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 دانشگاه فرهنگیان

 پژوهی آموزش رویجیتـ  میعل نامه فصل

 9318 بهار، هفدهمشماره ، پنجمسال 

 ابتداییۀ ىّزش بِزیصتی در دورآ بررشی اُيیت و ضرورت

 درشی کالیً(ۀ )براشاس عٍاصر برٌاى
 

  3فْیوِ هسلوی، 2، حجت افتخبری 1جببر افتخبری

 28/2/98پػیؼش:                                                            14/1/98دریاٗث: 

 

 چى٘ذُ
ؼاد را ةا ام ص١ایث ٠ییـحی از ا٣غیك٧٥ؽة ٦غؼ ة٧ت٨د ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی ة٥ ةاز٣گؼم ك ةازؿازم ک٤غ ک٥ ٗا

ؼ٤٦گی ك ؿاظحار٦ام ازح١اّی ك ٔیؼق جك٨یٙ ٠یاٗکار، ارزش ک٤غ. ا٣غیك٤١غا٣ی ک٥ در ز٠ی٤ۀ ة٧ؽیـحی ْٗاٝیث ٦امٗ 

ة٥  دا٤٣غ ك ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ٠غارس، ج٧٤ا كَی٘ۀ ا٣حٛاؿ ٠ضح٨ا١٧٠ی ةؼام ا٣ساـ ای٢ کار ٠یۀ ا٣غ، ٠غارس را كؿیٞکؼدق

ام در ز٧ث ة٧ت٨د کی٘یث ز٣غگی ك درؿی، ةؼ٣ا٥٠ۀ ٠حعنناف ةؼ٣ا٠ دا٣فج٨ا٤٣غ ةا ةٞک٥ ٠ی ،آ٨٠زاف را ٣غار٣غدا٣ف

جضٞیٞی ة٥ د٣تاؿ پاؿط ة٥ ای٢ دك پؼؿف اؿث ک٥  -. ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ركش ج٨می٘یک٤٤غجغكی٢  ،آ٨٠زافة٧ؽیـحی دا٣ف

ح٢ ة٥ ٨ٛ٠ٝۀ ة٧ؽیـحی كز٨د دارد ك اٗؼادم ک٥ در ای٢ ز٠ی٥٤ اكالن، چ٥ جضٞیٞی در ز٠ی٤ۀ ج٨اف ٠غارس ةؼام پؼداظ

ا٣غ؟ دا٣یان در كوِ ک٣٨٤ی زا٥ْ٠ ٠ا وؼكرت آ٨٠زش ٦ایی را ةؼام ة٧ؽیـحی جْؼیٖ کؼدقا٣غ چ٥ ٠ؤ٥٘ٝپژك٦ف کؼدق

ث؟ ٣حایر ای٢ پژك٦ف ٣كاف ٠یۀ ة٧ؽیـحی در ةؼ٣ا٠ اـ آ٨٠زقی اةحغایی کك٨ر٠اف چـی د٦غ ک٥ ٠كکالت درؿی ٣ُ

ؼ٤٦گی ك... در کك٨ر٠اف ٠یقعنی  ٗ ٦ایی ک٥ از ًؼؼ کارگؼٗح٢ ٠ؤ٥ً٘ٝٞتغ ک٥ ةا ة٥، ازح١اّی، آ٨٠زقی،

جْؼی٘ی دیگؼ از زایگاق ٠غارس ةؼام جضٛٙ ای٢ ا٠ؼ م٨رت گیؼد ك ةا  ا٣غ، ٣ُؼاف ةؼام ة٧ؽیـحی ٨ُ٤٠ر قغقماصب

ةا  ک٥ام ًؼاصی ك ازؼا ق٣٨غ ی ة٥ گ٦٥٣٨ام درؿداقح٢ اّحٛاد ة٥ ٣ٛكی ک٥ ٠غارس درآ٨٠زش ة٧ؽیـحی دار٣غ، ةؼ٣ا٥٠

 .ق٨د٠ضٛٙ آ٧٣ا  ك ای٢ ا٠ؼ در ز٣غگی ٧٠یا٦ام الزـ، ٨٠زتات ة٧ؽیـحی ةؼام ٗؼاگیؼاف ٗؼا٦ٟ کؼدف ز٠ی٥٤

 اةحغایی.ة یـحی، آ٨٠زش، دكر٧ؽدرؿی، ةۀ ةؼ٣ا٠ ول٘ذ ٍاصگاى:

                                                             
 دا٣كگاق قیؼاز، ایؼاف،  ٨٣یـ٤غق ٠ـؤكؿ، جْٞیٟ ك جؼةیثۀ کارق٤اس ارقغ جاریط ك ٗٞـ٘ -1

jaber.eftekhari@gmail.com 
   ، ایؼاف.ریؽم درؿی، دا٣كگاق ٦ؼ٠ؽگاف دا٣كس٨م دکحؼم ةؼ٣ا٥٠ -2

  کارق٤اؿی ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف، ایؼاف. -3
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 همذهِ

ك ای٢ پؼؿف ک٥ ٠غارس چ٥ ٝۀ زغیغم ٣یـث أ٠ـ ،ك ارجتاط ٣ؽدیک آف ةا یادگیؼم 1یـحیؽ٨٧٘٠ـ ة٧

د٦غ. در ای٢ راؿحا ق٨ا٦غ ٦ام آ٨٠زقی را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ی٣ٛكی در ة٧ؽیـحی ٗؼاگیؼاف دار٣غ گ٘ح١اف

٠ح٨ؿ٥ٌ ک٥ ةؼام ة آ٨٠زاف دكردةـحا٣ی جا دا٣فآ٨٠زاف از پیفزیادم در ٨٠رد راةٌۀ ٧٠ٟ ٠ؼةیاف ك دا٣ف

٦ام اظیؼ در در ؿاؿ ،در دؿحؼس اؿث. ةا كز٨د ای٢ق٣٨غ آ٨٠زش ّاٝی، قٕٜ ك ز٣غگی آی٤غق آ٠ادق ٠ی

از  اؿث. آ٠غقكز٨د ة٥ ٨٠رد چگ٣٨گی یادگیؼم ک٨دکاف ك ز٨ا٣اف ك چگ٣٨گی آ٨٠زش ١ْٞ٠اف جٕییؼاجی 

در صاؿ جٕییؼ  یاة٤غ دائ١ان ًؼٗی ٣یؽ ٠ضیي ٠غرؿ٥ ك د٣یایی ک٥ ک٨دکاف ك ز٨ا٣اف در آف رقغ ك پؼكرش ٠ی

آ٨٠زاف ةعف ةؽرگی از ةاٗث زا٥ْ٠ را ا٠ؼكزم ٠ا ک٥ دا٣فۀ زا٠ْ اؿث. ة٤اةؼای٢ وؼكرم اؿث، در

ك یک ؿیـحٟ  قد٦غ، پاؿعگ٨ ة٨درا جضث جأدیؼ ٚؼار ٠یآ٧٣ا  د٤٦غ در ٨٠رد جٕییؼاجی ک٥جكکیٜ ٠ی

. در ای٢ ز٠ی٥٤ ركیکؼد ٠ضح٨ا ك ٣گاق آكریٟپكحیتا٣ی ٦غ٤١ٗغ در راؿحام ٨٠ٗٛیث ك یادگیؼیكاف ٗؼا٦ٟ 

آ٨٠زاف ةـیار ٧٠ٟ اؿث. ة٧ؽیـحی یا ٗٛغاف آف ةؼ ٨٠ٗٛیث ر ز٧ث درؾ ة٧ؽیـحی دا٣ف١ْٞ٠اف ك كاٝغی٢ د

گػارد؛ ٝػا ٠ؼةیاف ةایغ پحا٣ـیٜ ة٧ؽیـحی را ةؼام ایساد جٕییؼات ٠ذتث درؾ آ٨٠زاف ادؼ ٠یك جْا٠ٜ دا٣ف

تث آ٣اف ک٤٤غ. ة٥ ای٢ جؼجیب ٠غارس ةایغ ةا ١٦کارم كاٝغی٢ ک٨دکاف ك ز٨ا٣اف ةؼام ٠كارکث ْٗاؿ ك ٠ذ

 در زا٥ْ٠ جالش ک٤٤غ. 

ّٛایغ گ٣٨اگ٣٨ی در ارجتاط ةا ة٧ؽیـحی ك راةٌۀ آف ةا آ٨٠زش ك پؼكرش كز٨د دارد ك ١٠ک٢ اؿث 

ؼ ٠ح٤اؿب ةا قؼایي ز٨ا٠ِ ٠عحٖٞ در ٣ُاـآ٧٣ا  ٦ؼکغـا از ٦ام آ٨٠زقی ٚاٜة اؿح٘ادق ةاق٤غ. ةایغ در ٣ُ

گیؼم، قؼایي ك ٥ْٝ در ٨٠رد چگ٣٨گی قک٦ٜا، ٣یاز٤٠غ ٠ٌاداقث ک٥ جأییغ یا رد ٦ؼکغاـ از آف

ؼ ظ٨ا٦غ ة٨د. ةؼام ٥٣٨١٣ ٠یآ٧٣ا  کارگیؼم ك ٣حایر اصح١اٝی کارةؼد ٣یاز٦ام ة٥ پیف ج٨اف  در زا٥ْ٠ ٨٠رد ٣ُ

ة٥ پژك٦كی ک٥ ج٨ؿي آ٨٠زش ك پؼكرش ٣ی٨ز٤ٝغ در ٨٠رد ة٧ؽیـحی ة٥ ٨٤ّاف ٤٠تْی ةؼام ٨٠ٗٛیث در 

آ٨٠زاف ا٠ؼم صیاجی دا٣ـح٥ اؿث. ةؼ ای٢ ـحی را در ٨٠ٗٛیث دا٣فاقارق کؼد ک٥ ة٧ؽی ،٠غارس ا٣ساـ قغق

٠ؼجتي اؿث. ة٤اةؼای٢ ایساد یک ٗؼ٤٦  آ٧٣ا  آ٨٠زاف، ة٥ قغت ةا یادگیؼماؿاس ة٧ؽیـحی دا٣ف

 چؼا ؛آ٨٠زاف ا٠ؼم وؼكرم اؿثام ٠ذتث ةؼام دؿحیاةی ة٥ ٣حایر ٨ٌٞ٠ب در ز٧ث ة٧ؽیـحی دا٣ف ٠غرؿ٥

٦ام ٦ام ةؼ٣ا٥٠ درؿی ك قی٨ق٦ا، ا٦غاؼ ك اك٨ٝیث٦ا، ارزشًؼیٙ جْیی٢ دیغگاقک٥ ٠غارس ة٧ؽیـحی را از 

ج٨ا٣غ ة٥ ؿؼّث آ٨٠زاف ك ٠غارس ٠ید٤٦غ ك قؼایي ةؼام دا٣فیادگیؼم ك جغریؾ ٠ؼجتي، جؼكیر ٠ی

 ٦ا، ٠ـائٜ ك ركیغاد٦ام ٠ؼجتي ةا ة٧ؽیـحی ة٥ام ک٥ ٣ض٨ة پاؿعگ٨یی ٠غارس ة٥ ٣گؼا٣یگ٥٣٨ جٕییؼ ک٤غ. ة٥

                                                             
1. well-being 
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 دٗحؼک٤غ، ٠ؼجتي اؿث )پكحیتا٣ی ٠یآ٧٣ا  ٦ایی ک٥ از ةؼ٣ا٠ۀ درؿیقغت ةا ٗؼ٤٦ ، اّحٛادات ك ارزش

 (. ٣2016ی٨زی٤ٞغ،  پؼكرش ك آ٨٠زش ةازرؿی

( ٠ْحٛغ٣غ اگؼ ٠غرؿ٥ ظ٨د را درگیؼ كَایٖ ازح١اّی ك 1381) 1ام ٠ا٤٣غ كیٞیاـ اؿح٤ٞیاگؼچ٥ ّغق

٠ا٣غ ك قؼایي ؿیاؿی، ٦ام ٗکؼم ةاز ٠یاّحالء دا٣ف ك ٧٠ارتكَای٘ف در ٨ٛ٠ٝۀ  ٗؼ٤٦گی ک٤غ از دیگؼ

ک٥ ٠غرؿ٥ ظ٨د جاةِ ای٢ قؼایي  اٚحنادم ك ٗؼ٤٦گی صاکٟ ةؼ ز٨ا٠ِ ای٢ ازازق را ٣ع٨ا٦غ داد، ٠عن٨مان 

اـ آ٨٠زقی ك ارجتاط ٠كکالت دا٢٠ ام دیگؼ ةؼ ای٢ اّحٛاد٣غ ک٥اؿث. ّغق گیؼ ز٨ا٠ِ ٣اقی از وْٖ ٣ُ

٦ام درؿی ا٣حٛادم ک٥ امالح كاْٚی زا٥ْ٠ اؿث. ة٤اةؼای٢ ٠غارس ةا داقح٢ ةؼ٣ا٥٠کٟ ٠غرؿ٥ ةا ٠ضیي 

آ٨٠زاف ٣ـتث ة٥ ج٨ا٤٣غ ةا ایساد آگا٦ی در دا٣فک٤٤غ، ٠یزا٥ْ٠ را ة٥ ٨٤ّاف ٦غؼ آ٨٠زش جؼكیر ٠ی

قاف از راق کـب جسارب ازح١اّی كاْٚی در ٠غرؿ٥، ز٠ی٥٤ ایساد قؼایي ة٧حؼم را  ٠كکالت كاْٚی ز٣غگی

 (. 1394؛ ة٥ ٣ٜٛ از ة٤١٧ی، 2010ةؼام صٜ ٠كکالت ازح١اّی ٗؼا٦ٟ ک٤٤غ )ج٠٨اس، 

٦ام ا٣ساـ قغق در ز٠ی٥٤ جضٞیٞی در اةحغا ة٥ ةؼرؿی جضٞیٞی پژك٦ف -ةؼ ای٢ اؿاس ةا ركش ج٨می٘ی

ا٣غ ك ؿپؾ ة٥ ارائۀ ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ة٧ؽیـحی ك دیغگاق جؼةیحی ا٣غیك٤١غا٣ی ک٥ در ای٢ ز٠ی٥٤ ْٗاٝیث کؼدق

ق٨د. آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی ک٥ از ًؼؼ ٠ضٛٙ پیك٧٤اد قغق اؿث، پؼداظح٥ ٠ی

ق٨د ٠ت٤ی ةؼ ای٢ اؿث ک٥ ٠غرؿ٥ جا چ٥ ا٣غازق ج٨ا٣ایی ارجٛاء ٦ایی ک٥ در ای٢ پژك٦ف ٠ٌؼح ٠یپؼؿف

ؼام ة٧ؽیـحی ٦ایی ةکی٘یث ز٣غگی ٗؼاگیؼاف را دارد؟ جضٞیٜ ا٣غیك٤١غاف در ای٢ ز٠ی٥٤ چیـث ك چ٥ ٠ؤ٥٘ٝ

ؼ گؼٗح٢ ای٢ ٨ّا٠ٜ آیا ٣ُاـ آ٨٠زقی ٠ا ٣یازم ة٥ ة٥جْؼیٖ کؼدق ٦ا دارد؟ کارگیؼم ای٢ ٠ؤ٥٘ٝا٣غ؟ ةا در ٣ُ

 ق٨د؟ ام پیك٧٤اد ٠یةؼام آ٨٠زش ة٧ؽیـحی چ٥ ةؼ٣ا٥٠

اف ٦ا در جکاپ٨ ٦ـح٤غ از آ٣سایی ک٥ پژك٦كگؼاف ةؼام ٣كاف دادف صٛیٛث ك ٠ـیؼ درؿث ز٣غگی ة٥ اـ٣

٦ام  ق٨د ٠گؼ ةا آ٨٠زش ك پؼكرش، ٨ٛ٠ٝۀ ة٧ؽیـحی ةایغ ة٥ ٨٤ّاف ٠ت٤ایی ةؼام ةؼ٣ا٥٠ا٠ؼ ٠یـؼ ١٣یك ای٢ 

ؼ گؼٗح٥ ق٨د ج٨ز٥ ة٥ كوْیث ک٣٨٤ی زا٥ْ٠ ك ٣یاز ة٥ ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی زیؼا ةا؛ آ٨٠زقی ٠غرؿ٥ در ٣ُ

٦ام درؿث ز٣غگی قی٨قآ٨٠زاف را ةا اٗؼاد ك ة٥ د٣تاؿ آف پیكؼٗث ك ج٨ؿ٥ْ زا٥ْ٠، الزـ اؿث ک٥ دا٣ف

آ٨٠زش داد. در ٣حیس٥ ٦غؼ از ای٢ ٠ٛا٥ٝ ارائ٥ یک ةؼ٣ا٠ۀ درؿی آ٧٣ا  ٦ام الزـ را ة٥آق٤ا کؼد ك ٧٠ارت

اـ آ٨٠زقی کك٨ر٠اف آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ةؼاؿاس ٤ّامؼ ةؼ٣ا٠ۀ درؿی کالی٢ ز٧ث ة٥ کارگیؼم آف در ٣ُ

 ظ٨ا٦غ ة٨د.

 

                                                             
1. William Stanley 
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 ًظزٗٔ تْشٗغتٖ ٍ پ٘ؾگاهاى آى

اقارق  2ك ریٖ 1دؿیك ف اج٨اف ة٥ رایا٣غ ٠ی٠ضٛٛا٣ی ک٥ در ای٢ ز٠ی٥٤ ة٥ پژك٦ف پؼداظح٥جؼی٢ از ةؼزـح٥

گؼایی در جْؼیٖ ة٧ؽیـحی گؼایی ك ٗىیٞثدك ركیکؼد امٞی ٝػت( 2001) کؼد. از دیغگاق رای٢ دؿی

ؼ دارد ةؼ٣ا٥٠ج٨ز٥ ة٥ ای٢ . جضٛیٙ صاوؼ ةا(1395 اة٨ا١ْٝاٝی، كز٨د دارد )پـ٤غیغق ك ام ةؼام ک٥ در ٣ُ

گؼا ك ة٥ ةؼرؿی پیكی٤ۀ جضٛیٙ ٦ؼ دك ٨٣ع ة٧ؽیـحی ٝػت ،آ٨٠زاف پیك٧٤اد د٦غآ٨٠زش ة٧ؽیـحی ة٥ دا٣ف

 پؼدازد. گؼا ٠یٗىیٞث

ؼ  گؼا، ة٧ؽیـحی ةؼاةؼ ةا قادکا٠ی ذ٤٦ی ك ٠ؼجتي ةا جسؼةۀ ٝػت در ٠ٛاٜة جسؼةۀ اف ٝػتق٤اؿ ركافاز ٣ُ

ج٨اف آف را از ًؼیٙ ؿ٥ ٣ا٤٠غ ک٥ ٠یرا ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ٠ی ٣اظك٨٤دم اؿث ک٥ چ٤ی٢ ةؼداقحی از ة٧ؽیـحی

ٖ ٤٠٘ی ك روایث ٖ ٠ذتث، ٨ًّا ، جْغادم از ٠ٛیاس ٨ًّا اف ق٤اؿ ركاف٤٠غم از ز٣غگی ؿ٤سیغ. در ٠ٛاٜة

ا٣غ ك ةؼ  گؼا، ٠عاٖٝ ای٢ ٨٣ع ة٧ؽیـحیةا كز٨د ٠ا٦یث زػاب ة٧ؽیـحی ٝػت( 1989از ز٥ٞ١ ریٖ )

  (.1392 دار ك ١٦کاراف،کكحی) ر٣غگؼا جأکیغ داة٧ؽیـحی ٗىیٞث

ق٤اظحی را جالش ةؼام رقغ ك پیكؼٗث در ز٧ث جضٛٙ  ظ٨د از ة٧ؽیـحی ركاف( ٣ُؼ 1995ریٖ )

اٝگ٨یی چ٤غةْغم از ة٧ؽیـحی ( ك 1393دا٣غ )٨٠الیی ك ١٦کاراف، ٦ام ةا٨ٛٝة ٗؼد ٠یةعكیغف ة٥ ج٨ا٣ایی

ک٥ دارام قف ٠ؤ٥٘ٝ پػیؼش ظ٨د، ركاةي ٠ذتث ةا دیگؼاف، ظ٨د٠عحارم،  ک٤غ ٠یق٤اظحی ارائ٥  ركاف

 ة٥ م٨رت 1 زغكؿ ٦ا در٠ؤ٥٘ٝ ای٦٢ؼ یک از اؿث ک٥ جـٞي ةؼ ٠ضیي، ز٣غگی ٦غ٤١ٗغ ك رقغ قعنی 

 (.1390پؼكر ك ١٦کاراف، گٜة٥ ٣ٜٛ از  ،1989 ،)ریٖ کا٠ٜ ةیاف قغق اؿث

ی، ٣یات ك ٠ٛامغ ك صؾ داقح٢ ز٧ث ك ک٥ ا٦غاؼ ظاص در ز٣غگ داقثریٖ ةؼ ای٢ جأکیغ 

کیغم را ٥٣ ج٧٤ا ریٖ، أؿ٨گیؼم، ١٦گی ةا صؾ داقح٢٤ ٤ْ٠ا در ز٣غگی ارجتاط ج٤گاج٤  دار٣غ. چ٤ی٢ ج

ؼی٥  (.1392دار ك ١٦کاراف، ا٣غ )کكحیپؼدازاف ك پژك٦كگؼاف دیگؼ ٣یؽ ٠ٌؼح کؼدقةٞک٥ ةـیارم دیگؼ از ٣ُ

٠ْحٛغ٣غ ٣غاقح٢ ةی١ارم ةؼام اصـاس ؿال٠حی کاٗی ٣یـث، ةٞک٥ اف ق٤اؿ ركافةؼ ای٢،  اٗؽكفة٥ ٦ؼ صاؿ 

داقح٢ اصـاس روایث از ز٣غگی، جْا٠ٜ کارآ٠غ ك ٠ؤدؼ ةا ز٧اف، ا٣ؼژم ك ظٞٙ ٠ذتث، راةٌۀ ٨ٌٞ٠ب ةا 

٦ام ٗؼد ؿاٟٝ اؿث ک٥ ةیا٣گؼ ای٢ اؿث ک٥ ٗؼد از ٝضاظ ز١ِ ك ازح١اع ك پیكؼٗث ٠ذتث، از ٠كعن٥

ج٨اف گ٘ث در كاِٚ ٠ی (.1391اصغم ك ١٦کاراف، ) كوْیث ٨ٌٞ٠ةی ٚؼار داردق٤اظحی در  ة٧ؽیـحی ركاف

ۀ قغت ةؼ ج٨ؿْ ٦ام كز٨دم ز٣غگی اؿث ك ركیکؼد آف ة٥ق٤اظحی ٠ـحٞؽـ درؾ چاٝف ة٧ؽیـحی ركاف

                                                             
1. Ryan & Deci 

2. REEF 
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ا٣ـا٣ی، د٣تاؿ ٨١٣دف ا٦غاؼ ٤ْ٠ادار، جض٨ؿ ك پیكؼٗث ة٥ ٨٤ّاف یک ٗؼد ك ةؼٚؼارم ركاةي کی٘ی ةا دیگؼاف 

  د.جأکیغ دار

 
 ؽٌاختٖ رٗف الگَٕ  تْشٗغتٖ رٍاىهؤلفٔ  : هفاّ٘ن هزتثظ تا ّز ٗه اس ؽؼ1جذٍل 

 ردٗف
ٖ هؤلفِ ّإ  تْشٗغت

 ؽٌاختٖ رٍاى
 تَص٘ف ٍ هفاّ٘ن

 پػیؼش ظ٨د 1
از آ٧٣ا، ١٦ؼاق  ریؽم ةؼام اؿح٘ادق ٦ام ظ٨د، ةؼ٣ا٥٠ پػیؼش ٣ٛاط ٨ٚت ك ج٨ا٣ایی

 ةا ارزیاةی ٤٠ٌٛی ك ّٛال٣ی ظ٨د

 ٦غ٤١ٗغز٣غگی  2
٦ام ٧٠ٟ  ام ک٥ را١٤٦ام ةعف درؾ قعنی از ا٦غاؼ ز٣غگی ة٥ گ٥٣٨

ؼدگؼایی ك آزادم جأکیغ ٠ی ؼد ةاقغ. در ای٢ ةْغٗ   ق٨د. اصـاؿی ز٣غگیٗ 

 ظ٨د٠عحارم 3
یٟ رٗحار از دركف، ج٨ز٥ ة٥ ظ٨د، ة٥ اؿحٛالؿ ٠کاف، ک٤حؼؿ درك٣ی، كیژق  ج٤ٌ

 اؿث. قعل ةاكر دارد ک٥ ٠اٝک امٞی اٗکار ك ا١ّاؿ ظ٨د

 جـٞي ةؼ ٠ضیي 4
ج٨ا٣ایی ا٣حعاب یا پغیغ آكردف ٠ضیي ٤٠اؿب ةا قؼایي ركا٣ی ك ج٨ا٣ایی ٨٠از٥٧ 

 ٦ام پیف رك اؿث. ةا ز٧اف پیؼا٨٠ف ك یاٗح٢ ٤ْ٠ام ٠ؤدؼ ا٣حعاب

5 
 

 ركاةي ٠ذتث ةا دیگؼاف

ِ ٝؽكـ اصـاس  ؼدم ةا دیگؼاف، اصـاس ١٦غردم ك در ٨٠ٚا  ٗ ركاةي ةی٢

 ق٨د. قا٠ٜ ٠یم ك ق٘ٛث را زدٝـ٨

 رقغ قعنی 6
ؼدم ك رقغ کٞی ك یکپارچ٥  ج٨ا٣ایی ٠غاكـ ةؼام رقغ ك ج٨ؿ٥ْ ٣یؼك٦ام ةا٨ٛٝقٗ 

ؼد.  ة٥ ٨٤ّاف یکٗ 

 

ؼیۀ ة٧ؽیـحی جضٛیٛات ٠حْغدم در ای٢ ز٠ی٥٤ ا٣ساـ قغق اؿث ک٥ ةیكحؼ  ة٥ د٣تاؿ جؼكیر ك گـحؼش ٣ُ

٦ا ک٥ ةیا٣گؼ صى٨ر یا از جْغادم از ٣كا٦٥٣ام ٠ْامؼ، ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی را ١٦چ٨ف قادکا٠ی ٠حكکٜ ةؼرؿی

آكر٣غ. ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی یکی از ة٥ ق١ار ٠ی ،ّغـ صى٨ر اصـاؿات ٠ذتث ٣ـتث ة٥ ز٣غگی اؿث

٦ام وؼكرم ز٣غگی ظ٨ب اؿث ک٥ در صاؿ صاوؼ ٨٠رد ّال٥ٚ پژك٦كگؼاف ةـیارم ٚؼار گؼٗح٥  قاظل

اقارق کؼد ک٥ ةؼ ا١٦یث  1جضٛیٙ قٞغكف ك اٝی٨تج٨اف ة٥ قغق در ای٢ ز٠ی٥٤ ٠ی ٦ام ا٣ساـاؿث. از پژك٦ف

ةؼ  (ق٣٨غ١٦ا٤٦  )ا٦غاٗی ک٥ ة٥ دٝیٜ ٝػت ك ّال٥ٚ قعنی ٗؼد ا٣حعاب ك د٣تاؿ ٠ی ٣ٛف ا٦غاؼ ظ٨د

ا٣غ. ١٦چ٤ی٢ در جضٛیٛات دیگؼ ٣كاف داق قغق ک٥ ٨ّا٠ٞی ١٦چ٨ف ؿ٢، ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی جأکیغ کؼدق

در ١٦ی٢  (.1392دار ك ١٦کاراف، ی ارجتاط دار٣غ )کكحیٗؼ٤٦  ك جسارب ز٣غگی اٗؼاد ةا ة٧ؽیـحی ذ٤٦

                                                             
1. Sheldon & Elliot 
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ك  1ا٣غ. ةؼام ٥٣٨١٣ ركی٢راؿحا ةؼظی ٠ضٛٛاف ة٥ ةؼرؿی ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ة٧ؽیـحی اٗؼاد جأکیغ کؼدق

 ق٤اظحی در ٨٣ز٨ا٣اف ةؼرؿی کؼد٣غ. ةؼ٣ا٠ۀ ٠غاظ٥ٞ ٠غرؿ٥ را ةؼام ارجٛاء ة٧ؽیـحی ركاف( ١٦2009کاراف )

آ٨٠زاف دةیؼؿحا٣ی ة٨د. ٣حایر  در٠ا٣ی در دا٣فج٨ز٥ۀ ق٤اظحی، ركش ٠غاظٞ ؽیـحی ركافةؼام ارجٛاء ة٧آ٧٣ا 

٣كاف داد ٠غاظالت ٠غرؿ٥ در ارجٛاء ٦یساف ٠ذتث ك ة٧ؽیـحی ٥٣ ج٧٤ا ةؼ اٗؽایف ة٧ؽیـحی ٠ؤدؼ ة٨د، ةٞک٥ در 

 (.١٦اف) آ٨٠زاف، جأدیؼگػار ة٨دكیژق کا٦ف اوٌؼاب ك زـ١ا٣ی کؼدف دا٣ف کا٦ف اٗـؼدگی، ة٥

ق٤اظحی، ٨٣ع ٣گؼش ة٥ ز٠اف ك پیكؼٗث جضنیٞی ارجتاط  پژك٦كی دیگؼ ٣كاف دادق ک٥ ةی٢ ة٧ؽیـحی ركاف

ج٨ا٣غ آ٨٠زاف ة٥ ز٠اف ٠ی٤ْ٠ادارم كز٨د دارد. ٣حایر ٠ٌاْٝات صاکی از آف اؿث ک٥ ٣گؼش دا٣ف

٦ام ٠ذتث در ؼشق٤اظحی آ٣اف ةاقغ، ة٤اةؼای٢ ةا رقغ ك ة٧ت٨د ٣گ ظ٨ةی ةؼام ة٧ؽیـحی ركاف ةی٤ی پیف

. (1393ج٨اف ا٣حُار داقث ة٧ؽیـحی ركا٣ی آ٣اف ٣یؽ اٗؽایف یاةغ )رقیغ ك ١٦کاراف، آ٨٠زاف ٠یدا٣ف

٦ا ةا ٦ا ٣كاف دادق قغق ک٥ ز٨ّ ازح١اّی ك ٦یساف ظ٨ب در دةیؼؿحا٣ی١٦چ٤ی٢ در جْغادم از پژك٦ف

١چ٤ی٢ کا٦ف ٠كکالت رٗحارم آ٨٠زاف ك ٦٦ام زیاد آکادا٠یک، صٜ ٠ـأ٥ٝ ك ّؽت ٣٘ؾ دا٣ف٨٠ٗٛیث

در جضٛیٛی ک٥ ةا  (1393) ك ١٦کاراف ٨٠الیی (.1392دار ك ١٦کاراف، ق٤اظحی ٠ؼجتي اؿث )کكحی ك ركاف

ا٣ساـ داد٣غ ة٥ ٤ْ٠ادارم راةٌۀ دی٤غارم ك  «٦ام ة٧ؽیـحیدی٤غارم ك ٠ؤ٥٘ٝۀ ركاةي چ٤غگا٣»٨٤ّاف 

ؼیگ٦٥٣٨ا ٣یؽ ة٥ؼ پژك٦ف٣غ. در ؿایاق٦ام ة٧ؽیـحی ق٤اظحی اقارق کؼد ٠ؤ٥٘ٝ ة٧ؽیـحی ٠ْؼٗی ك  ۀام ٣ُ

اـ آ٨٠زقی ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ، جأکیغ آ٧٣ا  جضٞیٜ قغق ك ٦ؼکغاـ از ؼی٥ در ٣ُ ةا ٦غؼ ةؼرؿی کارةؼد ای٢ ٣ُ

٦ام زـ١ی ك ركا٣ی ك... را ؿ٨ادم، ةی١ارم٣یاٗحگی، ةیدار٣غ ک٥ ٠كکالجی از ٚتیٜ اٗـؼدگی، ج٨ؿ٥ْ

٦ام درؿی ٠غارس ك ةا ٦ام ٠عحٖٞ ك ةؼ٣ا٥٠ف ٦ٟ از ًؼیٙ آ٨٠زش ة٥ قی٨قج٨اف ةا آ٨٠زش ة٧ؽیـحی آ ٠ی

٦ام ج٨ا٣غ در ٚاٝب ةؼ٣ا٥٠ة٧ت٨د ةعكیغ. ١٦چ٤ی٢ ة٧ؽیـحی ٠ی ،آ٨٠زافآگا٦ی دادف ة٥ ١ْٞ٠اف ك دا٣ف

ام ک٥ ةا جٕییؼ ٣گؼش ك امالح گ٥٣٨ درؿی ك ةا ایساد ج٘کؼ ظالؽ ك ا٣حٛادم در اٗؼاد ا٣ساـ ق٨د ة٥

جتِ آف زا٥ْ٠ را ةا ٣یاز٦ام ٣اقی از جٕییؼات ز٧ا٣ی ١٦ـ٨ کؼد جا  م ٣ادرؿث جؼةیحی ةح٨اف اٗؼاد ك ة٦٥ا قی٨ق

 ٦ا کا٦ف یاةغ.ةعكی از ای٢ ةضؼاف

 

 ٗغتْٖشتٔ گ٘زٕ ًظزٗ تارٗخچِ ٍ ؽزاٗظ ؽىل

ركا٣ی ك  ؿال٠حی را ة٥ ٨٤ّاف رٗاق کا٠ٜ زـ١ی، 2، ز٠ا٣ی ک٥ ؿاز٠اف ز٧ا٣ی ة٧غاقث1940از ؿاؿ 

٥ٝ کی٘یث ز٣غگی ة٥ ٨ًر پی٨ؿح٥ در أ٠ـ ،ّغـ كز٨د ةی١ارم یا ٣اج٨ا٣ی جْؼیٖ کؼد ازح١اّی ك ٥٣ مؼٗان 

                                                             
1. Roine 

2. WHO  
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ة٥ ّٛیغة  (.1395پ٨ر ك ١٦کاراف، ٦ام ة٧غاقحی ا١٦یث یاٗث )ّٞیجضٛیٛات ك در ٣حایر ١ّٞکؼد ك ٠ؼاٚتث

ٗح٥ قغق جا ة٧ؽیـحی را کار گؼ ق٤اظحی كؿیِ از ٝضاظ جاریعی ة٥ دك دیغگاق ركاف( 2001رای٢ ك دؿی )

دا٣غ ك أٞب ة٥ ٨٤ّاف ج٨ازف ٠یاف دیغگاق ٝػجی، ة٧ؽیـحی را ةا قادم ةؼاةؼ ٠ی ک٥ کاكش ك ةؼرؿی ک٤غ

ا٣غاز اظالٚی از ؿ٨م دیگؼ چكٟ. (1395ک٤غ )پـ٤غیغق كاة٨ا١ْٝاٝی، ّا٥ً٘ ٠ذتث ك ٤٠٘ی ١ّٜ ٠ی

ک٤غ )کال٣حؼم ك قاف ارزیاةی ٠یصٛیٛیارؿ٨ٌیی، چگ٣٨گی ؿال٠ث ز٣غگی اٗؼاد را در ارجتاط ةا ظ٨د 

٦ایی چ٨ف ٗىیٞث، پؼ٦یؽکارم ك ق٤اظحی را ةؼ اؿاس ٠الؾ ای٢ دیغگاق ة٧ؽیـحی ركاف (.1394اؿ١اّیٞی، 

ؼ ٦ا ك دكرقروایث از ز٣غگی ك جن٨رات ٠عحٖٞ از قؼایي آر٠ا٣ی ک٥ در ٗؼ٤٦  ٦ام ٠عحٖٞ ٨٠رد ٣ُ

 ا٣ـاف ة٨دق، جْؼیٖ کؼدق اؿث.

ا٣غ ك  قق٤اظحی اقارق کؼد ٦ام اظیؼ چ٤غ ٠ضٛٙ ة٥ چ٤غةْغم ة٨دف ة٧ؽیـحی ركافةؼ ای٢ در ؿاؿ اٗؽكف 

گؼایا٥٣ ةاق٤غ  ٠ْحٛغ٣غ ک٥ اةؽار٦ا ةایغ درةؼگیؼ٣غق ٦ؼ دك ٨٠رد ة٧ؽیـحی اظالٚی ارؿ٨ٌیی ك دیغگاق ٝػت

ىی از پژك٦ف ( ك1395)پـ٤غیغق كاة٨ا١ْٝاٝی،  پؼداظح٥ قغق  نامی٦ا ة٥ ای٢ ٠ـأ٥ٝ ة٥ م٨رت اظحدر ْة

ق٤اظحی ٣یؽ در ةْىی ٠ٛاالت ٠ٌؼح قغق ک٥  ك ركاف ذ٤٦ی٦ام ة٧ؽیـحی اؿث. ج١ایؽ ةی٢ قاظل

ك روایث از  (دك ٠ٌٞب ١ّغة جْادؿ ٝػجی )جْادؿ ةی٢ ٨ّاًٖ ٠ذتث ك ٤٠٘ی ذ٤٦ی٦ام ة٧ؽیـحی  قاظل

ؼ دارد )کال٣حؼم ك اؿ١اّیٞی،  ة٥ ؿال٠ث ٠٨١ّی ركا٣ی ك ق٤اظحی  ة٧ؽیـحی ركاف ( ك1394ز٣غگی را در ٣ُ

ق٤اظحی  پؼدازد. ة٥ ّتارت دیگؼ ٨٧٘٠ـ ة٧ؽیـحی ركافزـ١ا٣ی ك ة٥ روایث ٠٨١ّی ٗؼد از ز٣غگی ٠ی

د٦غ )کال٣حؼم ك آیغ ک٥ ٠ـائٜ ٠عحٞ٘ی را پ٨قف ٠یجؼ ة٥ صـاب ٠یجؼ ك ٥١٦ زا٣ت٠٨٧٘٠٥ی كؿیِ

ق٤اظحی اظحناص دارد ك  حی ركاف٦ام ة٧ؽیـی ٠ذتث ة٥ قاظلق٤اؿ ركافةعكی از (. 1394 اؿ١اّیٞی،

در چ٤غی٢ ٣كؼی٥ ة٥  (٦1989ام ة٧ؽیـحی ا٣ساـ قغق اؿث. ریٖ )٦ام زیادم در ١٧ٗیغف ٠ؤ٥٘ٝپیكؼٗث

ق٤اظحی ٔیؼ١ّٞی ك ٣ا٠ح١ؼکؽ  ا٣غاز٦ام پیكی٢ در کارةؼد ٠ؤدؼ ة٧ؽیـحی ركافای٢ ةضخ پؼداظح٥ ک٥ چكٟ

گیؼم  ٧اد کؼد ك ةؼام ٣كاف دادف ای٢ ٣ٛناف، ا٣غازقة٨دق اؿث. ة٤اةؼای٢ یک ارزیاةی چ٤غ٠ض٨رم را پیك٤

ق٤اظحی را ةـي داد ک٥ ٠٘ا٦یٟ ٚتٞی ة٧ؽیـحی ارؿ٨ٌیی را در یک ظالم٥  زغیغم از ة٧ؽیـحی ركاف

 .(کؼد )١٦افجؼ جضکیٟ ٠یک٨جاق

٦ام ٠ذتث قاف صاٝثق٤اظحی ةا ای٢ ٨٠و٨ع ک٥ چگ٥٣٨ ك چؼا ٠ؼدـ در ز٣غگی در كاِٚ ة٧ؽیـحی ركاف

ک٤٤غ ؿؼكکار دارد. ة٤اةؼای٢ ٦ام اصـاؿی ٠ذتث را جسؼة٥ ٠ی٦ام ٠ذتث ك ١٦چ٤ی٢ كاک٤ف٤غ ٚىاكت٠ا٣

٦ایی از ٚتیٜ ٨ّاًٖ، روایث از ز٣غگی ك کار اؿث ک٥ قا٠ٜ ق٤اظحی قا٠ٜ ٠ؤ٥٘ٝ ة٧ؽیـحی ركاف

گی ك ٠حٕیؼ٦ایی از ٚتیٜ روایث از ز٣غگی، روایث ز٣اق٨یی، ظٞٙ ك ظ٨ ك ٦یسا٣ات ٠ذتث، ٣ت٨د اٗـؼد
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ق٤اظحی ةاالیی اؿث ک٥  ق٨د دارام ة٧ؽیـحی ركافةاقغ. ة٤اةؼای٢ ز٠ا٣ی ة٥ قعنی گ٘ح٥ ٠یاوٌؼاب ٠ی

روایث از ز٣غگی ك ٝػت را ة٥ ك٨ٗر جسؼة٥ ک٤غ ك ٦یسا٣ات ٣ا٨ٌٞ٠ب ٠ذٜ ٣اراصحی یا ظكٟ را ک١حؼ جسؼة٥ 

گػقح٥ ج١ایٜ ة٥ ةؼرؿی ۀ ٦در د (2000) 1یٝة٥ ّٛیغق ؿٞیگ٢١ ك٠ی٧ا(. 1394ک٤غ )کال٣حؼم ك اؿ١اّیٞی،

ا٣غ ک٥ اٗؼاد ةایغ ا٣ؼژم اف ٠ح٨ز٥ ای٢ ٨٠و٨ع قغقق٤اؿ ركاف٦ام ٠ذتث ؿال٠ث اٗؽایف پیغا کؼدق ك ز٤ت٥

ة٤اةؼای٢ ز٤تف (. 1393قاف ک٤٤غ )٨٠الیی ك ١٦کاراف، ّٛال٣ی ظ٨د را مؼؼ اةْاد ٠ذتث جسؼة٥

. ای٢ اؿثی ٠ْامؼ ق٤اؿ ركاف٢ جض٨الت در جؼی ی ٠ذتث ة٥ ر٦تؼم ٠ارجی٢ ؿٞیگ٢١ یکی از ٧٠ٟق٤اؿ ركاف

ق٤اؿی ركا٣ی ة٥ ؿ٨م ٨٠و٨ّات ٠ذتث ٠ا٤٣غ قادم، ی از آؿیبق٤اؿ ركاف ز٤تف ٨٠زب قغ ج١ؼکؽ ّٟٞ

ٖ ٠ذتث، ٨٤ْ٠یث، ظالٚیث ك ٗىایٜ اظالٚی ؿ٨ؽ دادق ق٨د. ؿٞیگ٢١ در ةؼظ٨ردم  ؿال٠ث ذ٢٦، ٨ًّا

ی ٚؼف ةیـحٟ ركم ٣ٛاط ق٤اؿ ركاف١ؼکؽ ١ّغق اش ركم داد ٠ح٨ز٥ قغ جک٥ ةی٢ اك ك دظحؼ پ٤ر ؿا٥ٝ

٦ام ا٣ـاف ةؼام رقغ ك ک١اؿ ٔ٘ٞث ة٨دق اؿث ك از ج٨ز٥ ة٥ ج٨ا٣اییآ٧٣ا  ٦ا ك جؼ٠ی٦ٟا، آؿیبوْٖ، ّیب

ق٤اؿا٥٣ ٠ضغكد ک٤غ، ةٞک٥ ةایغ ی ٣تایغ ظ٨د را ة٥ دیغگاق آؿیبق٤اؿ ركافقغق اؿث. كم جأکیغ داقث ک٥ 

اف ٣یؽ ج٨ز٥ ک٤غ ك از ج١اـ ا٠کا٣ات ٗؼدم ك ازح١اّی ةؼام ارجٛاء ؿال٠ث زـ١ی ك ركا٣ی ۀ ة٥ ٣ی١ ٠ذتث اـ٣

 (.2000ا٣ـاف اؿح٘ادق ق٨د )ا٣س٢١ ركا٣پؽقکی آ٠ؼیکا، 

 

 ًمؼ هذرعِ در آهَسػ تْشٗغتٖ ٓ ّإ تزت٘تٖ اًذٗؾوٌذاى درتارداللت

 :اؿثؼگؼٗث ٨٠ارد زیؼ ةۀ ة٧ؽیـحی ج٨اف از ٣ُؼی٦ام جؼةیحی ک٥ ٠یاز ز٥ٞ١ دالٝث

ک٤غ. ة٥ ٨ًر کٞی ة٧ؽیـحی ٠غرؿ٥ را ة٥ ٨٤ّاف روایث از ٠غرؿ٥ ك آ٨٠زش جْؼیٖ ٠ی (1984) 2قار٢٠

٨٧٘٠ـ ة٧ؽیـحی در ٠غارس ة٥ چ٧ار دؿح٥ ک٥ قا٠ٜ قؼایي ٠غرؿ٥ )٠ضیي ٗیؽیکی ٠غرؿ٥ ك ٗىام دركف 

٦ا، ١٦کارم ظا٥٣ ك ةا ١٦کالؿی آ٨٠ز، ارجتاطدا٣ف -، ركاةي ازح١اّی در ٠غرؿ٥ )ركاةي ٠ْٟٞ(کالس

٦ام ظ٨دقک٨ٗایی در ٠غرؿ٥ ، ركش(٦ام ٠غرؿ٥ ك ز٨ّ ركا٣ی ٠غرؿ٥گیؼم٠غرؿ٥، ٠كارکث در جن١یٟ

ك كوِ ؿال٠ث ( )داقح٢ ٗؼمث ةؼام اصـاس ٤ْ٠ادارم در ز٣غگی ك ٝػت ةؼدف از ٣٘ؾ ا٣ساـ یک کار

 3ک٨٣٨ ك ٝی٤ح١٦٢٣٨چ٤ی٢  (.1390م، ق٨د )دؿحسؼد، جٛـیٟ ٠یاؿث (در ٠غرؿ٥ )ّالئٟ زـ١ی ك ركا٣ی

کؼد٣غ ک٥ ة٧ؽیـحی ةا اذّاف  ا٣غکؼدقارائ٥  (2002) 4ک٨٣٨ ك ری١پالک٥ ًتٙ ٠غؿ ة٧ؽیـحی ٠غرؿ٥  (2005)

                                                             
1. Seligman & Mihaly 

2. Sharman 
3. Konu & Lintonen 

4. Konu & Rimpela 
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آ٨٠زاف راة٥ٌ ٤ْ٠ادار  آ٨٠زش ك یاد دادف از یک ًؼؼ ك یادگیؼم ك ١ّٞکؼد از ًؼؼ دیگؼ در دا٣ف

 (.1394ظ٨اق ك ١٦کاراف، ؽ جأییغ قغق اؿث )چؼأیگیؼم در ؿایؼ جضٛیٛات ٣یدارد ک٥ ای٢ ٣حیس٥

در یک ارزیاةی كؿیِ ٠كعل قغق ک٥ روایث ذ٤٦ی در اةْاد ٠حْغد ای٢ پحا٣ـیٜ را ةؼام ٠غارس  

ج٨اف آكرد جا ة٥ ٨ًر ؿیـح١اجیک ة٧ؽیـحی را درؾ ک٤٤غ ك ارجٛاء ةعك٤غ. ة٥ ٨ًر کٞی ٠یٗؼا٦ٟ ٠ی

ی، پیكؼٗث جضنیٞی ك ج٨ؿ٥ْ اظالٚی ز٨ا٣اف جٛؼیتان یک اؿحغالؿ کؼد ک٥ ٗؼمث ةؼام ؿال٠حی، ای٤١

٦ا ك ٣یاز٦ا ة٥ آؿ ةؼام ارائ٥ ای٢ گ٥٣٨ ٗؼمثجٛاوام ز٧ا٣ی اؿث ك در ای٢ ٠یاف ٠غراس، ٠ؤؿـاجی ایغق

ج٨ا٤٣غ ٗؼاجؼ از یادگیؼم ك آ٨٠زش آکاد٠یک ١ّٜ ک٤٤غ ك ةؼ ارجٛاء قعنیث ك آی٤غ ک٥ ٠یق١ار ٠ی

ات ا٣ساـ قغق چ٤غی٢ دٝیٜ ةؼام پػیؼش  ١ؼکؽ ةاق٤غ. ةؼآ٨٠زاف ٠حة٧ؽیـحی دا٣ف اؿاس ٠ٌاْٝ

ركیکؼد٦ام آ٨٠زقی ٠ذتث كز٨د دارد. ای٢ ركیکؼد٦ام ٠ذتث ٨٠زب ٠ٛاة٥ٞ ةا اٗـؼدگی ز٨ا٣اف 

ق٣٨غ ك ة٥ ٨٤ّاف ٠ـیؼم ةؼام اٗؽایف روایث ز٣غگی، جؼكیر یادگیؼم ك ظالٚیث، ج٨ٛیث ١٦تـحگی  ٠ی

ک٤غ. ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٨٠ارد، الزـ اؿث ک٥ ٠غارس ة٥ ٠ؽایام آ٨٠زش ٜ ٠یازح١اّی ك ارجٛاء ٠غ٣یث ١ّ

ؼ ٚؼار د٤٦غ. ة٧ؽیـحی را ٠ذتث ج٨ز٥ ک٤٤غ ك چگ٣٨گی ایساد ك ص١ایث از ة٧ؽیـحی دا٣ف آ٨٠زاف را ٠غ ٣ُ

اد ٠عحٞ٘ی اؿث ک٥ ظٞٙ ك ظ٨م ٗؼد  ،ج٨اف ة٥ ٨٤ّاف یک ٠ٛیاس جک ةْغم ٠ْؼٗی کؼد١٣ی ةٞک٥ قا٠ٜ اْة

زایی ک٥ اکذؼ ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ز٠اف زیادم را در ٠ضیي ٠غرؿ٥ د٦غ ك از آفجأدیؼ ٚؼار ٠یرا جضث 

 ء٦ام ٗؼ٤٦گی ٠ذتث ك ارجٛاک٤٤غ، ة٤اةؼای٢ ٠غارس ٣ٛكی صیاجی در ایساد ك صٍ٘ ارزشمؼؼ ٠ی

 . (2014ك كایث،  آٝغر كاجؼز، کارف،ة٧ؽیـحی ز٨ا٣اف ا٠ؼكزم دار٣غ )

 زیؼا ؛ك ٣ٛكی ک٥ ٠غارس در آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ٗؼاگیؼاف دار٣غ ٔاٜٗ قغ ة٤اةؼای٢ ٣تایغ از ٨٠ْٚیث

د٤٦غ ك در زؼیاف گػاقح٢ ٦ایی ک٥ ة٧ؽیـحی را در دؿح٨ر کار ٚؼار ٠یج٨ا٤٣غ ةا ازؼام ةؼ٣ا٠٥٠غارس ٠ی

زیـحی، در ز٧ث ة٧ت٨د ك ٦ام آ٨٠زقی ةؼام ایكاف ةا ٠ض٨ریث ة١ْٞ٠٥اف ك كاٝغی٢ ك ةؼگؽارم کالس

 آ٨٠زاف گاـ ةؼدار٣غ.غگی دا٣ف٣یث زارجٛاء کی٘

اف ٦ایی ظالؽ ك ٠تحکؼ اؿث ک٥ ج٨ا٣ایی ا٣ساـ از دیگؼ ا٦غاؼ اؿاؿی آ٨٠زش ك پؼكرش جؼةیث اـ٣

٦ام ظالؽ ظ٨د ای٢ اؿحْغاد کار٦ام زغیغ را داقح٥ ةاق٤غ ك ای٢ ٠ؼةی اؿث ک٥ ةایغ ةا اةحکارات ك ركش

ق٤اظحی از ز٥ٞ١ ٠ـائٞی اؿث ک٥ در ٨٠ٗٛیث  ؽیـحی ركافآ٨٠زاف پؼكرش د٦غ. در ای٢ راؿحا ة٧را در دا٣ف

ام داةث قغق ک٥ ١٦چ٤ی٢ ا٠ؼكزق ة٥ ٨ًر ٗؽای٤غق(. 1393 آ٨٠زاف ادؼگػار اؿث )جسؼد ك ١٦کاراف،دا٣ف

ظالٚیث در ز٣غگی ركز٠ؼق ا٠ؼم وؼكرم اؿث ك ٦ؼ ٗؼدم از پحا٣ـیٜ الزـ ةؼام ظالؽ ة٨دف ةؼظ٨ردار 

٨ًر كیژق ج٨ؿْۀ ة٧ؽیـحی ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ یا ٔیؼ٠ـحٛیٟ ةؼ  ام آ٨٠زقی ك ة٦٥اؿث. ة٥ ّٛیغة ٠ضٛٛاف ركش
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٦ام ٠عحٖٞ در  ٠یؽاف ظالٚیث ك ا٣گیؽش ٗؼد جأدیؼگػار اؿث. ة٤اةؼای٢ ج٨ا٣ایی ٠ٛاة٥ٞ ةا ٨٠ْٚیث

٣٘ؾ، ا٣گیؽق، ظالٚیث ك ة٧ؽیـحی ج٨ؿي ظا٨٣ادق ٥ ج٨ا٣غ از ًؼیٙ ج٨ؿ٥ْ اؿحٛالؿ، اّح١اد ةآ٨٠زاف ٠ی دا٣ف

آ٨٠زاف را ق٨د ک٥ ظالٚیث در دا٣فج٤ُی١ات آ٨٠زقی جضث جأدیؼ ٚؼار گیؼد. ١٦چ٤ی٢ پیك٧٤اد ٠یك 

، (٦ام درس ك ...ج٨اف از ًؼیٙ ٠ضیي آ٨٠زقی ظاص در ؿ٥ ةْغ ٠ضیي ظالؽ )ٗیؽیکی، کالس ٠ی

ة٥  ٦ام آ٨٠زقی٦ام جغریؾ پؼكرش داد. از ؿ٨م دیگؼ ٠ضیي٦ام ظالٚا٥٣ ك ١ْٞ٠اف ظالؽ یا ركش ةؼ٣ا٥٠

ک٤غ. ة٥ ٨ًر کٞی ة٧ؽیـحی ٠٨٧٘٠ی پ٨یا اؿث ک٥ اةْاد ذ٤٦ی، آ٨٠زاف اقارق ٠یا١٦یث ة٧ؽیـحی دا٣ف

دارد. ة٥ ای٢ جؼجیب ٗؼض ةؼ ای٢ اؿث ک٥ ٠غارس  ةؼ ازح١اّی، ركا٣ی ك ١٦چ٤ی٢ ؿال٠ث در رٗحار را در

ٚا٥٣ ك ج٨ا٣ایی صٜ ٠ـأ٥ٝ ک٤٤غ ک٥ ة٥ ٨٣ةۀ ظ٨د ة٥ ١ّٞکؼد٦ام ظالؿٌش ةاالم ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی را ایساد ٠ی

 (.2015)ةـ٤ـ٨ف، ٗی٨٤یٞث،  قا٣ک٤ٞغ،  ق٨د٤٠سؼ ٠ی

٦ام ةغ٣ی ك كرزش ٤٠ُٟ در ؿ٤ی٢ ٠عحٖٞ ٣یؽ، ٣ٛف ١٧٠ی در کا٦ف ٚاٜة ذکؼ اؿث ک٥ ْٗاٝیث

ک٤٤غ.  آ٨٠زاف ای٘ا ٠یق٤اظحی دا٣ف ٠كکالت ك اظحالالت ركا٣ی ك اٗؽایف ؿال٠ث ركا٣ی ك ة٧ؽیـحی ركاف

٦ام ٗیؽیکی ك جن٨یؼ ةغ٣ی از ظ٨د ةاّخ اٗؽایف ةا جضث جأدیؼ ٚؼار دادف قایـحگی١٦چ٤ی٢ كرزش 

٦ام آف، اٗؽایف ؿال٠ث ادراؾ قغق، ج٨ٛیث اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ، اٗؽایف ا٠یغ ق٤اظحی ك ٠ؤ٥٘ٝ ة٧ؽیـحی ركاف

٨اف جة٤اةؼای٢ ٠ی (.1392 ق٨د )ٚاؿٟ پ٨ر ك ز٨دت،آ٨٠زاف ٠یًتْی ك رقغ ازح١اّی در ةی٢ دا٣ف ك ق٨خ

آ٨٠زاف دارد. ٦ام ٨ٗؽ ةؼ٣ا٥٠ كرزقی جأدیؼ ٠ذتحی در ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ك اؿحؼس جضنیٞی دا٣فگ٘ث ْٗاٝیث

کؼدف ؿاّات ٗؼأث ك ایساد ٝضُات قاد ك اصـاس آرا٠ف ك  كرزش ك ٨ٗؽ ةؼ٣ا٥٠ كرزقی ة٥ ٨ُ٤٠ر ٤ٔی

آیغ. ای٢ رؿاٝث ٠ی آؿ٨دگی در ؿٌش زا٥ْ٠، راق صٜ ةـیارم از ٠كکالت زـ١ی ك ركا٣ی اٗؼاد ة٥ ق١ار

ا١٦یحی  ،ة٥ دٝیٜ ٣ٛف ك ٤٠ؽٝث ای٢ کا٨٣ف ؿاز٣غق ،ق٨د٤٦گا٠ی ک٥ ة٥ صی٥ٌ ٠ٛغس ٠غرؿ٥ كارد ٠ی

ک٤غ. ة٥ ای٢ جؼجیب دكراف جضنیٜ ٠غرؿ٥ ٗؼمث ةا ارزقی ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ ةا اؿح٘ادق ة٧ی٥٤ ٠ىاّٖ پیغا ٠ی

آ٨٠زاف ةپؼدازد. ١٦چ٤ی٢ ح١اّی دا٣فاز اكٚات ٗؼأث، ة٥ ج٨ٛیث ٨ٚام زـ١ا٣ی ك ؿال٠حی ركا٣ی ك از

ق٤اظحی ؿ٨د٤٠غم ة٥  ٦ام اكٚات ٗؼأث ز٠ا٣ی ک٥ ٦غ٤١ٗغ ةاق٤غ ادؼات ركافج١ؼی٤ات كرزقی ك ْٗاٝیث

٦ام آ٨٠زاف در ٣حیس٥ ٠غاظالت ٨ٗؽ ةؼ٣ا٥٠ة٧ؽیـحی ك ١ّٞکؼد ة٧ی٥٤ دا٣ف ء١٦ؼاق دار٣غ. ة٤اةؼای٢ ارجٛا

 ریؽاف آ٨٠زش ك پؼكرش ٚؼار گیؼد.ةؼ٣ا٥٠ ج٨ا٣غ در کا٨٣ف ج٨ز٥ ٠غارس ككرزقی ٠ی
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 اتتذاٖٗٓ وارگ٘زٕ تْشٗغتٖ در دٍرضزٍرت ٍ اهىاى تِ

جضث جأدیؼ ٨ّا٠ٞی چ٨ف ارجتاًات، ق٧ؼ٣كی٤ی،  ك زا٥ْ٠ ایؼاف ًی پ٤ساق ؿاؿ گػقح٥ از ز٧ات ٠عحٖٞ

ؿٌش رٗاق، آ٨٠زش ٠ؽایایی در ز٠ی٥٤ ٦ٟ  ای٢ جٕییؼات  ک٥ گـحؼش آ٨٠زش ك پؼكرش جٕییؼات ؿؼیْی داقح٥

٦ام ركا٣ی، اٗث ٠ْىالجی چ٨ف جىْیٖ اظالٚیات، ٠كکالت ة٧غاقحی ك ةی١ارم ك ٦ٟ ك ة٧غاقث داقح٥

در ک٤ار ای٢ ٠كکالت داظٞی، ٠كکالت ز٧ا٣ی ٣یؽ ٠ٌاةٙ ؿایؼ اؿث. . را ة٥ د٣تاؿ داقح٥ .جضنیٞی ك.

گیؼم ٣ادرؿث ١٠ک٢ اؿث ٟکك٨ر٦ا، دا٤٠گیؼ زا٥ْ٠ ٠ا ٣یؽ قغق اؿث. در چ٤ی٢ كوْیحی ٦ؼگ٥٣٨ جن١ی

٠كکالت ةیكحؼم را ایساد ک٤غ. آ٨٠زش ك پؼكرش کك٨ر ٠ا ٣یؽ رؿاٝث ج٨ز٥ ة٥ ٣یاز٦ام زا٥ْ٠ ٠حض٨ؿ ك 

ك  ق٨دركز  ٥ة ،پػیؼ اؿث ک٥ ٣ُاـ آ٨٠زقی، ١٦پام جض٨الت٠غرف را ة٥ ٧ّغق دارد. ا٠ا ای٢ ز٠ا٣ی ا٠کاف

٨٠ریث ة٥ أةگیؼد. ٠ـٟٞ اؿث ک٥ كاگػارم ای٢ ٠ ثدؿ ةح٨ا٣غ ر٦تؼم جض٨الت ٠ؼة٨ط ة٥ كَایٖ ظ٨د را ة٥

اـ آ٨٠زقی ٠ا دارام آؿاف ا٠ا جضٛٙ آف کار ؿعث ك پیچیغق ،آ٨٠زش ك پؼكرش ام اؿث. ١٦چ٤ی٢ ٣ُ

ؼ ٠ید٦غ آف٠كکالجی اؿث ک٥ ازازق ١٣ی ؼ ةؼؿغ. ة٥ ٣ُ کارگیؼم رؿغ ة٨ً٥ر ک٥ ةایغ ة٥ ا٦غاؼ ٨٠رد ٣ُ

ج٨اف ة٥ ة٥ رِٗ ای٢ ٠كکالت یارم رؿا٣غ. از ای٢ ٠كکالت ٠ی ج٨ا٣غةؼ٣ا٥٠ درؿی آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ٠ی

اف اقارق کؼد ک٥ در ّاٟٝ كاِٚ ةا ةؼ٣ا٣٥٠آر٠ا ٦ام گؼایی، ٠ٛامغ ٔیؼ ٚاٜة دؿحؼس ك جٞٛی ٔیؼكاْٚی از اـ٣

اـ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٨٠ز٨د در ٠ٛاٜة جض٨الت اؿاؿی ك ٨٣آكرم  درؿی ك آ٨٠زقی ٗام٥ٞ ةـیارم دار٣غ ك ٣ُ

٠غار ك ا٣حٛاؿ ٠٨ْٞ٠ات اؿث گیؼم ٨٠و٨عدارام ز٧ث كدم در ای٢ ز٠ی٥٤ ٣اج٨اف اؿث ك ١ّغجان٠ٛاكـ ك جا صغ

 ٦ام ة٧ؽیـحی ١٦ع٨ا٣ی ٚاٜة ج٨ز٧ی ٣غارد. ک٥ ةا کارکؼد٦ا ك قاظل

د٤٦غق ؿال٠ث ك ة٧ؽیـحی ةایغ از ٝضاظ ٗؼ٤٦گی در ز٧ث جك٨یٙ ء٦ام ارجٛاة٥ ٨ًر کٞی اؿحؼاجژم

اؿاس ق٨ا٦غ، رٗحار٦ا ك  قی٨ة مضیش ز٣غگی ةؼام ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ةاقغ. ةؼرٗحار٦ام ؿاٟٝ ك ا٣حعاب 

گػارد. از ًؼٗی ةـیارم از ٠كکالت ٦ام جضنیٞی ةؼ ؿال٠ث ٗؼد جأدیؼ ٠یّادات ایسادقغق در ٨ًؿ ؿاؿ

ؿاؿ دچار  16جا  5ق٨د ك ک٨دکاف در ٗام٥ٞ ؿ٤ی ؿال٠ث ركا٣ی در دكراف اكٝی٥ ز٣غگی ٗؼد قؼكع ٠ی

ق٣٨غ ک٥ در ز٣غگی آی٤غق آ٣اف ٣یؽ ادؼگػار ظ٨ا٦غ ة٨د. ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ اٗؽایف آگا٦ی ٠ی ٠كکالجی

ق٨د ةـیار ا١٦یث دارد ٦ایی ک٥ ٨٠زب ؿال٠ث ك ة٧ؽیـحی آ٣اف در آی٤غق ٠ی٨٣ز٨ا٣اف از ا٣حعاب

ۀ ٝی٦ام اك ک٥ ةعف ةؽرگی از قعنیث اٗؼاد در ؿاؿ ( . ١٦چ٤ی٢ ةاج٨ز٥ ة٥ ای2013٢ة٣٨گام، كال ةؼكز، )

. اؿث ٦ا از ا١٦یث ك وؼكرت ةیكحؼم ةؼظ٨ردارگیؼد، آ٨٠زش ة٧ؽیـحی در ای٢ ؿاؿز٣غگی قکٜ ٠ی

ة٤اةؼای٢ ٨ٛ٠ٝۀ ة٧ؽیـحی ة٥ ای٢ دٝیٜ صائؽ ا١٦یث اؿث ک٥ در م٨رت ٣ادیغق گؼٗح٥ قغف ٤٠سؼ ة٥ ٣اا٠یغم، 

ق٨د ی ك ة٧غاقحی ٠ی٦ام ازح١اّی، اٚحنادم، ٗؼ٤٦گ٣غاقح٢ ا٣گیؽق ةؼام ٦ؼگ٥٣٨ جالش ك کا٦ف ْٗاٝیث
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اٚحنادم یک کك٨ر جأدیؼگػار اؿث. ة٥ ّتارت دیگؼ ةا ارجٛاء  -جؼ در ج٨ؿ٥ْ ازح١اّیك در اةْاد ١ّیٙ

ایٟ ك ای٢ ١٦اف چیؽم اؿث ک٥ در ٠ض٨ر ج٨ؿ٥ْ ٚؼار ة٧ؽیـحی در ز٧ث ارجٛاء ؿال٠حی زا٥ْ٠ ٚغـ ةؼداقح٥

دار آ٨٠زاف ٦ؼ کك٨ر ٧ّغقک٥ دا٣ف ٦اؿث. صاؿ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢دارد ك ٦غؼ ٧٣ایی ج١ا٠ی دكٝث

ق٣٨غ، ٝؽكـ ٦ام ٧٠ٟ یک کك٨ر ٠ضـ٨ب ٠ی٦ام صـاؿی در آی٤غق ظ٨ا٤٦غ ة٨د ك ؿؼ٠ای٥ پـث

آ٧٣ا  ق٤اظحی ٦ام ركافق٨د ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ز٤ت٥اصـاس ٠یآ٧٣ا  ریؽم در ص٨زق ؿال٠ث ك ة٧ؽیـحی ةؼ٣ا٥٠

٦ام زـ١ا٣ی ك ركا٣ی ج٨اف ة٥ آ٣اف در ج٨ؿ٥ْ ز٤ت٥ا١٦یث ای٢ ٨٠و٨ع ک٥ ةا اؿح٘ادق از چ٥ را٦کار٦ایی ٠ی

ق٨د. ة٤اةؼای٢ الزـ اؿث در ارجتاط ةا ٨٠ارد یاد قغق پاؿعگ٨ ة٨د ك یک ؿیـحٟ ک١ک کؼد، دكچ٤غاف ٠ی

آ٨٠زاف پكحیتا٣ی ٦غ٤١ٗغ ك یک ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠غكف در راؿحام ة٧ت٨د کی٘یث ز٣غگی ك یادگیؼم دا٣ف

 ٗؼا٦ٟ کؼد. 

ف پؼداظح٥ قغ ٠ؼة٨ط ة٥ جضٞیٜ ٣ُؼیۀ ة٧ؽیـحی ة٨د، اک٨٤ف ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ظ٨ا٦یٟ ٦ؼآ٣چ٥ جاک٨٤ف ة٥ آ

اـ آ٨٠زش اةحغایی در ایؼاف ٣گاق کؼد ك پؼداظث ک٥ آیا ٠ی ج٨اف در كوْیث ْٗٞی ةا ركیکؼد ة٧ؽیـحی ة٥ ٣ُ

 ةؼام آ٨٠زش ة٧ؽیـحی یک ةؼ٣ا٥٠ درؿی جغكی٢ ٨١٣د؟

 

 تزًاهِ درعٖ والٗيتزًاهِ درعٖ آهَسػ تْشٗغتٖ تز اعاط ػٌاصز 

اف ةؼام ٨٠ٗٙ ة٨دف در ز٣غگی ٣یاز٤٠غ ة٧ؽیـحی اؿث ك ركیکؼد ة٧ؽیـحی ركاف ق٤اظحی ةؼ رقغ ك جض٨ؿ  اـ٣

ة٤اةؼای٢ ةا ج٨ز٥  (.1395 ا٠یؼا٣ی ك ١٦کاراف، ٠كا٦غق قغق در ةؼاةؼ ةؼ ج٨ؿْۀ ركاةي ا٣ـا٣ی جأکیغ دارد )زائؼم

ة٥ ا١٦یث ك ٣ٛكی ک٥ ة٧ؽیـحی در ز٣غگی ٦ؼ یک از ٠ا دارد ك ة٥ ٨٤ّاف یک ٤٠تِ ٧٠ٟ در ج٨ؿ٥ْ اٚحنادم، 

ق٨د، ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ا٠ؼ ظٌیؼ از كَایٖ ٦ؼ دكٝحی اؿث ك ٠ا ٣یؽ ةؼام ازح١اّی، ٗؼدم ك ٗؼ٤٦گی ق٤اظح٥ ٠ی

گی، ٣یاز٤٠غ آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ٦ـحیٟ. ٠حأؿ٘ا٥٣ ة٥ دؿحیاةی ة٥ ای٢ ٦غؼ ارزق٤١غ، ی٤ْی ارجٛاء کی٘یث ز٣غ

 آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ة٥ ٨٤ّاف ةعف ١٧٠ی از ةؼ٣ا٥٠ درؿی آ٨٠زش ك پؼكرش ج٨ز٥ چ٤غا٣ی ٣كغق اؿث.

ةؼ  آف٠ْحٛغ اؿث ک٥ ًؼح ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ٣ا٤٠اؿب، از پحا٣ـیٜ ادؼگػارم  1ٗؼا٣ـیؾ کالی٢

الّاجی ٨٠و٨ّات درؿی ٠غكف، آ٨٠زاف ظ٨ا٦غ کاؿث. چؼاک٥ ة٥ ٝضاظ جاریعی، ؿ٥  دا٣ف ٤٠تِ ًا

ریؽم درؿی ق٤اؿایی قغق ک٥ ٦ؼیک ة٥ ٨٤ّاف ٠ت٤ایی در آ٨٠زاف ك زا٥ْ٠ ةؼام ةؼ٣ا٥٠دا٣ف

قغق  ٦ام گؼٗح٥ق٣٨غ. اگؼ جن١یٟریؽم ة٥ کار گؼٗح٥ ٠ی٦ام ٠حْغد ٠ؼة٨ط ة٥ ا٠ؼ ةؼ٣ا٥٠ گیؼم جن١یٟ

غ، ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ٥٠٤، ةا یکغیگؼ ؿازگارم داقح٥ ةاق٨٣ع ٤٠اةِ اًالّات ٨٠رد اؿح٘ادق ك ٤ّامؼ ةؼ٣اة درةار

                                                             
1. Francis Cline 
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آ٨٠زاف ةؼظ٨ردار اؿث ١٦ع٨ا٣ی ظ٨ا٦غ داقث ك در ٣حیس٥ از ةیكحؼی٢ ج٨اف ادؼگػارم ٨ٌٞ٠ب ةؼ دا٣ف

٦ام  از كیژگی (1380از ٣ُؼ ٠ٞکی )(. 1394؛ ة٥ ٣ٜٛ از اةؼا٦یٟ کا٨ٗرم ك ١٦کاراف، 1388)٧٠ؼ٠ض١غم، 

٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی، ّغـ اة٧اـ ك كز٨د ج٨ازف ك ا٣ٌْاؼ در ةی٢ ۀ ١٦ یک ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٨ٌٞ٠ب ج٨ز٥ ة٥

 ٦ام ٠عاًب اؿث.  ةا كیژگیآ٧٣ا  ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ك ج٤اؿب

آ٨٠زاف ة٥ ةؼرؿی ك جْیی٢ ٣ٛف ٦ؼکغـا از ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی در ة٧ؽیـحی دا٣ف ،از ای٢ رك

ک٤غ جا ةا آگا٦ی ٣ـتث ة٥ پؼكرش ک١ک ٠ی ریؽاف درؿی، ١ْٞ٠اف، ّا١ٝاف ك ّا٠الف ا٠ؼ آ٨٠زش ك ةؼ٣ا٥٠

آ٨٠زاف دار٣غ ة٥ امالح ك ة٧ت٨د ك یا جٕییؼ ای٢ ٤ّامؼم ک٥ ٣ٛف ةیكحؼم در ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی دا٣ف

ة٤غم  قغق از ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی، ًت٥ٛ جؼی٢ ةؼداقث ارائ٥ ٤ّامؼ اٚغـا ک٤٤غ. ةا ای٢ ٥١٦، قایغ ٠ْؼكؼ

گا٥٣ کالی٢  اؿاس ٤ّامؼ ٥٣ة٥ قؼح ةؼ٣ا٥٠ درؿی آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ةؼ ادا٥٠ٗؼا٣ـیؾ کالی٢ ةاقغ ک٥ در 

 .ظ٨ا٦یٟ پؼداظث

 

 غتْٖشٗاّذاف تزًاهِ درعٖ آهَسػ ت

ق٨د، ای٢ جٕییؼات ١٦اف ا٦غاؼ یک ةؼ٣ا٥٠ درؿی ة٥ ٚنغ ایساد جٕییؼات در رٗحار یادگیؼ٣غق ازؼا ٠ی

د٤٦غة آف ةا یکغیگؼ ك جكکیٜ ةؼ٣ا٥٠ اؿث ك ٨٠ٗٛیث یک ٣ُاـ آ٨٠زقی در گؼك ١٦ا٤٦گی ازؽام

٦ام ظاص ٠عاًتاف آ٨٠زقی اؿث )رئیؾ ٦ا ك ج٤اؿب آف ةا كیژگیؿ٨یی آ٣اف در ز٧ث جضٛٙ ٦غؼ ٦ٟ

٦ام ٣ا٨ٌٞ٠ب ز٣غگی ك زایگؽی٢ کؼدف یـحی، صػؼ ز٤ت٥ؽ٦غؼ از آ٨٠زش ة٧ ة٤اةؼای٢ (.1374 دا٣ا،

ا٦غاؼ، جؼکیب ٣ُؼی٥ ك ١ّٜ وؼكرم اؿث. ةاقغ ك ةؼام رؿیغف ة٥ ای٢ ٦ام ٨ٌٞ٠ب ٠ی٦ا ك ارزشركش

٦ا ةؼ ق٨د. ٦غؼ در ای٢ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ا٦غاؼ جؼةیحی در راؿحام جض٨ؿ ز٧ا٣ی ز٧ث دادق ٠ی ،از ای٢ رك

ك آ٧٣ا  ؿازم، ق٤اظث ك صٜ ٠كکالت ز٣غگی ك آگا٦ی پیغا کؼدف ٗؼاگیؼاف در ز٠ی٥٤ ظٌؼاجی ک٥ركق٢

آؿ، ةؼام ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی ك ؿاظث یک زا٥ْ٠ ایغقک٤غ ك ج٨ا٤١٣غ قغف را ج٧غیغ ٠یآ٧٣ا  زا٥ْ٠

یـحی، ة٧ت٨د ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی ة٧ؽ٠تح٤ی ٦ـح٤غ. ة٥ ةیا٣ی دیگؼ، ٦غؼ از ةؼ٣ا٥٠ درؿی آ٨٠زش 

ةاقغ ک٥ ةؼام رؿیغف ة٥ ٦ام گ٣٨اگ٨ف ٠یٗؼاگیؼاف ك ة٥ د٣تاؿ آف ج٨ؿ٥ْ ك پیكؼٗث کك٨ر٠اف در ّؼم٥

ٖ ٠ذتث، روایث از ز٣غگی، پػیؼش ظ٨د،  ٦ام زؽئی٦غؼ کٞی ةؼ٣ا٥٠ ةایغ ة٥ ٦غؼ آف ک٥ داقح٢ ٨ًّا

ج٨ز٥  ،ةاقغ ركاةي ٠ذتث ةا دیگؼاف، ظ٨د٠عحارم، جـٞي ةؼ ٠ضیي، ز٣غگی ٦غ٤١ٗغ ك رقغ قعنی ٠ی

 .(1394داقث )ة٤١٧ی، 
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 سٗغتٖهحتَإ تزًاهِ درعٖ آهَسػ تِ

یاٗح٥ ك ا٣غكظح٥ قغق، قا٠ٜ دا٣ف ؿاز٠افةؼ٣ا٥٠ درؿی اؿث، آ٣چ٥ ک٥ ةایغ آ٨٠ظح٥ ق٨د ك ة ٠ضح٨ا، ٠اد

٦ا ك ٠ـائٜ ٠ؼة٨ط ة٥ ٦ا، پغیغق٦ا، ٠٘ا٦یٟ، ج١ْیٟامٌالصات، اًالّات، كاْٚیات، صٛایٙ، ام٨ؿ، ركش

ق٣٨غ، ج٨ز٥ ة٥ ا٣حعاب ٠ضح٨ا ٦ا ة٥ كؿیٞۀ ٠ضح٨ا جأ٠ی٢ ٠یایی ک٥ ٦غؼ٣س١٦اف ٠ادق درؿی اؿث ك از آ

ًتٙ ٠غؿ ة٧ؽیـحی  (.1383 ٣ُؼ ة٨دق اؿث )٠ٞکی، درؿی ٠غ ١٦یك٥ ة٥ ٨٤ّاف یک ٤ّنؼ ٧٠ٟ ةؼ٣ا٥٠

اذّاف کؼد٣غ ک٥ ة٧ؽیـحی ةا آ٨٠زش ك یاد دادف از یک ًؼؼ ك یادگیؼم  (٠2002غرؿ٥ )ک٨٣٨ ك ری١پال، 

گیؼم در ؿایؼ جضٛیٛات ٣یؽ آ٨٠زاف راة٥ٌ ٤ْ٠ادار دارد ک٥ ای٢ ٣حیس٥ك ١ّٞکؼد از ًؼؼ دیگؼ در دا٣ف

٦ام ج٘کؼ ظالؽ ك تریکی از جأدیؼات آ٨٠زش ٧٠ا (.1394ظ٨اق ك ١٦کاراف، جأییغ قغق اؿث )چؼأی

٦ام ج٘کؼ ظالؽ ك آ٨٠زاف اؿث ك ٝؽكـ آ٨٠زش ٧٠ارتق٤اظحی دا٣ف ٣ٛادا٥٣، اٗؽایف ة٧ؽیـحی ركاف

آ٨٠زاف صؾ  ٣ٛادا٥٣ در صکٟ ٣یازم ةؼام صٜ ٠ـائٜ، رِٗ ٠كکالت ز٣غگی ك صٍ٘ ؿال٠ث دا٣ف

ق٤اظحی در  ٦ام ج٘کؼ ظالؽ ك ٣ٛادا٥٣ ةاّخ اٗؽایف ة٧ؽیـحی ركاف٧٠ارت ق٨د. ة٤اةؼای٢ آ٨٠زش ٠ی

٥٣٨١٣ ٤٠اؿتی ةؼام آ٨٠زش  ٗٞیپ ک٦ٟام ٗکؼم داؿحاف (.1393ق٨د )جسؼد ك ١٦کاراف، آ٨٠زاف ٠ی دا٣ف

٦ام ٗکؼم قا٠ٜ ک٤غكکاك٦ام ٗٞـ٘ی ةؼام ک٨دکاف ك ةاقغ. ای٢ داؿحافج٘کؼ ظالؽ ك ٣ٛادا٥٣ ٠ی

ا١ٝٞٞی رؿیغ ك ی٣٨ـک٨ از اك جٛغیؼ کؼد. ظ٨قتعحا٥٣ ای٢ ٠س٥ّ٨١ اک٨٤ف ٥ ة٥ ق٧ؼجی ةی٨٣٢ز٨ا٣اف اؿث ک

٦ام ةؽرگی از جک٤یکۀ . ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ٣یؽ ٠س١٦ّ٨١اف(ة٥ ٗارؿی ٣یؽ جؼز٥١ قغق اؿث )

ج٨ز٥ ة٥ ٦ام ق٤اظحی ك رٗحارم ةؼام اٗؽایف ٠یؽاف ة٧ؽیـحی اٗؼاد اؿث. ای٢ ةؼ٣ا٥٠ قا٠ٜ آ٨٠زش ٧٠ارت

ذ٤٦یث ٠ذتث، قاد ة٨دف، اٗؽایف ٣گؼش ظ٨قتی٤ا٥٣ ك ا٠یغكار ة٨دف، ج٨ٛیث صؾ ؿؼز٣غگی، اٗؽایف 

روایث از ز٣غگی، ج٨ز٥ ة٥ ٣یؼكم زـ١ا٣ی، ٤٦ؼ ظ٨ردف ةؼام رؿیغف ة٥ ا٣ؼژم ٠ذتث، ج٨ا٣ایی ایساد 

 (كزغ ك ؿؼكرجْادؿ اکـیژف، ج٨ٛیث اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ، اٗؽایف ركاةي ٠ذتث ك پؼكرش جسارب قی٘حگی )

جؼی٢ ةایغ در ٣ُؼ داقث ک٥ ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ك ٠ضح٨ام آف ٧٠ٟ (.1388 اؿث )٠یؼزائی جك٤یؽم ك ١٦کاراف،

ةؼام  ،اؿث. از ای٢ ركآ٧٣ا  اةؽار ز٧ث رؿا٣غف یادگیؼ٣غگاف ة٥ ة٧ؽیـحی ك ةاال ةؼدف کی٘یث ز٣غگی

ؼ الزـ اؿث ک٥ ركیکؼد ٠ضح٨ا ة٥ ام ةاقغ ک٥ ٣گؼش گ٥٣٨ رؿیغف ة٥ ا٦غاؼ ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ٨٠رد ٣ُ

آ٨٠زاف را ة٥ ؿ١ث ة٧ؽیـحی ٦غایث ک٤غ. ةؼام رؿیغف ة٥ ا٦غاؼ جؼةیحی ذکؼقغق، الزـ اؿث در  دا٣ف

آ٨٠زاف ٗؼا٦ٟ کؼد جا ةا درؾ ٠ٌاٝب ك ج٘ـیؼ ك جْتیؼ كٚایِ، ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ٠غارس قؼایٌی را ةؼام دا٣ف

را آ٧٣ا  ةح٨ا٤٣غ ،٦ا ك ٠كکالت ز٣غگیةا چاٝفام از ٠ْا٣ی را ظٞٙ ک٤٤غ جا در م٨رت ركةؼك قغف ٠س٥ّ٨١

 جالش ك كوْیث ة٧حؼم را ٠سـٟ ک٤٤غ. آ٧٣ا  ةؼام رِٗ ،جسؽی٥ ك جضٞیٜ کؼدق
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 ٗادگ٘زٕ تزًاهٔ درعٖ آهَسػ تْشٗغتٖ  -راّثزدّإ ٗاددّٖ
٦ام یادگیؼم ا٣ساـ قغق ة٥ ٗؼای٤غقا٠ٜ جغاةیؼم اؿث ک٥ ةا ٦غؼ جـ٧یٜ ا٣حٛاؿ دا٣ف ك اًالّات ك 

٦ام کـب ٠ضح٨ا اقارق دارد ك ةایـحی یادگیؼم ْٗاؿ ٗؼاگیؼ را جـ٧یٜ ک٤غ. ١٦چ٤ی٢ ٠كعل کؼدف  قی٨ق

جؼی٢ كَایٖ ٦ام ٠ْٟٞ در ارجتاط ةا ةؼ٣ا٥٠ درؿی در کالس درس از ٧٠ٟزؽییات اٚغا٠ات ك ْٗاٝیث

 (.1381كازارگاق، درؿی اؿث )ٗحضی ریؽةؼ٣ا٥٠

پػیؼم جأکیغ ؼ ٤٦سار٦اؿث ةؼ اؿحٛالؿ ك ریـک٣ُاـ آ٨٠زقی ؿ٤حی ٠تح٤ی ةچ٨ف ة٥ ٨ًر کٞی 

٠ا٤٣غ. ١٦چ٤ی٢ کارةؼد آ٨٠زش صُ٘ی ك جئ٨رم ةیكحؼ از آ٨٠زاف أٞب ٤٠ْٜ٘ ةاٚی ٠یق٨د ك دا٣ف ١٣ی

ک٤غ؛  د٤٦غ ک٥ از ج٨ؿ٥ْ ج٘کؼ ١٦گؼا پكحیتا٣ی ٠یج٘کؼ ْٗاؿ ك جٞ٘یٛی اؿث ك ١ْٞ٠اف ج١ؼی٤اجی را ارائ٥ ٠ی

قغق ك ٗؼمث ک١ی ةؼام ج٘کؼ كاگؼا  ارائ٥ ۀز٨اب درؿث ةؼام ٠ـأٝیک  ة٥ ای٢ م٨رت ک٥ ٨١ْ٠الن 

آ٨٠زاف ٣یؽ  ركد. دا٣ف٦ام ٤٦ؼ، ة٥ ٣غرت ة٥ کار ٠یكز٨د دارد. ّالكق ةؼ ای٢ ج٘کؼ ظالؽ ة٥ زؽ در کالس

ذاجی ظ٨د ک٥ زؽء ٧٠ٟ ١ّٞکؼد ظالٚا٥٣ ج٨ا٤٣غ ةؼ پای٥ ا٣گیؽة أٞب در رٚاةث ةا یکغیگؼ ٦ـح٤غ ك ١٣ی

٦ام آ٨٠زش زایگؽی٢ كز٨د دارد ک٥ ةؼاؿاس ج٨ؿ٥ْ ظ٨دک٘ایی ك ی ةاق٤غ. در ٠ٛاٜة آف قی٨ق٠حک ،اؿث

اؿحٛالؿ، ٠كارکث ْٗاال٥٣ در کالس ك ج٨ؿ٥ْ ٧٠ارت ك دا٣ف، ج٨ؿ٥ْ ا٣گیؽق درك٣ی از ًؼیٙ ا٣حعاب 

 ٦ا ةا٨٠زاف ٠ایٜ ة٥ ْٗاٝیث ٦ـح٤غ، کا٦ف رٚاةث، ج١ؼکؽ ةؼ قایـحگیآ٦ام ظامی ک٥ دا٣فپؼكژق

)ةـ٤ـ٨ف،  آ٨٠زاف ٠ح١ؼکؽ اؿثآ٨٠زاف ك در ٧٣ایث اٗؽایف ة٧ؽیـحی دا٣فق٤اظحی دا٣ف ٣یاز٦ام ركاف

ةؼ٣ا٥٠ ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ٣یؽ ٠ْحٛغ اؿث ک٥ دؿحیاةی ة٥ ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی اٚغا٠ی  (.2015ٗی٨٤یٞث، قا٣ک٤ٞغ، 

ؼیات ق٤اظحی ك رٗحااؿثقغ٣ی ك در و٢١ ؿادق  رم اؿث ک٥ در . ركیکؼد ای٢ دیغگاق جؼکیتی از ٣ُ

ک٥ ای٢ ام٨ؿ  ٦ام الزـ را ةؼام ادتات ای٢ؿٌش ق٤اظحی، ام٨ؿ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ةؼام اٗؼاد جتیی٢ ك اؿحغالؿ

٦ایی از رٗحاردر٠ا٣ی ق٨د. در ؿٌش رٗحارم، جک٤یکارائ٥ ٠ی ،ج٨ا٣غ اٗـؼدگی ٗؼاگیؼاف را کا٦ف د٦غ ٠ی

ة٥ ٨ًر ١ّٞی ا٣ساـ ق٨د )٠یؼزائی جك٤یؽم  ٦ام ة٧ؽیـحی ذ٤٦یق٨د جا ة٥ ک١ک آف ٠ؤ٥٘ٝة٥ کار گؼٗح٥ ٠ی

 (.1388 ك ١٦کاراف،

ج٨ا٤٣غ ة٥ ظ٨دکارآ٠غم ك ة٥ جْتیؼ دیگؼ ة٧ؽیـحی ٗؼاگیؼاف ٦ام جغریؾ ْٗاؿ ٠یركش ،از ای٢ رك 

٦ایی اقارق دارد ک٥ ْٗاٝیث ک٨دؾ را در راة٥ٌ ةا ک١ک ک٤٤غ. ركش جغریؾ ْٗاؿ ة٥ ٠س٥ّ٨١ ركش

ق٨د، از ًؼز جض٨ؿ ٦ایی ک٥ در ای٢ ركش ة٥ کار گؼٗح٥ ٠یا٣گیؽا٣غ ك قی٨ق٣یاز٦ام ٠٨١ّی كم ةؼ٠ی

٦ام ْٗاؿ در ّؼم٥ یادگیؼم ك جغریؾ ک٤غ. ازز٥ٞ١ ركشقغف اك پیؼكم ٠یآ٨٠ز ك ازح١اّیذ٤٦ی دا٣ف

ج٨اف ة٥ ركش یادگیؼم ٠كارکحی اقارق کؼد ک٥ اؿح٘ادق از ای٢ ركش پیكؼٗث جضنیٞی ٗؼاگیؼاف را ٠ی
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ام ةؼام د٣یام صؼ٥ٗآ٧٣ا  ١٣ایغ ك کارةؼد ای٢ را٦تؼد در ازح١اّی کؼدف ٗؼاگیؼاف ك آ٠ادق کؼدفجـ٧یٜ ٠ی

ج٨ا٤٣غ از ٦ؼ دك ركش زیک ؿاك ك ك ١ْٞ٠اف ٠ی (1395قاف ا١٦یث دارد )ُّی١ی ك ١٦کاراف، آی٤غق

الزـ اؿث آ٨٠زاف اؿح٘ادق ک٤٤غ. ةؼ ای٢ اؿاس گؼك٦ی ةؼام آ٨٠زش ج٘کؼ ظالؽ ك ٣ٛاد ة٥ دا٣ف پژك٦ف

آ٨٠زاف ٗؼا٦ٟ کؼد جا ةا درؾ ٠ٌاٝب ك ج٘ـیؼ ك جْتیؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠غارس قؼایٌی را ةؼام دا٣ف ک٥ در

 ٦ا ك ٠كکالت ز٣غگی ةح٨ا٤٣غام از ٠ْا٣ی را ظٞٙ ک٤٤غ جا در م٨رت ركةؼك قغف ةا چاٝفكٚایِ، ٠س٥ّ٨١

را ٠سـٟ ک٤٤غ. ة٤اةؼای٢ ٠حعنناف كوْیث ة٧حؼم ك جالش آ٧٣ا  ةؼام رِٗ ،را جسؽی٥ ك جضٞیٜ کؼدقآ٧٣ا 

ج٨ا٤٣غ ةا ایساد جض٨ؿ در ٣ُاـ آ٨٠زقی، ز٠ی٥٤ را ةؼام ٦ؼچ٥ ٦ام درؿی ٠یةؼ٣ا٥٠ درؿی ك ٠ؤٝ٘اف کحاب

آ٨٠زاف ك در ٧٣ایث جض٨ؿ ك ج٨ؿ٥ْ زا٥ْ٠ ٗؼا٦ٟ ک٤٤غ. از ز٥ٞ١ را٦تؼد٦ایی ک٥ ة٧حؼ زیـح٢ دا٣ف

اـ آ٨٠زقی ٠ؤدؼ ظ٨ا٦غ ة٨د ٠یؿیب٦ام آدر امالح ك جٕییؼ ٠ؤ٥٘ٝآ٧٣ا  کارگیؼم ة٥ ج٨اف ة٥ ٨٠ارد زام ٣ُ

 زیؼ اقارق کؼد: 

 ٦ام ة٧ؽیـحی از ًؼیٙ آ٨٠زش ك ةؼ٣ا٥٠ درؿی کارگیؼم ٠ؤ٥٘ٝة٥ .1

 آ٨٠زش ج٘کؼ ظالؽ ك ٣ٛاد ةؼام ة٧ت٨د كوْیث ك ارائ٥ را٦کار٦ام زغیغ ك ة٥ ٨٠ِٚ  .2

  ج٨ز٥ ة٥ ص٨زق ة٧ؽیـحی ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی در ةؼ٣ا٥٠ درؿی .3

 ٦ا ك ٠كکالت ٠ضیي ز٣غگی آ٨٠زاف ةا چاٝفآ٨٠زش ة٧ؽیـحی از ًؼیٙ درگیؼم كاْٚی دا٣ف .4

٦ایی در کالس ةؼام کـب ٣گؼش ك درؾ آ٨٠زاف ةا ایساد ٗؼمث٦ام درك٣ی دا٣فج٨ٛیث ا٣گیؽق .5

 مضیش از ٠كکالت كاْٚی ز٣غگی 

یث ّٛٞی ك ج٨ٛیث ٧ٟٗ ةا جأکیغ ةؼ جؼةآ٧٣ا  گیؼم٦ام درؿی ك ز٧ثةاز٣گؼم در ٠ضح٨ام ةؼ٣ا٥٠ .6

 .یـحی٧ؽآ٨٠زاف ك ١ْٞ٠اف از ةدا٣ف

 

 ٗغتٖشهَاد ٍ هٌاتغ آهَسؽٖ تزًاهِ درعٖ آهَسػ تْ

 ق٨د. از٦ا ک٥ ة٥ ٨ُ٤٠ر ٚادر ؿاظح٢ ٗؼاگیؼ ة٥ یادگیؼم، ج٨ٝیغ ٠یام از ٨٠اد یا ٨٠ْٚیثقا٠ٜ ٠س٥ّ٨١

زا٣ت٥ در داقح٢ ركیکؼد ٥١٦ ج٨اف ة٥ درس ظامی اظحناص داد ة٤اةؼای٢ایی ک٥ ة٧ؽیـحی را ١٣ی٣سآ

 ةاقغ.از اظحناص دادف آف ة٥ یک ٠ضح٨ام آ٨٠زقی ٠سؽا ٠ی ؼدركس جأدیؼم ة٥ ٠ؼاجب ةیكح ج١ا٠ی

 ٦ایی ظالؽ ك ٠تحکؼ اؿث ک٥ ج٨ا٣ایی ا٣ساـ کار٦اماز ا٦غاؼ اؿاؿی آ٨٠زش ك پؼكرش جؼةیث ا٣ـاف

٦ام ظالؽ ظ٨د ای٢ اؿحْغاد را در ركشزغیغ را داقح٥ ةاق٤غ ك ای٢ ٠ؼةی اؿث ک٥ ةایغ ةا اةحکارات ك 

ق٤اظحی از ز٥ٞ١ ٠ـائٞی اؿث ک٥ در ٨٠ٗٛیث  آ٨٠زاف پؼكرش د٦غ. در ای٢ راؿحا ة٧ؽیـحی ركافدا٣ف
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ی ک٥ ةؼام پؼكرش ج٘کؼ  (.1393ادؼگػار اؿث )جسؼد ك ١٦کاراف،  آ٨٠زافدا٣ف ة٤اةؼای٢ از ز٥ٞ١ ٤٠اْة

 ؿ٤  ج٘کؼك کحاب  ز٦یؼ ةاٚؼمجؼز٥١  ٗٞیپ کٟٗکؼم ٦ا اؿح٘ادق کؼد داؿحاف ج٨افظالؽ ك ٣ٛاد ٠ی

 .اؿث پؼیـا ةؼاز٣غقجؼز٥١ 

 ٦ام ٗیؽیکی ك جن٨یؼ ةغ٣ی از ظ٨د ةاّخ اٗؽایف١٦چ٤ی٢ كرزش ةا جضث جأدیؼ ٚؼار دادف قایـحگی

 ٦ام آف، اٗؽایف ؿال٠ث ادراؾ، ج٨ٛیث اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ، اٗؽایف ا٠یغ كق٤اظحی ك ٠ؤ٥٘ٝ ركافة٧ؽیـحی 

ج٨اف ة٤اةؼای٢ ٠ی (.1392پ٨ر ك ز٨دت،  ق٨د )ٚاؿٟآ٨٠زاف ٠یك رقغ ازح١اّی در ةی٢ دا٣ف ق٨خ ًتْی

آ٨٠زاف دارد.  ٦ام ٨ٗؽ ةؼ٣ا٥٠ كرزقی جأدیؼ ٠ذتحی در ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ك اؿحؼس جضنیٞی دا٣فْٗاٝیث گ٘ث

رس كرزش ك ٤٦ؼ، ٝیٖ ٠ضح٨ا ةؼام دك دأؽیـحی، ج٦٧ام ة٦ایی ٠ؼجتي ةا ٠ؤ٥٘ٝاؿح٘ادق از ا٣ی١یك٢ ١٦چ٤ی٢

ی  .آ٨٠زقی ٤٠اؿب، ١ْٞ٠ا٣ی ٠حعنل ك کارآز٨٠دق ك.. داقح٢ ٗىام  ازج٨اف ک٥ ٠ی اؿثاز ٨٠اد ك ٤٠اْة

. الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ از ٣ٛف کٞیغم ٠ْٟٞ کؼدآ٨٠زاف اؿح٘ادق ة٥ دا٣فة٧ؽیـحی  در ز٧ث آ٨٠زشآ٧٣ا 

ظغ٠ث ادؼةعف،  ٦ام و٢١ةؼگؽارم دكرق٦ایی ٠ا٤٣غ ٔاٜٗ قغ ك داقح٢ ةؼ٣ا٥٠ در ای٢ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٣تایغ

٦ا، ة٥ کارآ٠غ ة٨دف ای٢ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ركش جغریؾ ك ٣ُارت ةؼ کار آف ٦ام آ٨٠زقیةؼگؽارم کارگاق

٦ام ة٧ؽیـحی دی٤غارم ك ٠ؤ٥٘ٝۀ ١٦کاراف در جضٛیٛی ک٥ ةا ٨٤ّاف ركاةي چ٤غگا٣ ک٤غ. ٨٠الیی كک١ک ٠ی

٥ ٦ام ة٧ؽیـحی ق٤اظحی اقارق کؼد٣غ )٨٠الیی ك ١٦کاراف، ٠ؤ٥٘ٝدی٤غارم ك  ا٣ساـ داد٣غ ة٥ ٤ْ٠ادارم راٌة

٦ام آؿ١ا٣ی ك ٚؼآف ٦ام ٦غی٤ٔ٥ی ك پؼةار در ارجتاط ةا دی٢ ک٥ ةیكحؼ ة٥ کحاب ك داقح٢ ٠ضح٨ایی (1393

كارد کؼدف  ،. از ای٢ ركد٦غدرؿی را در رؿیغف ة٥ ٦غؼ ظ٨د یارم  ج٨ا٣غ ةؼ٣ا٥٠ق٨د ٠ی٠ؼة٨ط ٠ی

ٖ ٠ذتث، قادم، داقح٢ جْا٠ٜ ك ارجتاط ٤٠اؿب ةا دیگؼاف ك... ك ا١٦یث دادف ة٥ ٦ام ة٧ؽیـحی٠ؤ٥٘ٝ  ٨ًّا

 آ٨٠زاف ٠ؤدؼ ةاقغ. ج٨ا٣غ در ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی دا٣ف٠ی

 

 سٗغتٖآهَساى در تزًاهِ درعٖ آهَسػ تِّإ ٗادگ٘زٕ داًؼفؼال٘ت

٦ؼ چٛغر ؿٌش  ظ٨ا٦غ قغ. ٤٠سؼ ة٥ کـب جسؼةیات یادگیؼم، یادگیؼم رك٣غ آ٨٠زاف دردا٣ف درگیؼم

اؿاس ٠غرؿ٥  جؼ ظ٨ا٦غ ة٨د. ةؼ ای٢درگیؼم ةیكحؼ ةاقغ ة٥ ١٦اف ٣ـتث جسؼةیات یادگیؼم ٗؼاگیؼ ١ّیٙ

از ًؼؼ  ١ّٜ کؼد كآ٧٣ا  آ٨٠زاف ٗؼا٦ٟ ک٤غ ک٥ كاْٚی ةاق٤غ ك ةح٨اف ة٦٥ایی را ةؼام دا٣فةایغ ٨٠ْٚیث

  (.٦1394ا را ٣یؽ آ٨٠زش د٦غ )ة٤١٧ی، دیگؼ ارزش

٦ام جغریـی ٠ا٤٣غ ركش صٜ ٠ـأ٥ٝ، ةؼام یادگیؼم از ًؼیٙ ركش ٦ایییساد چ٤ی٢ ٨٠ْٚیثا

١ْٞ٠اف ك  ٗؼای٤غپػیؼ اؿث ک٥ در ای٢ ١٣ایكی ك گؼدش ١ّٞی ا٠کاف ام، کاكقگؼم، ةضخ گؼك٦ی، پؼكژق
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آ٨٠زاف از ًؼیٙ ٧ٟٗ ك ج٘ـیؼ ظ٨دقاف ةا را١٤٦ایی ٠ْٟٞ ة٥  آ٨٠زاف ٠ک١ٜ یکغیگؼ٣غ ك دا٣فدا٣ف

ؼ داقث ک٥ؿازم دؿث ٠ی ٨٧٘ـ٠ در ای٢ دیغگاق ارجتاط ٠یاف ٠غرؿ٥ ك ٠ضیي ظارج از  ز٤٣غ. ةایغ در ٣ُ

ظارج از ٠غرؿ٥ ة٥ ٨٤ّاف ٨٠و٨ّات درؿی ة٥  ٦ام ٠ضیيام ک٥ كاْٚیثة٥ گ٥٣٨ ،ق٨دآف ٧٠ٟ جٞٛی ٠ی

گیؼ٣غ.  ٠ی٠كکالت ظارج از ٠غرؿ٥ ة٥ کار  آ٨٠ز٣غ در صٜركد ك ٦ؼآ٣چ٥ را در ٠غرؿ٥ ٠یکار ٠ی

از ای٢ ٠ـائٜ در جغریؾ ظ٨د اؿح٘ادق  ١ْٞ٠اف ٣یؽ ة٥ ٨٤ّاف را١٤٦ا ك ٠كاكر ك ةا آگا٦ی از ٠ـائٜ ز٧ا٣ی،

٣ٛف آ٧٣ا  ٦ام ١٠ک٢ ة٥صٜراق آ٨٠زاف ك دادفک٤٤غ ك الزـ اؿث ک٥ ٠ْٟٞ در آگاق ؿاظح٢ دا٣ف٠ی

 ک٤غ. ٥ْ٠کٞیغم داقح٥ ةاقغ ك ة٥ م٨رت ْٗاؿ ظ٨د را درگیؼ ٠ـائٜ ك ٠كکالت زا

 . ةؼ ای٢ اؿاس ٠ضٛٛاف از را٦کار٦اییاؿثق٤اظحی اٗؼاد جأدیؼگػار  ٨ّا٠ٜ زیادم ةؼ ة٧ؽیـحی ركاف

 ا٣غ. ةـیارم از آ٣اف ة٥ قؼایي ٗؼ٤٦گی ازح١اّی، قٕٞی، ٠ضیٌی كز٧ث ارجٛاء ة٧ؽیـحی اؿح٘ادق کؼدق

 دار٣غ. ة٤اةؼای٢ ٠ـائٞی را ک٥ داقح٥ ةاقغ اقارقآ٧٣ا  ج٨ا٣غ ةؼ ركم١٦چ٤ی٢ ٣ٛف جأدیؼگػارم ک٥ ٠ضیي ٠ی

 ج٨اف ة٥ ٣ٛف كرزش ك ْٗاٝیث ةغ٣یک٤٤غ ک٥ در ای٢ ٠یاف ٠یج٨ا٣غ ةاّخ ای٢ جأدیؼات ق٨د ٠ٌؼح ٠ی٠ی

 ٦ام كرزقی ٣یؽ دراز ای٢ رك ٣تایغ ٗؼا٨٠ش کؼد ک٥ ازؼام درؿث ْٗاٝیث (.1389اقارق کؼد )ة٧ؽاد٣یا، 

 ةٞک٥ ،ا١٦یث دا٣ـثم ٠ؼة٨ط ة٥ كرزش را در ٠غارس ةی٦اٗؼاگیؼاف ٠ؤدؼ اؿث ك ٣تایغ ؿاّثة٧ؽیـحی 

ج٨ا٣غ ٣ٛف اظحیار ٚؼار دادف ١ْٞ٠اف كرزش آگاق ك ٠حعنل ة٥ ٠غارس، ٠ی آ٨٠زش ك پؼكرش ةا در

 آ٨٠زاف داقح٥ ةاقغ.در ة٧ت٨د کی٘یث ز٣غگی دا٣ف ةاالیی

ظیؼ، )صـی٤ی ك  اؿثق٤اظحی، ج٤ُیٟ ٦یسا٣ی  ٦ام جأدیؼگػار ةؼ ة٧ؽیـحی ركافیکی دیگؼ از ٠ؤ٥٘ٝ

 ج٨ا٣غ ج٤ُیٟدر پژك٦كی ٣كاف داد٣غ کی٘یث جغریؾ ٠ْٟٞ ٠ی( 1392؛ ة٥ ٣ٜٛ از ؿٞی١ا٣ی ك صتیتی، 1989

ظ٨د ةاّخ ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی ۀ ةی٤ی ک٤غ ک٥ ای٢ ة٥ ٨٣ة ٦یسا٣ی را ة٥ م٨رت ٠ذتث ك ٤ْ٠ادارم پیف

آ٨٠زاف ؿتب اٗؽایف ـٌی ا٠حغادم ة٥ دا٣فق٨د. ّالكق ةؼ ای٢ دادف جکاٝیٖ ظالٚیحی ك ةآ٨٠زاف ٠یدا٣ف

 جأدیؼگػار اؿث.آ٧٣ا  ک٥ ای٢ ظ٨د ة٥ ٨٣ّی در ة٧ؽیـحی ق٨د ٠یآ٧٣ا  ظالٚیث ٠یؽاف

 

 ٗغتْٖشسهاى آهَسػ در تزًاهٔ درعٖ آهَسػ ت

 ق٨د ك ةؼ٣ا٥٠یاةی ة٥ ا٦غاؼ در یک چارچ٨ب ز٠ا٣ی ارائ٥ ٠یح٦ا ك ٨٠اد در ز٧ث دؿ٠ضح٨ا ة٥ ١٦ؼاق قی٨ق

 ج٨ا٤٣غ ةؼام پؼكش. ١ْٞ٠اف ٠یک٤غ٣یؽ ةایغ از ٝضاظ ز٠ا٣ی ق٤اظث ك یادگیؼم ٨ٌٞ٠ب را در ٗؼاگیؼ ایساد 

آ٨٠زاف، ةعكی از ؿاّث ٠ؼة٨ط ة٥ درس ظ٨ا٣غارم ك ٨٣قحارم را ة٥ ج٘کؼ ظالؽ ك ٣ٛادا٥٣ ة٥ دا٣ف

آ٨٠زاف ظ٨ا٣غق دا٣ف٦ام ٗکؼم اظحناص د٤٦غ. ة٥ ای٢ م٨رت ک٥ در اةحغا داؿحا٣ی ةؼام داؿحاف ظ٨ا٣غف
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پؾ از چ٤غ  .٨ٚت ك وْٖ داؿحاف ةپؼداز٣غ طاٛظ٨اؿح٥ ق٨د در گؼكق ظ٨د ة٥ ةؼرؿی ٣آ٧٣ا  از ؿپؾ ،ق٨د

ظ٨اؿث ک٥ در ٨٠رد آف آ٧٣ا  آ٨٠زاف داد ك ازج٨اف ٨٠و٨ّی را ة٥ دا٣ف٠ی ،از ای٢ ركش ةار اؿح٘ادق

ة٥ ای٢  اؿث؛٤٠اؿتی ةؼام آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ١٦چ٤ی٢ ؿاّث ٠ؼة٨ط ة٥ كرزش ٣یؽ ز٠اف  داؿحا٣ی را ة٨٤یـ٤غ.

٦ام گؼك٦ی ٠ا٤٣غ آ٨٠زاف ١٦چ٤ی٢ ازؼام ةازم٦ام ٗکؼم ٠ا٤٣غ قٌؼ٣ر ة٥ دا٣فازمة م٨رت ک٥ دادف

 ق٨د ك ای٢ کار ٨٣ّی ز٣غگی ازح١اّی ك ةا٦ٟ ٠یآ٧٣ا  ةاّخ ج٨ٛیث کار گؼك٦ی در ... ك ٨ٗجتاؿ ك كاٝیتاؿ

 د٦غ.٨زش ٠یآ٠زیـح٢ را ة٥ ٗؼاگیؼاف 

 

 ٗغتْٖشفضإ آهَسؽٖ در تزًاهِ درعٖ آهَسػ ت

د٦غ.  ٦ا را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠یٗؼای٤غپػیؼد ك ای٢ ٠ی ـ٦ام یادد٦ی یادگیؼم در دركف آف ا٣ساٗؼای٤غۀ کٞی

یادگیؼم،  ٦ام ٗىام آ٨٠زقی ةایغ ٨٠زب جضؼیک یادگیؼ٣غگاف ك ایساد ا٣گیؽق در آ٣اف ق٨د ك از ْٗاٝیث

 جا ٠ْٟٞ ةح٨ا٣غ ًؼح درس ظ٨د را ة٥ ظ٨ةی ازؼا ک٤غ. را جـ٧یٜ ک٤غآ٧٣ا  ص١ایث ك

 آ٨٠زاف اؿث آ٨٠زش ك پؼكرشا ک٥ قؼایي ٠غرؿ٥ یکی از ٨ّا٠ٜ جأدیؼگػار ةؼ ١ّٞکؼد دا٣ف٣ساز آ

ةؼ ا٠کا٣ات اكٝی٥، كؿایٜ ک١ک آ٨٠زقی در اظحیار ١ْٞ٠اف  اٗؽكفةایغ ة٥ جس٧یؽ ٠غارس ا١٦یث د٦غ ك 

آ٨٠زاف را ٗؼا٦ٟ ک٤غ )چؼأیع٨اق ك ١٦کاراف، الزـ ةؼام رٗاق دا٣ف١٦چ٤ی٢ ٨ٝازـ ك كؿایٜ ؛ د٦غ ٚؼار

ؼ داقث ک٥ جْٞیٟ ك آ٨٠زش ج٧٤ا جضث جأدیؼ کالـ ٠ْٟٞ ٣یـث ك ٨ّا٠ٜ ٠حْغدم از  ك (1394 ةایغ در ٣ُ

ٚاةٜ ج٨ز٧ی ةؼ ٠یؽاف یادگیؼم آ٣اف ةؼ زام  آدارآ٨٠زقی در ا٣حٛاؿ پیاـ ة٥ اك ٣ٛف دار٣غ ك  ز٥ٞ١ ٗىام

آ٨٠زاف، ةغكف ج٨ز٥ ة٥ ٗىام ٦ؼگ٥٣٨ جضٛیٙ درةارة چگ٣٨گی ١ّٞکؼد ك یادگیؼم دا٣ف . ٝػاگػار٣غ٠ی

؛ ة٥ ٣ٜٛ از ًا٦ؼؿی١ا ك  ١٣1376ایغ )٠ؼجى٨م، ق٨د، ٣اٚل ك ٣اکارآ٠غ ٠یكاِٚ ٠ی آ٨٠زقی ک٥ در آف

جؼ ك آ٨٠زش در ٗىام ةاز، ةـیار آؿاف ٗؼای٤غةؼ اؿاس ٣ُؼ ٨٠رك ك ك٣ ، ی از ًؼٗ (.١٦1394کاراف، 

آ٨٠زاف ك رقغ ظالٚیث ك ٨٠زب ک٤سکاكم ك ا٣گیؽق ةعكی ة٥ دا٣ف جؼ از آ٨٠زش در ٗىام ةـح٥راصث

 (.1394ًا٦ؼؿی١ا ك ١٦کاراف، ) گؼددارجٛاء یادگیؼم آ٣اف ٠ی

، ق٨د جؼی٢ ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ک٥ گاق ة٥ ٨٤ّاف ٠ْٟٞ ؿ٨ـ ک٨دؾ ق٤اظح٥ ٠یة٤اةؼای٢ یکی از ٧٠ٟ

 ٦امةا ازؽا ك كیژگی ،گػارم ة٥ دٝیٜ آف اؿث ک٥ ٠ضیي ٗیؽیکی ای٢ ٣اـ .اؿث ٠ضیي ٗیؽیکی یادگیؼم

 .یا از آف ١٠ا٣ْث ک٤غ د٦غ ٦ام ٠عحٖٞ رقغم جـؼیِج٨ا٣غ یادگیؼم ٗؼاگیؼاف را در ص٨زقظاص ظ٨د ٠ی

 ،٦ام ٗؼاكا٣ی دارد ك در ای٢ ا٠ؼ ٧٠ٟپیچیغگی، ٦ام ٗیؽیکی ٠ضؼؾ رقغقک ًؼاصی ٠ضیي ةی

٠ؼةیاف ك ، ٠حعنناف ١ْ٠ارم ،٦ام ٠عحٖٞ رقغم٣ُؼاف ك ٠حعنناف آ٨٠زقی ك ص٨زق ماصب ٠كارکث



 ُی پژو آىّزشجرویجی -عهيی ٌاىَ فصم     102

ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

٦ایی  ج٨اف ج٨می٥ اؿاس جسارب ة٥ دؿث آ٠غق از جضٛیٛات ٠ی ظا٨٣ادق ک٨دؾ ا٠ؼم وؼكرم اؿث. ةؼ صحی

٠ضیي ٗیؽیکی ٠غرؿ٥ ةایغ ؿال٠ث ك  ،٦ام ٗیؽیکی ٨ٌٞ٠ب ٠ٌؼح کؼد. از ای٢ ركارجتاط ةا ٠ضیي را در

 ک٨دکاف را جى١ی٢ ک٤غ ك ةؼام ٗؼاگیؼ، راصث ةاقغ، ة٥ اك ٚغرت ا٣حعاب ةغ٦غ، اك را رٔیب ة٥ جْا٠ٜ ةا ای٤١ی

 دیگؼاف ک٤غ، در اك صؾ جْٞٙ ایساد ک٤غ ك دارام ٠کا٣ی ةؼام ١٣ایف کار٦ام ک٨دکاف ةاقغ.

 

 ٗغتْٖشآهَساى تزًاهِ درعٖ تا رٍٗىزد آهَسػ تتٌذٕ داًؼگزٍُ

 کالس دارد ک٥ ةؼ صـب ٠ضح٨ا، را٦تؼد٦ام یادد٦ی ك یادگیؼم ٠ح٘اكت اؿث.٦ام داظٜ اقارق ة٥ گؼكق

پػیؼم ةیكحؼم ٣ـتث ة٥ ق٨د جا یادگیؼ٣غق ٠ـؤكٝیثکار گؼك٦ی ؿتب ٠ی (1998) 1ة٥ ّٛیغق ةؼكٗی

آ٨٠زاف ک٥ پیكؼٗث جضنیٞی وْی٘ی دار٣غ ؿتب ظ٨ا٦غ قغ كیژق ةؼام دا٣ف دار ق٨د ك ة٧ّ٥غق یادگیؼم

ؼك٦ی ؿ٧یٟ قغق ك اصـاس ظ٨دادؼةعكی ك ٠ؤدؼ ة٨دف را جسؼة٥ ک٤٤غ. ٣حایر پژك٦ف گ جا در ٨٠ٗٛیث

آ٨٠زاف ام دا٣ف٦ام ٠ٛاة٥ٞگؼك٦ی ةؼ ؿتکة ا٣غیكی ة٥ قی٨داد آ٨٠زش ٠ذتث ٣كاف (٠1388ْح١غیاف )

 ٠ٌِٛ ٠ح٨ؿ٥ٌ جأدیؼ ٠ذتث دارد.

از آ٧٣ا  تث ة٥ ز٣غگی، ج٘ـیؼز٠ا٣ی ک٥ ٣گؼش اٗؼاد ٣ـ ج٨اف گ٘ث اصح١االن٦ا ٠یدر جتیی٢ ای٢ یاٗح٥

٣ـتث ة٥ رظغاد٦ام آی٤غق آ٧٣ا  ٣ـتث ة٥ رظغاد٦ام صاؿ ك ا٣حُاراتآ٧٣ا  گػقح٥، اٗکار ظ٨دآی٤غ ص٨ادث

د٤٦غ ك ةا قؼایي ةیكحؼ قغق ك ة٥ ظ٨دقاف ك دیگؼاف ز٠اف ةیكحؼم ٠یآ٧٣ا  د، متؼ ك جض١ٜق٠٨ذتث ٠ی

ركش یادگیؼم ٠كارکحی ٗؼمحی را  (.1395ٗؼد، آی٤غ )ظغایارمجؼ ک٤ار ٠ی٦ا راصثقکـث دق٨ار ك

ک٤غ ک٥ ة٥ اةؼاز ّٛیغق ةپؼداز٣غ ك ٦ؼٚغر ا٣غازق گؼكق ک٨چک ةاقغ ای٢ ّٛایغ ٗؼا٦ٟ ٠ی ةؼام ٗؼاگیؼاف

اٗؼاد ة٥ اٗؽایف ج٨ا٣ایی ظ٨د در  ،ق٨د ك از ًؼٗی در کار گؼك٦یگؼكق ٤٠ْکؾ ٠ی ةیكحؼ در ٣حایر ْٗاٝیث

٦ام اٗؼاد ق٨د ک٥ ٧٠ارتد٤٦غ ك ١٦کارم اّىام گؼكق ةاّخ ٠یة٧ا ٠ی٠كحؼؾ  دؿث یاٗح٢ ة٥ ا٦غاؼ

 (.1395؛ ة٥ ٣ٜٛ از ُّی١ی ك ١٦کاراف، 2001جسؼة٥ ا٣حٛاؿ یاةغ )٦یٞؾ،  گؼكق ة٥ اٗؼاد کٟ ۀةاجسؼة

ؿاك ك پژك٦ف  آ٨٠زاف ركش زیکآ٨٠زش ة٧ؽیـحی ة٥ دا٣ف ة٤اةؼای٢ دك ركش پیك٧٤ادم ةؼام 

گیؼ٣غ ك جکاٝیٖ ٠ـؤكٝیث جغریؾ ٠ٌاٝب را ة٥ ٧ّغق ٠ی آ٨٠زافاكؿ دا٣فک٥ در ركش  اؿثگؼك٦ی 

پؼداز٣غ ك ؿپؾ ة٥ در ٨٠رد جکاٝیٖ ظ٨د ة٥ ةضخ ٠یآ٧٣ا  ق٨د ك٦ا جٛـیٟ ٠یدرؿی ةی٢ ٠حعنناف گؼكق

د٤٦غ. ركش اظحیار ؿایؼ اّىام گؼكق ظ٨د ٚؼار ٠ی ٦ام ظ٨د ةازگكح٥ ك ٠ٌاٝب ةضخ قغق را درگؼكق

٦ام دك جا قف ٣٘ؼق جٛـیٟ کؼدق ك پؾ از آ٨٠زاف را ة٥ گؼكقی٢ م٨رت اؿث ک٥ دا٣فدكـ ٣یؽ ة٥ ا

                                                             
1. Broufi 
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٦ؼ ةعف را  ک٤یٟ؛ ؿپؾ ٠یجؼ جٛـیٟ ک٨چک ٦امآف را ة٥ ةعف ،٦ؼ گؼكق ۀا٣حعاب ٨٠و٨ع ٨٠رد ٠ٌاْٝ

ظ٨د را ة٥ م٨رت گؼك٦ی در  ٦ام٦ا، یاٗح٥ک٤غ ك در پایاف کار ٦ؼ یک از گؼكقیکی از اّىا ٠ٌا٥ْٝ ٠ی

قغق ّالكق ةؼ دارا ة٨دف  د٤٦غ. ٚاةٜ ذکؼ اؿث ک٥ دك ركش ج٨ویش دادق٦ا ٚؼار ٠یاظحیار ؿایؼ گؼكق

زیؼا  ،ةؼ دار٣غ در ٦ام یادگیؼم اکحكاٗی ك صٜ ٠ـأ٥ٝ را٠ؽایام ركش یادگیؼم ٠كارکحی، ٠ؽایام ركش

ا٣غ ك آكرم کؼدقِ ٦ا ةا ا٣ساـ پژك٦ف، ٠ٌاٝتی را در ٨٠رد ٨٠و٨ع ٨٠رد ٣ُؼ ز١ٗؼاگیؼاف در ای٢ ركش

 اصـاس ٨٠ٗٛیث ک٤٤غ ك ای٢ جسؼة٥ ٨٠ٗٛیث ةاّخ اٗؽایف ٠یؽاف ظ٨دکارآ٠غم دق٨ای٢ ة٥ ٨٣ّی ةاّخ ٠ی

 (.1395ق٨د )ُّی١ی ك ١٦کاراف، ٠یآ٧٣ا 

 

 ٗغتْٖشارسؽ٘اتٖ در تزًاهِ درعٖ تا رٍٗىزد آهَسػ ت

 ٦امآ٨٠زقی ٠ْٟٞ ك ک٨قف٦ام ای٢ ک٥ ْٗاٝیثة گیؼم درةارم اؿث ک٥ ة٥ ٨ُ٤٠ر جن١یٟٗؼای٤غ

گیؼد. ةؼ ای٢ اؿاس آ٨٠زش آ٨٠زاف ة٥ ٣حایر یادگیؼم ٨ٌٞ٠ب ا٣سا٠یغق اؿث، م٨رت ٠ییادگیؼم دا٣ف

٦ام ٦ام آ٨٠زقی ز٧ث جضّٛٙ ٦غؼپؼكرش ة٥ ٨٤ّاف رک٢ اؿاؿی زا٥ْ٠، اگؼ از ارزیاةی ٠کؼّر پغیغق ك

م ركةؼك ظ٨ا٦غ قغ ک٥ وؼر٦ام ق١ارةؼظ٨ردار ٣تاقغ، ٣اظ٨اؿح٥ ةا ٠ـائٜ ك ٠كکالت ةی ظ٨د

٦ام آ٨٠زش ك پؼكرش ارزقیاةی ٦غؼ(. 1367ةؼام جْٞیٟ ك جؼةیث زا٥ْ٠ دارد )جنغیٛی، ٣اپػیؼم زتؼاف

ؼ جضٛٙ یاٗح٥ ك چ٥ ٠یؽاف ک١ت٨د٦ایی در راق رؿیغف ة٥ چ٥ ٠یؽاف ٦غؼ د٦غ ک٣٥كاف ٠ی ٦ام ٨٠رد ٣ُ

 ٦ا كز٨د دارد.٦غؼ

آ٨٠زاف را جضث جأدیؼ قغت یادگیؼم ك ة٧ؽیـحی دا٣ف ة٥ ،١ْٞ٠اف٠ضٛٛاف ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ٣ض٨ة ةازظ٨رد 

ا١ٝٞٞی ةازظ٨رد را ة٥ ٨٤ّاف یک ٤ّنؼ ٧٠ٟ ارزیاةی یادگیؼم در د٦غ. ةـیارم از کارق٤اؿاف ةی٠٢ی ٚؼار

آ٨٠زاف ک١ک  ج٨ا٣غ یادگیؼم ك ؿ١ازث یادگیؼ٣غق را اٗؽایف د٦غ ك ة٥ دا٣فگیؼ٣غ ک٥ ٠ی٣ُؼ ٠ی

جؼم اجعاذ ک٤٤غ. ة٥ ای٢ جؼجیب ارائ٥ ةازظ٨رد٦ام ٣ا٤٠اؿب از یادگیؼم ؿاز٣غق ؿازكکار٦ام ک٤غ جا ٠ی

ا١ٜٝٞ ةازظ٨رد ة٥ ٨٤ّاف اًالّات ٤٠٘ی را ة٥ د٣تاؿ ظ٨ا٦غ داقث. در ةؼرؿی ادةیات ةی٢ آدار ؿ٨م ١ْٞ٠اف

٦ام ٠عحٖٞ د ز٤ت٥یک ّا٠ٜ از ٚتیٜ ٠ْٟٞ، ١٦کار، کحاب، كاٝغی٢، ظ٨د ك جسؼة٥ در ٨٠ر ارائ٥ قغق ج٨ؿي

ةازظ٨رد از ؿ٨م  ۀق٨د. آ٣چ٥ ا١٦یث دارد ای٢ اؿث ک٥ ارائیک ٗؼد جْؼیٖ ٠ی ١ّٞکؼد ك یا درؾ

آ٨٠زاف ٣ع٨ا٦غ قغ. ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ جْؼیٖ ك ج١سیغ ةیف از دا٣فة٧ؽیـحی  ١ْٞ٠اف ١٦یك٥ ٨٠زب ج٨ؿ٥ْ

ك صحی اٗؽایف ظ٨دؿحایی ةی٢ ٦ام ٠ذتث ك ٤٠٘ی ٦ا ك ٚىاكتا٣گیؽق آ٨٠زاف ٨٠زب اٗؽایفصغ از دا٣ف

 ،ک٤٤غجؼكیر ة٧ؽیـحی در ا٠حغاد یادگیؼم آکاد٠یک جالش ٠ی ق٨د. ة٤اةؼای٢ اگؼچ٥ ١ْٞ٠اف ةؼامآ٣اف ٠ی



 ُی پژو آىّزشجرویجی -عهيی ٌاىَ فصم     104

ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

ؼ در ٨٠رد ای١٠٢ک٢ اؿث ٨٣ع ةازظ٨ردم ک٥ ارائ٥ ٠ی ک٥ چ٥  ق٨د ةا آف ٠ٕایؼت داقح٥ ةاقغ. از ای٢ رك ٣ُ

حؼی٢ ز٠اف ةؼام ارائ٥ آف ك ١٦چ٤ی٢ ٠ضح٨ام ةازظ٨رد ك پیا٠ی ة٧ کـی ك چگ٥٣٨ ةایغ ةازظ٨رد را ارائ٥ د٦غ،

ا٣غ. ا٠ا در ٨ًؿ دك كؿ ارائ٥ ةازظ٨رد ة٨دقؤؿ٤حی ١ْٞ٠اف ٠ـ ٠ح٘اكت اؿث. از دیغگاق ،ق٨دک٥ ٤٠حٜٛ ٠ی

٦ام یادگیؼم، ج٨اٗٙ ز١ْی ةؼ ای٢ ك ارزیاةی ؿیاؿث ا١ٝٞٞی آ٨٠زش ك پؼكرشد٥٦ گػقح٥، ةا ج٨ؿ٥ْ ةی٢

٦ام ١٦کارم ك ظ٨دارزیاةی، ای٢ راؿحا قی٨ق ٨٠زاف ٤٠اةِ امٞی ةازظ٨رد ٦ـح٤غ. درآاؿث ک٥ دا٣ف

ق٤اؿایی ك ٠ْیار٦ام ٚىاكت کار ظ٨د را  ک٤غ جا ظ٨دقاف ا٦غاؼ یادگیؼم راآ٨٠زاف را جك٨یٙ ٠یدا٣ف

الت ج٨ا٣غ ة٥ ٨ًر ةا٨ٛٝق ٠كکةازظ٨رد ٠ی آ٨٠زاف ة٥ ٨٤ّاف ٤٠تِ امٞیدرؾ ک٤٤غ. ٝػا اؿح٘ادق از دا٣ف

 آ٨٠زاف را کا٦ف د٦غ دا٣ف قغق ةؼام ی درؾق٤اؿ ركافةازظ٨رد ١ْٞ٠اف در راة٥ٌ ةا ظٌؼات 

(Broan, Harris and Harnett, 2012ة٤اةؼای٢ اؿح٘ادق از ركش ظ٨دؿ٤سی .) ؿ٤سی از ك ١٦ـاؿ

ة٧ؽیـحی  آ٨٠زاف ة٥ ا٦غاؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی آ٨٠زش٠غ ز٧ث رؿا٣غف دا٣فآ٦ام ادؼةعف ك کار ركش

 ٦ام ؿ٤سف ة٧ؽیـحی ری٣ٖا٥٠ ج٨اف از پؼؿفةاقغ ك ةؼام ارزقیاةی ةؼ٣ا٥٠ درؿی پیك٧٤اد قغق ٠ی ٠ی

٦ام ة٧ؽیـحی را ٠كعل ٦ام آ٠ارم ٠یؽاف دؿحیاةی ة٥ ٦ؼ یک از ٠ؤ٥٘ٝاؿح٘ادق کؼد ك پؾ از جضٞیٜ دادق

٧ادم را ٠ْی٢ ٣ٛاط ٨ٚت ك وْٖ ةؼ٣ا٥٠ درؿی پیك٤ ،گؼٗح٥ ٦ام آ٠ارم م٨رتك ةا ج٨ز٥ ة٥ جضٞیٜ کؼد

 ٦ام آف اٚغا٠ات الزـ ا٣ساـ ق٨د.ز٧ث رِٗ کاؿحی کؼد جا در

 

 گ٘زٕتحث ٍ ًت٘جِ

ٗیؽیکی  ؿال٠ث ٠ذتث ركا٣ی ك ءةا ج٨ز٥ ة٥ آ٣چ٥ ةیاف قغ، ٠كعل اؿث ک٥ ٠غارس ٣ٛف صیاجی در ارجٛا

 غگی ك٦ام ز٣ج٨ا٤٣غ یک ٠ضیي ا٢٠ ك ص١ایحی ةؼام ج٨ؿ٥ْ ٧٠ارتک٤٤غ ك ٠یآ٨٠زاف ای٘ا ٠یدا٣ف

آ٨٠زاف ك پؼكرش ركاةي ؿاٟٝ ةا ١٦ـاالف، ١ْٞ٠اف پػیؼم ٗؼا٦ٟ ک٤٤غ. گ٨ش دادف ة٥ مغام دا٣ف ا٣ٌْاؼ

آ٨٠زاف، وؼكرم اؿث. در کارک٤اف ٠غرؿ٥ ةؼام ایساد جسارب ٠ذتث ك ج٨ؿ٥ْ ق٤اظحی ك ّاً٘ی دا٣ف ك

ة٥ ٨ًر کٞی ٨٧٘٠ـ  ک٤غ.٦ام ٤٠اؿتی را ةؼام ٣یٜ ة٥ ای٢ ٦غؼ ٗؼا٦ٟ ٠یز٠ی٥٤ ة٧ؽیـحی ٗؼمث ای٢

، (قا٠ٜ قؼایي ٠غرؿ٥ )٠ضیي ٗیؽیکی ٠غرؿ٥ ك ٗىام دركف کالس ،٠غارس ة٥ چ٧ار دؿح٥ ة٧ؽیـحی در

٦ا، ١٦کارم ظا٥٣ ك ٠غرؿ٥، آ٨٠ز، ارجتاط ةا ١٦کالؿیازح١اّی در ٠غرؿ٥ )ركاةي ٠ْٟٞ دا٣ف ركاةي

ظ٨دقک٨ٗایی در ٠غرؿ٥ )داقح٢ ٦ام ، ركش(ركا٣ی ٠غرؿ٥ ٦ام ٠غرؿ٥ ك ز٨ّ گیؼم٠كارکث در جن١یٟ

ك كوِ ؿال٠ث در  (ر ز٣غگی ك ٝػت ةؼدف از ٣٘ؾ ا٣ساـ یک کارداصـاس ٤ْ٠ادارم  ٗؼمث ةؼام

ؼ گؼٗح٢ ز٤ت٥، جٛـیٟ ٠ی(ركا٣ی ٠غرؿ٥ )ّالئٟ زـ١ی ك ٦ام ٠ذتث ك کارةؼدم ق٨د. صاؿ ةا در ٣ُ
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٠غرؿ٥ ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ح١ؼکؽ ة٨دف زا٥ْ٠ ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی اٗؼاد ج٨ؿي  ة٧ؽیـحی در ٥ٝ٨ٛ٠ ة٧ـازم

کك٨ر٠اف ك ١٦چ٤ی٢ ج٨ز٥ ة٥ كوْیث صاؿ زا٥ْ٠ ةایغ گ٘ث ک٥ داقح٢ ٨٣ّی  ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش

آ٨٠زقی ٠ا الزـ اؿث جا ةح٨ا٣غ ٠٘ا٦یٟ ٠كارکث، ّغاٝث، ج٘کؼ ٣ٛاد ك  ركیکؼد ة٥ ة٧ؽیـحی ةؼام ٣ُاـ

٦ام درؿی ٨٠ز٨د جؼكیر د٦غ؛ اگؼچ٥ ةؼ٣ا٥٠ازح١اّی ك ... را  ظالؽ، ةؼاةؼم ك ة٧ت٨د ز٣غگی ٗؼدم ك

کارگیؼم ای٢ ركیکؼد در ٠غارس ٣یاز٤٠غ پی٣٨غ ٠یاف ة٥ ا٣غ كچ٤اف ک٥ ةایغ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ج٨ز٥ ٣کؼدق آف

ؼ، ص٨ؿ ٠ض٨ر ٠٘ا٦ی١ی اؿث ک٥ از ٦ام الزـ ةؼام ٝضاظ کؼدف آف ٠٘ا٦یٟ َؼٗیث ٠٘ا٦یٟ ٨٠رد ٣ُ

٠ی٢ أق٤اظث ظ٨د ك د٣یام پیؼا٨٠ف، ج م ٠ا٤٣غ رٗاق ٠٨١ّی،٦ام ة٤یاد ةؼظ٨ردار ةاقغ. ج٨ز٥ ة٥ ارزش

ج٨ا٣غ یک ا٣ـا٣ی ك ٔیؼق ٠ی ٦ام٣یاز٦ام ا٤٠یحی ك ة٧غاقحی، ّغاٝث ك آزادم، ج٨ز٥ ة٥ ٣یاز٦ا ك ارزش

ةا ٠كکالت آ٧٣ا  زایگؽی٤ی ٦ا كچارچ٨ب ٣ُؼم ایساد ك جأییغ ک٤غ ک٥ ةعف ةؽرگی از ای٢ ارزش

کٞی زا٥ْ٠ ك ٠غارس،  جا و٢١ دادف آگا٦ی ة٥ اٗؼاد در ؿٌش اؿث ٨٠ز٨د، رؿاٝث آ٨٠زش ك پؼكرش

٣ُاـ آ٨٠زقی ک٥  ام ة٧حؼ ٗؼا٦ٟ ک٤غ. ة٤اةؼای٢ داقح٢ ركیکؼد ك اٝگ٨یی ازرا ةؼام ؿاظح٢ زا٥ْ٠آ٧٣ا  ج٨اف

 درا٠ؼم الزـ  ؿازم ا٠کا٣ات ةیكحؼ ةؼام ٣یؼك٦ام آ٨٠زقی ة٧ؽیـحی را در دؿح٨ر کار ٚؼار د٦غ ك ٗؼا٦ٟ

٦ام ركش ٦ا،ؼایي ةؼام ةاال ةؼدف کی٘یث ز٣غگی ٗؼاگیؼاف اؿث، جٕییؼم ک٥ در آف ٠الؾجٕییؼ ق

 ق٨د.آ٧٣ا  صػؼ ك ٨٠ارد ٤٠اؿتحؼم زایگؽی٢ ،جغریؾ، ٠ضح٨ا٦ا ك ٦ؼآ٣چ٥ ک٥ ٣ا٤٠اؿب ة٨دق

اـ آ٨٠زقی ٣تایغ جاةِ جٕییؼات ةٞک٥ ٠ؤدؼ در ٦غایث ك ایساد جٕییؼات ةاقغ ك ةا آق٤ا کؼدف  ،چ٤ی٢ ٣ُ

را اٗؼادم ٗک٨ر، ٤٠حٛغ، ظالؽ ك جأدیؼگػار ةار آكرد ك آ٧٣ا  آ٨٠زاف ةا ة٧ؽیـحی ك جأدیؼ آف در ز٣غگی،دا٣ف

آٗؼی٤ی آ٨٠زش ك پؼكرش ک٥ َؼٗیث ك ارادق الزـ ةؼام ازؼام یک ةؼ٣ا٥٠ ق٨د ٠گؼ ةا ٣ٛف٠یـؼ ١٣ی ای٢ ا٠ؼ

ا٠ی ة٧ؽیـحی در راؿحام ٗؼا٦ٟ کؼدف قؼایي ك ٠ٞؽك٠ات ٨٠رد اقارق را داقح٥  ةاقغ؛ ركق٢ اؿث ک٥ چ٤ی٢ ٣ُ

ركز رؿا٣ی ك ج٨ز٥ ة٥ جٕییؼات ٠ٞؽك٠ات ٨٠رد ٣یاز ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ ای٢ ٧٠ٟ، ١٦ث  ٨٠ٗٛیث ٣یاز٤٠غ ة٥ ةؼام

 ًٞتغ.  ٦ام درؿی ك ّا١ٝاف ك ّا٠الف آ٨٠زقی ٠یریؽاف ك ٠ؤٝ٘اف کحاباز ؿ٨م ةؼ٣ا٥٠ ةیكحؼم را

 ٦ا، ج٘ـیؼ٦ا ك اؿ٤اد٦ام ّٞث، ج١ْیٟ یاٗح٦٥ایی از ز٥ٞ١ ٨٣ع پژك٦ف٠ضغكدیث پژك٦ف صاوؼ ةا

ؼ گؼٗح٥ ق٨د. ١٦چ٤ی٢ ةؼام ة٥ ق٤اظحی ركةؼك ة٨د ک٥ ای٢ کارگیؼم ای٢ ةؼ٣ا٥٠ درؿی در  ٨٠ارد ةایغ در ٣ُ

ك  ق٨د٦ام الزـ ةؼام ازؼام آف ٗؼا٦ٟ ٦ا ك ز٠ی٥٤ق٨د در اةحغا ٠ٛغ٠٥٠ی ٣ُاـ آ٨٠زقی کك٨ر٠اف پیك٧٤اد

اـ٦ام ذکؼ قغقةا ازؼام ركش آ٨٠زقی کك٨ر٠اف ای٢ ةؼ٣ا٥٠ را در دؿح٨ر کار ٚؼار د٦غ ك ا٠کاف  ، ٣ُ

ٗؼا٦ٟ ک٤غ. در  ،ة٥ ةیاف ج٘کؼات ك اصـاؿات ظ٨د ةپؼداز٣غ از ٠ضیٌی ک٥ ةح٨ا٤٣غ را آ٨٠زافاؿح٘ادق دا٣ف

ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی اٗؼاد ك ة٥ د٣تاؿ آف پیكؼٗث زا٥ْ٠  و٢١ ةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث ة٧ؽیـحی ك ٣ٛف آف در
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٦ام ٝیٖ کحابأآ٨٠زاف در جاٗؽایف ة٧ؽیـحی دا٣ف ق٨د ز٧ثة٥ ٠حعنناف جْٞیٟ ك جؼةیث ج٨می٥ ٠ی

از ج١ا٠ی کـا٣ی ک٥ ٠ا را در ازؼام ای٢ پژك٦ف  درؿی ركیکؼد آ٨٠زش ة٧ؽیـحی را ٝضاظ ک٤٤غ. در پایاف

 ق٨د.یارم کؼد٣غ جكکؼ ك ٚغردا٣ی ٠ی

 

 هٌاتغ 

کالی٢  ةؼرؿی ٣ٛف ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی» (.1394ةاةادم. )اکتؼ ظـؼكمٞیّ ك کا٨ٗرم، کی١یا؛ صـ٢ ٠ٞکیاةؼا٦یٟ

پژك٦ف در  ٣ا٥٠ ٗنٜ. «در اٗث جضنیٞی درس ریاوی ؿاؿ اكؿ دكرة ٠ح٨ؿ٥ٌ از دیغگاق قؼکام ةؼ٣ا٥٠ درؿی
 .50-62(، 17) 2 ،ریؽم درؿیةؼ٣ا٥٠

در  ٦ام دٗاّیق٤اظحی ك ٠کا٣یؽـ ركاف٠ٛایـ٥ ة٧ؽیـحی » (.1391اصغم، ةح٨ؿ؛ ٠ض١غةاٚؼ ؿح٨دق ك ی٨ْٛب صتیتی. )

 .6 – 22(، 4) 1 ،ق٤اؿی ٠غرؿ٥ ٠س٥ٞ ركاف. «آ٨٠زاف ةا ك ةغكف ٝک٤ث زةافدا٣ف

ٟ ازح١اّی» (.1381اؿح٤ٞی، كیٞیاـ. ةی. ) - 43(، 19، )٣كؼی٥ ٨ّٞـ ازح١اّی. جؼز٥١ ؿیغروا ٠یؼًا٦ؼ. «ةؼ٣ا٥٠ درؿی ك ٣ُ

38. 

ظ٨؛ ٣یک . جؼز٥١ ٠ض١غروارا١٤٦ام جكعینی ك آ٠ارم اظحال٧ٝام ركا٣ی (.2000ا٣س٢١ ركا٣پؽقکی آ٠ؼیکا. )

 ج٧ؼاف: ا٣حكارات ؿع٢. ،چاپ چ٧ارـ (،٦1381ا٠ایاؾ آكا٣اؿیا٣ؾ )

. آ٨٠زاف پـؼق٤اظحی دا٣ف ٠ٛایـ٥ دك قی٨ق ج١ؼی٤ی ایؼكةیک ك ٦یپ ٦اپ ةؼ ة٧ؽیـحی ركاف(. 1389ة٧ؽاد٣یا، ة٧ؽاد. )

 دا٣كگاق ةیؼز٤غ. ،٣ا٥٠ ارقغپایاف

 .5 – 28(، 1) 23 ،جؼةیحی دا٣كگاق ق٧یغ چ١ؼاف ا٨٦از ٠سٞۀ ٨ّٞـ (.1394. )ك دیگؼاف ة٤١٧ی، ٝیال

ؽایف در٠ا٣ی ٠تح٤ی ةؼ ذ٢٦ ادؼةعكی ق٤اظث» (.1395ظغیس٥ اة٨ا١ْٝاٝی. ) ك پـ٤غیغق، راص٥ٞ . «یـحی٧ؽة آگا٦ی ةؼ ٗا

 .7-16(، 41) 11 ،٠س٥ٞ ا٣غیك٥ ك رٗحار

ؼكزجسؼد،  ة٧ؽیـحی  ٦ام ج٘کؼ ظالؽ ك ٣ٛادا٥٣ درةؼرؿی جأدیؼ ٧٠ارت»(. 1393. )اهلل ٗاوٜ ك ٗؼقیغ ٚاؿ١ی ا٠ی٢ ؛ٗا

 .21-37(، 5) ،ج٘کؼ ك ک٨دؾ٣ا٥٠  ٗنٜ. «آ٨٠زاف دظحؼ ٠ٌِٛ دةیؼؿحاف ق٧ؼ ز٧ؼـق٤اظحی دا٣ف ركاف

جْٞیٟ  ٣ا٥٠ ٗنٜ. «ی دكرق ٠ح٨ؿ٦٥ٌام درؿی ادةیات ٗارؿًؼصی ةؼام ارزیاةی کحاب» (.1367جنغیٛی، ٠ض١غّٞی. )
 .94-106(، 1) 4 ،ك جؼةیث

 ةی٤ی جضنیٞی، ٦یسا٣ات جضنیٞی ك٣ٛف ظ٨ش» (.1394) پؼكی٢ کغی٨ر. ك زادقظ٨اق، ز٦ؼا؛ ٧٠غم ّؼبچؼأی

 .11 -20(، 3) 1 ،ق٤اؿی ٠ذتث ٣ا٥٠ ركافپژك٦ف. «آ٨٠زاف٠غرؿ٥ در ١ّٞکؼد ریاوی دا٣فة٧ؽیـحی 
ا٣غیكی ةؼ ٗؼای٤غ ظا٨٣ادق ك ة٧ؽیـحی ةؼ ٠ذتث ادؼةعكی آ٨٠زش ٠تح٤ی» (.1395. )دیگؼافك  ٗؼد، ٠ض١غظغایارم

 .593-612(، 48) 12 ،٣ا٥٠ ظا٨٣ادق پژك٦ی ٗنٜ. «ذ٤٦ی ز٣اف ؿؼپؼؿث ظا٨٣ار
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 ةؼرؿی ٣ٛف م٘ات قعنیث، ة٧ؽیـحی ٠غرؿ٥، ٨٦یث جضنیٞی ك ظ٨دکارآ٠غم» (. 1390دؿحسؼدم، روا. )

 ،رؿا٥ٝ دکحؼم. «آ٨٠زاف ةا ١ّٞکؼد جضنیٞی ةاال ك پایی٢ق٤اظحی دا٣ف ة٧ؽیـحی ركافجضنیٞی در پیكتی٤ی 
 دا٣كگاق ظ٨ارز٠ی.

ك ق٤اظحی  ركافراة٥ٌ ٣گؼش ة٥ ز٠اف ةا ة٧ؽیـحی » (.1393رقیغ، ظـؼك؛ ٠ـیب یار٠ض١غم كامٜ ك ٗؼقح٥ ٗحضی. )

 .62-73، 2ك  1ق١ارق  ،حیق٤اؿی جؼةی ٦ام کارةؼدم در ركافپژك٦ف. «آ٨٠زاف پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف

ؼخ ٝٛا. )  ٗ  ٣ا٥٠ ٗنٜ. «جضٛیٙ ك ةؼرؿی ٠ضح٨ام ةؼ٣ا٥٠ درؿی ریاوی دكرق را١٤٦ایی جضنیٞی» (.1374رئیؾ دا٣ا،
 .86 -107( 1) 11 ،جْٞیٟ كجؼةیث

 ًتْی ةؼ ؿازگارمجأدیؼ آ٨٠زش ق٨خ» (.1395پژكق. )اص١غ ة٥ ك ؿی١ا پ٨رق٧ؼیارما٠یؼا٣ی، ٠ضت٨ة٥؛ ٥٠زائؼم

(، 1) 12 ،ق٤اظحی ٠س٥ٞ ٠ٌاْٝات ركاف. «ق٤اظحی ١ْٞ٠اف ك دةیؼاف زف ق٧ؼؿحاف اردؿحاف ز٣اق٨یی ك ة٧ؽیـحی ركاف

106-87. 

 ق٤اظحی در آكرم ةا ة٧ؽیـحی ركافارجتاط ج٤ُیٟ ٦یساف ك جاب» (.1392ی٨ْٛب صتیتی. ) ك ؿٞی١ا٣ی، اؿ١اّیٜ

 .51-72 (،4) 3 ،ق٤اؿی ٠غرؿ٥ ز٠ـحاف ٠س٥ٞ ركاف. «آ٨٠زاف دا٣ف

ةا  جتیی٢ ٣ٛف آ٨٠زقی ٗىام ةاز در ٠غارس ایؼاف»(. 1394. )کاكق ةػراٗک٢ ك ة٧ت٧ا٣یًا٦ؼؿی١ا، ؿارا؛ ١٦ا ایؼا٣ی

 .55-70(، 1) 3 ،٦ام ١ْ٠ارم اؿال٠ی٣ا٥٠ پژك٦ف ٗنٜ. «٠ٌا٥ْٝ جٌتیٛی ٠غارس ؿ٤حی جا ٠ْامؼ

٠كارکحی ةؼ ظ٨دکارآ٨٠دم ٠٨١ّی  ٦ام ٠عحٖٞ یادگیؼمجأدیؼ قی٨ق» (.1395. )ك دیگؼاف ُّی١ی، ٠ض١غ

 .99 – 109(، 22) 2 ،ریؽم درؿی٠س٥ٞ پژك٦ف در ةؼ٣ا٥٠. «آ٨٠زاف دا٣ف

٠ح٨ؿ٥ٌ ق٧ؼ ة آ٨٠زاف دكرث ز٣غگی ٠ؼجتي ةا ؿال٠ث دا٣فیكوْیث کی٘» (.1395. )كدیگؼاف پ٨ر، ٤٠ن٨رقّٞی

 .57-72(، 4) 14 ،٣ا٥٠ ة٧غاقث ٠٨١ّی ٗنٜ. «ج٧ؼاف

 . ج٧ؼاف: ا٣حكارات ایؼاف ز٠ی٢.ریؽم درؿی ام٨ؿ ةؼ٣ا٥٠ (1381ٗحضی كازارگاق، ک٨رش. )

٥ ك صیغر ز٨دت. ) ٚاؿٟ . «ٔیؼكرزقکار آ٨٠زاف كرزقکار ك ٠ٛایـ٥ ة٧ؽیـحی ق٤اظحی در دا٣ف» (.1392پ٨ر، ّتغٝا

 .193 -204(، 2) 13 ،٠س٥ٞ دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقکی رٗـ٤ساف

جضنیٞی ك  ٣ٛف ٨ٗؽ ةؼ٣ا٥٠ كرزقی در اؿحؼسۀ ٠ٛایـ»(. 1392) .پ٨ر٧ٗی٥١ ای١اف ك دار، ٠ض١غ؛ ة٧ؽاد ة٧ؽاد٣یاکكحی

 .89-104(، 17) ،٠س٥ٞ ٠ٌاْٝات ٠غیؼیث كرزقی. «آ٨٠زاف دظحؼ ٠ٌِٛ را١٤٦اییة٧ؽیـحی دا٣ف

 ٣ا٥٠ اٝگ٨م جض٨ؿ ٗنٜ. «ق٤اؿی ٠ذتث ٠ؼكرم جضٞیٞی ةؼ ٣ُؼی٥ ركاف» (.٠1394ؼیٟ اؿ١اّیٞی،. ) ك کال٣حؼم، ٧٠ؼداد
 .87- 118(، 4) 3 ،ق٤اؿی در ركاف

 آ٨٠زاف ق٤اظحی دا٣ف ٠ٛایـ٥ ة٧ؽیـحی ركاف» (.1391پ٨ر. ) ك ٠ضت٨ة٥ ٦ادم پ٨رپؼكر، ٠ضـ٢؛ ص١یغ آجفگٜ

 12 ،٣ا٥٠ ایؼا٣ی ک٨دکاف اؿحذ٤ایی ٗنٜ. «ّادم سجیؽ٨٦ش دظحؼ ٠غارس جیؽ٨٦قاف ةا دظحؼاف جیؽ٨٦ش ٠غار

(2 ،)94 – 85. 
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 . ج٧ؼاف: ا٣حكارات ؿ١ث.درؿی آ٨٠زش ٠ح٨ؿ٠٥ٌتا٣ی ةؼ٣ا٥٠ ریؽم (. ٠1380ٞکی، صـ٢. )

 ج٧ؼاف: ٣كؼ پیاـ ا٣غیك٥ .(را١٤٦ام ١ّٜ) ةؼ٣ا٥٠ ریؽم درؿی (.1383. )ػػػػػػػػػػػػػػػػ

ق٤اظحی )ةؼ اؿاس  ٦ام ة٧ؽیـحی ركافدی٤غارم ةا ٠ؤ٥٘ٝۀ ركاةي چ٤غگا٣» (.1393. )ك دیگؼاف یـاكٝی، ٧٠غم٨٠الیی

 .35 – 50(، 1) 21 ،اؿال٠ی٦ام ازح١اّی پژك٦ف .«(ریٖ ٣٥ُؼی

ت٤ی٢ قیتا٣ی. )اـ ك ؿی١ا پ٨رق٧ؼیارم٠یؼزایی جك٤یؽم، پؼی٨ش؛ ٥٠ ٠ٛایـۀ ادؼةعكی ةؼ٣ا٥٠ ة٧ؽیـحی ك ركش » (.1388ٝا

١ّٞی  ٠ا٤٦ا٥٠. «٦ام ق٧ؼ ام٧٘افآ٨٠زاف دةیؼؿحافق٤اظحی رٗحارم ٨ٗردایؾ در کا٦ف ٠یؽاف اٗـؼدگی دا٣ف
 .291-302(، 4) 17 ،پژك٦كی دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقکی ق٧یغ مغكٚی یؽد
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Abstract 

Wellbeing supports an idea that encourages individuals to reconsider and 

rebuild their thoughts, cultural values, and social structures in order to improve 

their quality of life. Well-being scholars see schools as an important means of 
doing so, and believe that schools are not only responsible for delivering 

content to students but can also use them. Curriculum experts develop programs 

that improve the quality of life and well-being of students. This descriptive-

analytical article seeks to answer these two questions: first, what analysis is 
there in terms of schools' ability to address the welfare category? Second, in the 

current state of our society, what is the need for well-being in our country's 

elementary education curriculum? The results of this study show that personal, 
social, educational, cultural, and other problems in our country require the use 

of the elements that are defined by experts for well-being. To achieve this, 

schools believe in the role that schools can play in their well-being, and design 
and implement of curricula that will provide learners with the necessary 

backgrounds and services which will happen in their lives. 
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