره در استیم

 مهندسی، فناوري، علوم، آموزش از معلمان هاي شیوه و ها برداشت
 روش به و شده بررسی جنوبی کره در) استیم( ریاضیات و هنر

 نشان نتایج. است شده انجام استیم مدل مدارس در معلمان نظرسنجی
 مرد، معلمان و باتجربه معلمان ویژه به اي، کره معلمان اکثر که داد

 زمان، همین در. داشتند مثبت نظر استیم آموزش نقش به نسبت
 استیم آموزش اجراي در را مختلفی هاي چالش اي کره معلمان
 ،STEAM دروس انجام براي وقت یافتن ازجمله کردند، برجسته
  .مالی و اداري پشتیبانی عدم و بار کاري افزایش

  
  



  9     مند رویکردهاي آموزش استیم: مرور نظام

 1400 تابستان م/وشش بیست شماره /هفتم سال

محقق/   سال
  محققین

عنوان یا شاخص 
  نتیجه  شده بررسی

2016  
  

یانگ هی 
کیم، چین 

  سو کیم

ــه   ــی ب ــعه و اعتباربخش توس
ــاخص ــابی   شـ ــاي ارزیـ هـ
  صالحیت

ی براي متخصصان آموزش استیم مشخص چهارچوباین مطالعه 
هاي معلمان  هاي ارزیابی صالحیت کند. در این پژوهش شاخص می

  .حیطه ارزیابی تقسیم شد 7بخش در  35دبیرستان آموزش استیم به 

  کیم  2016
 اسـتیم  آموزش چرخه مدل

  سنتی علمی مطالب اساس بر
  کره

 آموزش الگوي میدانی کاربرد و طراحی دستاوردهاي مطالعه این
 و جغرافیا تاریخ،( انسانی علوم هاي زمینه که دهد می نشان را استیم
 و هنر مهندسی، فناوري، علم،( استیم حوزه پنج به را) شناسی کتاب

  .است کرده اضافه) ریاضیات

  میلر  2014
: اســـتیم و PBL آمـــوزش

  .طبیعی تناسب
 .) براي آموزش استیمPBLمعرفی رویکرد مبتنی بر پروژه (

ژرژت   2012
  یاکمن

هایی براي  ارائه دستورالعمل
اجراي برنامه درسی اسـتیم  
در کـره بـر اسـاس الگـوي     

  آموزش استیم در امریکا

  
استیم در کره بر  هایی براي اجراي برنامه درسی ارائه دستورالعمل

  اساس الگوي آموزش استیم در امریکا

  
  رویکردهاي آموزش استیم

  مهندسی طراحی فرایند و علمی تحقیق
محدوده  در کامالً که واحد درس یک قالب در علوم را آموزش آموزگاران است ممکن سنتی، طور به

 این تحقیق اساسی هاي ویژگی از یکی .باشند کرده مشاهده کالس، یک براي شده زماي از پیش تعیین
 خوب درس یک .کند تعیین را بررسی براي نیاز مورد زمان دهد می اجازه تجربه ماهیت به که است

 روز چند یا یک مدت به است ممکن که است یادگیري تجربه یک از دقیق توصیف شامل شده طراحی
 طی در انآموز دانش ارزیابی ضمن تابه دنبال این است  ). تحقیق علمی2006، 1مورد توجه باشد (هامرمان

 که کارهایی از هایی مثال )2006هامرمان (. کند ایجاد دانش ساخت براي مداوم فرصت یادگیري، چرخه
  .کند می ارائه شود، می مشاهده مرحله هر در
  
  
  

                                                             
1. Hammerman 
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 )2006. مراحل روش تحقیق علمی (هامرمان،2جدول

  مشارکت  .دانند می چه انآموز دانش ببینید که کنید مطرح را تیسؤاال تا کنید استفاده تناقض یک از
 اکتشاف .مشارکتی یا عملی برنامه یک تهیه. کنید مشخص را پرسشی سؤال یک

 دانش و آن را بر کنید؛ استفاده جدید یادگیري از پشتیبانی براي آموز دانش شده تولید هاي داده از
 .کنید تصحیح و شناسایی را اختالفات یا غلط تصورات. کنید بنا قبلی

 توضیح

 شرح و بسط .یادگیري گسترش به بیشتر تحقیقات در جدید بپرسید. شرکت سواالت

 ارزیابی .دهید نشان تجربه طول در را یادگیري شواهد تا کنید استفاده ارزیابیهاي  استراتژي از
  

 نیاز مختلفی هاي روش از استفاده به علمی هاي شیوه است ممکن موردنظر اهداف به دستیابی براي
 طراحی هايفرایند علمی، تحقیق ساختارهاي از استفاده با تواند می آموز دانش یک بنابراین، باشد؛ داشته

 طیف مورد در انآموز دانش به مستقیمی مشارکت چنین شود. نزدیک سؤال یک به دو، هر یا مهندسی،
 توضیح و مدل بررسی، براي درس کالس از خارج هم و داخل در هم تواند می که ها روش از اي گسترده

 تحقق براي ویژه به تحقیق روش هر اگرچه .کند کمک می گیرد، قرار استفاده موردآنها  اطراف دنیاي
 سازي، مدل ازجمله دارد، وجود دو این بین نقاط مشترك اما است، مختلف مناسب اهداف مجموعه

  ).2012شوراي ملی تحقیقات، ( دقیق هاي ارزیابی تدوین و انتقادي بحث در مشارکت توضیحات، توسعه
 فعالیت حوزه سه نمایانگر 1 شکل .است انطباق و جذب مداوم جریان دهنده نشان تفکر ماهیت
   .است شده ارائه ملی تحقیقات شوراي توسط که است مهندسان و دانشمندان

  

  
  

  )دبیرستاناز دوره اول دبستان تا آخر ( K-12 علمی آموزش براي چهارچوبی
  ) 2019، ؛ نقل در خاین و آرپاتامانیل45 ص ملی تحقیقات شوراي(
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 .ها حل راه و توضیحات توسعه و ارزیابی تحقیق،: است شده  داده نشان فعالیت حوزه سه مرحله هر در
 بین در مهندسان، و دانشمندان واقعیت، در« شده ذکر) 2012( ملی تحقیقات شوراي توسط که طور همان

 سه هر حتی یا دو است ممکن که دهند می انجام را هایی فعالیت و کنند می حرکت فعالیت، حوزه سه این
  ).46 ص.» (کند درگیر همزمان طور به را حالت
 مبناي بر متفاوتی افراد نگاه است ممکن »واقعی دنیاي« در متنوع جمعیتی نیازهاي گرفتن نظر در با
 انواع که است ضروري نکته این درك راستا، این در .باشد داشته است، تجربه این درگیر که فردي

 را جدید اندازهاي چشم کنند، پشتیبانی فردي ابتکارات از توانند می علمی تحقیقات براي موجود ابزارهاي
  .کنند فعال را اي تازه هاي بینش و کنند فراهم

 مهندسی طراحی. کند می تأکید »قابل توسعه است؟ چیزي چه« مانند هایی پرسش بر مهندسی طراحی
 هاي مدل آزمایش و ساخت طریق از بالقوه هاي حل راه آزمایش، حوزه در و تحقیقات از فراتر اغلب

  .نشود آوري جمع است ممکن که کند می فراهم را هایی داده که است اولیه هاي نمونه و ریاضی یا فیزیکی
 تواند می که گیرد می قرار موقعیتی در یادگیرنده سیستماتیک، ارزیابی و آزمایش این طریق از

 یادگیري طول در انآموز دانش که این با .دهد ارائه موجود حل راه یک  براي را شواهد بر مبتنی ادعاهاي
 معلم تخصص به وابسته شدت به مهندسی طراحی فرایند دهند، می انجام را کار ترین بیش تحقیق بر مبتنی
  .کند هدایت را مهندسی بررسی یک انجام براي الزم اي رویه هاي گام و محتوا هم تا است

 علمی تحقیق به نسبت متفاوتی هاي مهارت مجموعه به مهندسی طراحی فرایند آمیز موفقیت اجراي
 با ها ایده ارتباط برقراري و حل راه ایجاد براي تالش حال در هنوز انآموز دانش اگرچه .است متکی

 در اصلی مؤلفه هفت) 2012( تحقیقات ملی شوراي .کرد دنبال را خاصی هاي رویه باید هستند، دیگران
  :کرد مشخص را مهندسی طراحی فرایند

 .شود حل باید که شود می شروع مشکلی با مهندسی. 1

  .دارد ضعف و قوت نقاط یافتن براي ها سازي شبیه و ها مدل از استفاده به نیاز مهندسی. 2
 .کنند امتحان را ها طرح و آورند دست به را اطالعات تا دهد می اجازه انآموز دانش به تحقیقات. 3

  .است موردنیاز ادعاها براي تجربی شواهد. 4
 .است مادي جهان دانش بر مبتنی ها مدل .5

  .است ضروري مناظره و استدالل. 6
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 پیشرفته هاي فناوري توان نمی با هم ارتباط نداشته باشند، کننده قانع و واضح صورت به ها ایده اگر. 7
  تولید نمود.

 انآموز دانش مسئولیت یادگیري، براي تحقیق بر مبتنی رویکرد یک سمت به کالس حرکت با
 در بنابراین، است؛ مهم بسیار علوم در انآموز دانش/ معلمان مثبت توافق و رابطه اهمیت .یابد می افزایش

 بر مبتنی یادگیري طریق از که  هنگامی حال،  این باباید وجود داشته باشد.  تعاملی گفتمان تحقیق، هر طی
 قرار عدم تعادل از موقعیتی در را انآموز دانش معمول طور به طبیعی هاي پدیده شود، می مشاهده تحقیق

  .گیرد می قرار دید معرض در آشکارا غلط تصورات زیرا ،دهند می
 

  )PBL( مسأله بر مبتنی یادگیري
 حل براي یکدیگر با همکاري طریق از را یادگیري که است يفرایند) PBL( مسأله بر مبتنی یادگیري

 که دهند می انجام اي شیوه به کالس در را علوم انآموز دانش. کند می ترویج واقعی زندگی در مسأله یک
 کشف را ها چالش و کنند حل را مسائل تا کنند می همکاري مشترك هاي گروه در مهندسان و دانشمندان

 ).2006ساوري، ( کنند

 مشارکتی مسأله حل تا دهد می امکان معلمان به ،مسأله بر مبتنی سناریوهاي در ساخت تحقیقات استیم
 براي معتبر اي زمینه همچنین محتواست و مختلف هاي زمینه در دانش و استفاده مستلزم تشویق کنند که را

 افزایش به محدود اما هستند، زیر موارد شامل PBL از استفاده فواید ترتیب، این آورد. به می فراهم کشف
 همکاري، مانند یکم و بیست قرن هاي مهارت و راهبر خود یادگیري باالتر، مرتبه تفکر ی،یمحتوا دانش

  ).2016بوش و کاك، (نیستند  انتقادي تفکر و خالقیت
 

  پروژه بر مبتنی یادگیري
 در ریشه که پروژه بر مبتنی یادگیري شود، می نزدیک سازي یکپارچه یا همکاري بر تأکید با استیم که این

 استیم/ استم آموزش رویکردهاي ترین محبوب از یکی ،دارد آن انجام با دیویی جان یادگیري فلسفه
  ).2014، 1میلر( است

 ،مسأله حل طراحی، در درگیر را انآموز دانش پروژه بر مبتنی یادگیري ،)2000( 2طبق نظر توماس
 این انآموز دانش باید به پروژه، بر مبتنی در یادگیري .کند می تحقیقاتی هاي فعالیت یا گیري تصمیم

                                                             
1. Miller 
2. Thomas 
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هاي شخصی و در عین  دستاورد تا به کنند؛ کار مستقل نسبتاً طوالنی، زمان مدت در داده شود که فرصت
 هايفرایند طریق از .شود می طرفداري توسط تحقیقات مختلفی همچنین PBL. بینانه، برسند حال، واقع

 و باشند استیم هاي مهارت و دانش از استفاده و یادگیري درگیر توانند می انآموز دانش ،PBL با مرتبط
 با .باشد مهم اندازه همان به معین پروژه هر موفقیت براي که دارد وجود استم و هنر براي روشنی پتانسیل
درسی  هاي برنامه از بسیاري ،»ساخت/ انجام« هاي پروژه انجام طریق از یادگیري بر تأکید در، اینوجود 

  گیرند. می اشتباه محور پروژه یادگیري با را PBLاستم/ استیم، 
 نهایی محصول بر محور پروژه یادگیري اما است، متمرکز مسأله حل فرایند بر مسأله بر مبتنی یادگیري

 هنر طرفداران اگرچه ).1،2013گاد( است مدرسه سبک به هنر یا هنر مورد یک اغلب که دارد تمرکز
 در کمی، بسیار دانش وجود صورت در اما دارند، اساسی هنري مهارت یک عنوان به» ساختن« بر تأکید

 طبیعت، این از رویکردي با .دهند می آموزش» ها پروژه این ایجاد روند در را هنر دانش وجود، صورت
 عنوان به خود عملکرد از فراتر هنر درنتیجه،. شود می آموخته استیم در هنر که است روشی تنها ساختن
  .است تزئینی کامالً آن عملکرد که، این بدتر یا و شود نمی گرفته نظر در استم براي اي رسانه/ ابزاري
  

  جنبش سازنده
سازنده،  جنبش سازنده است. جنبش شود، می مربوط استیم و استم آموزش افزایش به که رویکرد دیگري

 الکترونیکی فناوري دیجیتال، هاي رسانه با خصوصاً گیرد، می نظر در را 2ساخت محوريعملی و  رویکرد
 تأثیر آموزش بر همچنین و کرد پیدا فراوانی محبوبیت مردم عموم بین در جنبش این. روباتیک فناوري و

 براي فرصتی را سازنده جنبش مربیان، از برخی حقیقت، ). در2014، 3هالورسون و شریدان( گذاشت
  .)2012 ،4داگورتی(دانند  / استم می آموزش استیم

یادگیري  و پروژه بر مبتنی یادگیري رویکرد با اغلب استیم آموزش با سازنده جنبش اتصال به عالقه
 یک عنوان به طورکلی به هنر کهآنجا  از .است همراه ،شده داده توضیح باال در که در یادگیري 5عملی

 کنند. رویکرد و از آن استقبال می پذیرند می را سازنده جنبش نیز هنر مربیان شود، می دیده مفید موضوع

                                                             
1. Gude 
2. making-centered 
3. Halverson & Sheridan 
4. Dougherty 
5. hands-on learning 
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 نظر در براي مهم جهت یک شود می استفاده )2014( 1توسط سیامپاگلیا و ریچاردسون که تربیت و تعلیم
  )2019لیائو، ( است سازنده جنبش طریق از استیم آموزش گرفتن

 خالق، هاي پروژه از بسیاري دارد، زیادي ارزش هنري خالقیت و مهارت اگرچه این، بر عالوه
 هدایت ها روبات یا الکترونیک مانند اجتماعی، منفعت تابع منافع سمت به دوباره و هستند عملکردمحور

 مشاهده ها پروژه نوع این در ندرت به فرهنگی پیوندهاي و مفهومی بیان .)2013، 2شوند (بوچلی می
 . براي، مهم استشود منجر سازنده جنبش به تواند می هنر چیز چه که  این شناسایی بنابراین، شود؛ می

ها استفاده  ایده بیان براي فناوري این تر خالقانه کاربردهاي از روبات، مونتاژ مانند سازنده، هاي پروژه تمایز
 استفاده انتقادي اهداف از بعدي، سطح به سازنده حرکت رسیدن براي هنر مربیان از برخی .است شده
 براي انتقادي جدي آموزش از استفاده با) 2014( ریچاردسون و سیامپاگلیا ترتیب، همین کنند. به می

 استیم آموزش یک گرفتن نظر در براي هایی روش ها مثال این. کردند تأکید دیجیتال ساخت آموزش
  .است پیشرفته فناوري با کاردستی ایجاد از فراتر

  
  رویکرد مبتنی بر همکاري

 دهه ایجاد شده است. در 1900 دهه اواسط تا اوایل ها از تغییر در سیستم ایده ،)2014( گرات مک مطابق
 سیستم عنوان به دهی سازمان مفهوم و است مهم بسیار دانش مدیریت که شدند متوجه مدیران ،1990

 .کنند پیدا گسترش و شکل تولید، توانند می ها قابلیت زنده، ارگانیسم یک عنوان به. یابد می ظهور پیچیده
 و سیستماتیک معموالً ها تالش این. دارد نیاز یادگیري به همیشه ان و...نفع ذي و مشتریان کارکنان، تکامل

. کنند ایجاد دار معنی و کامل تجربیات باید ها سازمان هوشمند، هاي سیستم شدن نزدیک هستند. با توانمند
 در همکاري و ها ایده گذاشتن اشتراك به با ها انسان شکوفایی. است نیاز پیش همدلی کار، این انجام براي

 و ،رقبا بردن بین از یا قدرت و منابع از خودخواهی احتکار با نه افتد، می اتفاق مشترك اهداف به دستیابی
  نیز اجرایی رهبري .کنند مهار رقابت به تولیدشده نیاز طریق از را همدلی توانند می سازمانی سنتی هاي مدل

 منابع و دانش که هنگامی مشارکتی، و باز سبک یک کند و می تغییر همکاري به کنترل و فرماندهی از
 و مشارکت به تسلط و رقابت از تغییر دهنده نشان این. است مؤثرتر شوند، می آزادانه گردش به مجاز

  . شود استفاده می این رویکرد در طراحی استیم ).2002 هندرسون،( است همکاري

                                                             
1. Ciampaglia & Richardson 
2. Buechley 
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 هاي توانایی در نابرابري کاهش تجربه، و تعامل طریق از از دانش اجتماعی ایجاد این رویکرد با
 و وجو پرس بر مبتنی مسأله حل طریق از دانش رشد و فعال یادگیري هاي محیط طریق از انآموز دانش

 آگاهی ذهن باید استیم هاي تالش این رویکرد، کلیدي اصول اساس بر .کند می را ترویج مداوم بازتاب
 چگونگی در هایی تفاوت باید تغییرات مدیریت بخشد، ءارتقا را تیم بر مبتنی فعال یادگیري و جمعی

 را مطالبی باید یادگیري محیط. شود شمرده محترم نیز انآموز دانش استقالل و باشد داشته سریع سازگاري
  .(همان) کند ایجاد جدید یادگیري مسیرهاي تا کند کمک یادگیرنده به و کند فراهم

  
  اي کره توالی طراحی روش

 همچنین و یادگیري لذت از الهام ایجاد و خودمحور یادگیري ترغیب هدف با کره در استیم آموزش
 اي کره آموزش .است آموزشی انگیزه و بنیان همگرایی دنبال به افراد، یادگیري تجارب با مطالب پیوند
 ادغام و همگرایی) پ( و عاطفی برخورد) ب( خالق، طراحی) الف: (کند می برجسته را مؤلفه سه استیم

  .شوند ها تشریح می محتوا. در ادامه هر یک از مؤلفه
 یک و کارایی خالقیت، یادگیرنده، آن توسط که دارد اشاره فراگیر يفرایند به خالق طراحی اینجا،

 شامل این. دهد می نشان مسأله یک براي بهینه حل راه یافتن براي را شناختی زیبایی و اقتصادي احساس
 مشترك هاي ارزش براي مسأله حل خالق مهارت و فناوري طراحی یک به که است مهندسی مفهوم

  .)2016؛ نقل در پارك و همکاران، 2011، 1بک و همکاران( دارد اشاره بشریت
 تشویق را انآموز دانش خالقانه رویکردهاي پایان باز .است خالق طراحی ماهیت همکاري و پایان باز

 بین بیشتر توجه و ارتباط ایجاد امکان ،فرایند این مشارکتی ماهیت. است تأمل روند شامل و کند می
 فراهم شامل همچنین خالق طراحی. کند می فراهم مشترك هاي فعالیت انجام طریق از را انآموز دانش

 و کنند تجربه را شده هدایت خود فرایند کل تا است انآموز دانش براي آموزشی هاي فرصت آوردن
 شود می اطالق تجربیاتی به عاطفی برخورد دیگر طرف رود. از کار به عمل در یادگیري نهایی محصول

 عالقه، احساس انآموز دانش که  حالی در کند، می پذیر امکان را خودمحور یادگیري مثبت چرخه که
 اشتیاق، انگیزه، یادگیري در زیرا ؛کنند می تجربه را موفقیت احساس و فکري رضایت نفس، اعتمادبه

 بین واقعی و واضح رابطه یک ایجاد شامل همچنین عاطفی لمس. کنند می پیدا شخصی معناي و جریان

                                                             
1. Baek et al 
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. کند می درك شخصی هدف یک عنوان به را موضوع یادگیرنده که جایی است، موضوع و یادگیرنده
  همان).( گیرند می قرار غفلت مورد آموزش درغالباً  که پردازد می عناصري به احساسی برخورد این

 طریق از تغییر مستعد و شوند می تزکیه فکري هاي ویژگی با مقایسه در یادگیري بر گذارتأثیر عوامل
 عاطفی هاي ویژگی در بیشتر تحصیلی عملکرد از ناشی یعلّ عوامل که معناست بدان این. هستند یادگیري

 عاطفی هاي ویژگی که دهد می نشان مطالعات از اي فزاینده تعداد. است نهفته فکري هاي ویژگی از نه
 فرایند طریق از ها ارزش و خالقیت. گرفت نظر در یادگیري مهم کننده تعیین عنوان به باید را فراگیران
 و شناختی رشد بنابراین، شوند؛ می داده نشان مثبت تصویر یک اساس بر ها گروه در رقابت و همکاري

 در ارگانیک صورت به مثبت، هاي چرخه تجربه و عاطفی برخورد بر مبتنی یادگیري فرایند در باید عاطفی
 در واقعی زندگی به مطالعه مطالب دادن پیوند با هدف محتوا همگرایی و ادغام سرانجام،. باشد ارتباط

  .)2019، 1کیم و همکاران( است جامع منظر یک
 حل تجربه) گروهی یا فرد یک عنوان به( انآموز دانش آن توسط که است يفرایند خالقانه طراحی

 تجربه طریق از انآموز دانش. کنند می تجربه خالق و شده هدایت خود روش به را ساز مشکل هاي موقعیت
 و شجاعت که احساسی تجربه یک داشتن که  حالی در ؛کنند می موفقیت احساس خودمحور مسأله حل

 .کند می ایجاد آینده هاي چالش حل در را نفس اعتمادبه
  
  گیري نتیجه و بحث

 این مزایاي و استفاده از درس کالس در این پژوهش، رویکردهاي آموزش استیم با هدف قابلیت اجرا در
 شده آموزش استیم شامل به شیوه مرورنظامند شناسایی شدند. رویکردهاي شناسایی آموزشی، روش

 پروژه، بر مبتنی یادگیري ،)PBL( مسأله بر مبتنی یادگیري مهندسی، طراحی فرایند و علمی تحقیق
 است. توالی رویکرد و همکاري بر مبتنی رویکرد سازنده، جنبش رویکرد

 توصیف شامل شده طراحی خوب درس مهندسی، یک طراحی فرایند و علمی بر اساس روش تحقیق
 مداوم فرصت یادگیري، چرخه طی در انآموز دانش ارزیابی ضمن تا است یادگیري تجربه یک از دقیق
)، شش مرحله براي روش تحقیق علمی در نظر گرفته 2006هامرمان (. کند ایجاد دانش ساخت براي

 تی را مطرحسؤاال نام دارد، مربی با ایجاد یک چالش و تناقض،» مشارکت«است. در مرحله نخست که 
 پرسشی سؤال ، یک»اکتشاف«ی کند تا سطح آگاهی فراگیران را بفهمد. در دومین مرحله، یعن می

 هاي داده ، از»توضیح«مشارکتی گردد. در مرحله  یا عملی برنامه یک شود تا منجر به می مشخص
                                                             

1. Kim et al 
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شود. در این گام  می استفاده جدید و ارتباط با دانش قبلی یادگیري از پشتیبانی براي آموز دانش تولیدشده
 تسؤاال ،»شرح و بسط«در مرحله  .شود می تصحیح و شناسایی اختالفات یا غلط همچنین، تصورات

شود. در نهایت در  یادگیري کمک می گسترش به بیشتر تحقیقات در گردد و با شرکت می جدید مطرح
  اطمینان حاصل شود. یادگیري ازتا  شود می استفاده ارزیابی مختلفهاي  استراتژي ، از»ارزیابی«مرحله 
 فرایند دهند، می انجام را کار رینشتبی تحقیق بر تنیمب یادگیري طول در انآموز دانش که این با

 انجام براي الزم اي رویه هاي گام و محتوا هم تا است معلم تخصص به وابسته شدت به مهندسی طراحی
 آزمایش، حوزه در و تحقیقات از فراتر اغلب مهندسی طراحی .کند هدایت را مهندسی بررسی یک

 که است اولیه هاي نمونه و ریاضی یا فیزیکی هاي مدل آزمایش و ساخت طریق از بالقوه هاي حل راه
مهندسان  و فعالیت دانشمندان حوزه نشود. سه آوري جمع است ممکن که کند می فراهم را هایی داده

 اجراي .)2012ملی،  تحقیقات ست (شورايا ها حل راه و توضیحات توسعه و ارزیابی تحقیق، شامل
 .است متکی علمی تحقیق به نسبت متفاوتی هاي مهارت مجموعه به مهندسی طراحی فرایند آمیز موفقیت
 هستند، دیگران با ها ایده ارتباط برقراري و حل راه ایجاد براي تالش حال در هنوز انآموز دانش اگرچه

 طراحی فرایند در اصلی مؤلفه هفت) 2012( تحقیقات ملی شوراي .کرد دنبال را خاصی هاي رویه باید
 نقاط یافتن براي ها سازي شبیه و ها مدل از استفاده به نیاز. 2، با مشکل شروع. 1 :کرد مشخص را مهندسی

 ارائه شواهد. 4 ،ها طرح امتحان کردن ان براي کسب اطالعات وآموز دانشاجازه به . 3 ،ضعف و قوت
ارتباط  .7 و مناظره و استدالل . استفاده از6 ،مادي جهان دانش بر مبتنی هاي . مدل5 ،ادعاها براي تجربی

  کننده. قانع و واضح صورت به ها ایده
 است استیم/ استم آموزش رویکردهاي ترین محبوب از رویکرد دیگر، یادگیري مبتنی بر پروژه، یکی

 انآموز دانش ،پروژه بر مبتنی دارد. یادگیري تمرکز نهایی محصول بر محور پروژه ). یادگیري2014میلر، (
 بر مبتنی در یادگیري .کند می تحقیقاتی هاي فعالیت یا گیري تصمیم ،مسأله حل طراحی، در درگیر را

 انآموز دانش ،PBL با مرتبط هايفرایند طریق از. کنند می کار صورت مستقل  ان بهآموز دانش پروژه،
  باشند. استیم هاي مهارت و دانش از استفاده و یادگیري درگیر توانند می

 رویکرد سازنده جنبش .شود می مربوط استیم و استم آموزش افزایش نیز بهرویکرد جنبش سازنده 
 فناوري و الکترونیکی فناوري دیجیتال، هاي رسانه با خصوصاً گیرد، می نظر در محور را عملی و ساخت

یادگیري عملی در  و پروژه بر مبتنی یادگیري رویکرد با اغلب استیم آموزش با سازنده روباتیک. جنبش
 شود؛ می مشاهده ها پروژه نوع این در ندرت به فرهنگی پیوندهاي و مفهومی بیان .است همراه یادگیري
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 سازنده، هاي پروژه تمایز شود، براي منجر سازنده جنبش به تواند می هنر چیز چه که  این شناسایی بنابراین،
 .است ها استفاده شده ایده بیان براي فناوري این تر خالقانه کاربردهاي از روبات، مونتاژ مانند

 ظهور پیچیده سیستم عنوان به دهی سازماندانش و  مدیریت با توجه به رویکرد مبتنی بر همکاري،
 هاي سیستم شدن نزدیک با. دارد نیاز یادگیري به همیشه ان و...نفع ذي و مشتریان کارکنان، تکامل. یافت

. است نیاز پیش همدلی کار، این انجام براي. کنند ایجاد دار معنی و کامل تجربیات باید ها سازمان هوشمند،
 افتد، می اتفاق مشترك اهداف به دستیابی در همکاري و ها ایده گذاشتن اشتراك به با ها انسان شکوفایی

 همدلی توانند می سازمانی سنتی هاي مدل و ،رقبا بردن بین از یا قدرت و منابع از خودخواهی احتکار با نه
 تغییر همکاري به کنترل و فرماندهی از نیز اجرایی رهبري .کنند مهار رقابت به تولیدشده نیاز طریق از را

 مؤثرتر شوند، می آزادانه گردش به مجاز منابع و دانش که هنگامی مشارکتی، و باز سبک یک کند و می
  .)2002 هندرسون،( است همکاري و مشارکت به تسلط و رقابت از تغییر دهنده نشان این. است

 تعامل طریق از از دانش اجتماعی ایجاد این رویکرد با. شود استفاده می این رویکرد در طراحی استیم
 از دانش رشد و فعال یادگیري هاي محیط طریق از انآموز دانش هاي توانایی در نابرابري کاهش تجربه، و

این  کلیدي اصول اساس بر .کند می را ترویج مداوم بازتاب و وجو پرس بر مبتنی مسأله حل طریق
 مدیریت بخشد، ءارتقا را تیم بر مبتنی فعال یادگیري و جمعی آگاهی ذهن باید استیم هاي تالش رویکرد،
 محترم نیز انآموز دانش استقالل و باشد داشته سریع سازگاري چگونگی در هایی تفاوت باید تغییرات
 یادگیري مسیرهاي تا کند کمک یادگیرنده به و کند فراهم را مطالبی باید یادگیري محیط. شود شمرده
  .(همان) کند ایجاد جدید

 و خودمحور یادگیري ترغیب هدف با شود می کره اجرا رویکرد آخر که رویکرد توالی است و در
 و بنیان همگرایی دنبال به افراد، یادگیري تجارب با مطالب پیوند همچنین و یادگیري لذت از الهام ایجاد

) ب( خالق، طراحی) الف: (کند می برجسته را مؤلفه سه استیم اي کره آموزش .است آموزشی انگیزه
  محتوا. ادغام و همگرایی) پ( و عاطفی برخورد

گیري  ه آموزشی ایران، با بهر مبا توجه به مزایاي فراوان آموزش استیم و بدیع بودن این آموزش در نظا
را در کالس درس اجرا نمود و از مزایاي  توان آموزش استیم از هر یک از رویکردهاي معرفی شده، می

  این روش آموزش بهره برد.
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Abstract 

Steam incorporates the idea of interdisciplinary learning that students learn 
through a real combination of disciplines and can solve problems in a real 

context. The purpose of this article is to take a step towards introducing this 

new educational approach as much as possible and to provide a clear picture for 
the implementation of this framework in the educational system. The method of 

this research is systematic review. The population of this study consists of 567 

articles on Steam education that have been presented in well-known scientific 

journals between 2000 and 2020. The research sample consisted of 10 articles 
that were purposefully studied and analyzed at different stages. The results of 

systematic review and qualitative analysis of the content indicate that Steam 

educational approach including scientific research and engineering design 
process, problem-based learning (PBL), project-based learning, constructive 

movement approach, collaborative approach and the sequence approach. The 

Steam teaching method can be implemented using any of the approaches 
identified in the classroom and the benefits of this teaching method can be used. 
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