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چى٘ذُ
ة٧ؽیـحی از ا٣غیك٥ام ص١ایث ٠یک٤غ ک ٥اٗؼاد را ةا ٦غؼ ة٧ت٨د ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی ة ٥ةاز٣گؼم ك ةازؿازم
اٗکار ،ارزش٦ام ٗؼ٤٦گی ك ؿاظحار٦ام ازح١اّی ك ٔیؼق جك٨ی٠ ٙیک٤غ .ا٣غیك٤١غا٣ی ک ٥در ز٠ی٤ۀ ة٧ؽیـحی ْٗاٝیث
کؼدقا٣غ٠ ،غارس را كؿیٞۀ ١٧٠ی ةؼام ا٣ساـ ای ٢کار ٠یدا٤٣غ ك ْ٠حٛغ٣غ ک٠ ٥غارس ،ج٧٤ا كَی٘ۀ ا٣حٛاؿ ٠ضح٨ا ة٥
دا٣فآ٨٠زاف را ٣غار٣غ ،ةٞک٠ ٥یج٨ا٤٣غ ةا دا٣ف ٠حعنناف ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ،ةؼ٣ا٥٠ام در ز٧ث ة٧ت٨د کی٘یث ز٣غگی ك
ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف ،جغكی ٢ک٤٤غ .ایٛ٠ ٢ا ٥ٝة ٥ركش ج٨می٘ی -جضٞیٞی ة ٥د٣تاؿ پاؿط ة ٥ای ٢دك پؼؿف اؿث ک٥
اكالن ،چ ٥جضٞیٞی در ز٠ی٤ۀ ج٨اف ٠غارس ةؼام پؼداظح ٢ةٝ٨ٛ٠ ٥ۀ ة٧ؽیـحی كز٨د دارد ك اٗؼادم ک ٥در ای ٢ز٠ی٥٤
پژك٦ف کؼدقا٣غ چ٠ ٥ؤ٦٥٘ٝایی را ةؼام ة٧ؽیـحی جْؼیٖ کؼدقا٣غ؟ دا٣یان در كوِ ک٣٨٤ی زا٠ ٥ْ٠ا وؼكرت آ٨٠زش
ة٧ؽیـحی در ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ُ٣اـ آ٨٠زقی اةحغایی کك٨ر٠اف چیـث؟ ٣حایر ای ٢پژك٦ف ٣كاف ٠ید٦غ ک٠ ٥كکالت
قعنی  ،ازح١اّی ،آ٨٠زقیٗ ،ؼ٤٦گی ك ...در کك٨ر٠اف ٠یًٞتغ ک ٥ةا ة٥کارگؼٗح٠ ٢ؤ٦٥٘ٝایی ک ٥از ًؼؼ
ماصبُ٣ؼاف ةؼام ة٧ؽیـحی ٨ُ٤٠ر قغقا٣غ ،جْؼی٘ی دیگؼ از زایگاق ٠غارس ةؼام جض ٙٛای ٢ا٠ؼ م٨رت گیؼد ك ةا
داقح ٢اّحٛاد ةٛ٣ ٥كی ک٠ ٥غارس درآ٨٠زش ة٧ؽیـحی دار٣غ ،ةؼ٣ا٦٥٠ام درؿی ة ٥گ٥٣٨ام ًؼاصی ك ازؼا ق٣٨غ ک ٥ةا
ٗؼا ٟ٦کؼدف ز٠ی٦٥٤ام الزـ٨٠ ،زتات ة٧ؽیـحی ةؼام ٗؼاگیؼاف ٧٠یا ك ای ٢ا٠ؼ در ز٣غگی آ٧٣ا ٠ض ٙٛق٨د.
ول٘ذ ٍاصگاى :ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ،ة٧ؽیـحی ،آ٨٠زش ،دكرة اةحغایی.
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٨٧٘٠ـ ة٧ؽیـحی ك ارجتاط ٣ؽدیک آف ةا یادگیؼم٠ ،ـأٝۀ زغیغم ٣یـث ك ای ٢پؼؿف ک٠ ٥غارس چ٥
ٛ٣كی در ة٧ؽیـحی ٗؼاگیؼاف دار٣غ گ٘ح١اف٦ام آ٨٠زقی را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ید٦غ .در ای ٢راؿحا ق٨ا٦غ
زیادم در ٨٠رد راةٌۀ ٠ ٟ٧٠ؼةیاف ك دا٣فآ٨٠زاف از پیفدةـحا٣ی جا دا٣فآ٨٠زاف دكرة ٠ح٨ؿٌ ٥ک ٥ةؼام
آ٨٠زش ّاٝی ،قٕ ٜك ز٣غگی آی٤غق آ٠ادق ٠یق٣٨غ در دؿحؼس اؿث .ةا كز٨د ای ،٢در ؿاؿ٦ام اظیؼ در
٨٠رد چگ٣٨گی یادگیؼم ک٨دکاف ك ز٨ا٣اف ك چگ٣٨گی آ٨٠زش ١ْٞ٠اف جٕییؼاجی ة ٥كز٨د آ٠غق اؿث .از
ًؼٗی ٣یؽ ٠ضیي ٠غرؿ ٥ك د٣یایی ک ٥ک٨دکاف ك ز٨ا٣اف در آف رقغ ك پؼكرش ٠ییاة٤غ دائ١ان در صاؿ جٕییؼ
اؿث .ة٤اةؼای ٢وؼكرم اؿث ،در زاْ٠ۀ ا٠ؼكزم ٠ا ک ٥دا٣فآ٨٠زاف ةعف ةؽرگی از ةاٗث زا ٥ْ٠را
جكکی٠ ٜید٤٦غ در ٨٠رد جٕییؼاجی ک ٥آ٧٣ا را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ید٦غ ،پاؿعگ ٨ة٨دق ك یک ؿیـحٟ
پكحیتا٣ی ٦غٗ٤١غ در راؿحام ٛٗ٨٠یث ك یادگیؼیكاف ٗؼا ٟ٦آكری .ٟدر ای ٢ز٠ی ٥٤ركیکؼد ٠ضح٨ا ك ٣گاق
١ْٞ٠اف ك كاٝغی ٢در ز٧ث درؾ ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف ةـیار  ٟ٧٠اؿث .ة٧ؽیـحی یا ٗٛغاف آف ةؼ ٛٗ٨٠یث
ك جْا ٜ٠دا٣فآ٨٠زاف ادؼ ٠یگػارد؛ ٝػا ٠ؼةیاف ةایغ پحا٣ـی ٜة٧ؽیـحی را ةؼام ایساد جٕییؼات ٠ذتث درؾ
ک٤٤غ .ة ٥ای ٢جؼجیب ٠غارس ةایغ ةا ١٦کارم كاٝغی ٢ک٨دکاف ك ز٨ا٣اف ةؼام ٠كارکث ْٗاؿ ك ٠ذتث آ٣اف
در زا ٥ْ٠جالش ک٤٤غ.
ّٛایغ گ٣٨اگ٣٨ی در ارجتاط ةا ة٧ؽیـحی ك راةٌۀ آف ةا آ٨٠زش ك پؼكرش كز٨د دارد ك ١٠ک ٢اؿث
٦ؼکغاـ از آ٧٣ا ٠ح٤اؿب ةا قؼایي ز٨ا٠ ِ٠عح ٖٞدر ُ٣اـ٦ام آ٨٠زقی ٚاة ٜاؿح٘ادق ةاق٤غ .ةایغ در ُ٣ؼ
داقث ک ٥جأییغ یا رد ٦ؼکغاـ از آف٦ا٣ ،یاز٤٠غ ٌ٠ا ٥ْٝدر ٨٠رد چگ٣٨گی قکٜگیؼم ،قؼایي ك
پیف٣یاز٦ام ة٥کارگیؼم ك ٣حایر اصح١اٝی کارةؼد آ٧٣ا در زا٨٠ ٥ْ٠رد ُ٣ؼ ظ٨ا٦غ ة٨د .ةؼام ٠ ٥٣٨١٣یج٨اف
ة ٥پژك٦كی ک ٥ج٨ؿي آ٨٠زش ك پؼكرش ٣ی٨ز٤ٝغ در ٨٠رد ة٧ؽیـحی ة٨٤ّ ٥اف ٤٠تْی ةؼام ٛٗ٨٠یث در
٠غارس ا٣ساـ قغق ،اقارق کؼد ک ٥ة٧ؽیـحی را در ٛٗ٨٠یث دا٣فآ٨٠زاف ا٠ؼم صیاجی دا٣ـح ٥اؿث .ةؼ ای٢
اؿاس ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف ،ة ٥قغت ةا یادگیؼم آ٧٣ا ٠ؼجتي اؿث .ة٤اةؼای ٢ایساد یک ٗؼ٤٦
٠غرؿ٥ام ٠ذتث ةؼام دؿحیاةی ة٣ ٥حایر ٨ٌٞ٠ب در ز٧ث ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف ا٠ؼم وؼكرم اؿث؛ چؼا
ک٠ ٥غارس ة٧ؽیـحی را از ًؼی ٙجْیی ٢دیغگاق٦ا ،ارزش٦ا ،ا٦غاؼ ك اك٨ٝیث٦ام ةؼ٣ا ٥٠درؿی ك قی٨ق٦ام
یادگیؼم ك جغریؾ ٠ؼجتي ،جؼكیر ٠ید٤٦غ ك قؼایي ةؼام دا٣فآ٨٠زاف ك ٠غارس ٠یج٨ا٣غ ة ٥ؿؼّث
جٕییؼ ک٤غ .ة٥گ٥٣٨ام ک٣ ٥ض٨ة پاؿعگ٨یی ٠غارس ة٣ ٥گؼا٣ی٦ا٠ ،ـائ ٜك ركیغاد٦ام ٠ؼجتي ةا ة٧ؽیـحی ة٥
1. well-being
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 ،اّحٛادات ك ارزش٦ایی ک ٥از ةؼ٣ا٠ۀ درؿی آ٧٣ا پكحیتا٣ی ٠یک٤غ٠ ،ؼجتي اؿث (دٗحؼ

ةازرؿی آ٨٠زش ك پؼكرش ٣ی٨زی٤ٞغ.)2016 ،
اگؼچّ ٥غقام ٠ا٤٣غ كیٞیاـ اؿحٞ٤یْ٠ )1381( 1حٛغ٣غ اگؼ ٠غرؿ ٥ظ٨د را درگیؼ كَایٖ ازح١اّی ك
ٗؼ٤٦گی ک٤غ از دیگؼ كَای٘ف در ٝ٨ٛ٠ۀ اّحالء دا٣ف ك ٧٠ارت٦ام ٗکؼم ةاز ٠ی٠ا٣غ ك قؼایي ؿیاؿی،
اٚحنادم ك ٗؼ٤٦گی صاک ٟةؼ ز٨ا ِ٠ای ٢ازازق را ٣ع٨ا٦غ داد٠ ،عن٨مان ک٠ ٥غرؿ ٥ظ٨د جاةِ ای ٢قؼایي
اؿثّ .غقام دیگؼ ةؼ ای ٢اّحٛاد٣غ ک٠ ٥كکالت دا٢٠گیؼ ز٨ا٣ ِ٠اقی از وْٖ ُ٣اـ آ٨٠زقی ك ارجتاط
ک٠ ٟغرؿ ٥ةا ٠ضیي كاْٚی زا ٥ْ٠اؿث .ة٤اةؼای٠ ٢غارس ةا داقح ٢ةؼ٣ا٦٥٠ام درؿی ا٣حٛادم ک ٥امالح
زا ٥ْ٠را ة٨٤ّ ٥اف ٦غؼ آ٨٠زش جؼكیر ٠یک٤٤غ٠ ،یج٨ا٤٣غ ةا ایساد آگا٦ی در دا٣فآ٨٠زاف ٣ـتث ة٥
٠كکالت كاْٚی ز٣غگی قاف از راق کـب جسارب ازح١اّی كاْٚی در ٠غرؿ ،٥ز٠ی ٥٤ایساد قؼایي ة٧حؼم را
ةؼام ص٠ ٜكکالت ازح١اّی ٗؼا ٟ٦ک٤٤غ (ج٠٨اس2010 ،؛ ة ٜٛ٣ ٥از ة٤١٧ی.)1394 ،
ةؼ ای ٢اؿاس ةا ركش ج٨می٘ی -جضٞیٞی در اةحغا ة ٥ةؼرؿی جضٞیٞی پژك٦ف٦ام ا٣ساـ قغق در ز٠ی٥٤
ة٧ؽیـحی ك دیغگاق جؼةیحی ا٣غیك٤١غا٣ی ک ٥در ای ٢ز٠یْٗ ٥٤اٝیث کؼدقا٣غ ك ؿپؾ ة ٥ارائۀ ةؼ٣ا٠ۀ درؿی
آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی ک ٥از ًؼؼ ٠ض ٙٛپیك٧٤اد قغق اؿث ،پؼداظح٠ ٥یق٨د.
پؼؿف٦ایی ک ٥در ای ٢پژك٦ف ٌ٠ؼح ٠یق٨د ٠ت٤ی ةؼ ای ٢اؿث ک٠ ٥غرؿ ٥جا چ ٥ا٣غازق ج٨ا٣ایی ارجٛاء
کی٘یث ز٣غگی ٗؼاگیؼاف را دارد؟ جضٞی ٜا٣غیك٤١غاف در ای ٢ز٠ی ٥٤چیـث ك چ٠ ٥ؤ٦٥٘ٝایی ةؼام ة٧ؽیـحی
جْؼیٖ کؼدقا٣غ؟ ةا در ُ٣ؼ گؼٗح ٢ای٨ّ ٢ا ٜ٠آیا ُ٣اـ آ٨٠زقی ٠ا ٣یازم ة ٥ة٥کارگیؼم ای٠ ٢ؤ٦٥٘ٝا دارد؟
ةؼام آ٨٠زش ة٧ؽیـحی چ ٥ةؼ٣ا٥٠ام پیك٧٤اد ٠یق٨د؟
از آ٣سایی ک ٥پژك٦كگؼاف ةؼام ٣كاف دادف صٛیٛث ك ٠ـیؼ درؿث ز٣غگی ة ٥ا٣ـاف٦ا در جکاپ٦ ٨ـح٤غ
ك ای ٢ا٠ؼ ٠یـؼ ١٣ی ق٨د ٠گؼ ةا آ٨٠زش ك پؼكرشٝ٨ٛ٠ ،ۀ ة٧ؽیـحی ةایغ ة٨٤ّ ٥اف ٠ت٤ایی ةؼام ةؼ٣ا٦٥٠ام
آ٨٠زقی ٠غرؿ ٥در ُ٣ؼ گؼٗح ٥ق٨د؛ زیؼا ةاج٨ز ٥ة ٥كوْیث ک٣٨٤ی زا ٥ْ٠ك ٣یاز ة ٥ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی
اٗؼاد ك ة ٥د٣تاؿ آف پیكؼٗث ك ج٨ؿْ ٥زا ،٥ْ٠الزـ اؿث ک ٥دا٣فآ٨٠زاف را ةا قی٨ق٦ام درؿث ز٣غگی
آق٤ا کؼد ك ٧٠ارت٦ام الزـ را ة ٥آ٧٣ا آ٨٠زش داد .در ٣حیس٦ ٥غؼ از ایٛ٠ ٢ا ٥ٝارائ ٥یک ةؼ٣ا٠ۀ درؿی
آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ةؼاؿاس ّ٤امؼ ةؼ٣ا٠ۀ درؿی کالی ٢ز٧ث ة٥کارگیؼم آف در ُ٣اـ آ٨٠زقی کك٨ر٠اف
ظ٨ا٦غ ة٨د.

1. William Stanley
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از ةؼزـح٥جؼی٠ ٢ضٛٛا٣ی ک ٥در ای ٢ز٠ی ٥٤ة ٥پژك٦ف پؼداظح٥ا٣غ ٠یج٨اف ة ٥رایاف ك دؿی ك ریٖ اقارق
کؼد .از دیغگاق رای ٢دؿی ( )2001دك ركیکؼد امٞی ٝػتگؼایی ك ٗىیٞثگؼایی در جْؼیٖ ة٧ؽیـحی
كز٨د دارد (پـ٤غیغق ك اة٨اْ١ٝاٝی .)1395 ،جضٛی ٙصاوؼ ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٢ک ٥در ُ٣ؼ دارد ةؼ٣ا٥٠ام ةؼام
آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ة ٥دا٣فآ٨٠زاف پیك٧٤اد د٦غ ،ة ٥ةؼرؿی پیكی٤ۀ جضٛی٦ ٙؼ دك ٨٣ع ة٧ؽیـحی ٝػتگؼا ك
ٗىیٞثگؼا ٠یپؼدازد.
از ُ٣ؼ ركافق٤اؿاف ٝػت گؼا ،ة٧ؽیـحی ةؼاةؼ ةا قادکا٠ی ذ٤٦ی ك ٠ؼجتي ةا جسؼةۀ ٝػت در ٛ٠اة ٜجسؼةۀ
٣اظك٨٤دم اؿث ک ٥چ٤ی ٢ةؼداقحی از ة٧ؽیـحی را ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ٠ی٣ا٤٠غ ک٠ ٥یج٨اف آف را از ًؼی ٙؿ٥
ٛ٠یاس ّ٨اًٖ ٠ذتث٨ّ ،اًٖ ٘٤٠ی ك روایث٤٠غم از ز٣غگی ؿ٤سیغ .در ٛ٠اة ،ٜجْغادم از ركافق٤اؿاف
از ز ٥ٞ١ریٖ ( )1989ةا كز٨د ٠ا٦یث زػاب ة٧ؽیـحی ٝػتگؼا٠ ،عا ٖٝای٨٣ ٢ع ة٧ؽیـحیا٣غ ك ةؼ
ة٧ؽیـحی ٗىیٞثگؼا جأکیغ دار٣غ (کكحیدار ك ١٦کاراف.)1392 ،
ریٖ (ُ٣ )1995ؼ ظ٨د از ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی را جالش ةؼام رقغ ك پیكؼٗث در ز٧ث جضٙٛ
ةعكیغف ة ٥ج٨ا٣ایی٦ام ةا٨ٛٝة ٗؼد ٠یدا٣غ (٨٠الیی ك ١٦کاراف )1393 ،ك اٝگ٨یی چ٤غةْغم از ة٧ؽیـحی
ركافق٤اظحی ارائ٠ ٥یک٤غ ک ٥دارام قف ٠ؤ ٥٘ٝپػیؼش ظ٨د ،ركاةي ٠ذتث ةا دیگؼاف ،ظ٨د٠عحارم،
جـٞي ةؼ ٠ضیي ،ز٣غگی ٦غٗ٤١غ ك رقغ قعنی اؿث ک٦ ٥ؼ یک از ای٠ ٢ؤ٦٥٘ٝا در زغكؿ  1ة ٥م٨رت
کا ٜ٠ةیاف قغق اؿث (ریٖ ،1989 ،ة ٜٛ٣ ٥از گٜپؼكر ك ١٦کاراف.)1390 ،
ریٖ ةؼ ای ٢جأکیغ داقث ک ٥ا٦غاؼ ظاص در ز٣غگی٣ ،یات ك ٛ٠امغ ك صؾ داقح ٢ز٧ث ك
ؿ٨گیؼم١٦ ،گی ةا صؾ داقح٤ْ٠ ٢٤ا در ز٣غگی ارجتاط ج٤گاج٤

دار٣غ .چ٤ی ٢جأکیغم را  ٥٣ج٧٤ا ریٖ،

ةٞک ٥ةـیارم دیگؼ از ُ٣ؼی٥پؼدازاف ك پژك٦كگؼاف دیگؼ ٣یؽ ٌ٠ؼح کؼدقا٣غ (کكحیدار ك ١٦کاراف.)1392 ،
ة٦ ٥ؼ صاؿ اٗؽكف ةؼ ای ،٢ركافق٤اؿاف ْ٠حٛغ٣غ ٣غاقح ٢ةی١ارم ةؼام اصـاس ؿال٠حی کاٗی ٣یـث ،ةٞک٥
داقح ٢اصـاس روایث از ز٣غگی ،جْا ٜ٠کارآ٠غ ك ٠ؤدؼ ةا ز٧اف ،ا٣ؼژم ك ظ٠ ٙٞذتث ،راةٌۀ ٨ٌٞ٠ب ةا
ز ِ١ك ازح١اع ك پیكؼٗث ٠ذتث ،از ٠كعن٦٥ام ٗؼد ؿا ٟٝاؿث ک ٥ةیا٣گؼ ای ٢اؿث کٗ ٥ؼد از ٝضاظ
ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی در كوْیث ٨ٌٞ٠ةی ٚؼار دارد (اصغم ك ١٦کاراف .)1391 ،در كا٠ ِٚیج٨اف گ٘ث
ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ٠ـحٞؽـ درؾ چاٝف٦ام كز٨دم ز٣غگی اؿث ك ركیکؼد آف ة٥قغت ةؼ ج٨ؿْۀ
1. Ryan & Deci
2. REEF
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ا٣ـا٣ی ،د٣تاؿ ٨١٣دف ا٦غاؼ ٤ْ٠ادار ،جض٨ؿ ك پیكؼٗث ة٨٤ّ ٥اف یک ٗؼد ك ةؼٚؼارم ركاةي کی٘ی ةا دیگؼاف
جأکیغ دارد.
جذٍل  :1هفاّ٘ن هزتثظ تا ّز ٗه اس ؽؼ هؤلفٔ الگَٕ تْشٗغتٖ رٍاىؽٌاختٖ رٗف
ردٗف

هؤلفِّإ تْشٗغتٖ
رٍاىؽٌاختٖ

1

پػیؼش ظ٨د

2

ز٣غگی ٦غٗ٤١غ

3

ظ٨د٠عحارم

4

جـٞي ةؼ ٠ضیي

5
6

تَص٘ف ٍ هفاّ٘ن

پػیؼش ٛ٣اط ٨ٚت ك ج٨ا٣ایی٦ام ظ٨د ،ةؼ٣ا٥٠ریؽم ةؼام اؿح٘ادق از آ٧٣ا١٦ ،ؼاق
ةا ارزیاةی ٌٛ٤٠ی ك ّٛال٣ی ظ٨د
درؾ قعنی از ا٦غاؼ ز٣غگی ة ٥گ٥٣٨ام ک ٥را١٤٦ام ةعف٦ام ٟ٧٠
اصـاؿی ز٣غگی ٗؼد ةاقغ .در ای ٢ةْغ ٗؼدگؼایی ك آزادم جأکیغ ٠یق٨د.
اؿحٛالؿ ٠کاف ،ک٤حؼؿ درك٣ی ،جٌ٤ی ٟرٗحار از دركف ،ج٨ز ٥ة ٥ظ٨د ،ة٥كیژق
قعل ةاكر دارد ک٠ ٥اٝک امٞی اٗکار ك اّ١اؿ ظ٨د اؿث.
ج٨ا٣ایی ا٣حعاب یا پغیغ آكردف ٠ضیي ٤٠اؿب ةا قؼایي ركا٣ی ك ج٨ا٣ایی ٨٠از٥٧
ةا ز٧اف پیؼا٨٠ف ك یاٗح٤ْ٠ ٢ام ٠ؤدؼ ا٣حعاب٦ام پیف رك اؿث.
ركاةي ةیٗ ٢ؼدم ةا دیگؼاف ،اصـاس ١٦غردم ك در ٨٠اٝ ِٚؽكـ اصـاس

ركاةي ٠ذتث ةا دیگؼاف
رقغ قعنی

دٝـ٨زم ك ق٘ٛث را قا٠ ٜ٠یق٨د.
ج٨ا٣ایی ٠غاكـ ةؼام رقغ ك ج٨ؿْ٣ ٥یؼك٦ام ةا٨ٛٝق ٗؼدم ك رقغ کٞی ك یکپارچ٥
ة٨٤ّ ٥اف یک ٗؼد.

ة ٥د٣تاؿ جؼكیر ك گـحؼش ُ٣ؼیۀ ة٧ؽیـحی جضٛیٛات ٠حْغدم در ای ٢ز٠ی ٥٤ا٣ساـ قغق اؿث ک ٥ةیكحؼ
ةؼرؿی٦ام ْ٠امؼ ،ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی را ١٦چ٨ف قادکا٠ی ٠حكک ٜاز جْغادم از ٣كا٦٥٣ا ک ٥ةیا٣گؼ صى٨ر یا
ّغـ صى٨ر اصـاؿات ٠ذتث ٣ـتث ة ٥ز٣غگی اؿث ،ة ٥ق١ار ٠یآكر٣غ .ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی یکی از
قاظل ٦ام وؼكرم ز٣غگی ظ٨ب اؿث ک ٥در صاؿ صاوؼ ٨٠رد ّال ٥ٚپژك٦كگؼاف ةـیارم ٚؼار گؼٗح٥
اؿث .از پژك٦ف٦ام ا٣ساـقغق در ای ٢ز٠ی٠ ٥٤یج٨اف ة ٥جضٛی ٙقٞغكف ك اٝی٨ت 1اقارق کؼد ک ٥ةؼ ا١٦یث
ٛ٣ف ا٦غاؼ ظ٨د ١٦ا٤٦

(ا٦غاٗی ک ٥ة ٥دٝیٝ ٜػت ك ّال ٥ٚقعنی ٗؼد ا٣حعاب ك د٣تاؿ ٠یق٣٨غ) ةؼ

ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی جأکیغ کؼدقا٣غ١٦ .چ٤ی ٢در جضٛیٛات دیگؼ ٣كاف داق قغق ک٨ّ ٥اٞ٠ی ١٦چ٨ف ؿ،٢
ٗؼ٤٦

ك جسارب ز٣غگی اٗؼاد ةا ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ارجتاط دار٣غ (کكحیدار ك ١٦کاراف .)1392 ،در ١٦ی٢

1. Sheldon & Elliot
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راؿحا ةؼظی ٠ضٛٛاف ة ٥ةؼرؿی ّ٨ا٠ ٜ٠ؼجتي ةا ة٧ؽیـحی اٗؼاد جأکیغ کؼدقا٣غ .ةؼام  ٥٣٨١٣ركی 1٢ك
١٦کاراف (٠ )2009غاظ٠ ٥ٞغرؿ ٥را ةؼام ارجٛاء ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی در ٨٣ز٨ا٣اف ةؼرؿی کؼد٣غ .ةؼ٣ا٠ۀ
آ٧٣ا ةؼام ارجٛاء ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ،ركش ٠غاظٞۀ ج٨ز٥در٠ا٣ی در دا٣فآ٨٠زاف دةیؼؿحا٣ی ة٨د٣ .حایر
٣كاف داد ٠غاظالت ٠غرؿ ٥در ارجٛاء ٦یساف ٠ذتث ك ة٧ؽیـحی  ٥٣ج٧٤ا ةؼ اٗؽایف ة٧ؽیـحی ٠ؤدؼ ة٨د ،ةٞک ٥در
کا٦ف اٗـؼدگی ،ة٥كیژق کا٦ف اوٌؼاب ك زـ١ا٣ی کؼدف دا٣فآ٨٠زاف ،جأدیؼگػار ة٨د (١٦اف).
پژك٦كی دیگؼ ٣كاف دادق ک ٥ةی ٢ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی٨٣ ،ع ٣گؼش ة ٥ز٠اف ك پیكؼٗث جضنیٞی ارجتاط
٤ْ٠ادارم كز٨د دارد٣ .حایر ٌ٠اْٝات صاکی از آف اؿث ک٣ ٥گؼش دا٣فآ٨٠زاف ة ٥ز٠اف ٠یج٨ا٣غ
پیفةی٤ی ظ٨ةی ةؼام ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی آ٣اف ةاقغ ،ة٤اةؼای ٢ةا رقغ ك ة٧ت٨د ٣گؼش٦ام ٠ذتث در
دا٣فآ٨٠زاف ٠یج٨اف ا٣حُار داقث ة٧ؽیـحی ركا٣ی آ٣اف ٣یؽ اٗؽایف یاةغ (رقیغ ك ١٦کاراف.)1393 ،
١٦چ٤ی ٢در جْغادم از پژك٦ف٦ا ٣كاف دادق قغق ک ٥ز ّ٨ازح١اّی ك ٦یساف ظ٨ب در دةیؼؿحا٣ی٦ا ةا
ٛٗ٨٠یث٦ام زیاد آکادا٠یک ،ص٠ ٜـأ ٥ٝك ّؽت ٘٣ؾ دا٣فآ٨٠زاف ك ١٦چ٤ی ٢کا٦ف ٠كکالت رٗحارم
ك ركافق٤اظحی ٠ؼجتي اؿث (کكحیدار ك ١٦کاراف٨٠ .)1392 ،الیی ك ١٦کاراف ( )1393در جضٛیٛی ک ٥ةا
ّ٨٤اف «ركاةي چ٤غگا٣ۀ دی٤غارم ك ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی» ا٣ساـ داد٣غ ة٤ْ٠ ٥ادارم راةٌۀ دی٤غارم ك
٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی ق٤اظحی اقارق کؼدقا٣غ .در ؿایؼ پژك٦ف٦ا ٣یؽ ة٥گ٥٣٨ام ُ٣ؼیۀ ة٧ؽیـحی ْ٠ؼٗی ك
جضٞی ٜقغق ك ٦ؼکغاـ از آ٧٣ا ةا ٦غؼ ةؼرؿی کارةؼد ایُ٣ ٢ؼی ٥در ُ٣اـ آ٨٠زقی ٨٠رد ٌ٠ا ،٥ْٝجأکیغ
دار٣غ ک٠ ٥كکالجی از ٚتی ٜاٗـؼدگی ،ج٨ؿْ٣٥یاٗحگی ،ةیؿ٨ادم ،ةی١ارم٦ام زـ١ی ك ركا٣ی ك ...را
٠یج٨اف ةا آ٨٠زش ة٧ؽیـحی آف  ٟ٦از ًؼی ٙآ٨٠زش ة ٥قی٨ق٦ام ٠عح ٖٞك ةؼ٣ا٦٥٠ام درؿی ٠غارس ك ةا
آگا٦ی دادف ة١ْٞ٠ ٥اف ك دا٣فآ٨٠زاف ،ة٧ت٨د ةعكیغ١٦ .چ٤ی ٢ة٧ؽیـحی ٠یج٨ا٣غ در ٚاٝب ةؼ٣ا٦٥٠ام
درؿی ك ةا ایساد ج٘کؼ ظالؽ ك ا٣حٛادم در اٗؼاد ا٣ساـ ق٨د ة٥گ٥٣٨ام ک ٥ةا جٕییؼ ٣گؼش ك امالح
قی٨ق٦ام ٣ادرؿث جؼةیحی ةح٨اف اٗؼاد ك ة٥جتِ آف زا ٥ْ٠را ةا ٣یاز٦ام ٣اقی از جٕییؼات ز٧ا٣ی ١٦ـ ٨کؼد جا
ةعكی از ای ٢ةضؼاف٦ا کا٦ف یاةغ.
تارٗخچِ ٍ ؽزاٗظ ؽىلگ٘زٕ ًظزٗٔ تْشٗغتٖ
از ؿاؿ  ،1940ز٠ا٣ی ک ٥ؿاز٠اف ز٧ا٣ی ة٧غاقث 2ؿال٠حی را ة٨٤ّ ٥اف رٗاق کا ٜ٠زـ١ی ،ركا٣ی ك
ازح١اّی ك  ٥٣مؼٗان ّغـ كز٨د ةی١ارم یا ٣اج٨ا٣ی جْؼیٖ کؼد٠ ،ـأ ٥ٝکی٘یث ز٣غگی ة٨ً ٥ر پی٨ؿح ٥در
1. Roine
2. WHO
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جضٛیٛات ك در ٣حایر ّٞ١کؼد ك ٠ؼاٚتث٦ام ة٧غاقحی ا١٦یث یاٗث (ّٞیپ٨ر ك ١٦کاراف .)1395 ،ةّٛ ٥یغة
رای ٢ك دؿی ( )2001دك دیغگاق ركافق٤اظحی كؿیِ از ٝضاظ جاریعی ة ٥کار گؼٗح ٥قغق جا ة٧ؽیـحی را
کاكش ك ةؼرؿی ک٤غ ک ٥دیغگاق ٝػجی ،ة٧ؽیـحی را ةا قادم ةؼاةؼ ٠یدا٣غ ك أٞب ة٨٤ّ ٥اف ج٨ازف ٠یاف
ّاً٘٠ ٥ذتث ك ٘٤٠ی ّ٠ ٜ١یک٤غ (پـ٤غیغق كاة٨اْ١ٝاٝی .)1395 ،از ؿ٨م دیگؼ چكٟا٣غاز اظالٚی
ارؿٌ٨یی ،چگ٣٨گی ؿال٠ث ز٣غگی اٗؼاد را در ارجتاط ةا ظ٨د صٛیٛیقاف ارزیاةی ٠یک٤غ (کال٣حؼم ك
اؿ١اّیٞی .)1394 ،ای ٢دیغگاق ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی را ةؼ اؿاس ٠الؾ٦ایی چ٨ف ٗىیٞث ،پؼ٦یؽکارم ك
روایث از ز٣غگی ك جن٨رات ٠عح ٖٞاز قؼایي آر٠ا٣ی ک ٥در ٗؼ٤٦

٦ا ك دكرق٦ام ٠عح٨٠ ٖٞرد ُ٣ؼ

ا٣ـاف ة٨دق ،جْؼیٖ کؼدق اؿث.
اٗؽكف ةؼ ای ٢در ؿاؿ٦ام اظیؼ چ٤غ ٠ض ٙٛة ٥چ٤غةْغم ة٨دف ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی اقارق کؼدقا٣غ ك
ْ٠حٛغ٣غ ک ٥اةؽار٦ا ةایغ درةؼگیؼ٣غق ٦ؼ دك ٨٠رد ة٧ؽیـحی اظالٚی ارؿٌ٨یی ك دیغگاق ٝػتگؼایا ٥٣ةاق٤غ
(پـ٤غیغق كاة٨اْ١ٝاٝی )1395 ،ك در ةْىی از پژك٦ف٦ا ة ٥ای٠ ٢ـأ ٥ٝة ٥م٨رت اظحنامی پؼداظح ٥قغق
اؿث .ج١ایؽ ةی ٢قاظل٦ام ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ك ركافق٤اظحی ٣یؽ در ةْىی ٛ٠االت ٌ٠ؼح قغق ک٥
قاظل٦ام ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی دك ٌٞ٠ب ّ١غة جْادؿ ٝػجی (جْادؿ ةی٨ّ ٢اًٖ ٠ذتث ك ٘٤٠ی) ك روایث از
ز٣غگی را در ُ٣ؼ دارد (کال٣حؼم ك اؿ١اّیٞی )1394 ،ك ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ة ٥ؿال٠ث ّ٠٨١ی ركا٣ی ك
زـ١ا٣ی ك ة ٥روایث ّ٠٨١ی ٗؼد از ز٣غگی ٠یپؼدازد .ةّ ٥تارت دیگؼ ٨٧٘٠ـ ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی
٠٨٧٘٠ی كؿیِجؼ ك  ٥١٦زا٣ت٥جؼ ة ٥صـاب ٠یآیغ ک٠ ٥ـائ٠ ٜعح٘ٞی را پ٨قف ٠ید٦غ (کال٣حؼم ك
اؿ١اّیٞی .)1394 ،ةعكی از ركافق٤اؿی ٠ذتث ة ٥قاظل٦ام ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی اظحناص دارد ك
پیكؼٗث٦ام زیادم در ٗ١٧یغف ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی ا٣ساـ قغق اؿث .ریٖ ( )1989در چ٤غی٣ ٢كؼی ٥ة٥
ای ٢ةضخ پؼداظح ٥ک ٥چكٟا٣غاز٦ام پیكی ٢در کارةؼد ٠ؤدؼ ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ٔیؼّ١ٞی ك ٣ا٠ح١ؼکؽ
ة٨دق اؿث .ة٤اةؼای ٢یک ارزیاةی چ٤غ٠ض٨رم را پیك٧٤اد کؼد ك ةؼام ٣كاف دادف ایٛ٣ ٢ناف ،ا٣غازقگیؼم
زغیغم از ة٧ؽیـحی ركاف ق٤اظحی را ةـي داد ک٘٠ ٥ا٦یٚ ٟتٞی ة٧ؽیـحی ارؿٌ٨یی را در یک ظالم٥
ک٨جاقجؼ جضکی٠ ٟیکؼد (١٦اف).
در كا ِٚة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ةا ای٨٠ ٢و٨ع ک ٥چگ ٥٣٨ك چؼا ٠ؼدـ در ز٣غگیقاف صاٝث٦ام ٠ذتث
٠ا٤٣غ ٚىاكت٦ام ٠ذتث ك ١٦چ٤ی ٢كاک٤ف٦ام اصـاؿی ٠ذتث را جسؼة٠ ٥یک٤٤غ ؿؼكکار دارد .ة٤اةؼای٢
ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی قا٠ ٜ٠ؤ٦٥٘ٝایی از ٚتی٨ّ ٜاًٖ ،روایث از ز٣غگی ك کار اؿث ک ٥قاٜ٠
٠حٕیؼ٦ایی از ٚتی ٜروایث از ز٣غگی ،روایث ز٣اق٨یی ،ظ ٙٞك ظ ٨ك ٦یسا٣ات ٠ذتث٣ ،ت٨د اٗـؼدگی ك
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اوٌؼاب ٠یةاقغ .ة٤اةؼای ٢ز٠ا٣ی ة ٥قعنی گ٘ح٠ ٥یق٨د دارام ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ةاالیی اؿث ک٥
روایث از ز٣غگی ك ٝػت را ة ٥كٗ٨ر جسؼة ٥ک٤غ ك ٦یسا٣ات ٣ا٨ٌٞ٠ب ٠ذ٣ ٜاراصحی یا ظك ٟرا ک١حؼ جسؼة٥
ک٤غ (کال٣حؼم ك اؿ١اّیٞی .)1394،ةّٛ ٥یغق ؿٞیگ ٢١ك٠ی٧اٝی )2000( 1در د٦ۀ گػقح ٥ج١ای ٜة ٥ةؼرؿی
ز٤ت٦٥ام ٠ذتث ؿال٠ث اٗؽایف پیغا کؼدق ك ركافق٤اؿاف ٠ح٨ز ٥ای٨٠ ٢و٨ع قغقا٣غ ک ٥اٗؼاد ةایغ ا٣ؼژم
ّٛال٣ی ظ٨د را مؼؼ اةْاد ٠ذتث جسؼة٥قاف ک٤٤غ (٨٠الیی ك ١٦کاراف .)1393 ،ة٤اةؼای ٢ز٤تف
ركافق٤اؿی ٠ذتث ة ٥ر٦تؼم ٠ارجی ٢ؿٞیگ ٢١یکی از ٟ٧٠جؼی ٢جض٨الت در ركافق٤اؿی ْ٠امؼ اؿث .ای٢
ز٤تف ٨٠زب قغ ج١ؼکؽ ّ ٟٞركافق٤اؿی از آؿیبق٤اؿی ركا٣ی ة ٥ؿ٨م ٨٠وّ٨ات ٠ذتث ٠ا٤٣غ قادم،
ؿال٠ث ذ٨ّ ،٢٦اًٖ ٠ذتث٨٤ْ٠ ،یث ،ظالٚیث ك ٗىای ٜاظالٚی ؿ٨ؽ دادق ق٨د .ؿٞیگ ٢١در ةؼظ٨ردم
ک ٥ةی ٢اك ك دظحؼ پ٤ر ؿا٥ٝاش ركم داد ٠ح٨ز ٥قغ ج١ؼکؽ ّ١غق ركافق٤اؿی ٚؼف ةیـح ٟركم ٛ٣اط
وّْٖ ،یب٦ا ،آؿیب٦ا ك جؼ٠ی ٟآ٧٣ا ة٨دق اؿث ك از ج٨ز ٥ة ٥ج٨ا٣ایی٦ام ا٣ـاف ةؼام رقغ ك ک١اؿ ٔ٘ٞث
قغق اؿث .كم جأکیغ داقث ک ٥ركافق٤اؿی ٣تایغ ظ٨د را ة ٥دیغگاق آؿیبق٤اؿا٠ ٥٣ضغكد ک٤غ ،ةٞک ٥ةایغ
ة٣ ٥ی١ۀ ٠ذتث ا٣ـاف ٣یؽ ج٨ز ٥ک٤غ ك از ج١اـ ا٠کا٣ات ٗؼدم ك ازح١اّی ةؼام ارجٛاء ؿال٠ث زـ١ی ك ركا٣ی
ا٣ـاف اؿح٘ادق ق٨د (ا٣س ٢١ركا٣پؽقکی آ٠ؼیکا.)2000 ،
داللتّإ تزت٘تٖ اًذٗؾوٌذاى درتارٓ ًمؼ هذرعِ در آهَسػ تْشٗغتٖ
از ز ٥ٞ١دالٝث٦ام جؼةیحی ک٠ ٥یج٨اف از ُ٣ؼیۀ ة٧ؽیـحی ةؼگؼٗث ٨٠ارد زیؼ اؿث:
قار )1984( 2٢٠ة٧ؽیـحی ٠غرؿ ٥را ة٨٤ّ ٥اف روایث از ٠غرؿ ٥ك آ٨٠زش جْؼیٖ ٠یک٤غ .ة٨ً ٥ر کٞی
٨٧٘٠ـ ة٧ؽیـحی در ٠غارس ة ٥چ٧ار دؿح ٥ک ٥قا ٜ٠قؼایي ٠غرؿ٠( ٥ضیي ٗیؽیکی ٠غرؿ ٥ك ٗىام دركف
کالس) ،ركاةي ازح١اّی در ٠غرؿ( ٥ركاةي  -ْٟٞ٠دا٣فآ٨٠ز ،ارجتاط ةا ١٦کالؿی٦ا١٦ ،کارم ظا ٥٣ك
٠غرؿ٠ ،٥كارکث در جن١یٟگیؼم٦ام ٠غرؿ ٥ك ز ّ٨ركا٣ی ٠غرؿ ،)٥ركش٦ام ظ٨دقکٗ٨ایی در ٠غرؿ٥
(داقحٗ ٢ؼمث ةؼام اصـاس ٤ْ٠ادارم در ز٣غگی ك ٝػت ةؼدف از ٘٣ؾ ا٣ساـ یک کار) ك كوِ ؿال٠ث
در ٠غرؿّ( ٥الئ ٟزـ١ی ك ركا٣ی) اؿث ،جٛـی٠ ٟیق٨د (دؿحسؼدم١٦ .)1390 ،چ٤ی ٢ک ٨٣٨ك ٝی٤ح٢٣٨

3

(ً )2005ت٠ ٙغؿ ة٧ؽیـحی ٠غرؿ ٥ک ٥ک ٨٣٨ك ری١پال )2002( 4ارائ ٥کؼدقا٣غ اذّاف کؼد٣غ ک ٥ة٧ؽیـحی ةا
1. Seligman & Mihaly
2. Sharman
3. Konu & Lintonen
4. Konu & Rimpela
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آ٨٠زش ك یاد دادف از یک ًؼؼ ك یادگیؼم ك ّٞ١کؼد از ًؼؼ دیگؼ در دا٣فآ٨٠زاف راةٌ٤ْ٠ ٥ادار
دارد ک ٥ای٣ ٢حیس٥گیؼم در ؿایؼ جضٛیٛات ٣یؽ جأییغ قغق اؿث (چؼأیظ٨اق ك ١٦کاراف.)1394 ،
در یک ارزیاةی كؿیِ ٠كعل قغق ک ٥روایث ذ٤٦ی در اةْاد ٠حْغد ای ٢پحا٣ـی ٜرا ةؼام ٠غارس
ٗؼا٠ ٟ٦ی آكرد جا ة٨ً ٥ر ؿیـح١اجیک ة٧ؽیـحی را درؾ ک٤٤غ ك ارجٛاء ةعك٤غ .ة٨ً ٥ر کٞی ٠یج٨اف
اؿحغالؿ کؼد کٗ ٥ؼمث ةؼام ؿال٠حی ،ای٤١ی ،پیكؼٗث جضنیٞی ك ج٨ؿْ ٥اظالٚی ز٨ا٣اف جٛؼیتان یک
جٛاوام ز٧ا٣ی اؿث ك در ای٠ ٢یاف ٠غراس٠ ،ؤؿـاجی ایغقآؿ ةؼام ارائ ٥ای ٢گٗ ٥٣٨ؼمث٦ا ك ٣یاز٦ا ة٥
ق١ار ٠یآی٤غ ک٠ ٥یج٨ا٤٣غ ٗؼاجؼ از یادگیؼم ك آ٨٠زش آکاد٠یک ّ ٜ١ک٤٤غ ك ةؼ ارجٛاء قعنیث ك
ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف ٠ح١ؼکؽ ةاق٤غ .ةؼ اؿاس ٌ٠اْٝات ا٣ساـ قغق چ٤غی ٢دٝی ٜةؼام پػیؼش
ركیکؼد٦ام آ٨٠زقی ٠ذتث كز٨د دارد .ای ٢ركیکؼد٦ام ٠ذتث ٨٠زب ٛ٠اة ٥ٞةا اٗـؼدگی ز٨ا٣اف
٠ی ق٣٨غ ك ة٨٤ّ ٥اف ٠ـیؼم ةؼام اٗؽایف روایث ز٣غگی ،جؼكیر یادگیؼم ك ظالٚیث ،ج٨ٛیث ١٦تـحگی
ازح١اّی ك ارجٛاء ٠غ٣یث ّ٠ ٜ١یک٤غ .ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٨٠ ٢ارد ،الزـ اؿث ک٠ ٥غارس ة٠ ٥ؽایام آ٨٠زش
٠ذتث ج٨ز ٥ک٤٤غ ك چگ٣٨گی ایساد ك ص١ایث از ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف را ٠غ ُ٣ؼ ٚؼار د٤٦غ .ة٧ؽیـحی را
١٣یج٨اف ة٨٤ّ ٥اف یک ٛ٠یاس جک ةْغم ْ٠ؼٗی کؼد ،ةٞک ٥قا ٜ٠اةْاد ٠عح٘ٞی اؿث ک ٥ظ ٙٞك ظ٨م ٗؼد
را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ید٦غ ك از آف زایی ک ٥اکذؼ ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ز٠اف زیادم را در ٠ضیي ٠غرؿ٥
مؼؼ ٠یک٤٤غ ،ة٤اةؼای٠ ٢غارس ٛ٣كی صیاجی در ایساد ك صٍ٘ ارزش٦ام ٗؼ٤٦گی ٠ذتث ك ارجٛاء
ة٧ؽیـحی ز٨ا٣اف ا٠ؼكزم دار٣غ (کارف ،كاجؼز ،آٝغر ك كایث.)2014 ،
ة٤اةؼای٣ ٢تایغ از ْٚ٨٠یث ك ٛ٣كی ک٠ ٥غارس در آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ٗؼاگیؼاف دار٣غ ٔاٗ ٜقغ؛ زیؼا
٠غارس ٠یج٨ا٤٣غ ةا ازؼام ةؼ٣ا٦٥٠ایی ک ٥ة٧ؽیـحی را در دؿح٨ر کار ٚؼار ٠ید٤٦غ ك در زؼیاف گػاقح٢
١ْٞ٠اف ك كاٝغی ٢ك ةؼگؽارم کالس٦ام آ٨٠زقی ةؼام ایكاف ةا ٠ض٨ریث ة٥زیـحی ،در ز٧ث ة٧ت٨د ك
ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی دا٣فآ٨٠زاف گاـ ةؼدار٣غ.
از دیگؼ ا٦غاؼ اؿاؿی آ٨٠زش ك پؼكرش جؼةیث ا٣ـاف٦ایی ظالؽ ك ٠تحکؼ اؿث ک ٥ج٨ا٣ایی ا٣ساـ
کار٦ام زغیغ را داقح ٥ةاق٤غ ك ای٠ ٢ؼةی اؿث ک ٥ةایغ ةا اةحکارات ك ركش٦ام ظالؽ ظ٨د ای ٢اؿحْغاد
را در دا٣فآ٨٠زاف پؼكرش د٦غ .در ای ٢راؿحا ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی از ز٠ ٥ٞ١ـائٞی اؿث ک ٥در ٛٗ٨٠یث
دا٣فآ٨٠زاف ادؼگػار اؿث (جسؼد ك ١٦کاراف١٦ .)1393 ،چ٤ی ٢ا٠ؼكزق ة٨ً ٥ر ٗؽای٤غقام داةث قغق ک٥
ظالٚیث در ز٣غگی ركز٠ؼق ا٠ؼم وؼكرم اؿث ك ٦ؼ ٗؼدم از پحا٣ـی ٜالزـ ةؼام ظالؽ ة٨دف ةؼظ٨ردار
اؿث .ةّٛ ٥یغة ٠ضٛٛاف ركش٦ام آ٨٠زقی ك ة٨ً٥ر كیژق ج٨ؿْۀ ة٧ؽیـحی ة٨ً ٥ر ٠ـحٛی ٟیا ٔیؼ٠ـحٛی ٟةؼ
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٠یؽاف ظالٚیث ك ا٣گیؽش ٗؼد جأدیؼگػار اؿث .ة٤اةؼای ٢ج٨ا٣ایی ٛ٠اة ٥ٞةا ْٚ٨٠یث٦ام ٠عح ٖٞدر
دا٣فآ٨٠زاف ٠یج٨ا٣غ از ًؼی ٙج٨ؿْ ٥اؿحٛالؿ ،اّح١اد ة٘٣ ٥ؾ ،ا٣گیؽق ،ظالٚیث ك ة٧ؽیـحی ج٨ؿي ظا٨٣ادق
ك جُ٤ی١ات آ٨٠زقی جضث جأدیؼ ٚؼار گیؼد١٦ .چ٤ی ٢پیك٧٤اد ٠یق٨د ک ٥ظالٚیث در دا٣فآ٨٠زاف را
٠یج٨اف از ًؼی٠ ٙضیي آ٨٠زقی ظاص در ؿ ٥ةْغ ٠ضیي ظالؽ (ٗیؽیکی ،کالس٦ام درس ك ،)...
ةؼ٣ا٦٥٠ام ظالٚا ٥٣ك ١ْٞ٠اف ظالؽ یا ركش٦ام جغریؾ پؼكرش داد .از ؿ٨م دیگؼ ٠ضیي٦ام آ٨٠زقی ة٥
ا١٦یث ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف اقارق ٠یک٤غ .ة٨ً ٥ر کٞی ة٧ؽیـحی ٠٨٧٘٠ی پ٨یا اؿث ک ٥اةْاد ذ٤٦ی،
ازح١اّی ،ركا٣ی ك ١٦چ٤ی ٢ؿال٠ث در رٗحار را در ةؼ دارد .ة ٥ای ٢جؼجیب ٗؼض ةؼ ای ٢اؿث ک٠ ٥غارس
ؿٌش ةاالم ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی را ایساد ٠یک٤٤غ ک ٥ة٨٣ ٥ةۀ ظ٨د ةٞ١ّ ٥کؼد٦ام ظالٚا ٥٣ك ج٨ا٣ایی ص٠ ٜـأ٥ٝ
٤٠سؼ ٠یق٨د (ةـ٤ـ٨فٗ ،ی٨٤یٞث ،قا٣ک٤ٞغ.)2015 ،
ٚاة ٜذکؼ اؿث کْٗ ٥اٝیث٦ام ةغ٣ی ك كرزش  ُٟ٤٠در ؿ٤ی٠ ٢عح٣ ٖٞیؽٛ٣ ،ف ١٧٠ی در کا٦ف
٠كکالت ك اظحالالت ركا٣ی ك اٗؽایف ؿال٠ث ركا٣ی ك ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی دا٣فآ٨٠زاف ای٘ا ٠یک٤٤غ.
١٦چ٤ی ٢كرزش ةا جضث جأدیؼ ٚؼار دادف قایـحگی٦ام ٗیؽیکی ك جن٨یؼ ةغ٣ی از ظ٨د ةاّخ اٗؽایف
ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ك ٠ؤ٦٥٘ٝام آف ،اٗؽایف ؿال٠ث ادراؾ قغق ،ج٨ٛیث اّح١اد ة٘٣ ٥ؾ ،اٗؽایف ا٠یغ
ك ق٨خًتْی ك رقغ ازح١اّی در ةی ٢دا٣فآ٨٠زاف ٠یق٨د (ٚاؿ ٟپ٨ر ك ز٨دت .)1392 ،ة٤اةؼای٠ ٢یج٨اف
گ٘ث ْٗاٝیث٦ام ٗ٨ؽ ةؼ٣ا ٥٠كرزقی جأدیؼ ٠ذتحی در ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ك اؿحؼس جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف دارد.
كرزش ك ٗ٨ؽ ةؼ٣ا ٥٠كرزقی ة٨ُ٤٠ ٥ر ٔ٤یکؼدف ؿاّات ٗؼأث ك ایساد ٝضُات قاد ك اصـاس آرا٠ف ك
آؿ٨دگی در ؿٌش زا ،٥ْ٠راق ص ٜةـیارم از ٠كکالت زـ١ی ك ركا٣ی اٗؼاد ة ٥ق١ار ٠یآیغ .ای ٢رؿاٝث
٤٦گا٠ی ک ٥ة ٥صیٌٛ٠ ٥غس ٠غرؿ ٥كارد ٠یق٨د ،ة ٥دٝیٛ٣ ٜف ك ٤٠ؽٝث ای ٢کا٨٣ف ؿاز٣غق ،ا١٦یحی
٠ىاّٖ پیغا ٠ی ک٤غ .ة ٥ای ٢جؼجیب دكراف جضنی٠ ٜغرؿٗ ٥ؼمث ةا ارزقی ظ٨ا٦غ ة٨د ک ٥ةا اؿح٘ادق ة٧ی٥٤
از اكٚات ٗؼأث ،ة ٥ج٨ٛیث ٨ٚام زـ١ا٣ی ك ؿال٠حی ركا٣ی ك ازح١اّی دا٣فآ٨٠زاف ةپؼدازد١٦ .چ٤ی٢
ج١ؼی٤ات كرزقی ك ْٗاٝیث٦ام اكٚات ٗؼأث ز٠ا٣ی ک٦ ٥غٗ٤١غ ةاق٤غ ادؼات ركافق٤اظحی ؿ٨د٤٠غم ة٥
١٦ؼاق دار٣غ .ة٤اةؼای ٢ارجٛاء ة٧ؽیـحی ك ّٞ١کؼد ة٧ی ٥٤دا٣فآ٨٠زاف در ٣حیس٠ ٥غاظالت ٗ٨ؽ ةؼ٣ا٦٥٠ام
كرزقی ٠یج٨ا٣غ در کا٨٣ف ج٨ز٠ ٥غارس ك ةؼ٣ا٥٠ریؽاف آ٨٠زش ك پؼكرش ٚؼار گیؼد.
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ضزٍرت ٍ اهىاى تِوارگ٘زٕ تْشٗغتٖ در دٍرٓ اتتذاٖٗ
زا ٥ْ٠ایؼاف ًی پ٤ساق ؿاؿ گػقح ٥از ز٧ات ٠عح ٖٞك جضث جأدیؼ ّ٨اٞ٠ی چ٨ف ارجتاًات ،ق٧ؼ٣كی٤ی،
گـحؼش آ٨٠زش ك پؼكرش جٕییؼات ؿؼیْی داقح ٥ک ٥ای ٢جٕییؼات ٠ ٟ٦ؽایایی در ز٠ی ٥٤ؿٌش رٗاق ،آ٨٠زش
ك ة٧غاقث داقح ٥ك ْ٠ ٟ٦ىالجی چ٨ف جىْیٖ اظالٚیات٠ ،كکالت ة٧غاقحی ك ةی١ارم٦ام ركا٣ی ،اٗث
جضنیٞی ك ...را ة ٥د٣تاؿ داقح ٥اؿث .در ک٤ار ای٠ ٢كکالت داظٞی٠ ،كکالت ز٧ا٣ی ٣یؽ ٌ٠اة ٙؿایؼ
کك٨ر٦ا ،دا٤٠گیؼ زا٠ ٥ْ٠ا ٣یؽ قغق اؿث .در چ٤ی ٢كوْیحی ٦ؼگ ٥٣٨جن١یٟگیؼم ٣ادرؿث ١٠ک ٢اؿث
٠كکالت ةیكحؼم را ایساد ک٤غ .آ٨٠زش ك پؼكرش کك٨ر ٠ا ٣یؽ رؿاٝث ج٨ز ٥ة٣ ٥یاز٦ام زا٠ ٥ْ٠حض٨ؿ ك
٠غرف را ة٧ّ ٥غق دارد .ا٠ا ای ٢ز٠ا٣ی ا٠کافپػیؼ اؿث کُ٣ ٥اـ آ٨٠زقی١٦ ،پام جض٨الت ،ة٥ركز ق٨د ك
ةح٨ا٣غ ر٦تؼم جض٨الت ٠ؼة٨ط ة ٥كَایٖ ظ٨د را ة ٥دؿث ةگیؼد٠ .ـ ٟٞاؿث ک ٥كاگػارم ای٠ ٢أ٨٠ریث ة٥
آ٨٠زش ك پؼكرش ،آؿاف ا٠ا جض ٙٛآف کار ؿعث ك پیچیغقام اؿث١٦ .چ٤یُ٣ ٢اـ آ٨٠زقی ٠ا دارام
٠كکالجی اؿث ک ٥ازازق ١٣ید٦غ آفً٨ر ک ٥ةایغ ة ٥ا٦غاؼ ٨٠رد ُ٣ؼ ةؼؿغ .ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ ة٥کارگیؼم
ةؼ٣ا ٥٠درؿی آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ٠یج٨ا٣غ ة ٥رِٗ ای٠ ٢كکالت یارم رؿا٣غ .از ای٠ ٢كکالت ٠یج٨اف ة٥
آر٠ا٣گؼاییٛ٠ ،امغ ٔیؼ ٚاة ٜدؿحؼس ك جٛٞی ٔیؼكاْٚی از ا٣ـاف اقارق کؼد ک ٥در ّا ٟٝكا ِٚةا ةؼ٣ا٦٥٠ام
درؿی ك آ٨٠زقی ٗام ٥ٞةـیارم دار٣غ ك ُ٣اـ ةؼ٣ا ٥٠درؿی ٨٠ز٨د در ٛ٠اة ٜجض٨الت اؿاؿی ك ٨٣آكرم
ٛ٠اكـ ك جا صغكدم در ای ٢ز٠ی٣ ٥٤اج٨اف اؿث ك ّ١غجان دارام ز٧ثگیؼم ٨٠و٨ع٠غار ك ا٣حٛاؿ ٠٨ْٞ٠ات اؿث
ک ٥ةا کارکؼد٦ا ك قاظل٦ام ة٧ؽیـحی ١٦ع٨ا٣ی ٚاة ٜج٨ز٧ی ٣غارد.
ة٨ً ٥ر کٞی اؿحؼاجژم٦ام ارجٛاءد٤٦غق ؿال٠ث ك ة٧ؽیـحی ةایغ از ٝضاظ ٗؼ٤٦گی در ز٧ث جك٨یٙ
رٗحار٦ام ؿا ٟٝك ا٣حعاب قی٨ة مضیش ز٣غگی ةؼام ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ةاقغ .ةؼ اؿاس ق٨ا٦غ ،رٗحار٦ا ك
ّادات ایسادقغق در ً٨ؿ ؿاؿ٦ام جضنیٞی ةؼ ؿال٠ث ٗؼد جأدیؼ ٠یگػارد .از ًؼٗی ةـیارم از ٠كکالت
ؿال٠ث ركا٣ی در دكراف اكٝی ٥ز٣غگی ٗؼد قؼكع ٠یق٨د ك ک٨دکاف در ٗام ٥ٞؿ٤ی  5جا  16ؿاؿ دچار
٠كکالجی ٠ی ق٣٨غ ک ٥در ز٣غگی آی٤غق آ٣اف ٣یؽ ادؼگػار ظ٨ا٦غ ة٨د .ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٜاٗؽایف آگا٦ی
٨٣ز٨ا٣اف از ا٣حعاب٦ایی ک٨٠ ٥زب ؿال٠ث ك ة٧ؽیـحی آ٣اف در آی٤غق ٠یق٨د ةـیار ا١٦یث دارد
(ة٣٨گام ،كال ةؼكز١٦ . )2013 ،چ٤ی ٢ةاج٨ز ٥ة ٥ای ٢ک ٥ةعف ةؽرگی از قعنیث اٗؼاد در ؿاؿ٦ام اكٝیۀ
ز٣غگی قک٠ ٜیگیؼد ،آ٨٠زش ة٧ؽیـحی در ای ٢ؿاؿ٦ا از ا١٦یث ك وؼكرت ةیكحؼم ةؼظ٨ردار اؿث.
ة٤اةؼایٝ٨ٛ٠ ٢ۀ ة٧ؽیـحی ة ٥ای ٢دٝی ٜصائؽ ا١٦یث اؿث ک ٥در م٨رت ٣ادیغق گؼٗح ٥قغف ٤٠سؼ ة٣ ٥اا٠یغم،
٣غاقح ٢ا٣گیؽق ةؼام ٦ؼگ ٥٣٨جالش ك کا٦ف ْٗاٝیث٦ام ازح١اّی ،اٚحنادمٗ ،ؼ٤٦گی ك ة٧غاقحی ٠یق٨د
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ك در اةْاد ّ١یٙجؼ در ج٨ؿْ ٥ازح١اّی -اٚحنادم یک کك٨ر جأدیؼگػار اؿث .ةّ ٥تارت دیگؼ ةا ارجٛاء
ة٧ؽیـحی در ز٧ث ارجٛاء ؿال٠حی زاٚ ٥ْ٠غـ ةؼداقح٥ای ٟك ای١٦ ٢اف چیؽم اؿث ک ٥در ٠ض٨ر ج٨ؿْٚ ٥ؼار
دارد ك ٦غؼ ٧٣ایی ج١ا٠ی دكٝث٦اؿث .صاؿ ةا ج٨ز ٥ة ٥ای ٢ک ٥دا٣فآ٨٠زاف ٦ؼ کك٨ر ّ٧غقدار
پـث٦ام صـاؿی در آی٤غق ظ٨ا٤٦غ ة٨د ك ؿؼ٠ای٦٥ام  ٟ٧٠یک کك٨ر ٠ضـ٨ب ٠یق٣٨غٝ ،ؽكـ
ةؼ٣ا٥٠ریؽم در ص٨زق ؿال٠ث ك ة٧ؽیـحی آ٧٣ا اصـاس ٠یق٨د ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ز٤ت٦٥ام ركافق٤اظحی آ٧٣ا
ا١٦یث ای٨٠ ٢و٨ع ک ٥ةا اؿح٘ادق از چ ٥را٦کار٦ایی ٠یج٨اف ة ٥آ٣اف در ج٨ؿْ ٥ز٤ت٦٥ام زـ١ا٣ی ك ركا٣ی
ک١ک کؼد ،دكچ٤غاف ٠ی ق٨د .ة٤اةؼای ٢الزـ اؿث در ارجتاط ةا ٨٠ارد یاد قغق پاؿعگ ٨ة٨د ك یک ؿیـحٟ
پكحیتا٣ی ٦غٗ٤١غ ك یک ةؼ٣ا ٥٠درؿی ٠غكف در راؿحام ة٧ت٨د کی٘یث ز٣غگی ك یادگیؼم دا٣فآ٨٠زاف
ٗؼا ٟ٦کؼد.
٦ؼآ٣چ ٥جاک٨٤ف ة ٥آف پؼداظح ٥قغ ٠ؼة٨ط ة ٥جضٞیُ٣ ٜؼیۀ ة٧ؽیـحی ة٨د ،اک٨٤ف ة ٥ای٨٠ ٢و٨ع ظ٨ا٦یٟ
پؼداظث ک ٥آیا ٠ی ج٨اف در كوْیث ْٗٞی ةا ركیکؼد ة٧ؽیـحی ةُ٣ ٥اـ آ٨٠زش اةحغایی در ایؼاف ٣گاق کؼد ك
ةؼام آ٨٠زش ة٧ؽیـحی یک ةؼ٣ا ٥٠درؿی جغكی٨١٣ ٢د؟
تزًاهِ درعٖ آهَسػ تْشٗغتٖ تز اعاط ػٌاصز تزًاهِ درعٖ والٗي
ا٣ـاف ةؼام  ٙٗ٨٠ة٨دف در ز٣غگی ٣یاز٤٠غ ة٧ؽیـحی اؿث ك ركیکؼد ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ةؼ رقغ ك جض٨ؿ
٠كا٦غق قغق در ةؼاةؼ ةؼ ج٨ؿْۀ ركاةي ا٣ـا٣ی جأکیغ دارد (زائؼم ا٠یؼا٣ی ك ١٦کاراف .)1395 ،ة٤اةؼای ٢ةا ج٨ز٥
ة ٥ا١٦یث ك ٛ٣كی ک ٥ة٧ؽیـحی در ز٣غگی ٦ؼ یک از ٠ا دارد ك ة٨٤ّ ٥اف یک ٤٠تِ  ٟ٧٠در ج٨ؿْ ٥اٚحنادم،
ازح١اّیٗ ،ؼدم ك ٗؼ٤٦گی ق٤اظح٠ ٥یق٨د ،ج٨ز ٥ة ٥ای ٢ا٠ؼ ظٌیؼ از كَایٖ ٦ؼ دكٝحی اؿث ك ٠ا ٣یؽ ةؼام
دؿحیاةی ة ٥ای٦ ٢غؼ ارزق٤١غ ،یْ٤ی ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی٣ ،یاز٤٠غ آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ٦ـحی٠ .ٟحأؿ٘ا ٥٣ة٥
آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ة٨٤ّ ٥اف ةعف ١٧٠ی از ةؼ٣ا ٥٠درؿی آ٨٠زش ك پؼكرش ج٨ز ٥چ٤غا٣ی ٣كغق اؿث.
ٗؼا٣ـیؾ کالیْ٠ 1٢حٛغ اؿث کً ٥ؼح ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ٣ا٤٠اؿب ،از پحا٣ـی ٜادؼگػارم آف ةؼ
دا٣فآ٨٠زاف ظ٨ا٦غ کاؿث .چؼاک ٥ةٝ ٥ضاظ جاریعی ،ؿ٤٠ ٥تِ اًالّاجی ٨٠وّ٨ات درؿی ٠غكف،
دا٣فآ٨٠زاف ك زا ٥ْ٠ةؼام ةؼ٣ا ٥٠ریؽم درؿی ق٤اؿایی قغق ک٦ ٥ؼیک ة٨٤ّ ٥اف ٠ت٤ایی در
جن١یٟگیؼم٦ام ٠حْغد ٠ؼة٨ط ة ٥ا٠ؼ ةؼ٣ا٥٠ریؽم ة ٥کار گؼٗح٠ ٥یق٣٨غ .اگؼ جن١ی٦ٟام گؼٗح٥قغق
درةارة ٨٣ع ٤٠اةِ اًالّات ٨٠رد اؿح٘ادق ك ّ٤امؼ ةؼ٣ا ،٥٠ةا یکغیگؼ ؿازگارم داقح ٥ةاق٤غ ،ةؼ٣ا٠ۀ درؿی
1. Francis Cline
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١٦ع٨ا٣ی ظ٨ا٦غ داقث ك در ٣حیس ٥از ةیكحؼی ٢ج٨اف ادؼگػارم ٨ٌٞ٠ب ةؼ دا٣فآ٨٠زاف ةؼظ٨ردار اؿث
(٧٠ؼ٠ض١غم 1388 ،؛ ة ٜٛ٣ ٥از اةؼا٦ی ٟکاٗ٨رم ك ١٦کاراف .)1394،از ُ٣ؼ ٞ٠کی ( )1380از كیژگی٦ام
یک ةؼ٣ا ٥٠درؿی ٨ٌٞ٠ب ج٨ز ٥ة١٦ ٥ۀ ّ٤امؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿیّ ،غـ اة٧اـ ك كز٨د ج٨ازف ك اٌْ٣اؼ در ةی٢
ّ٤امؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿی ك ج٤اؿب آ٧٣ا ةا كیژگی٦ام ٠عاًب اؿث.
از ای ٢رك ،ةؼرؿی ك جْییٛ٣ ٢ف ٦ؼکغاـ از ّ٤امؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿی در ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف ة٥
ةؼ٣ا٥٠ریؽاف درؿی١ْٞ٠ ،افّ ،ا١ٝاف ك ّا٠الف ا٠ؼ آ٨٠زش ك پؼكرش ک١ک ٠یک٤غ جا ةا آگا٦ی ٣ـتث ة٥
ّ٤امؼم کٛ٣ ٥ف ةیكحؼم در ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی دا٣فآ٨٠زاف دار٣غ ة ٥امالح ك ة٧ت٨د ك یا جٕییؼ ای٢
ّ٤امؼ اٚغاـ ک٤٤غ .ةا ای ،٥١٦ ٢قایغ ْ٠ؼكؼجؼی ٢ةؼداقث ارائ٥قغق از ّ٤امؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿیً ،ت٥ٛة٤غم
ٗؼا٣ـیؾ کالی ٢ةاقغ ک ٥در ادا ٥٠ة ٥قؼح ةؼ٣ا ٥٠درؿی آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ةؼاؿاس ّ٤امؼ ٥٣گا ٥٣کالی٢
ظ٨ا٦ی ٟپؼداظث.
اّذاف تزًاهِ درعٖ آهَسػ تْشٗغتٖ
یک ةؼ٣ا ٥٠درؿی ةٚ ٥نغ ایساد جٕییؼات در رٗحار یادگیؼ٣غق ازؼا ٠یق٨د ،ای ٢جٕییؼات ١٦اف ا٦غاؼ
ةؼ٣ا ٥٠اؿث ك ٛٗ٨٠یث یک ُ٣اـ آ٨٠زقی در گؼك ١٦ا٤٦گی ازؽام جكکیٜد٤٦غة آف ةا یکغیگؼ ك
ٟ٦ؿ٨یی آ٣اف در ز٧ث جض٦ ٙٛغؼ٦ا ك ج٤اؿب آف ةا كیژگی٦ام ظاص ٠عاًتاف آ٨٠زقی اؿث (رئیؾ
دا٣ا .)1374 ،ة٤اةؼای٦ ٢غؼ از آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ،صػؼ ز٤ت٦٥ام ٣ا٨ٌٞ٠ب ز٣غگی ك زایگؽی ٢کؼدف
ركش٦ا ك ارزش٦ام ٨ٌٞ٠ب ٠یةاقغ ك ةؼام رؿیغف ة ٥ای ٢ا٦غاؼ ،جؼکیب ُ٣ؼی ٥ك ّ ٜ١وؼكرم اؿث.
از ای ٢رك ،در ای ٢ةؼ٣ا ٥٠درؿی ا٦غاؼ جؼةیحی در راؿحام جض٨ؿ ز٧ا٣ی ز٧ث دادق ٠یق٨د٦ .غؼ٦ا ةؼ
ركق ٢ؿازم ،ق٤اظث ك ص٠ ٜكکالت ز٣غگی ك آگا٦ی پیغا کؼدف ٗؼاگیؼاف در ز٠ی ٥٤ظٌؼاجی ک ٥آ٧٣ا ك
زا ٥ْ٠آ٧٣ا را ج٧غیغ ٠یک٤غ ك ج٨ا٤١٣غ قغف ةؼام ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی ك ؿاظث یک زا ٥ْ٠ایغقآؿ،
٠تح٤ی ٦ـح٤غ .ة ٥ةیا٣ی دیگؼ٦ ،غؼ از ةؼ٣ا ٥٠درؿی آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ،ة٧ت٨د ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی
ٗؼاگیؼاف ك ة ٥د٣تاؿ آف ج٨ؿْ ٥ك پیكؼٗث کك٨ر٠اف در ّؼم٦٥ام گ٣٨اگ٨ف ٠یةاقغ ک ٥ةؼام رؿیغف ة٥
٦غؼ کٞی ةؼ٣ا ٥٠ةایغ ة٦ ٥غؼ٦ام زؽئی آف ک ٥داقح٨ّ ٢اًٖ ٠ذتث ،روایث از ز٣غگی ،پػیؼش ظ٨د،
ركاةي ٠ذتث ةا دیگؼاف ،ظ٨د٠عحارم ،جـٞي ةؼ ٠ضیي ،ز٣غگی ٦غٗ٤١غ ك رقغ قعنی ٠یةاقغ ،ج٨ز٥
داقث (ة٤١٧ی.)1394 ،
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هحتَإ تزًاهِ درعٖ آهَسػ تِسٗغتٖ
٠ضح٨ا٠ ،ادة ةؼ٣ا ٥٠درؿی اؿث ،آ٣چ ٥ک ٥ةایغ آ٨٠ظح ٥ق٨د ك قا ٜ٠دا٣ف ؿاز٠افیاٗح ٥ك ا٣غكظح ٥قغق،
امٌالصات ،اًالّات ،كاْٚیات ،صٛای ،ٙام٨ؿ ،ركش٦ا٘٠ ،ا٦ی ،ٟجْ١ی٦ٟا ،پغیغق٦ا ك ٠ـائ٠ ٜؼة٨ط ة٥
١٦اف ٠ادق درؿی اؿث ك از آ٣سایی ک٦ ٥غؼ٦ا ة ٥كؿیٞۀ ٠ضح٨ا جأ٠ی٠ ٢یق٣٨غ ،ج٨ز ٥ة ٥ا٣حعاب ٠ضح٨ا
١٦یك ٥ة٨٤ّ ٥اف یک ّ٤نؼ  ٟ٧٠ةؼ٣ا ٥٠درؿی ٠غ ُ٣ؼ ة٨دق اؿث (ٞ٠کیً .)1383 ،ت٠ ٙغؿ ة٧ؽیـحی
٠غرؿ( ٥ک ٨٣٨ك ری١پال )2002 ،اذّاف کؼد٣غ ک ٥ة٧ؽیـحی ةا آ٨٠زش ك یاد دادف از یک ًؼؼ ك یادگیؼم
ك ّٞ١کؼد از ًؼؼ دیگؼ در دا٣فآ٨٠زاف راةٌ٤ْ٠ ٥ادار دارد ک ٥ای٣ ٢حیس٥گیؼم در ؿایؼ جضٛیٛات ٣یؽ
جأییغ قغق اؿث (چؼأیظ٨اق ك ١٦کاراف .)1394 ،یکی از جأدیؼات آ٨٠زش ٧٠ارت٦ام ج٘کؼ ظالؽ ك
ٛ٣ادا ،٥٣اٗؽایف ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی دا٣فآ٨٠زاف اؿث ك ٝؽكـ آ٨٠زش ٧٠ارت٦ام ج٘کؼ ظالؽ ك
ٛ٣ادا ٥٣در صک٣ ٟیازم ةؼام ص٠ ٜـائ ،ٜرِٗ ٠كکالت ز٣غگی ك صٍ٘ ؿال٠ث دا٣فآ٨٠زاف صؾ
٠یق٨د .ة٤اةؼای ٢آ٨٠زش ٧٠ارت٦ام ج٘کؼ ظالؽ ك ٛ٣ادا ٥٣ةاّخ اٗؽایف ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی در
دا٣فآ٨٠زاف ٠یق٨د (جسؼد ك ١٦کاراف .)1393 ،داؿحاف٦ام ٗکؼم ٗٞیپ ک٤٠ ٥٣٨١٣ ٟاؿتی ةؼام آ٨٠زش
ج٘کؼ ظالؽ ك ٛ٣ادا٠ ٥٣یةاقغ .ای ٢داؿحاف٦ام ٗکؼم قا ٜ٠ک٤غكکاك٦ام ٗٞـ٘ی ةؼام ک٨دکاف ك
٨٣ز٨ا٣اف اؿث ک ٥ة ٥ق٧ؼجی ةی٢اٞٞ١ٝی رؿیغ ك ی٣٨ـک ٨از اك جٛغیؼ کؼد .ظ٨قتعحا ٥٣ای٠ ٢س ٥ّ٨١اک٨٤ف
ةٗ ٥ارؿی ٣یؽ جؼز ٥١قغق اؿث (١٦اف) .ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ٣یؽ ٠سّ٨١ۀ ةؽرگی از جک٤یک٦ام
ق٤اظحی ك رٗحارم ةؼام اٗؽایف ٠یؽاف ة٧ؽیـحی اٗؼاد اؿث .ای ٢ةؼ٣ا ٥٠قا ٜ٠آ٨٠زش ٧٠ارت٦ام ج٨ز ٥ة٥
ذ٤٦یث ٠ذتث ،قاد ة٨دف ،اٗؽایف ٣گؼش ظ٨قتی٤ا ٥٣ك ا٠یغكار ة٨دف ،ج٨ٛیث صؾ ؿؼز٣غگی ،اٗؽایف
روایث از ز٣غگی ،ج٨ز ٥ة٣ ٥یؼكم زـ١ا٣ی٤٦ ،ؼ ظ٨ردف ةؼام رؿیغف ة ٥ا٣ؼژم ٠ذتث ،ج٨ا٣ایی ایساد
جْادؿ اکـیژف ،ج٨ٛیث اّح١اد ة٘٣ ٥ؾ ،اٗؽایف ركاةي ٠ذتث ك پؼكرش جسارب قی٘حگی (كزغ ك ؿؼكر)
اؿث (٠یؼزائی جك٤یؽم ك ١٦کاراف .)1388 ،ةایغ در ُ٣ؼ داقث ک ٥ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ك ٠ضح٨ام آف ٟ٧٠جؼی٢
اةؽار ز٧ث رؿا٣غف یادگیؼ٣غگاف ة ٥ة٧ؽیـحی ك ةاال ةؼدف کی٘یث ز٣غگی آ٧٣ا اؿث .از ای ٢رك ،ةؼام
رؿیغف ة ٥ا٦غاؼ ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ٨٠رد ُ٣ؼ الزـ اؿث ک ٥ركیکؼد ٠ضح٨ا ة ٥گ٥٣٨ام ةاقغ ک٣ ٥گؼش
دا٣ف آ٨٠زاف را ة ٥ؿ١ث ة٧ؽیـحی ٦غایث ک٤غ .ةؼام رؿیغف ة ٥ا٦غاؼ جؼةیحی ذکؼقغق ،الزـ اؿث در
ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ٠غارس قؼایٌی را ةؼام دا٣فآ٨٠زاف ٗؼا ٟ٦کؼد جا ةا درؾ ٌ٠اٝب ك ج٘ـیؼ ك جْتیؼ كٚایِ،
٠س٥ّ٨١ام از ْ٠ا٣ی را ظ ٙٞک٤٤غ جا در م٨رت ركةؼك قغف ةا چاٝف٦ا ك ٠كکالت ز٣غگی ،ةح٨ا٤٣غ آ٧٣ا را
جسؽی ٥ك جضٞی ٜکؼدق ،ةؼام رِٗ آ٧٣ا جالش ك كوْیث ة٧حؼم را ٠سـ ٟک٤٤غ.
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راّثزدّإ ٗاددّٖٗ -ادگ٘زٕ تزًاهٔ درعٖ آهَسػ تْشٗغتٖ
قا ٜ٠جغاةیؼم اؿث ک ٥ةا ٦غؼ جـ٧ی ٜا٣حٛاؿ دا٣ف ك اًالّات ك ٗؼای٤غ٦ام یادگیؼم ا٣ساـ قغق ة٥
قی٨ق٦ام کـب ٠ضح٨ا اقارق دارد ك ةایـحی یادگیؼم ْٗاؿ ٗؼاگیؼ را جـ٧ی ٜک٤غ١٦ .چ٤ی٠ ٢كعل کؼدف
زؽییات اٚغا٠ات ك ْٗاٝیث٦ام  ْٟٞ٠در ارجتاط ةا ةؼ٣ا ٥٠درؿی در کالس درس از ٟ٧٠جؼی ٢كَایٖ
ةؼ٣ا٥٠ریؽ درؿی اؿث (ٗحضیكازارگاق.)1381 ،
ة٨ً ٥ر کٞی چ٨ف ُ٣اـ آ٨٠زقی ؿ٤حی ٠تح٤ی ةؼ ٤٦سار٦اؿث ةؼ اؿحٛالؿ ك ریـکپػیؼم جأکیغ
١٣یق٨د ك دا٣فآ٨٠زاف أٞب  ْٜ٘٤٠ةاٚی ٠ی٠ا٤٣غ١٦ .چ٤ی ٢کارةؼد آ٨٠زش صُ٘ی ك جئ٨رم ةیكحؼ از
ج٘کؼ ْٗاؿ ك ج٘ٞیٛی اؿث ك ١ْٞ٠اف ج١ؼی٤اجی را ارائ٠ ٥ید٤٦غ ک ٥از ج٨ؿْ ٥ج٘کؼ ١٦گؼا پكحیتا٣ی ٠یک٤غ؛
ة ٥ای ٢م٨رت ک٨١ْ٠ ٥الن یک ز٨اب درؿث ةؼام ٠ـأٝۀ ارائ٥قغق ك ٗؼمث ک١ی ةؼام ج٘کؼ كاگؼا
كز٨د داردّ .الكق ةؼ ای ٢ج٘کؼ ظالؽ ة ٥زؽ در کالس٦ام ٤٦ؼ ،ة٣ ٥غرت ة ٥کار ٠یركد .دا٣فآ٨٠زاف ٣یؽ
أٞب در رٚاةث ةا یکغیگؼ ٦ـح٤غ ك ١٣یج٨ا٤٣غ ةؼ پای ٥ا٣گیؽة ذاجی ظ٨د ک ٥زؽء ٞ١ّ ٟ٧٠کؼد ظالٚا٥٣
اؿث٠ ،حکی ةاق٤غ .در ٛ٠اة ٜآف قی٨ق٦ام آ٨٠زش زایگؽی ٢كز٨د دارد ک ٥ةؼاؿاس ج٨ؿْ ٥ظ٨دک٘ایی ك
اؿحٛالؿ٠ ،كارکث ْٗاال ٥٣در کالس ك ج٨ؿْ٧٠ ٥ارت ك دا٣ف ،ج٨ؿْ ٥ا٣گیؽق درك٣ی از ًؼی ٙا٣حعاب
پؼكژق٦ام ظامی ک ٥دا٣فآ٨٠زاف ٠ای ٜةْٗ ٥اٝیث ٦ـح٤غ ،کا٦ف رٚاةث ،ج١ؼکؽ ةؼ قایـحگی٦ا ةا
٣یاز٦ام ركافق٤اظحی دا٣فآ٨٠زاف ك در ٧٣ایث اٗؽایف ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف ٠ح١ؼکؽ اؿث (ةـ٤ـ٨ف،
ٗی٨٤یٞث ،قا٣ک٤ٞغ .)2015 ،ةؼ٣ا ٥٠ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ٣یؽ ْ٠حٛغ اؿث ک ٥دؿحیاةی ة ٥ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی اٚغا٠ی
قغ٣ی ك در و ٢١ؿادق اؿث .ركیکؼد ای ٢دیغگاق جؼکیتی از ُ٣ؼیات ق٤اظحی ك رٗحارم اؿث ک ٥در
ؿٌش ق٤اظحی ،ام٨ؿ ای ٢ةؼ٣ا ٥٠ةؼام اٗؼاد جتیی ٢ك اؿحغالؿ٦ام الزـ را ةؼام ادتات ای ٢ک ٥ای ٢ام٨ؿ
٠یج٨ا٣غ اٗـؼدگی ٗؼاگیؼاف را کا٦ف د٦غ ،ارائ٠ ٥یق٨د .در ؿٌش رٗحارم ،جک٤یک٦ایی از رٗحاردر٠ا٣ی
ة ٥کار گؼٗح٠ ٥یق٨د جا ة ٥ک١ک آف ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ة٨ً ٥ر ّٞ١ی ا٣ساـ ق٨د (٠یؼزائی جك٤یؽم
ك ١٦کاراف.)1388 ،
از ای ٢رك ،ركش٦ام جغریؾ ْٗاؿ ٠یج٨ا٤٣غ ة ٥ظ٨دکارآ٠غم ك ة ٥جْتیؼ دیگؼ ة٧ؽیـحی ٗؼاگیؼاف
ک١ک ک٤٤غ .ركش جغریؾ ْٗاؿ ة٠ ٥س ٥ّ٨١ركش٦ایی اقارق دارد کْٗ ٥اٝیث ک٨دؾ را در راةٌ ٥ةا
٣یاز٦ام ّ٠٨١ی كم ةؼ٠یا٣گیؽا٣غ ك قی٨ق٦ایی ک ٥در ای ٢ركش ة ٥کار گؼٗح٠ ٥یق٨د ،از ًؼز جض٨ؿ
ذ٤٦ی دا٣فآ٨٠ز ك ازح١اّیقغف اك پیؼكم ٠یک٤غ .ازز ٥ٞ١ركش٦ام ْٗاؿ در ّؼم ٥یادگیؼم ك جغریؾ
٠ی ج٨اف ة ٥ركش یادگیؼم ٠كارکحی اقارق کؼد ک ٥اؿح٘ادق از ای ٢ركش پیكؼٗث جضنیٞی ٗؼاگیؼاف را
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جـ٧ی٠ ٜی١٣ایغ ك کارةؼد ای ٢را٦تؼد در ازح١اّی کؼدف ٗؼاگیؼاف ك آ٠ادق کؼدف آ٧٣ا ةؼام د٣یام صؼٗ٥ام
آی٤غققاف ا١٦یث دارد (ُّی١ی ك ١٦کاراف )1395 ،ك ١ْٞ٠اف ٠یج٨ا٤٣غ از ٦ؼ دك ركش زیک ؿاك ك
پژك٦ف گؼك٦ی ةؼام آ٨٠زش ج٘کؼ ظالؽ ك ٛ٣اد ة ٥دا٣فآ٨٠زاف اؿح٘ادق ک٤٤غ .ةؼ ای ٢اؿاس الزـ اؿث
ک ٥در ةؼ٣ا ٥٠درؿی ٠غارس قؼایٌی را ةؼام دا٣فآ٨٠زاف ٗؼا ٟ٦کؼد جا ةا درؾ ٌ٠اٝب ك ج٘ـیؼ ك جْتیؼ
كٚایِ٠ ،س٥ّ٨١ام از ْ٠ا٣ی را ظ ٙٞک٤٤غ جا در م٨رت ركةؼك قغف ةا چاٝف٦ا ك ٠كکالت ز٣غگی ةح٨ا٤٣غ
آ٧٣ا را جسؽی ٥ك جضٞی ٜکؼدق ،ةؼام رِٗ آ٧٣ا جالش ك كوْیث ة٧حؼم را ٠سـ ٟک٤٤غ .ة٤اةؼای٠ ٢حعنناف
ةؼ٣ا ٥٠درؿی ك ٠ؤ٘ٝاف کحاب٦ام درؿی ٠یج٨ا٤٣غ ةا ایساد جض٨ؿ در ُ٣اـ آ٨٠زقی ،ز٠ی ٥٤را ةؼام ٦ؼچ٥
ة٧حؼ زیـح ٢دا٣فآ٨٠زاف ك در ٧٣ایث جض٨ؿ ك ج٨ؿْ ٥زاٗ ٥ْ٠ؼا ٟ٦ک٤٤غ .از ز ٥ٞ١را٦تؼد٦ایی ک٥
ة٥کارگیؼم آ٧٣ا در امالح ك جٕییؼ ٠ؤ٦٥٘ٝام آؿیبزام ُ٣اـ آ٨٠زقی ٠ؤدؼ ظ٨ا٦غ ة٨د ٠یج٨اف ة٨٠ ٥ارد
زیؼ اقارق کؼد:
 .1ة٥کارگیؼم ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی از ًؼی ٙآ٨٠زش ك ةؼ٣ا ٥٠درؿی
 .2آ٨٠زش ج٘کؼ ظالؽ ك ٛ٣اد ةؼام ة٧ت٨د كوْیث ك ارائ ٥را٦کار٦ام زغیغ ك ةِٚ٨٠ ٥
 .3ج٨ز ٥ة ٥ص٨زق ة٧ؽیـحی ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی در ةؼ٣ا ٥٠درؿی
 .4آ٨٠زش ة٧ؽیـحی از ًؼی ٙدرگیؼم كاْٚی دا٣فآ٨٠زاف ةا چاٝف٦ا ك ٠كکالت ٠ضیي ز٣غگی
 .5ج٨ٛیث ا٣گیؽق٦ام درك٣ی دا٣فآ٨٠زاف ةا ایساد ٗؼمث٦ایی در کالس ةؼام کـب ٣گؼش ك درؾ
مضیش از ٠كکالت كاْٚی ز٣غگی
 .6ةاز٣گؼم در ٠ضح٨ام ةؼ٣ا٦٥٠ام درؿی ك ز٧ثگیؼم آ٧٣ا ةا جأکیغ ةؼ جؼةیث ّٞٛی ك ج٨ٛیث ٟٗ٧
دا٣فآ٨٠زاف ك ١ْٞ٠اف از ة٧ؽیـحی.
هَاد ٍ هٌاتغ آهَسؽٖ تزًاهِ درعٖ آهَسػ تْشٗغتٖ
قا٠ ٜ٠س٥ّ٨١ام از ٨٠اد یا ْٚ٨٠یث٦ا ک ٥ة٨ُ٤٠ ٥ر ٚادر ؿاظحٗ ٢ؼاگیؼ ة ٥یادگیؼم ،جٝ٨یغ ٠یق٨د .از
آ٣سایی ک ٥ة٧ؽیـحی را ١٣یج٨اف ة ٥درس ظامی اظحناص داد ة٤اةؼای ٢داقح ٢ركیکؼد ٥١٦زا٣ت ٥در
ج١ا٠ی دركس جأدیؼم ة٠ ٥ؼاجب ةیكحؼ از اظحناص دادف آف ة ٥یک ٠ضح٨ام آ٨٠زقی ٠سؽا ٠یةاقغ.
از ا٦غاؼ اؿاؿی آ٨٠زش ك پؼكرش جؼةیث ا٣ـاف٦ایی ظالؽ ك ٠تحکؼ اؿث ک ٥ج٨ا٣ایی ا٣ساـ کار٦ام
زغیغ را داقح ٥ةاق٤غ ك ای٠ ٢ؼةی اؿث ک ٥ةایغ ةا اةحکارات ك ركش٦ام ظالؽ ظ٨د ای ٢اؿحْغاد را در
دا٣فآ٨٠زاف پؼكرش د٦غ .در ای ٢راؿحا ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی از ز٠ ٥ٞ١ـائٞی اؿث ک ٥در ٛٗ٨٠یث
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دا٣فآ٨٠زاف ادؼگػار اؿث (جسؼد ك ١٦کاراف .)1393 ،ة٤اةؼای ٢از ز٤٠ ٥ٞ١اةْی ک ٥ةؼام پؼكرش ج٘کؼ

ظالؽ ك ٛ٣اد ٠یج٨اف اؿح٘ادق کؼد داؿحاف٦ا ٗکؼم ٗٞیپ ک ٟجؼز ٥١ز٦یؼ ةاٚؼم ك کحاب ؿ٤

ج٘کؼ

جؼز ٥١پؼیـا ةؼاز٣غق اؿث.
١٦چ٤ی ٢كرزش ةا جضث جأدیؼ ٚؼار دادف قایـحگی٦ام ٗیؽیکی ك جن٨یؼ ةغ٣ی از ظ٨د ةاّخ اٗؽایف
ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ك ٠ؤ٦٥٘ٝام آف ،اٗؽایف ؿال٠ث ادراؾ ،ج٨ٛیث اّح١اد ة٘٣ ٥ؾ ،اٗؽایف ا٠یغ ك
ق٨خ ًتْی ك رقغ ازح١اّی در ةی ٢دا٣فآ٨٠زاف ٠یق٨د (ٚاؿٟپ٨ر ك ز٨دت .)1392 ،ة٤اةؼای٠ ٢یج٨اف
گ٘ث ْٗاٝیث٦ام ٗ٨ؽ ةؼ٣ا ٥٠كرزقی جأدیؼ ٠ذتحی در ة٧ؽیـحی ذ٤٦ی ك اؿحؼس جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف دارد.
١٦چ٤ی ٢اؿح٘ادق از ا٣ی١یك٦٢ایی ٠ؼجتي ةا ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی ،جأٝیٖ ٠ضح٨ا ةؼام دك درس كرزش ك ٤٦ؼ،
داقحٗ ٢ىام آ٨٠زقی ٤٠اؿب١ْٞ٠ ،ا٣ی ٠حعنل ك کارآز٨٠دق ك ...از ٨٠اد ك ٤٠اةْی اؿث ک٠ ٥یج٨اف از
آ٧٣ا در ز٧ث آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ة ٥دا٣فآ٨٠زاف اؿح٘ادق کؼد .الزـ ة ٥ذکؼ اؿث ک ٥از ٛ٣ف کٞیغم ْٟٞ٠
در ای ٢ةؼ٣ا ٥٠درؿی ٣تایغ ٔاٗ ٜقغ ك داقح ٢ةؼ٣ا٦٥٠ایی ٠ا٤٣غ ةؼگؽارم دكرق٦ام و ٢١ظغ٠ث ادؼةعف،
ةؼگؽارم کارگاق٦ام آ٨٠زقی ركش جغریؾ ك ُ٣ارت ةؼ کار آف٦ا ،ة ٥کارآ٠غ ة٨دف ای ٢ةؼ٣ا ٥٠درؿی
ک١ک ٠یک٤غ٨٠ .الیی ك ١٦کاراف در جضٛیٛی ک ٥ةا ّ٨٤اف ركاةي چ٤غگا٣ۀ دی٤غارم ك ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی
ا٣ساـ داد٣غ ة٤ْ٠ ٥ادارم راةٌ ٥دی٤غارم ك ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی ق٤اظحی اقارق کؼد٣غ (٨٠الیی ك ١٦کاراف،
 )1393ك داقح٠ ٢ضح٨ایی ٔ٤ی ك پؼةار در ارجتاط ةا دی ٢ک ٥ةیكحؼ ة ٥کحاب٦ام ٦غی٦٥ام آؿ١ا٣ی ك ٚؼآف
٠ؼة٨ط ٠یق٨د ٠یج٨ا٣غ ةؼ٣ا ٥٠درؿی را در رؿیغف ة٦ ٥غؼ ظ٨د یارم د٦غ .از ای ٢رك ،كارد کؼدف
٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی ك ا١٦یث دادف ة٨ّ ٥اًٖ ٠ذتث ،قادم ،داقح ٢جْا ٜ٠ك ارجتاط ٤٠اؿب ةا دیگؼاف ك...
٠یج٨ا٣غ در ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی دا٣فآ٨٠زاف ٠ؤدؼ ةاقغ.
فؼال٘تّإ ٗادگ٘زٕ داًؼآهَساى در تزًاهِ درعٖ آهَسػ تِسٗغتٖ
درگیؼم دا٣فآ٨٠زاف در رك٣غ یادگیؼم٤٠ ،سؼ ة ٥کـب جسؼةیات یادگیؼم ظ٨ا٦غ قغ٦ .ؼ چٛغر ؿٌش
درگیؼم ةیكحؼ ةاقغ ة١٦ ٥اف ٣ـتث جسؼةیات یادگیؼم ٗؼاگیؼ ّ١یٙجؼ ظ٨ا٦غ ة٨د .ةؼ ای ٢اؿاس ٠غرؿ٥
ةایغ ْٚ٨٠یث٦ایی را ةؼام دا٣فآ٨٠زاف ٗؼا ٟ٦ک٤غ ک ٥كاْٚی ةاق٤غ ك ةح٨اف ة ٥آ٧٣ا ّ ٜ١کؼد ك از ًؼؼ
دیگؼ ارزش٦ا را ٣یؽ آ٨٠زش د٦غ (ة٤١٧ی.)1394 ،
ایساد چ٤یْٚ٨٠ ٢یث٦ایی ةؼام یادگیؼم از ًؼی ٙركش٦ام جغریـی ٠ا٤٣غ ركش ص٠ ٜـأ،٥ٝ
کاكقگؼم ،ةضخ گؼك٦ی ،پؼكژقام١٣ ،ایكی ك گؼدش ّ١ٞی ا٠کافپػیؼ اؿث ک ٥در ایٗ ٢ؼای٤غ ١ْٞ٠اف ك
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دا٣فآ٨٠زاف ٠ک ٜ١یکغیگؼ٣غ ك دا٣فآ٨٠زاف از ًؼی ٟ٧ٗ ٙك ج٘ـیؼ ظ٨دقاف ةا را١٤٦ایی  ْٟٞ٠ة٥
٨٧٘٠ـؿازم دؿث ٠یز٤٣غ .ةایغ در ُ٣ؼ داقث ک ٥در ای ٢دیغگاق ارجتاط ٠یاف ٠غرؿ ٥ك ٠ضیي ظارج از
آف  ٟ٧٠جٛٞی ٠یق٨د ،ة ٥گ٥٣٨ام ک ٥كاْٚیث٦ام ٠ضیي ظارج از ٠غرؿ ٥ة٨٤ّ ٥اف ٨٠وّ٨ات درؿی ة٥
کار ٠یركد ك ٦ؼآ٣چ ٥را در ٠غرؿ٠ ٥یآ٨٠ز٣غ در ص٠ ٜكکالت ظارج از ٠غرؿ ٥ة ٥کار ٠یگیؼ٣غ.
١ْٞ٠اف ٣یؽ ة٨٤ّ ٥اف را١٤٦ا ك ٠كاكر ك ةا آگا٦ی از ٠ـائ ٜز٧ا٣ی ،از ای٠ ٢ـائ ٜدر جغریؾ ظ٨د اؿح٘ادق
٠یک٤٤غ ك الزـ اؿث ک ْٟٞ٠ ٥در آگاق ؿاظح ٢دا٣فآ٨٠زاف ك دادف راقص٦ٜام ١٠ک ٢ة ٥آ٧٣ا ٛ٣ف
کٞیغم داقح ٥ةاقغ ك ة ٥م٨رت ْٗاؿ ظ٨د را درگیؼ ٠ـائ ٜك ٠كکالت زا ٥ْ٠ک٤غ.
ّ٨ا ٜ٠زیادم ةؼ ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی اٗؼاد جأدیؼگػار اؿث .ةؼ ای ٢اؿاس ٠ضٛٛاف از را٦کار٦ایی
ز٧ث ارجٛاء ة٧ؽیـحی اؿح٘ادق کؼدقا٣غ .ةـیارم از آ٣اف ة ٥قؼایي ٗؼ٤٦گی ازح١اّی ،قٕٞی٠ ،ضیٌی ك
١٦چ٤یٛ٣ ٢ف جأدیؼگػارم ک٠ ٥ضیي ٠یج٨ا٣غ ةؼ ركم آ٧٣ا داقح ٥ةاقغ اقارق دار٣غ .ة٤اةؼای٠ ٢ـائٞی را ک٥
٠یج٨ا٣غ ةاّخ ای ٢جأدیؼات ق٨د ٌ٠ؼح ٠یک٤٤غ ک ٥در ای٠ ٢یاف ٠یج٨اف ةٛ٣ ٥ف كرزش ك ْٗاٝیث ةغ٣ی
اقارق کؼد (ة٧ؽاد٣یا .)1389 ،از ای ٢رك ٣تایغ ٗؼا٨٠ش کؼد ک ٥ازؼام درؿث ْٗاٝیث٦ام كرزقی ٣یؽ در
ة٧ؽیـحی ٗؼاگیؼاف ٠ؤدؼ اؿث ك ٣تایغ ؿاّث٦ام ٠ؼة٨ط ة ٥كرزش را در ٠غارس ةیا١٦یث دا٣ـث ،ةٞک٥
آ٨٠زش ك پؼكرش ةا در اظحیار ٚؼار دادف ١ْٞ٠اف كرزش آگاق ك ٠حعنل ة٠ ٥غارس٠ ،یج٨ا٣غ ٛ٣ف
ةاالیی در ة٧ت٨د کی٘یث ز٣غگی دا٣فآ٨٠زاف داقح ٥ةاقغ.
یکی دیگؼ از ٠ؤ٦٥٘ٝام جأدیؼگػار ةؼ ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ،جُ٤ی٦ ٟیسا٣ی اؿث (صـی٤ی ك ظیؼ،
1989؛ ة ٜٛ٣ ٥از ؿٞی١ا٣ی ك صتیتی )1392 ،در پژك٦كی ٣كاف داد٣غ کی٘یث جغریؾ ٠ ْٟٞ٠یج٨ا٣غ جُ٤یٟ
٦یسا٣ی را ة ٥م٨رت ٠ذتث ك ٤ْ٠ادارم پیفةی٤ی ک٤غ ک ٥ای ٢ة٨٣ ٥ةۀ ظ٨د ةاّخ ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی
دا٣فآ٨٠زاف ٠یق٨دّ .الكق ةؼ ای ٢دادف جکاٝیٖ ظالٚیحی ك ةـٌی ا٠حغادم ة ٥دا٣فآ٨٠زاف ؿتب اٗؽایف
٠یؽاف ظالٚیث آ٧٣ا ٠یق٨د ک ٥ای ٢ظ٨د ةّ٨٣ ٥ی در ة٧ؽیـحی آ٧٣ا جأدیؼگػار اؿث.
سهاى آهَسػ در تزًاهٔ درعٖ آهَسػ تْشٗغتٖ
٠ضح٨ا ة١٦ ٥ؼاق قی٨ق٦ا ك ٨٠اد در ز٧ث دؿحیاةی ة ٥ا٦غاؼ در یک چارچ٨ب ز٠ا٣ی ارائ٠ ٥یق٨د ك ةؼ٣ا٥٠
٣یؽ ةایغ از ٝضاظ ز٠ا٣ی ق٤اظث ك یادگیؼم ٨ٌٞ٠ب را در ٗؼاگیؼ ایساد ک٤غ١ْٞ٠ .اف ٠یج٨ا٤٣غ ةؼام پؼكش
ج٘کؼ ظالؽ ك ٛ٣ادا ٥٣ة ٥دا٣فآ٨٠زاف ،ةعكی از ؿاّث ٠ؼة٨ط ة ٥درس ظ٨ا٣غارم ك ٨٣قحارم را ة٥
ظ٨ا٣غف داؿحاف٦ام ٗکؼم اظحناص د٤٦غ .ة ٥ای ٢م٨رت ک ٥در اةحغا داؿحا٣ی ةؼام دا٣فآ٨٠زاف ظ٨ا٣غق
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ق٨د ،ؿپؾ از آ٧٣ا ظ٨اؿح ٥ق٨د در گؼكق ظ٨د ة ٥ةؼرؿی ٛ٣اط ٨ٚت ك وْٖ داؿحاف ةپؼداز٣غ .پؾ از چ٤غ
ةار اؿح٘ادق از ای ٢ركش٠ ،یج٨اف ٨٠وّ٨ی را ة ٥دا٣فآ٨٠زاف داد ك از آ٧٣ا ظ٨اؿث ک ٥در ٨٠رد آف
داؿحا٣ی را ة٨٤یـ٤غ١٦ .چ٤ی ٢ؿاّث ٠ؼة٨ط ة ٥كرزش ٣یؽ ز٠اف ٤٠اؿتی ةؼام آ٨٠زش ة٧ؽیـحی اؿث؛ ة ٥ای٢
م٨رت ک ٥دادف ةازم٦ام ٗکؼم ٠ا٤٣غ قٌؼ٣ر ة ٥دا٣فآ٨٠زاف ١٦چ٤ی ٢ازؼام ةازم٦ام گؼك٦ی ٠ا٤٣غ
ٗ٨جتاؿ ك كاٝیتاؿ ك  ...ةاّخ ج٨ٛیث کار گؼك٦ی در آ٧٣ا ٠یق٨د ك ای ٢کار ّ٨٣ی ز٣غگی ازح١اّی ك ةاٟ٦
زیـح ٢را ةٗ ٥ؼاگیؼاف آ٨٠زش ٠ید٦غ.
فضإ آهَسؽٖ در تزًاهِ درعٖ آهَسػ تْشٗغتٖ
کٞیۀ ٗؼای٤غ٦ام یادد٦ی یادگیؼم در دركف آف ا٣ساـ ٠یپػیؼد ك ایٗ ٢ؼای٤غ٦ا را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ید٦غ.
ٗىام آ٨٠زقی ةایغ ٨٠زب جضؼیک یادگیؼ٣غگاف ك ایساد ا٣گیؽق در آ٣اف ق٨د ك از ْٗاٝیث٦ام یادگیؼم،
ص١ایث ك آ٧٣ا را جـ٧ی ٜک٤غ جا  ْٟٞ٠ةح٨ا٣غ ًؼح درس ظ٨د را ة ٥ظ٨ةی ازؼا ک٤غ.
از آ٣سا ک ٥قؼایي ٠غرؿ ٥یکی از ّ٨ا ٜ٠جأدیؼگػار ةؼ ّٞ١کؼد دا٣فآ٨٠زاف اؿث آ٨٠زش ك پؼكرش
ةایغ ة ٥جس٧یؽ ٠غارس ا١٦یث د٦غ ك اٗؽكف ةؼ ا٠کا٣ات اكٝی ،٥كؿای ٜک١ک آ٨٠زقی در اظحیار ١ْٞ٠اف
ٚؼار د٦غ؛ ١٦چ٤ی٨ٝ ٢ازـ ك كؿای ٜالزـ ةؼام رٗاق دا٣فآ٨٠زاف را ٗؼا ٟ٦ک٤غ (چؼأیع٨اق ك ١٦کاراف،
 )1394ك ةایغ در ُ٣ؼ داقث ک ٥جْٞی ٟك آ٨٠زش ج٧٤ا جضث جأدیؼ کالـ ٣ ْٟٞ٠یـث ك ّ٨ا٠ ٜ٠حْغدم از
زٗ ٥ٞ١ىام آ٨٠زقی در ا٣حٛاؿ پیاـ ة ٥اك ٛ٣ف دار٣غ ك آدار ٚاة ٜج٨ز٧ی ةؼ ٠یؽاف یادگیؼم آ٣اف ةؼ زام
٠یگػار٣غٝ .ػا ٦ؼگ ٥٣٨جضٛی ٙدرةارة چگ٣٨گی ّٞ١کؼد ك یادگیؼم دا٣فآ٨٠زاف ،ةغكف ج٨ز ٥ةٗ ٥ىام
آ٨٠زقی ک ٥در آف كا٠ ِٚیق٨د٣ ،اٚل ك ٣اکارآ٠غ ٠ی١٣ایغ (٠ؼجى٨م 1376 ،؛ ة ٜٛ٣ ٥از ًا٦ؼؿی١ا ك
١٦کاراف .)1394 ،از ًؼٗی ةؼ اؿاس ُ٣ؼ ٨٠رك ك ك٣

ٗ ،ؼای٤غ آ٨٠زش در ٗىام ةاز ،ةـیار آؿافجؼ ك

راصثجؼ از آ٨٠زش در ٗىام ةـح٨٠ ٥زب ک٤سکاكم ك ا٣گیؽق ةعكی ة ٥دا٣فآ٨٠زاف ك رقغ ظالٚیث ك
ارجٛاء یادگیؼم آ٣اف ٠یگؼدد (ًا٦ؼؿی١ا ك ١٦کاراف.)1394 ،
ة٤اةؼای ٢یکی از ٟ٧٠جؼی٤ّ ٢امؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿی ک ٥گاق ة٨٤ّ ٥اف  ْٟٞ٠ؿ٨ـ ک٨دؾ ق٤اظح٠ ٥یق٨د،
٠ضیي ٗیؽیکی یادگیؼم اؿث .ای٣ ٢اـگػارم ة ٥دٝی ٜآف اؿث ک٠ ٥ضیي ٗیؽیکی ،ةا ازؽا ك كیژگی٦ام
ظاص ظ٨د ٠یج٨ا٣غ یادگیؼم ٗؼاگیؼاف را در ص٨زق٦ام ٠عح ٖٞرقغم جـؼیِ د٦غ یا از آف ١٠اْ٣ث ک٤غ.
ةیقک ًؼاصی ٠ضیي٦ام ٗیؽیکی ٠ضؼؾ رقغ ،پیچیغگی٦ام ٗؼاكا٣ی دارد ك در ای ٢ا٠ؼ ،ٟ٧٠
٠كارکث ماصبُ٣ؼاف ك ٠حعنناف آ٨٠زقی ك ص٨زق٦ام ٠عح ٖٞرقغم٠ ،حعنناف ١ْ٠ارم٠ ،ؼةیاف ك
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صحی ظا٨٣ادق ک٨دؾ ا٠ؼم وؼكرم اؿث .ةؼ اؿاس جسارب ة ٥دؿث آ٠غق از جضٛیٛات ٠یج٨اف ج٨می٦٥ایی
را در ارجتاط ةا ٠ضیي٦ام ٗیؽیکی ٨ٌٞ٠ب ٌ٠ؼح کؼد .از ای ٢رك٠ ،ضیي ٗیؽیکی ٠غرؿ ٥ةایغ ؿال٠ث ك
ای٤١ی ک٨دکاف را جى١ی ٢ک٤غ ك ةؼام ٗؼاگیؼ ،راصث ةاقغ ،ة ٥اك ٚغرت ا٣حعاب ةغ٦غ ،اك را رٔیب ة ٥جْا ٜ٠ةا
دیگؼاف ک٤غ ،در اك صؾ جْ ٙٞایساد ک٤غ ك دارام ٠کا٣ی ةؼام ١٣ایف کار٦ام ک٨دکاف ةاقغ.
گزٍُتٌذٕ داًؼآهَساى تزًاهِ درعٖ تا رٍٗىزد آهَسػ تْشٗغتٖ
اقارق ة ٥گؼكق٦ام داظ ٜکالس دارد ک ٥ةؼ صـب ٠ضح٨ا ،را٦تؼد٦ام یادد٦ی ك یادگیؼم ٠ح٘اكت اؿث.
ةّٛ ٥یغق ةؼكٗی )1998( 1کار گؼك٦ی ؿتب ٠یق٨د جا یادگیؼ٣غق ٠ـؤكٝیثپػیؼم ةیكحؼم ٣ـتث ة٥
یادگیؼم ّ٧غقدار ق٨د ك ة٥كیژق ةؼام دا٣فآ٨٠زاف ک ٥پیكؼٗث جضنیٞی وْی٘ی دار٣غ ؿتب ظ٨ا٦غ قغ
جا در ٛٗ٨٠یث گ ؼك٦ی ؿ٧ی ٟقغق ك اصـاس ظ٨دادؼةعكی ك ٠ؤدؼ ة٨دف را جسؼة ٥ک٤٤غ٣ .حایر پژك٦ف
ْ٠ح١غیاف (٣ )1388كاف داد آ٨٠زش ٠ذتثا٣غیكی ة ٥قی٨ة گؼك٦ی ةؼ ؿتک٦ام ٛ٠اة٥ٞام دا٣فآ٨٠زاف
٠ ٌِٛ٠ح٨ؿٌ ٥جأدیؼ ٠ذتث دارد.
در جتیی ٢ای ٢یاٗح٦٥ا ٠یج٨اف گ٘ث اصح١االن ز٠ا٣ی ک٣ ٥گؼش اٗؼاد ٣ـتث ة ٥ز٣غگی ،ج٘ـیؼ آ٧٣ا از
ص٨ادث گػقح ،٥اٗکار ظ٨دآی٤غ آ٧٣ا ٣ـتث ة ٥رظغاد٦ام صاؿ ك ا٣حُارات آ٧٣ا ٣ـتث ة ٥رظغاد٦ام آی٤غق
٠ذتث ٠یق٨د ،متؼ ك جض ٜ١آ٧٣ا ةیكحؼ قغق ك ة ٥ظ٨دقاف ك دیگؼاف ز٠اف ةیكحؼم ٠ید٤٦غ ك ةا قؼایي
دق٨ار ك قکـث٦ا راصثجؼ ک٤ار ٠یآی٤غ (ظغایارمٗؼد .)1395 ،ركش یادگیؼم ٠كارکحی ٗؼمحی را
ةؼام ٗؼاگیؼاف ٗؼا٠ ٟ٦یک٤غ ک ٥ة ٥اةؼاز ّٛیغق ةپؼداز٣غ ك ٦ؼٚغر ا٣غازق گؼكق ک٨چک ةاقغ ایّٛ ٢ایغ
ةیكحؼ در ٣حایر ْٗاٝیث گؼكق ْ٤٠کؾ ٠یق٨د ك از ًؼٗی در کار گؼك٦ی ،اٗؼاد ة ٥اٗؽایف ج٨ا٣ایی ظ٨د در
دؿث یاٗح ٢ة ٥ا٦غاؼ ٠كحؼؾ ة٧ا ٠ید٤٦غ ك ١٦کارم اّىام گؼكق ةاّخ ٠یق٨د ک٧٠ ٥ارت٦ام اٗؼاد
ةاجسؼةۀ گؼكق ة ٥اٗؼاد کٟجسؼة ٥ا٣حٛاؿ یاةغ (٦یٞؾ2001 ،؛ ة ٜٛ٣ ٥از ُّی١ی ك ١٦کاراف.)1395 ،
ة٤اةؼای ٢دك ركش پیك٧٤ادم ةؼام آ٨٠زش ة٧ؽیـحی ة ٥دا٣فآ٨٠زاف ركش زیک ؿاك ك پژك٦ف
گؼك٦ی اؿث ک ٥در ركش اكؿ دا٣فآ٨٠زاف ٠ـؤكٝیث جغریؾ ٌ٠اٝب را ة٧ّ ٥غق ٠یگیؼ٣غ ك جکاٝیٖ
درؿی ةی٠ ٢حعنناف گؼكق٦ا جٛـی٠ ٟیق٨د ك آ٧٣ا در ٨٠رد جکاٝیٖ ظ٨د ة ٥ةضخ ٠یپؼداز٣غ ك ؿپؾ ة٥
گؼكق٦ام ظ٨د ةازگكح ٥ك ٌ٠اٝب ةضخ قغق را در اظحیار ؿایؼ اّىام گؼكق ظ٨د ٚؼار ٠ید٤٦غ .ركش
دكـ ٣یؽ ة ٥ای ٢م٨رت اؿث ک ٥دا٣فآ٨٠زاف را ة ٥گؼكق٦ام دك جا قف ٘٣ؼق جٛـی ٟکؼدق ك پؾ از
1. Broufi
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ا٣حعاب ٨٠و٨ع ٨٠رد ٌ٠اْٝۀ ٦ؼ گؼكق ،آف را ة ٥ةعف٦ام ک٨چکجؼ جٛـی٠ ٟیک٤یٟ؛ ؿپؾ ٦ؼ ةعف را
یکی از اّىا ٌ٠ا٠ ٥ْٝیک٤غ ك در پایاف کار ٦ؼ یک از گؼكق٦ا ،یاٗح٦٥ام ظ٨د را ة ٥م٨رت گؼك٦ی در
اظحیار ؿایؼ گؼكق٦ا ٚؼار ٠ید٤٦غٚ .اة ٜذکؼ اؿث ک ٥دك ركش ج٨ویش دادق قغق ّالكق ةؼ دارا ة٨دف
٠ؽایام ركش یادگیؼم ٠كارکحی٠ ،ؽایام ركش٦ام یادگیؼم اکحكاٗی ك ص٠ ٜـأ ٥ٝرا در ةؼ دار٣غ ،زیؼا
ٗؼاگیؼاف در ای ٢ركش٦ا ةا ا٣ساـ پژك٦فٌ٠ ،اٝتی را در ٨٠رد ٨٠و٨ع ٨٠رد ُ٣ؼ زِ١آكرم کؼدقا٣غ ك
ای ٢ةّ٨٣ ٥ی ةاّخ ٠یق٨د اصـاس ٛٗ٨٠یث ک٤٤غ ك ای ٢جسؼةٛٗ٨٠ ٥یث ةاّخ اٗؽایف ٠یؽاف ظ٨دکارآ٠غم
آ٧٣ا ٠یق٨د (ُّی١ی ك ١٦کاراف.)1395 ،
ارسؽ٘اتٖ در تزًاهِ درعٖ تا رٍٗىزد آهَسػ تْشٗغتٖ
ٗؼای٤غم اؿث ک ٥ة٨ُ٤٠ ٥ر جن١یٟگیؼم درةارة ای ٢کْٗ ٥اٝیث٦ام آ٨٠زقی  ْٟٞ٠ك ک٨قف٦ام
یادگیؼم دا٣فآ٨٠زاف ة٣ ٥حایر یادگیؼم ٨ٌٞ٠ب ا٣سا٠یغق اؿث ،م٨رت ٠یگیؼد .ةؼ ای ٢اؿاس آ٨٠زش
ك پؼكرش ة٨٤ّ ٥اف رک ٢اؿاؿی زا ،٥ْ٠اگؼ از ارزیاةی ٠کؼّر پغیغق٦ام آ٨٠زقی ز٧ث جض٦ ّٙٛغؼ٦ام
ظ٨د ةؼظ٨ردار ٣تاقغ٣ ،اظ٨اؿح ٥ةا ٠ـائ ٜك ٠كکالت ةیق١ارم ركةؼك ظ٨ا٦غ قغ ک ٥وؼر٦ام
زتؼاف٣اپػیؼم ةؼام جْٞی ٟك جؼةیث زا ٥ْ٠دارد (جنغیٛی .)1367،ارزقیاةی ٦غؼ٦ام آ٨٠زش ك پؼكرش
٣كاف ٠ید٦غ ک ٥چ٠ ٥یؽاف ٦غؼ٦ام ٨٠رد ُ٣ؼ جض ٙٛیاٗح ٥ك چ٠ ٥یؽاف ک١ت٨د٦ایی در راق رؿیغف ة٥
٦غؼ٦ا كز٨د دارد.
٠ضٛٛاف ْ٠حٛغ٣غ ک٣ ٥ض٨ة ةازظ٨رد ١ْٞ٠اف ،ة٥قغت یادگیؼم ك ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف را جضث جأدیؼ
ٚؼار ٠ید٦غ .ةـیارم از کارق٤اؿاف ةی٢اٞٞ١ٝی ةازظ٨رد را ة٨٤ّ ٥اف یک ّ٤نؼ  ٟ٧٠ارزیاةی یادگیؼم در
ُ٣ؼ ٠یگیؼ٣غ ک٠ ٥یج٨ا٣غ یادگیؼم ك ؿ١ازث یادگیؼ٣غق را اٗؽایف د٦غ ك ة ٥دا٣فآ٨٠زاف ک١ک
٠یک٤غ جا ؿازكکار٦ام یادگیؼم ؿاز٣غقجؼم اجعاذ ک٤٤غ .ة ٥ای ٢جؼجیب ارائ ٥ةازظ٨رد٦ام ٣ا٤٠اؿب از
ؿ٨م ١ْٞ٠اف آدار ٘٤٠ی را ة ٥د٣تاؿ ظ٨ا٦غ داقث .در ةؼرؿی ادةیات ةی٢ا ٜٞ١ٝةازظ٨رد ة٨٤ّ ٥اف اًالّات
ارائ ٥قغق ج٨ؿي یک ّا ٜ٠از ٚتی١٦ ،ْٟٞ٠ ٜکار ،کحاب ،كاٝغی ،٢ظ٨د ك جسؼة ٥در ٨٠رد ز٤ت٦٥ام ٠عحٖٞ
ّٞ١کؼد ك یا درؾ یک ٗؼد جْؼیٖ ٠یق٨د .آ٣چ ٥ا١٦یث دارد ای ٢اؿث ک ٥ارائۀ ةازظ٨رد از ؿ٨م
١ْٞ٠اف ١٦یك٨٠ ٥زب ج٨ؿْ ٥ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف ٣ع٨ا٦غ قغ .ة٨٤ّ ٥اف ٠ذاؿ جْؼیٖ ك ج١سیغ ةیف از
صغ از دا٣فآ٨٠زاف ٨٠زب اٗؽایف ا٣گیؽق٦ا ك ٚىاكت٦ام ٠ذتث ك ٘٤٠ی ك صحی اٗؽایف ظ٨دؿحایی ةی٢
آ٣اف ٠یق٨د .ة٤اةؼای ٢اگؼچ١ْٞ٠ ٥اف ةؼام جؼكیر ة٧ؽیـحی در ا٠حغاد یادگیؼم آکاد٠یک جالش ٠یک٤٤غ،
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١٠ک ٢اؿث ٨٣ع ةازظ٨ردم ک ٥ارائ٠ ٥ی ق٨د ةا آف ٕ٠ایؼت داقح ٥ةاقغ .از ای ٢رك ُ٣ؼ در ٨٠رد ای ٢ک ٥چ٥
کـی ك چگ ٥٣٨ةایغ ةازظ٨رد را ارائ ٥د٦غ ،ة٧حؼی ٢ز٠اف ةؼام ارائ ٥آف ك ١٦چ٤ی٠ ٢ضح٨ام ةازظ٨رد ك پیا٠ی
ک٤٠ ٥ح٠ ٜٛیق٨د٠ ،ح٘اكت اؿث .از دیغگاق ؿ٤حی ١ْٞ٠اف ٠ـؤكؿ ارائ ٥ةازظ٨رد ة٨دقا٣غ .ا٠ا در ً٨ؿ دك
د ٥٦گػقح ،٥ةا ج٨ؿْ ٥ةی٢اٞٞ١ٝی آ٨٠زش ك پؼكرش ك ارزیاةی ؿیاؿث٦ام یادگیؼم ،ج٨اٗ ٙزْ١ی ةؼ ای٢
اؿث ک ٥دا٣فآ٨٠زاف ٤٠اةِ امٞی ةازظ٨رد ٦ـح٤غ .در ای ٢راؿحا قی٨ق٦ام ١٦کارم ك ظ٨دارزیاةی،
دا٣فآ٨٠زاف را جك٨ی٠ ٙیک٤غ جا ظ٨دقاف ا٦غاؼ یادگیؼم را ق٤اؿایی ك ْ٠یار٦ام ٚىاكت کار ظ٨د را
درؾ ک٤٤غٝ .ػا اؿح٘ادق از دا٣فآ٨٠زاف ة٨٤ّ ٥اف ٤٠تِ امٞی ةازظ٨رد ٠یج٨ا٣غ ة٨ً ٥ر ةا٨ٛٝق ٠كکالت
ةازظ٨رد ١ْٞ٠اف در راةٌ ٥ةا ظٌؼات ركافق٤اؿی درؾقغق ةؼام دا٣فآ٨٠زاف را کا٦ف د٦غ
( .)Broan, Harris and Harnett, 2012ة٤اةؼای ٢اؿح٘ادق از ركش ظ٨دؿ٤سی ك ١٦ـاؿؿ٤سی از
ركش٦ام ادؼةعف ك کارآ٠غ ز٧ث رؿا٣غف دا٣فآ٨٠زاف ة ٥ا٦غاؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿی آ٨٠زش ة٧ؽیـحی
٠یةاقغ ك ةؼام ارزقیاةی ةؼ٣ا ٥٠درؿی پیك٧٤اد قغق ٠یج٨اف از پؼؿف٣ا٦٥٠ام ؿ٤سف ة٧ؽیـحی ریٖ
اؿح٘ادق کؼد ك پؾ از جضٞی ٜدادق٦ام آ٠ارم ٠یؽاف دؿحیاةی ة٦ ٥ؼ یک از ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؽیـحی را ٠كعل
کؼد ك ةا ج٨ز ٥ة ٥جضٞی٦ٜام آ٠ارم م٨رتگؼٗحٛ٣ ،٥اط ٨ٚت ك وْٖ ةؼ٣ا ٥٠درؿی پیك٧٤ادم را ْ٠ی٢
کؼد جا در ز٧ث رِٗ کاؿحی٦ام آف اٚغا٠ات الزـ ا٣ساـ ق٨د.
تحث ٍ ًت٘جِگ٘زٕ
ةا ج٨ز ٥ة ٥آ٣چ ٥ةیاف قغ٠ ،كعل اؿث ک٠ ٥غارس ٛ٣ف صیاجی در ارجٛاء ؿال٠ث ٠ذتث ركا٣ی ك ٗیؽیکی
دا٣فآ٨٠زاف ای٘ا ٠یک٤٤غ ك ٠یج٨ا٤٣غ یک ٠ضیي ا ٢٠ك ص١ایحی ةؼام ج٨ؿْ٧٠ ٥ارت٦ام ز٣غگی ك
اٌْ٣اؼپػیؼم ٗؼا ٟ٦ک٤٤غ .گ٨ش دادف ة ٥مغام دا٣فآ٨٠زاف ك پؼكرش ركاةي ؿا ٟٝةا ١٦ـاالف١ْٞ٠ ،اف
ك کارک٤اف ٠غرؿ ٥ةؼام ایساد جسارب ٠ذتث ك ج٨ؿْ ٥ق٤اظحی ك ّاً٘ی دا٣فآ٨٠زاف ،وؼكرم اؿث .در
ای ٢ز٠ی ٥٤ة٧ؽیـحی ٗؼمث٦ام ٤٠اؿتی را ةؼام ٣ی ٜة ٥ای٦ ٢غؼ ٗؼا٠ ٟ٦یک٤غ .ة٨ً ٥ر کٞی ٨٧٘٠ـ
ة٧ؽیـحی در ٠غارس ة ٥چ٧ار دؿح ،٥قا ٜ٠قؼایي ٠غرؿ٠( ٥ضیي ٗیؽیکی ٠غرؿ ٥ك ٗىام دركف کالس)،
ركاةي ازح١اّی در ٠غرؿ( ٥ركاةي  ْٟٞ٠دا٣فآ٨٠ز ،ارجتاط ةا ١٦کالؿی٦ا١٦ ،کارم ظا ٥٣ك ٠غرؿ،٥
٠كارکث در جن١یٟگیؼم٦ام ٠غرؿ ٥ك ز ّ٨ركا٣ی ٠غرؿ ،)٥ركش٦ام ظ٨دقکٗ٨ایی در ٠غرؿ( ٥داقح٢
ٗؼمث ةؼام اصـاس ٤ْ٠ادارم در ز٣غگی ك ٝػت ةؼدف از ٘٣ؾ ا٣ساـ یک کار) ك كوِ ؿال٠ث در
٠غرؿّ( ٥الئ ٟزـ١ی ك ركا٣ی) ،جٛـی٠ ٟیق٨د .صاؿ ةا در ُ٣ؼ گؼٗح ٢ز٤ت٦٥ام ٠ذتث ك کارةؼدم
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ة٧ؽیـحی در  ٥ٝ٨ٛ٠ة٧ـازم زا ٥ْ٠ك ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی اٗؼاد ج٨ؿي ٠غرؿ ٥ك ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ح١ؼکؽ ة٨دف
ُ٣اـ آ٨٠زش ك پؼكرش کك٨ر٠اف ك ١٦چ٤ی ٢ج٨ز ٥ة ٥كوْیث صاؿ زا ٥ْ٠ةایغ گ٘ث ک ٥داقحّ٨٣ ٢ی
ركیکؼد ة ٥ة٧ؽیـحی ةؼام ُ٣اـ آ٨٠زقی ٠ا الزـ اؿث جا ةح٨ا٣غ ٘٠ا٦ی٠ ٟكارکثّ ،غاٝث ،ج٘کؼ ٛ٣اد ك
ظالؽ ،ةؼاةؼم ك ة٧ت٨د ز٣غگی ٗؼدم ك ازح١اّی ك  ...را جؼكیر د٦غ؛ اگؼچ ٥ةؼ٣ا٦٥٠ام درؿی ٨٠ز٨د
آفچ٤اف ک ٥ةایغ ة ٥ای٨٠ ٢و٨ع ج٨ز٣ ٥کؼدقا٣غ ك ة٥کارگیؼم ای ٢ركیکؼد در ٠غارس ٣یاز٤٠غ پی٣٨غ ٠یاف
٘٠ا٦ی٨٠ ٟرد ُ٣ؼ ،ص٨ؿ ٠ض٨ر ٘٠ا٦ی١ی اؿث ک ٥از َؼٗیث٦ام الزـ ةؼام ٝضاظ کؼدف آف ٘٠ا٦یٟ
ةؼظ٨ردار ةاقغ .ج٨ز ٥ة ٥ارزش٦ام ة٤یادم ٠ا٤٣غ رٗاق ّ٠٨١ی ،ق٤اظث ظ٨د ك د٣یام پیؼا٨٠ف ،جأ٠ی٢
٣یاز٦ام ا٤٠یحی ك ة٧غاقحیّ ،غاٝث ك آزادم ،ج٨ز ٥ة٣ ٥یاز٦ا ك ارزش٦ام ا٣ـا٣ی ك ٔیؼق ٠یج٨ا٣غ یک
چارچ٨ب ُ٣ؼم ایساد ك جأییغ ک٤غ ک ٥ةعف ةؽرگی از ای ٢ارزش٦ا ك زایگؽی٤ی آ٧٣ا ةا ٠كکالت
٨٠ز٨د ،رؿاٝث آ٨٠زش ك پؼكرش اؿث جا و ٢١دادف آگا٦ی ة ٥اٗؼاد در ؿٌش کٞی زا ٥ْ٠ك ٠غارس،
ج٨اف آ٧٣ا را ةؼام ؿاظح ٢زا٥ْ٠ام ة٧حؼ ٗؼا ٟ٦ک٤غ .ة٤اةؼای ٢داقح ٢ركیکؼد ك اٝگ٨یی از ُ٣اـ آ٨٠زقی ک٥
ة٧ؽیـحی را در دؿح٨ر کار ٚؼار د٦غ ك ٗؼاٟ٦ؿازم ا٠کا٣ات ةیكحؼ ةؼام ٣یؼك٦ام آ٨٠زقی ا٠ؼم الزـ در
جٕییؼ ق ؼایي ةؼام ةاال ةؼدف کی٘یث ز٣غگی ٗؼاگیؼاف اؿث ،جٕییؼم ک ٥در آف ٠الؾ٦ا ،ركش٦ام
جغریؾ٠ ،ضح٨ا٦ا ك ٦ؼآ٣چ ٥ک٣ ٥ا٤٠اؿب ة٨دق ،صػؼ ك ٨٠ارد ٤٠اؿتحؼم زایگؽی ٢آ٧٣ا ق٨د.
چ٤یُ٣ ٢اـ آ٨٠زقی ٣تایغ جاةِ جٕییؼات ،ةٞک٠ ٥ؤدؼ در ٦غایث ك ایساد جٕییؼات ةاقغ ك ةا آق٤ا کؼدف
دا٣فآ٨٠زاف ةا ة٧ؽیـحی ك جأدیؼ آف در ز٣غگی ،آ٧٣ا را اٗؼادم ٗک٨ر٤٠ ،حٛغ ،ظالؽ ك جأدیؼگػار ةار آكرد ك
ای ٢ا٠ؼ ٠یـؼ ١٣یق٨د ٠گؼ ةا ٛ٣فآٗؼی٤ی آ٨٠زش ك پؼكرش کَ ٥ؼٗیث ك ارادق الزـ ةؼام ازؼام یک ةؼ٣ا٥٠
ة٧ؽیـحی در راؿحام ٗؼا ٟ٦کؼدف قؼایي ك ٞ٠ؽك٠ات ٨٠رد اقارق را داقح ٥ةاقغ؛ ركق ٢اؿث ک ٥چ٤یُ٣ ٢ا٠ی
ةؼام ٛٗ٨٠یث ٣یاز٤٠غ ة٥ركز رؿا٣ی ك ج٨ز ٥ة ٥جٕییؼات ٞ٠ؽك٠ات ٨٠رد ٣یاز ظ٨ا٦غ ة٨د ک ٥ای١٦ ،ٟ٧٠ ٢ث
ةیكحؼم را از ؿ٨م ةؼ٣ا٥٠ریؽاف ك ٠ؤ٘ٝاف کحاب٦ام درؿی ك ّا١ٝاف ك ّا٠الف آ٨٠زقی ٠یًٞتغ.
پژك٦ف صاوؼ ةا ٠ضغكدیث٦ایی از ز٨٣ ٥ٞ١ع پژك٦ف ،جْ١ی ٟیاٗح٦٥ا ،ج٘ـیؼ٦ا ك اؿ٤اد٦ام ّٞث
ق٤اظحی ركةؼك ة٨د ک ٥ای٨٠ ٢ارد ةایغ در ُ٣ؼ گؼٗح ٥ق٨د١٦ .چ٤ی ٢ةؼام ة٥کارگیؼم ای ٢ةؼ٣ا ٥٠درؿی در
ُ٣اـ آ٨٠زقی کك٨ر٠اف پیك٧٤اد ٠یق٨د در اةحغا ٛ٠غ٦٥٠ا ك ز٠ی٦٥٤ام الزـ ةؼام ازؼام آف ٗؼا ٟ٦ق٨د ك
ةا ازؼام ركش٦ام ذکؼ قغقُ٣ ،اـ آ٨٠زقی کك٨ر٠اف ای ٢ةؼ٣ا ٥٠را در دؿح٨ر کار ٚؼار د٦غ ك ا٠کاف
اؿح٘ادق دا٣فآ٨٠زاف را از ٠ضیٌی ک ٥ةح٨ا٤٣غ ة ٥ةیاف ج٘کؼات ك اصـاؿات ظ٨د ةپؼداز٣غٗ ،ؼا ٟ٦ک٤غ .در
و ٢١ةا ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث ة٧ؽیـحی ك ٛ٣ف آف در ارجٛاء کی٘یث ز٣غگی اٗؼاد ك ة ٥د٣تاؿ آف پیكؼٗث زا٥ْ٠
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ة٠ ٥حعنناف جْٞی ٟك جؼةیث ج٨می٠ ٥یق٨د ز٧ث اٗؽایف ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف در جأٝیٖ کحاب٦ام
درؿی ركیکؼد آ٨٠زش ة٧ؽیـحی را ٝضاظ ک٤٤غ .در پایاف از ج١ا٠ی کـا٣ی ک٠ ٥ا را در ازؼام ای ٢پژك٦ف
یارم کؼد٣غ جكکؼ ك ٚغردا٣ی ٠یق٨د.
هٌاتغ
اةؼا٦یٟکاٗ٨رم ،کی١یا؛ صـٞ٠ ٢کی ك ّٞیاکتؼ ظـؼكمةاةادم« .)1394( .ةؼرؿی ٛ٣ف ّ٤امؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿی کالی٢

در اٗث جضنیٞی درس ریاوی ؿاؿ اكؿ دكرة ٠ح٨ؿٌ ٥از دیغگاق قؼکام ةؼ٣ا ٥٠درؿی»ٗ .ن٣ٜا ٥٠پژك٦ف در
ةؼ٣ا٥٠ریؽم درؿی.50-62 ،)17( 2 ،
اصغم ،ةح٨ؿ؛ ٠ض١غةاٚؼ ؿح٨دق ك یْ٨ٛب صتیتیٛ٠« .)1391( .ایـ ٥ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ك ٠کا٣یؽـ٦ام دٗاّی در
دا٣فآ٨٠زاف ةا ك ةغكف ٝک٤ث زةاف»٠ .س ٥ٞركافق٤اؿی ٠غرؿ.6 – 22 ،)4( 1 ،٥
اؿحٞ٤ی ،كیٞیاـ .ةی« .)1381( .ةؼ٣ا ٥٠درؿی ك  ُٟ٣ازح١اّی» .جؼز ٥١ؿیغروا ٠یؼًا٦ؼ٣ .كؼی٨ّٞ ٥ـ ازح١اّی- 43 ،)19( ،
.38
ا٣س ٢١ركا٣پؽقکی آ٠ؼیکا .)2000( .را١٤٦ام جكعینی ك آ٠ارم اظحال٧ٝام ركا٣ی .جؼز٠ ٥١ض١غروا ٣یکظ٨؛
٦ا٠ایاؾ آكا٣اؿیا٣ؾ ( ،)1381چاپ چ٧ارـ ،ج٧ؼاف :ا٣حكارات ؿع.٢
ة٧ؽاد٣یا ،ة٧ؽادٛ٠ .)1389( .ایـ ٥دك قی٨ق ج١ؼی٤ی ایؼكةیک ك ٦یپ ٦اپ ةؼ ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی دا٣فآ٨٠زاف پـؼ.
پایاف٣ا ٥٠ارقغ ،دا٣كگاق ةیؼز٤غ.
ة٤١٧یٝ ،یال ك دیگؼاف٠ .)1394( .سٞۀ ّ٨ٞـ جؼةیحی دا٣كگاق ق٧یغ چ١ؼاف ا٨٦از.5 – 28 ،)1( 23 ،
پـ٤غیغق ،راص ٥ٞك ظغیس ٥اة٨اْ١ٝاٝی« .)1395( .ادؼةعكی ق٤اظث در٠ا٣ی ٠تح٤ی ةؼ ذ ٢٦آگا٦ی ةؼ اٗؽایف ة٧ؽیـحی».
٠س ٥ٞا٣غیك ٥ك رٗحار.7-16 ،)41( 11 ،
جسؼد ،اٗؼكز؛ ا٠ی٢اهلل ٗاو ٜك ٗؼقیغ ٚاؿ١ی« .)1393( .ةؼرؿی جأدیؼ ٧٠ارت٦ام ج٘کؼ ظالؽ ك ٛ٣ادا ٥٣در ة٧ؽیـحی
ركافق٤اظحی دا٣فآ٨٠زاف دظحؼ  ٌِٛ٠دةیؼؿحاف ق٧ؼ ز٧ؼـ»ٗ .ن٣ٜا ٥٠ج٘کؼ ك ک٨دؾ.21-37 ،)5( ،

جنغیٛی٠ ،ض١غّٞیً« .)1367( .ؼصی ةؼام ارزیاةی کحاب٦ام درؿی ادةیات ٗارؿی دكرق ٠ح٨ؿٌٗ .»٥ن٣ٜا ٥٠جْٞیٟ
ك جؼةیث.94-106 ،)1( 4 ،
چؼأیظ٨اق ،ز٦ؼا؛ ٧٠غم ّؼبزادق ك پؼكی ٢کغی٨رٛ٣« .)1394( .ف ظ٨شةی٤ی جضنیٞی٦ ،یسا٣ات جضنیٞی ك
ة٧ؽیـحی ٠غرؿ ٥در ّٞ١کؼد ریاوی دا٣فآ٨٠زاف» .پژك٦ف٣ا ٥٠ركافق٤اؿی ٠ذتث.11 -20 ،)3( 1 ،
ظغایارمٗؼد٠ ،ض١غ ك دیگؼاف« .)1395( .ادؼةعكی آ٨٠زش ٠تح٤ی ةؼ ٠ذتث ا٣غیكی ةؼ ٗؼای٤غ ظا٨٣ادق ك ة٧ؽیـحی
ذ٤٦ی ز٣اف ؿؼپؼؿث ظا٨٣ار»ٗ .ن٣ٜا ٥٠ظا٨٣ادق پژك٦ی.593-612 ،)48( 12 ،
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دؿحسؼدم ،روا « .)1390( .ةؼرؿی ٛ٣ف م٘ات قعنیث ،ة٧ؽیـحی ٠غرؿ٨٦ ،٥یث جضنیٞی ك ظ٨دکارآ٠غم

جضنیٞی در پیكتی٤ی ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی دا٣فآ٨٠زاف ةا ّٞ١کؼد جضنیٞی ةاال ك پایی .»٢رؿا ٥ٝدکحؼم،
دا٣كگاق ظ٨ارز٠ی.
رقیغ ،ظـؼك؛ ٠ـیب یار٠ض١غم كام ٜك ٗؼقحٗ ٥حضی« .)1393( .راةٌ٣ ٥گؼش ة ٥ز٠اف ةا ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ك
پیكؼٗث جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف» .پژك٦ف٦ام کارةؼدم در ركافق٤اؿی جؼةیحی ،ق١ارق  1ك .62-73 ،2

رئیؾ دا٣اٗ ،ؼخ ٛٝا « .)1374( .جضٛی ٙك ةؼرؿی ٠ضح٨ام ةؼ٣ا ٥٠درؿی ریاوی دكرق را١٤٦ایی جضنیٞی»ٗ .ن٣ٜا٥٠
جْٞی ٟكجؼةیث.86 -107 )1( 11 ،
زائؼما٠یؼا٣ی٠ ،ضت٨ة٥؛ ٥٠ؿی١ا پ٨رق٧ؼیارم ك اص١غ ة٥پژكق« .)1395( .جأدیؼ آ٨٠زش ق٨خًتْی ةؼ ؿازگارم
ز٣اق٨یی ك ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی ١ْٞ٠اف ك دةیؼاف زف ق٧ؼؿحاف اردؿحاف»٠ .سٌ٠ ٥ٞاْٝات ركافق٤اظحی،)1( 12 ،
.87-106
ؿٞی١ا٣ی ،اؿ١اّی ٜك یْ٨ٛب صتیتی« .)1392( .ارجتاط جُ٤ی٦ ٟیساف ك جابآكرم ةا ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی در
دا٣فآ٨٠زاف»٠ .س ٥ٞركافق٤اؿی ٠غرؿ ٥ز٠ـحاف.51-72 ،)4( 3 ،
ًا٦ؼؿی١ا ،ؿارا؛ ١٦ا ایؼا٣یة٧ت٧ا٣ی ك کاكق ةػراٗک« .)1394( .٢جتییٛ٣ ٢ف آ٨٠زقی ٗىام ةاز در ٠غارس ایؼاف ةا
ٌ٠ا ٥ْٝجٌتیٛی ٠غارس ؿ٤حی جا ْ٠امؼ»ٗ .ن٣ٜا ٥٠پژك٦ف٦ام ١ْ٠ارم اؿال٠ی.55-70 ،)1( 3 ،
ُّی١ی٠ ،ض١غ ك دیگؼاف« .)1395( .جأدیؼ قی٨ق٦ام ٠عح ٖٞیادگیؼم ٠كارکحی ةؼ ظ٨دکارآ٨٠دم ّ٠٨١ی
دا٣فآ٨٠زاف»٠ .س ٥ٞپژك٦ف در ةؼ٣ا٥٠ریؽم درؿی.99 – 109 ،)22( 2 ،
ّٞیپ٨ر٤٠ ،ن٨رق كدیگؼاف« .)1395( .كوْیث کی٘یث ز٣غگی ٠ؼجتي ةا ؿال٠ث دا٣فآ٨٠زاف دكرة ٠ح٨ؿٌ ٥ق٧ؼ
ج٧ؼاف»ٗ .ن٣ٜا ٥٠ة٧غاقث ّ٠٨١ی.57-72 ،)4( 14 ،
ٗحضی كازارگاق ،ک٨رش )1381( .ام٨ؿ ةؼ٣ا٥٠ریؽم درؿی .ج٧ؼاف :ا٣حكارات ایؼاف ز٠ی.٢
ٚاؿٟپ٨رّ ،تغا ٥ٝك صیغر ز٨دتٛ٠« .)1392( .ایـ ٥ة٧ؽیـحی ق٤اظحی در دا٣فآ٨٠زاف كرزقکار ك ٔیؼكرزقکار».
٠س ٥ٞدا٣كگاق ّ٨ٞـ پؽقکی رٗـ٤ساف.193 -204 ،)2( 13 ،
کكحیدار٠ ،ض١غ؛ ة٧ؽاد ة٧ؽاد٣یا ك ٗ٧ی ٥١ای١افپ٨رٛ٠« .)1392( .ایـۀ ٛ٣ف ٗ٨ؽ ةؼ٣ا ٥٠كرزقی در اؿحؼس جضنیٞی ك
ة٧ؽیـحی دا٣فآ٨٠زاف دظحؼ  ٌِٛ٠را١٤٦ایی»٠ .سٌ٠ ٥ٞاْٝات ٠غیؼیث كرزقی.89-104 ،)17( ،

کال٣حؼم٧٠ ،ؼداد ك ٠ؼی ٟاؿ١اّیٞی٠« .)1394( .،ؼكرم جضٞیٞی ةؼ ُ٣ؼی ٥ركافق٤اؿی ٠ذتث»ٗ .ن٣ٜا ٥٠اٝگ٨م جض٨ؿ
در ركافق٤اؿی.87- 118 ،)4( 3 ،
گٜپؼكر٠ ،ضـ٢؛ ص١یغ آجفپ٨ر ك ٠ضت٨ة٦ ٥ادمپ٨رٛ٠« .)1391( .ایـ ٥ة٧ؽیـحی ركافق٤اظحی دا٣فآ٨٠زاف
جیؽ٨٦ش دظحؼ ٠غارس جیؽ٨٦قاف ةا دظحؼاف جیؽ٨٦ش ٠غارس ّادم»ٗ .ن٣ٜا ٥٠ایؼا٣ی ک٨دکاف اؿحذ٤ایی12 ،
(.85 – 94 ،)2
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.ث١حكارات ؿ٣ ا:ؼاف٧ ج.٥ٌؿ٨ح٠ زش٨٠ ریؽم درؿی آ٥٠ا٣ی ةؼ٣تا٠ .)1380( .٢ صـ،کیٞ٠
٥غیك٣كؼ پیاـ ا٣ :ؼاف٧ ج.)ٜ١ّ ام١٤٦ ریؽم درؿی (را٥٠ا٣ ةؼ.)1383( .ػػػػػػػػػػػػػػػػ
اظحی (ةؼ اؿاس٤ؽیـحی ركافق٧ام ة٦٥٘ٝؤ٠ غارم ةا٤ۀ دی٣غگا٤ «ركاةي چ.)1393( .غم ك دیگؼاف٧٠ ،یٝالیییـاك٨٠
.35 – 50 ،)1( 21 ،ی٠اّی اؿال١ام ازح٦ف٦ پژك.»)ٖ ری٥ُؼی٣
ؽیـحی ك ركش٧ ة٥٠ا٣ایـۀ ادؼةعكی ةؼٛ٠« .)1388( .ی٣ قیتا٢ی٤تٝؼیارم ك اـا٧رق٨ا پ١ؿی٥٠ ش؛٨ پؼی،یؽم٤یؼزایی جك٠

ی١ّٞ ٥٠ا٤٦ا٠ .»اف٧٘ؼ ام٧ام ق٦زاف دةیؼؿحاف٨٠فآ٣یؽاف اٗـؼدگی دا٠ ف٦ردایؾ در کا٨ٗ اظحی رٗحارم٤ق
.291-302 ،)4( 17 ،ی یؽدٚیغ مغك٧ـ پؽقکی ق٨ّٞ كگاق٣كی دا٦پژك
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Elementary Welfare Education Curriculum
(Based on Klein Curriculum Elements)
Jaber Eftekhari1, Hojat Eftekhari2, Fahimeh Moslemi 3
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 descriptiveanalytical 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.
Keywords: Curriculum, Well-being, Education, Elementary Course.
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