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 چکيذه
 ّدب  هصید   ٍ ّدب هحددٍیی   ؾٌبغبیی ّدف ثب حبنس پطٍّؽ
 ّب  کالظ هعلوبى شیػتِ تدبزة ثساغبظ چٌدپبیِ ّب کالظ
 اثسثخؿدی  افدصایؽ  زاّکبزّدب   ازائِ ٍ کسهبًؿبُ اغتبى یبیؾدُ
ِ . اغ  ؾدُ اخسا کیفی ؾیَُ ثِ ّبکالظ ایي یز تدزیع  خبهعد
 اغتبى چٌدپبیِ ّب کالظ هعلوبى کلیِ پطٍّؽ، ایي یز آهبز 

ِ  ثدَی  1396-97 غبل یز کسهبًؿبُ  هعلودبى  ّدب، آى ثدیي  اش کد
ِ  ًفدس  12 چٌدپبیدِ،  ّب کالظ یز تدزیع ثبتدسثِ ٍ ثبغبثقِ  ثد
 هكدددبحجِ يسیددد  اش ٍ ؾددددًد اًتخدددبة ّدفوٌدددد زٍؼ
 ّدب یایُ. ؾدد  آٍز خوع ًیبش، هَزی ّب یایُ یبفتِ،غبختبز ًیوِ
ِ  اش پدع  ِ  ٍ ثٌددد هقَلد ِ  ثددب هدددیا   تحلیدد ، ٍ تدصید  ثددِ ازائد

 ًتدبیح . گسف  قساز اغتٌتبج هَزی ٍ اعتجبزیبثی ؾًَدگبى هكبحجِ
 اغدتفبیُ  اهکدبى  قجید   اش ؾدُ اعالم هصایب  توبم کِ یای ًؿبى
ِ  غبیستدزیع اش تسپبییي ٍ ثبالتس ّب پبیِ آهَشاىیاًؽ  ّدب، پبید
ِ  هعلدن،  یبز ّن يسی  اش یبیگیس  تثجی   ّدب  بزتهْد  تَغدع

 یز ٍ ؾددُ  هؿدبّدُ  هٌدبي   تودبم  یز ،...ٍ ازتجبيی ٍ اختوبعی
 ّبییهحدٍیی . اغ  گسفتِ قساز تأیید هَزی ًیص تحقیقبت غبیس
 ًیدص  کدالظ  کٌتسل هؿکالت ٍ تدزیع ثسا  شهبى کوجَی هبًٌد
 قبثد   ثخدؽ  اهدب  ثَیُ؛ یًیب توبم یز تحقیقبت تأیید هَزی ٍ عبم

 ایدساى،  آهَشؾدی  ًظدبم  ؾسایى اش ًبؾی ّبهحدٍیی  اش تَخْی
 یک یز پبیِ تعدای يسف، یک اش کِ اغ  6-3-3 غیػتن هبًٌد
 آهدَشاى یاًدؽ  حهدَز  ییگدس،  يسف اش ٍ یایُ افصایؽ زا کالظ
ِ  ؾؿن پبیِ پػس ٍ یختس  یازًدد،  قدساز  ثلدَ    ثحدساى  اٍج یز کد

 ٍ ّب آغیت ثسخی اش پیؿگیس  خكَـ یز زا ثیؿتس  هؿکالت
 تدْیدص  نسٍزت ثِ تَخِ عدم. اغ  ُکسی ایدبی کالظ، کٌتسل
ِ  ّدب کالظ ایي  زاّجدساى  اًتخدبة  ندع   فٌدبٍز ،  اثصازّدب   ثد

اش  ّدب خدبًَایُ  اختودبعی  ٍ اقتكبی  ّب هحدٍیی  ٍ آهَشؾی،
 ّبغ .  ییگس هحدٍی 

 یدبز ّن  ؾؿن، پبیِ هػبئ  چٌدپبیِ،کالظ :های کليذی واصه

 هعلن

 
 

 

 

Abstract  
The present qualitative research aimed to identify 
the limitations and benefits of multi-grade classes 
based on the lived experiences of multi-grade 
teachers from Kermanshah province and to 
propose some approaches to enhance the teaching 
effectiveness in such classes. The research 
statistical population consisted of all multi-grade 
teachers of Kermanshah province in the school 
year of 2017-2018, of whom 12 experienced 
teachers with the experience of teaching in such 
classes were selected purposively. The required 
data was collected through semi-structured 
interviews. Having been categorized and 
analyzed, the data was presented to the 
interviewees to be validated and extrapolated. The 
results indicated that all of the claimed benefits, 
including the possibility of higher and lower 
grades students' taking advantage of such 
instructions, the establishment of learning through 
cooperation with teachers, the development of 
social and communicative skills could be 
confirmed regarding all of the observed districts 
and the findings of the other studies. Such 
limitations as the shortage of teaching time and 
classroom management were general ones being 
recognized by the respective researchers around 
the world. However, a considerable part of the 
limitations were caused by the requirements of 
Iran educational system of 6-3-3 regime which 
resulted in experiencing both an increase in the 
number of grades in one class and more classroom 
management problems and other damages for the 
teachers due to the sixth grade teenagers in co-
educational classes who are in the critical period 
of adolescence. Among the other limitations, 
overlooking the need for equipping these classes 
with technological tools, the poor selection of 
educational leaders and the families' economic 
and social constraints can be mentioned. 

Keywords: Multi-Grade Class, Sixth Grade 
Issues, Assistant  Teachers 
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 هقذهه

ؾدَی. اًػدبى، ثددٍى     تسیي ًیبشّب ٍ ح  يجیعی ّس فسی  هحػَة هدی  آهَشؼ ٍ پسٍزؼ یکی اش هْن

َشؼ ٍ پسٍزؼ قبیز ثِ ایاهِ حیبت اختوبعی ًخَاّد ثَی. آهَشؼ ٍ پسٍزؼ، ًِ تٌْب یدک ندسٍزت   آه

ا  ثسا  تَغعِ عدال  یز خبهعدِ  ثسا  کوک ثِ اغتقالل فسی ٍ شًدگی اختوبعی اٍ اغ ، ثلکِ ٍغیلِ

 ا  ثدٍى آهدَشؼ ّیچ خبهعِ»یازًد کِ ( اذعبى هی1998)1ؾَی. یز ّویي زاغتب کبزًیسٍهحػَة هی

؛ )ثدِ ًقد  اش آقدبشایُ ٍ فهدلی،     «غس ثپسٍزاًد تَاًد غَیا  ثساثس  ٍ عدال  زا یزٍ پسٍزؼ اغتَاز ًوی

ّدب  خبهعدِ یز کلید  آًدَ یز     (. عولیبت هسثَو ثِ حَشُ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ یز شهسُ هػئَلی 1389

ی ثدسا   تَاًدد ثدِ عٌدَاى عدبهل    گیسی کِ هیيَز خبـ قساز هیّب  عوَهی ٍ یٍلتی ثِ قلوسٍ غیبغ 

اهب اش يسف ییگدس،   (.1394حدایاى، هحوَی ، زنبپَز ٍ اییت،  ثؿیس عدال ، هَزی تَخِ قساز گیسی )

ّبیی اش قجی  ؾسایى اقلیوی، هؿکالت هبلی، تأهیي هعلن ٍ غیسُ، تؿکی  کالظ ثسا  توبم  هحدٍیی 

ًقبو کؿدَز هدب، هبًٌدد     زٍ یز ثػیبز  اشالتعلین زا ثب هؿکالتی هَاخِ غبختِ اغ ؛ اش ایيافسای ٍاخت

التعلین ٍخَی ًدازی. یکی اش یالی  ایي عددم خدرة،    غبیس ًقبو یًیب، اهکبى خرة توبم کَیکبى ٍاخت

غي یز یک هًٌقِ خغسافیبیی اغ  کِ اهکبى تؿکی  کالظ هػتق  زا ثسا  تعدای اًدک کَیکبى ّن

ّب  عود   تسیي ؾیَُش زایحیّد. یکی اّس گسٍُ غٌی یز یک پبیِ تحكیلی، ثِ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ًوی

ّب تَغى  ّب  هختل  یز یک گسٍُ ٍ آهَشؼ ثِ آىیز چٌیي ؾسایًی، ایغبم کَیکبى یز غٌیي ٍ پبیِ

 یک هعلن اغ .

آهدَشاى  ٍغیلِ غدي، یزخدِ ٍ غدًا یاًدؽ    ّب  آهَشؾی ثِ( اهسٍشُ غیػتن2001) 2اش ًظس لیت 

ِ پبیِ ٍ کالظب  تکّؾًَد. ایي غبشهبًدّی ثِ یٍ قَزت کالظغبشهبًدّی هی اًددبم   3ّب  چٌدپبید

( هعتقدًد کِ ؾسایى هتٌدَ  یز حدَشُ آهدَشؼ ٍ    1386، تسخوِ آقبشایُ )4پریسی. هکَغبًب ٍکبپیػبهی

شهدبى ٍ  يَز ّنّب  چٌدپبیِ زا کِ یز آى، یک هعلن هدجَز اغ  چٌد پبیِ زا ثِپسٍزؼ، ایدبی کالظ

ّب هعوَالً یز هددازظ زٍغدتبیی ٍ خدبـ،    هَقعی غبشی. ایي یز یک کالظ تدزیع کٌد، نسٍز  هی

( ًیدص ًؿدبى   2013) 5اغدوی  ثیؿتس زایح اغ . حتی تحقیقبت پسٍّ ، یاگدالظ، خبًػدَى ٍ ٍغد    

ّدب   ًبم، هَاخِ ٍ ًبچبز ثدِ تؿدکی  کدالظ   یّد کِ هدازظ کبتَلیک یز آهسیکب ًیص ثب کبّؽ ثج  هی

ّدب   یز ًظبم آهَشؾی کؿَز هب ٍخدَی کدالظ  ( ًیص هعتقد اغ  کِ 1396اًد. زحوبًی ) چٌدپبیِ ؾدُ

ّدب  چٌدپبیدِ زا    ( یالی  اقلی تؿکی  کالظ1391ًبپریس اغ . قودیبى ) چٌدپبیِ ٍاقعیتی اختٌبة

ا  ثدسا  ایددبی   یاًٌد کِ ؾدیَُ آهَشاى یز هٌبي  زٍغتبیی ٍ کوجَی هعلن هیپبییي ثَیى تعدای یاًؽ
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پدَز، خْدبًی ٍ   ؼ اغد  )ثدِ ًقد  اش عجدبظ    یغتسغی ثیؿتس کَیکبى زٍغدتبیی ثدِ آهدَشؼ ٍ پدسٍز    

 (1395پَز،  هٌبخبتی

آهَشاًی ثب غدي،  ّبیی اغ  کِ یز يَل غبل تحكیلی، یاًؽّب  چٌدپبیِ، کالظهٌظَز اش کالظ

چٌیي پبیِ تحكیلی هتفبٍت، ّودِ یز یدک اتدب  ٍ تَغدى یدک هعلدن آهدَشؼ        تَاًبیی، هْبزت ٍ ّن

کالظ چٌدپبیِ، هعلن یز یک کالظ ثِ آهَشؼ ٍ پدسٍزؼ   (. یز5: 1395ثیٌٌد )هسای  ٍ ثیگدلی،  هی

( آهدَشؼ  1384آهَش یز یٍ پبیِ تحكیلی یدب ثیؿدتس هؿدغَل اغد . اش ًظدس آقدبشایُ )      تعدای  یاًؽ

آهدَشاى  چٌدپبیِ یز حقیق  تؿکی  ؾدُ اش فًٌَی اغ  کِ ثِ هعلوبى اهکبى ّدای  یبیگیس  یاًدؽ 

یّد. کالظ چٌدپبیِ، کالغدی   شهبى هیقَزت ّن زا ثِ ّب  گًَبگَىثب غًَح غٌی هتفبٍت ٍ تَاًبیی

آهَشاى یٍ یب چٌد پبیِ تحكیلی ٍ ثب تدزیع یدک هعلدن یز یدک اتدب  یزظ،     اغ  کِ ثب حهَز یاًؽ

ؾَی. یز تحلی  کالظ چٌدپبیِ، یٍ ییددگبُ اقدلی، هخدبل  ٍ هَافد  ٍخدَی یازی.      تؿکی  ٍ ایازُ هی

یاًٌد کِ ثبید اش هیبى ثسیاؾتِ ؾدَی ٍ ثسخدی ییگدس    هیّب زا خصء هعهالت آهَشؾی ثسخی ایي کالظ

اًدد )ثدِ   ؾدوبز آٍزیُ ّب زا ثِ هبًٌد فسقتی ثسا  یک عو  آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ثْیٌِ ثٍِخَی ایي کالظ

ّدب، هصایدب  قبثد      زغن هحددٍیی  ّب  چٌدپبیِ، علی(. کالظ1396آذز،  ًیب ٍ هحوَییبى ًق  اش ثْوي

( 1392ّب اؾبزُ ؾدُ اغ . الٍگساٍ، تسخوِ غویعی ) تعدی  ثِ آىّب  هتَخْی یازًد کِ یز پطٍّؽ

آهَشگبز ًوًَِ عبلی  ًَیػد: یثػتبى تکآهَشگبز یبی کسیُ ٍ هی اش کالظ چٌدپبیِ ثب عٌَاى یثػتبى تک

آهَشگبز، هعلن چَى پیغوجدس  اغد  کدِ ؾدبگسیاى ثدِ       ّوِ هؤغػبت آهَشؾی اغ . یز یثػتبى تک

آهَشگدبز،   آٌّگ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ اغ . یثػتبى تکپیؽ ،ز یثػتبى خَیاًد ٍ ٍ  ییٍزؼ حلقِ شیُ

ؾَی. ؾبگسیاى ایي هدزغدِ،  هصایب  خبقی یزثسیازی، چَى کَچک اغ ، غبختوبى آى ازشاى توبم هی

تسّب زا هَزی حوبی  قدساز   کٌٌد، کَچکیٌّد کِ یز آى، ثصزگتسّب عبیت هیتؿکی  ًَعی خبًَایُ هی

هٌدد غدبشًد. آهَشگدبز ثیؿدتس ًقدؽ      ایتس، ییگساى زا اش هعلَهدبت خدَی ثْدسُ   یٌّد ٍ کَیکبى ثباغتعد

ّدب یزظ  تَاًد یز آىِ ٍاحد ثِ ّوِ کدالظ کٌد تب ًقؽ هسثی ٍ چَى ًویزیص ٍ هؿبٍز زا ایفب هی ثسًبهِ

کٌد ٍ ّسخب کِ الشم ثبؾدد ثدِ   ّب گسیؼ هی ؾَی ٍ یزهیبى آى ّوگبًی ثدّد، ثِ ؾبگسیاى، ًصییک هی

ّب  هعلوؿبى  کٌد. کَیکبى ًبگصیسًد ثِ اهکبًبت خَی هتکی ثبؾٌد ٍ یز پستَ زاٌّوبیی هی ّب کوک آى 

گیسًد کِ چگًَِ کبز خَیؽ زا غبشهبى یٌّد، یزثبزُ هؿکالت هؿتسک خَی ثحد  کٌٌدد، ثدِ    فسا هی

 ًتبیدی یزغ  ثسغٌد ٍ زفتبز گسٍُ خَی زا یز خْبت هًلَة غَ  یٌّد.

اش هٌبي  کؿَز هب ٍ ًیدص ٍندع هَخدَی اقتكدبی  ٍ خوعیتدی       پساکٌدگی خغسافیبیی یز ثػیبز 

حبکن ثس هٌبي  زٍغتبیی اش یک يسف ٍ ؾسایى غبختبز  ٍ هبلی آهَشؼ ٍ پدسٍزؼ اش يدسف ییگدس،    

ّدب هٌدَو ثدِ    ّب  چٌدپبیِ یز کؿَز هب زا نسٍز  غبختِ اغ . اثسثخؿی ایي کدالظ تؿکی  کالظ

ثٌدبثسایي ثدسا  فدساّن غدبختي     ؛ ثبؾدد ّدب هدی  الظتَخِ ٍ حوبی  ايالعبتی ٍ علوی هعلوبى ایي کد 

آٍز  ّب  کبزثسی  ٍ خوعا  هعلوبى چٌدپبیِ، اًدبم پطٍّؽايالعبت علوی یز زاغتب  تَغعِ حسفِ
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ّب اهس  نسٍز  اغد . ًگبزًددگبى ًیدص ثدب ّودیي      ّب  شیػتِ یز ایي کالظٍ تدصیِ ٍ تحلی  تدسثِ

 ًد.  ا اًگیصُ، اقدام ثِ اخسا  پطٍّؽ حبنس ًوَیُ

ثب تَخِ ثِ ؾسایى اقلیوی کؿَز هب ٍ ًیص ٍنع هَخَی اقتكبی  حدبکن ثدس هٌدبي  زٍغدتبیی یٍز     

ّب  چٌدپبیدِ یز یٍزُ اثتددایی ثدب اهکبًدبت آهَشؾدی ٍ زفدبّی ثػدیبز پدبییي،         افتبیُ، تؿکی  کالظ

ٍاقعیتی اغ  کِ ًجبید ًبییدُ گسفتِ ؾَی؛ چدسا کدِ کدبّؽ خوعید  زٍغدتبّب ثدِ یلید  هْدبخست         

غدي اشیٍاج، ثبعد  کدبّؽ خوعید      تبییبى ثدِ ؾدْسّب، کدبّؽ خوعید  کؿدَز ٍ ثدبال زفدتي        زٍغ

ّدب  زٍغدتبّب    ّدب  چٌدپبیدِ ؾددُ اغد  ٍ تٌْدب یثػدتبى      آهَش  ٍ یز ًتیدِ افصایؽ کالظ یاًؽ

پبیِ ّػتٌد. لرا اّتوبم ثِ ایي هْن ثبیدد ثدِ عٌدَاى     ّب  تکّب یازا  کالظپسخوعی  ٍ هساکص ثخؽ

 اًدزکبزاى تلقی ؾَی.  یفِ یغ ثخؽ هْوی اش ٍظ

ّب  چٌدپبیِ زا نسٍز  غبختِ، تقسیجبً یز توبم ًقبو یًیدب ٍخدَی یازی.   هػبئلی کِ تؿکی  کالظ

 2000ًبم یز هدازظ یٍلتی آهسیکب اش غبل یّد کِ ثج ( ًؿبى هی2013تحقیقبت پساّ  ٍ ییگساى )

یزقد  هَاخِ ثَیُ اغ . ّویي  24یزقد  ٍ یز هدازظ کبتَلیک ثب کبّؽ  23ثب کبّؽ  2012تب 

ّب  چٌدپبیِ اعدالم کدسیُ   تحقیقبت یک اغتساتط  هوکي ثسا  هقبثلِ ثب ایي هؿک  زا تؿکی  کالظ

ؾدًَد. غدلیوبًی ٍ   آهدَشاى یز یٍ یدب چٌدد پبیدِ یز یدک کدالظ تسکیدت هدی        اغ  کِ یز آى، یاًؽ

ع قبثد  تدَخْی زا قدسف    کٌٌدد کدِ هٌدبث   ( ٍیتٌبم زا اش خولِ کؿَزّبیی هعسفی هدی 1389ّوکبزاى)

ّب  چٌدپبیِ ًوَیُ اغ  ٍ آهدَشؼ چٌدپبیدِ زا ثدِ عٌدَاى یدک زٍؼ آهَشؾدی ثدِ        گػتسؼ کالظ

ًَیػد: ضاپدي ًیدص اش   زغوی  ؾٌبختِ ٍ خَاغتبز ازتقب  گػتسیُ آى ؾدُ اغ . ًَیػٌدُ یز ایاهِ هی

زؼ یز هٌدبي   قبًَى اقدالح آهدَشؼ ٍ پدسٍ   »خولِ کؿَزّبیی اغ  کِ ثب تكَیت قَاًیٌی اش خولِ 
ّددب  چٌدپبیددِ ثددبال ثجددسی. ثددِ گفتددِ آقددبشایُ ٍ تددالؼ کددسیُ اغددتبًدازیّب زا یز کددالظ« یٍزافتددبیُ

ّب  چٌدپبیِ یز کؿَز هدب ٍ تعددای  ییگدس اش کؿدَزّب اش     ( یز حبلی کِ تؿکی  کالظ1389فهلی)

ِ یلید  تحقد    ّب  چٌدپبیِ، ثزٍ  ًبچبز  اغ ، یز کؿَزّبیی هبًٌد آهسیکب ٍ کبًبیا، تؿکی  کالظ

 (.1392پٌبّی،گیسی )ثِ ًق  اش عصیص  ٍ حػیياّدافی ییگس قَزت هی

ٍیدطُ یز کؿدَزّب    ا  ًیػ . یز ثسخی اش کؿَزّب، ثِّب  چٌدپبیِ، پدیدُ تبشُتدزیع یز کالظ

ؾدَی. یز   ّدب  هدرّجی اغدتفبیُ هدی    اغالهی، چٌدیي قسى اغ  کِ اش ایي زٍؼ آهَشؾی یز هدزغِ

ٍ ًپبل، پیؽ اش اخجبز  ؾدى آهَشؼ اثتدایی ٍ ًیدص یز کؿدَزّبیی کدِ تحد       کؿَزّبیی هث  چیي

قدغدبلِ ثسخدَزیاز    ّدب  چٌدپبیدِ اش قدده  یدک    غلًِ اغتعوبز قدساز یاؾدتٌد، تددزیع یز کدالظ    

(. یز زاثًِ ثب تأثیسات هثجد  ٍ  1395پَز، پَز، خْبًی ٍ هٌبخبتی؛ ثِ ًق  اش عجبظ1384اغ )آقبشایُ، 

ّب ثدس فسآیٌدد یدبییّی یدبیگیس ، تحقیقدبت هتعددی         تأثیس ثَیى آىپبیِ یب ثیّب  چٌدهٌفی کالظ

ّب  چٌدپبیدِ زا  ّب اغتفبیُ اش کالظاًد. ثسخی اش آىاًدبم ؾدُ اغ  کِ ثِ ًتبیح هتفبٍتی یغ  یبفتِ

 ّدن یاًٌد ٍ ثسخی ییگس  ّبیی چَى قسائ ، زیبنی ٍ ییگس هَنَعبت فْویدًی، غَیهٌد ًوییز یزظ

ّدب  پدطٍّؽ غدلیوبًی ٍ    (. یبفت1382ِاًد )فهلی، ّب ثسؾوسیُ گًَِ کالظّبیی ثسا  ایيهحدٍیی 
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آهَشاى عبی  ٍ چٌدپبیِ یز چْدبز  ( ًؿبى یایُ اغ  کِ ثیي پیؿسف  تحكیلی یاًؽ1389ّوکبزاى )

زی ٍ ایدي تفدبٍت ثدِ ًفدع گدسٍُ      یزظ علَم، خغسافدی، فبزغدی ٍ زیبندی، تفدبٍت هعٌدبیاز ٍخدَی یا      

آهدَشاى  ّدب  اختودبعی ثدِ ًفدع یاًدؽ     عبی  ثَیُ اغ ؛ ٍلی تفبٍت ثیي غًا هْدبزت  آهَشاى یاًؽ

ّبیی اؾبزُ یازًد کدِ ایدي    ( ثِ پطٍّؽ1395ّب  چٌدپبیِ ثَیُ اغ . خبکصای، یّقبًی ٍ زش  )کالظ

؛ خیودص ٍ  2009ّدب )هبالٍغدکی،    کٌٌدد کدِ یز ثػدیبز  اش پدطٍّؽ    ًتبیح زا تأیید کسیُ ٍ اؾبزُ هدی 

ّدب   ( گدصازؼ ؾددُ اغد  کدِ کدالظ     1995؛ ٍ ٍیدي هدي،   1992؛ تَهبظ ٍ ؾبٍ، 2006ّوکبزاى، 

آهَشاى اش خولِ آگبّی اش هفَْم خدَی،  ّب  غیسؾٌبختی یاًؽچٌدپبیِ، اثسات غَیهٌد  زا ثس تَاًبیی

کٌدد   ّب  عبيفی ٍ اختوبعی یازی. ًَیػٌدُ ّوچٌیي ثِ تحقیقبتی اؾبزُ هدی اعتوبی ثِ ًفع ٍ ٍیطگی

( کِ ثیبًگس هؿکالت هعلودبى یز  2007؛ ٍ ثالم ٍ ییَاى، 1994؛ هبغَى ٍ ثسًص، 2010 )کلیک ٍ آثب ،

ّب  چٌدپبیِ یز حیًدِ ؾدٌبختی ٍ ّوچٌدیي پیؿدسف      ّب  چٌدپبیِ ٍ تأثیسات هٌفی کالظکالظ

( 1392پٌدبّی ) ّب ثَیُ اغ . ًتبیح هتفبٍت تحقی  عصیص  ٍ حػیيآهَشاى ایي کالظتحكیلی یاًؽ

ّدب  چٌدپبیدِ، تدأثیس هثجتدی ثدس پیؿدسف        ّب  آهَشؾی یز پبیِ اٍل کالظفعبلی ًؿبى یایُ اغ  

یایى، قدحج  کدسیى ٍ    ّدب یز شهیٌدِ خَاًددى، گدَؼ    آهَشاى پبیِ یٍم ّوبى کالظتحكیلی یاًؽ

ّب  پدطٍّؽ، تفدبٍت هعٌدبیاز  زا یز هیدبًگیي     هْبزت اهال یاؾتِ اغ ؛ ایي یزحبلی اغ  کِ یبفتِ

 ّب ًؿبى ًدایُ اغ . ٍ گسٍُ یز هْبزت اًؿب  آىآهَشاى ی ًوسات یاًؽ

ّب  چٌدپبیدِ یز ؾدسایًی   اًد کِ اثسثخؿی تدزیع یز کالظ ّب  ثػیبز  ًیص ًؿبى یایُ پطٍّؽ

ّدب یز اغدتفبیُ اش    ّب ٍ اثصازّب  خبقی افصایؽ یبفتِ اغ ؛ اش خولِ ثسخی پطٍّؽ کبزگیس  زٍؼثب ثِ

اًد. ثسا  هثبل، پطٍّؽ اُشتَزک، ایلودبش، آکدبى ٍ   یي تأکید کسیُّب  ًَ ا  ٍ فٌبٍز افصازّب  زایبًِ ًسم

ّدب  ثساثدس آهَشؾدی ثدسا      ّب  ایدبی فسق تسیي زاُ یّد کِ یکی اش هْن( ًؿبى هی2015) 1کبپالى

افصازّب  کبهپیَتس  یز هدازظ چٌدپبیِ ثدسا  خجدساى کوجدَی    آهَشاى یز تسکیِ، اغتفبیُ اش ًسمیاًؽ

ِ ثبؾد؛ اٍق  هعلن هی ّدب  چٌدپبیدِ یز تسکیدِ، هَاًدع اقدلی اغدتفبیُ اش       ًظدس هعلودبى کدالظ    هب ثد

ّب، ًگسؼ ٍ تدبزة هعلودبى، ندع     ًجَیى اهکبًبت ٍ شیسغبخ   ا ، عالٍُ ثس فساّنافصازّب  زایبًِ ًسم

( ًیدص یز  1395ّب ًیص ثَیُ اغ . پیس  ٍ ؾدبّی )  ّب ٍ ًگسؼ آىآهَشاى ٍ خبًَایُا  یاًؽغَای زایبًِ

آهدَشاى یختدس ٍ پػدس پبیدم ؾؿدن      ا  ثس یزگیس  تحكدیلی یاًدؽ  ؿی تأثیس آهَشؼ چٌدزغبًِپطٍّ

ّب  ایي پدطٍّؽ، ًؿدبى   اًد. یبفتِّب  چٌدپبیِ عؿبیس  یز یزظ علَم تدسثی زا ثسزغی کسیُکالظ

ّدب   آهدَشاى گدسٍُ  ؾٌبختی ٍ ؾدٌبختی( یاًدؽ  یایُ کِ ثیي یزگیس  تحكیلی )زفتبز ، علوی، زٍاى

ِ  آهَشاى آهَشؼکٌتسل، تفبٍت هعٌبیاز  ثِ ًفع یاًؽآشهبیؽ ٍ  ا ، یز ّدسیٍ  ییدُ ثب زٍؼ چٌدزغدبً

 گسٍُ یختساى ٍ پػساى ٍخَی یازی. 

( یز هًبلعِ خَی ثِ ثسزغی تأثیس يسح ّویبزهعلن یز کالظ چٌدپبیِ پسیاختدِ ٍ  1396زحوبًی )

عبل آهدَشؼ یز هددازظ چٌدپبیدِ    اعالم یاؾتِ کِ ثب اخسا  يسح ّویبزهعلن، عالٍُ ثس افصایؽ شهبى ف

                                                           
1 Ozturk, Yilmaz, Akan & Kaplan 
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ّدب  ًدَ،   ثٌد  یزٍظ، ثسٍش اًدیؿِّب  اقلی هعلوبى چٌدپبیِ اغ ، زفع هؿک  ثَیخِکِ اش یغدغِ

آهدَشاى عدالٍُ ثدس    آهَشاى، هستفع گؿدتِ ٍ یاًدؽ  ّب  ًْفتِ یاًؽاغتعدایّب  پٌْبى ٍ اثساش خالقی 

ِ یبیگیس  هًبلت یزغی اش ًظس زفتبز  ٍ پسٍزؾی ًیص ثِ غًا  اًدد. یز هقبثد ،   قبث  قجَلی ازتقب یبفتد

ّدب   ّب  چٌدپبیِ، زٍؼ( ًؿبى یایُ کِ ثسا  ایازُ کالظ1396آذز ) ًیب ٍ هحوَییبىّب  ثْويیبفتِ

کالظ، ثْتسیي اغ ؛ ثلکِ هعلن ثب تَخِ  تَاى گف  کدام زٍؼ ثسا  ایازُ هؿخكی ٍخَی ًدازی ٍ ًوی

پَز ّب  عجبظکٌد. ثسزغیّب  هعیٌی اغتفبیُ هیٍ ... اش ؾیَُّب، اهکبًبت هَخَی، شهبى ثِ تعدای پبیِ

گًَدِ   ( ًیص ًؿبى یایُ کِ ثب تَخِ ثِ فؿبز کبز  ههدبع  ثیؿدتس هعلودبى یز ایدي    1395ٍ ّوکبزاى )

کِ اًدبم اهَز ایاز  ٍ یفتس  ثب اهس تدزیع ٍ آهَشؼ ثدِ قدَزت     هدازظ ٍ ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ایي

ؾَی کدِ آهدَشؼ ٍ یدبیگیس     بیُ اش زٍؼ خَیزاّجس  یز یبیگیس  ثبع  هیؾَی، اغتفتَأم اًدبم هی

ّب ًیص ثِ ثسزغی ًظسات هعلوبى چٌدپبیِ گیس  ؾَی. ثسخی پطٍّؽآهَش، اًدبم ٍ پی تَغى خَی یاًؽ

هعلن ًوًَِ ثدِ هكدبحجِ   14( ثب 2017اًد، اش خولِ؛ هستهَیبى، ًیلی، ًكساقفْبًی ٍ حػٌی )پسیاختِ

ّدب   ّب  آهَشؾی، تعییي فعبلید  زغن هؿبثْ  ًظسات یز زٍؼًتبیح ًؿبى یایُ، علیاًد کِ پسیاختِ

 ثٌد ، یز هَزی تعییي ًَ  هَای آهَشؾی ٍ هٌبثع ًظسات هؿبثْی ًداؾتٌد.  ّب  گسٍُیبیگیس  ٍ زٍؼ

یزقد هدازظ  40حدٍی 1392غبل یز کؿَز هب ثساغبظ گصازؼ هسکص آهبز آهَشؼ ٍ پسٍزؼ یز 

(. يج  آهبز هَخَی یز هددیسی  آهدَشؼ   1395یِ ثَیُ اغ  )خبکصای؛ یّقبًی ٍ زش ، اثتدایی، چٌدپب

 61854حددٍی   1396-1397اثتدایی ایازُ ک  آهَشؼ ٍ پسٍزؼ اغتبى کسهبًؿبُ یز غبل تحكدیلی  

کالظ چٌدپبیِ یز غًا اغتبى، هؿغَل ثِ تحكدی  ّػدتٌد؛ ثٌدبثسایي     1923آهَش اثتدایی یز یاًؽ

آهَش  زا یز خَی خب  یایُ اغد ،  بیِ کِ تعدای قبث  تَخْی اش خوعی  یاًؽّب  چٌدپٍخَی کالظ

      ِ ا  هعلودبى  ٍاقعیتی پیؽ زٍ  هػؤلیي آهَشؼ ٍ پدسٍزؼ کؿدَز اغد . یز زاغدتب  تَغدعِ حسفد

ّدب اغدتفبیُ اش تددبزة شیػدتِ هعلودبى، یکدی اش       چٌدپبیِ ٍ افصایؽ اثسثخؿی تدزیع یز ایي کالظ

ّب  چٌدپبیِ خَاّد ثدَی.  ايالعبت کبزثسی  ثسا  اغتفبیُ یز ایازُ کالظغبش   تسیي هٌبثع فساّن هْن

ّب  چٌدپبیِ یز زاغتب  زؾد ّودِ  ّب  کالظّب ٍ قبثلی ّدف پطٍّؽ حبنس، ؾٌبغبیی هحدٍیی 

آهَشاى، اعن اش ذٌّی، خػوی، اختوبعی، اخالقدی ٍ عدبيفی ثدَیُ اغد . یز ایدي زاغدتب،        خبًجِ یاًؽ

 ؾَی:   ّب  شیس هًسح هی پسغؽ

ّب  چٌدپبیِ یز هدازظ اغتبى کسهبًؿبُ ثدسا  ّددای  زؾدد    ّب  کالظتسیي هحدٍیی  . هْن1

 آهَشاى، يج  تدبزة شیػتِ هعلوبى چٌدپبیِ چیػ ؟ ّوِ خبًجِ یاًؽ

ّب  چٌدپبیِ یز هدازظ اغتبى کسهبًؿبُ ثسا  ّدای  زؾدد ّودِ   ّب  کالظتسیي قبثلی  . هْن2

 ة شیػتِ هعلوبى چٌدپبیِ چیػ ؟ آهَشاى، يج  تدبزخبًجِ یاًؽ
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 ضناسیروش

ّدب اش  آٍز  یایُایي پطٍّؽ اش ًَ  هًبلعبت کیفی ثدِ ؾدیَُ پدیدازؾٌبغدی اغد  کدِ ثدسا  خودع       

پدیدازؾٌبغی یز پبزایاین غبختبزگسایی ثدب تَخدِ ثدِ    »یبفتِ اغتفبیُ کسیُ اغ . غبختبزهكبحجِ ًیوِ

گیدسی. ٌّگدبهی کدِ    ّدب ؾدک  هدی    ًگدبُ ذٌّدی آى   کٌٌدگبى ٍ یزک یب هعٌب  پدیدُ تَغى هؿبزک 

کٌٌدد، یز ٍاقدع اش هعٌدب  ؾدک  گسفتدِ اش      هؿبزک  کٌٌدگبى، یزک خَی زا اش یک هَنَ  ثیبى هدی 

کٌٌد. یز ایدي ؾدک  اش هًبلعدِ،    يسی  تعبه  اختوبعی ثب ییگساى ٍ تدبزة ؾخكی خَی قحج  هی

تس ٍ یز ًْبی  ثِ یدک  فسای ثِ الگَّب  گػتسیُّب  اگیسی، اش ییدگبُپطٍّؽ اش ثبال ثِ پبییي ؾک  هی

(. 1394؛ تسخودِ کیدبهٌؽ ٍ خبٍیدغدسایی،    2007، 1)کسغدَل ٍ پالًدَکالزک  « ؾَی.ًظسیِ ختن هی

ّب  چٌدپبیِ یز غًا اغتبى کسهبًؿدبُ یز غدبل   خبهعِ آهبز  پطٍّؽ ؾبه  کلیِ آهَشگبزاى کالظ

خبهعِ، اثتدا افسای  ثدِ قدَزت ّدفوٌدد،     ًفس ثَیُ اغ . اش ایي 1923، ثب حدن 1396-97تحكیلی 

الوقدٍز ثیؿتسیي غٌَات تدزیع زا یز هٌبي  هختلفی تدسثِ کدسیُ  ا  اًتخبة ؾدًد کِ حتیگًَِثِ

ِ   12ّب تٌْب ثب ثَیًد؛ اهب ثب تَخِ ثِ اؾجب  ًظس  یایُ ّدب یز  ًفس هكبحجِ ثِ عو  آهد. اظْدبزات ًوًَد

ّدب    تسیي ٍیطگی ثٌد  گسیید کِ هْنتحلی  هحتَا، هقَلِ خسیبى هكبحجِ، ثج  ٍ یز پبیبى اش يسی 

 ثٌد  گسیید.  ّب  چٌدپبیِ، اغتٌتبج ٍ يجقِّب  کالظيَز هحدٍیی  هثج  ٍ ّویي
 

 هایافته

ّب  چٌدپبیِ یز هددازظ اغدتبى کسهبًؿدبُ ثدسا  ّددای       ّب  کالظتسیي هحدٍیی  غؤال اٍل: هْن

 شیػتِ هعلوبى چٌدپبیِ چیػ ؟ آهَشاى، يج  تدبزةزؾد ّوِ خبًجِ یاًؽ

تددسیي  ؾددًَدگبى یز پبغدد  ثددِ پسغددؽ اٍل پددطٍّؽ، هْددنثساغددبظ تحلیدد  اظْددبزات هكددبحجِ

 اغتخساج گسیید.  ،(1خدٍل )پبًصیُ هقَلِ ثِ ؾسح  ّب  چٌدپبیِ یزّب  کالظهحدٍیی 
 های ادراک ضذه توسط آهوسگاراى چنذپایهبنذی هحذودیتهقوله (1)جذول 

هقوله 

 اصلی

های  ولههق

 فزعی
 نوونه اظهارات ضزح هقوله

 هحذودیت
کوبود وقت 

 تذریس

ّددب اهکددبى تَخددِ ثددِ تعدددی پبیددِثددب 

ّدب   ثٌد  عبی  هؿبثِ کدالظ  شهبى

پبیددِ ٍ اغددتفبیُ اش توددبم ٍقدد  تددک

کالظ ثسا  تدزیع یک پبیِ ٍخدَی  

 ًدازی.

پبیِ تودبم ٍقد  کدالظ زا قدسف     آهَشگبز کالظ تک

کٌد ٍ اغلت،  ک پبیِ هیزیص  ٍ تدزیع ّوبى یثسًبهِ

ٍق  انبفی ّن یازی؛ ٍلی هدب )آهَشگدبزاى چٌدپبیدِ(    

ثبید ّوبى شهبى زا ثسا  تدزیع یز چٌدپبیدِ تقػدین   

پبیِ تٌْدب  ّب ًػج  ثِ کالظ تککٌین ٍ ثِ تعدای پبیِ

کػس  اش شهبى زا ثسا  تدزیع یز ّسپبیدِ یز اختیدبز   

 یازین.

 

 

                                                           
1 Creswell & Plano Clark 
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 اک ضذه توسط آهوسگاراى چنذپایههای ادربنذی هحذودیتهقوله (1)جذول 

هقوله 
 اصلی

های  هقوله
 فزعی

 نوونه اظهارات ضزح هقوله

 هحذودیت

افشایص 
هحذودیت 

 سهاى

ثب ٍزٍی پبیِ ؾؿن ثِ هقًع اثتددایی،  
کوجددَی ٍقدد  تدددزیع ًػددج  ثددِ   

ؾَی؛ شیدسا  گرؾتِ ثیؿتس احػبظ هی
ّدب  عوالً یک پبیِ ثِ ثسخی اش کدالظ 

 انبفِ ؾدُ اغ .

هؿدکالت  « 6-3 -3»سایی ؾددى غیػدتن   اش شهبى اخ
ّددب  چٌدپبیددِ ههددبع  ؾدددُ کددِ اش خولددِ  کددالظ

هحدٍیی  ثیؿتس شهبى تدزیع ثِ خبيس افصایؽ تعدای 
 ّب یز یک کالظ ثَیُ اغ .پبیِ

عذم 
تخصص 
 تذریس

ثب تَخِ ثِ ایدي کدِ یزٍظ زیبندی،    
ِ  علَم ٍ ایثیدبت  ؾؿدن تبحددٍی    پبید

ثبؾدد،   شیبی  تخككی ٍ غٌگیي هی
علودددی خودددع کثیدددس  اش  تدددَاى 

آهَشگددبزاى یز تفْددین هًبلددت ثددِ   
آهَشاى، هحدٍی اغد  ٍ غدًا   یاًؽ

آهَشاى چٌدپبیِ زٍغتبیی علوی یاًؽ
ّدب   ًػج  هدازظ ؾْس  یز غدبل 

 اخیس، کبّؽ یبفتِ اغ .

آهَشاى پبیِ ؾؿدن، هدب   الشم ثَی کِ قج  اش ٍزٍی یاًؽ
)آهَشگبزاى چٌدپبیِ( ّن ثب آهَشگبزاى پبیدِ ؾؿدن یز   

ّب  تخككدی ؾدسک    خده  آهَشؼّب  نويزُیٍ
کسیین تب ثب آهدبیگی ثیؿدتس  ثدِ تددزیع علدَم،      هی

 پسیاختین. زیبنی ٍ فبزغی هی

کاهص 
ارتباط 
 عاطفی

ٍق  کسیى غبع  کبز  هدازظ ًیوِ
زٍغتبیی ٍ حدرف ثیتَتدِ یز ثیؿدتس    
هدددازظ زٍغددتبیی، ثبعدد  کددبّؽ ٍ 
حرف ازتجدبو اٍلیدب ثدب آهَشگدبزاى ٍ     

و عددبيفی هعلددن ثددب  جددبکددبّؽ ازت
آهَشاى گسییدُ ٍ کوجدَی ٍقد     یاًؽ

 تدزیع زا یٍچٌداى ًوَیُ اغ .

قجالً کِ آهَشگبزاى اش هصایب  ثیتَتِ یز زٍغتب اغدتفبیُ  
ّب  خَثی زا کسیًد، اٍقبت خبزج اش هدزغِ، فسق هی

ّدب، یزک   آهَشاى ٍ اٍلیب آىثسا  ازتجبو ثیؿتس ثب یاًؽ
 آٍزی.هی ٍخَی هتقبث  ٍ ّوکبز  زا ثِ

دضواری 
کنتزل 
کالس 
هختلط 
 نوجواناى

ؾؿن ثِ هددازظ   ثب انبفِ ؾدى پبیِ
کِ غدي ٍزٍی ثدِ    چٌدپبیِ زٍغتبیی

ثبؾددد، کٌتددسل   یٍزُ ًَخددَاًی هددی 
هخددتلى زا هخكَقددبً ثددسا   کددالظ

تس کسیُ  آهَشگبزاى خبًن خَاى هؿک 
 اغ .

ثیي یختس ٍ پػسّب، هخكَقدبً پبیدِ ؾؿدن، هػدبئلی     
این. اگس گیسی کِ هب یز ثسخَزی ثب آى یزهبًدُؾک  هی

ّددب  ثدِ اٍلیددب ازخدب  یّددین هوکددي اغد  یزگیددس    
خبًَایگی ؾک  ثگیسی ٍ یز هساخعِ ثِ زاّجس آهَشؾی 

 کٌین.ّن ّیچ کوک تخككی یزیبف  ًوی

اتالف وقت 
ناضی اس 

 عذم بيتوته

ٍقد  ؾددى هددازظ ٍ    وِعل  ًی ثِ
حرف ثیتَتِ آهَشگبزاى ٍ اغدتفبیُ اش  
غیػتن گسهبیؿی ثخبز  یز هدازظ 
یز فك  غسهب ٍ ییس زغیدى هعلوبى 
  ِ ا   ثِ هح  کبز، شهبى قبثد  هالحظد

اش ٍق  تدزیع، قدسف گدسم کدسیى    
 گسیی.فهب  کالظ هی

شهبى تددزیع یز کدالظ چٌدپبیدِ ثدِ خدَی  خدَی       
ٍق  هب قسف هػدبئ   ٍق  ثخؿی اش هحدٍی اغ ، آى

ؾَی. هثالً شهػتبى تدب کدالظ زا گدسم ٍ    ا  هی حبؾیِ
 یّین.آهبیُ کٌین عوالً غبع  اٍل زا اش یغ  هی

توجهی بی
به بزخی اس 

 دروس

عدم تَخِ کبفی ثدِ تددزیع یزٍظ   
ثدددًی، اًؿددب، قددسآى ٍ   ، تسثیدد ٌّددس
ّب  آغوبًی ثدِ علد  کوجدَی     ّدیِ

ٍق  ٍ پدسیاختي ثدِ یزٍظ علدَم ٍ    
ی ٍ فبزغددی کددِ هددَزی تَخددِ زیبندد

 ّب اغ .زاّجساى آهَشؾی ٍ خبًَایُ

ّب  علَم ٍ زیبنی ٍ زاّجساى آهَشؾی ثیؿتس ثِ یزظ
کٌٌدد کدِ   یٌّد ٍ ثِ هب تَقیِ هدی فبزغی اّوی  هی

ٍق  کالظ زا ثیؿتس قسف ایدي یزٍظ کٌدین. حتدی    
يَز ّػتٌد. هب ّدن کدِ    ّب ّن ّویيثعهی اش خبًَایُ

بز ّػدتین کدِ ّودیي کدبز زا     کوجَی ٍق  یازین، ًبچ
 اًدبم یّین.

 



 67                                                      ... تجارب براساس چندپایه های کالس های هحدودیت و ها هزیت 

 های ادراک ضذه توسط آهوسگاراى چنذپایهبنذی هحذودیتهقوله (1)جذول 

هقوله 
 اصلی

های  هقوله
 فزعی

 نوونه اظهارات ضزح هقوله

 

عذم اهکاى 
استفاده اس 

هشایای کالس 
 چنذپایه

آهددَشاى یز  علدد  آهددبز کددن یاًددؽثددِ 
د  ٍ ثٌد  ّب  هتفبٍت، اهکبى گدسٍُ  پبیِ

اغدددتفبیُ اش هصایدددب  آى یز هددددازظ 
 ثبؾد. زًگ هی پبیِ، کن چٌد

آهدَش یازیدن ٍ    ّب فقى یدک یاًدؽ  هب یز ثعهی اش پبیِ
ّب ثبید ثٌد  هعٌب ًدازی ٍ ثچًِبم گسٍُعوالً چیص  ثِ 

 تس ثبؾٌد. ّب  ثصزگتبثع گسٍُ

 ضعف هشایا
گًَِ هصایب  هبلی ٍ تؿَیقی  ًجَی ّیچ

پبیِ ًػج  ثِ ثسا  آهَشگبزاى چٌد
 پبیِهصایب  آهَشگبزاى تک

ّیچ اهتیبش هبلی یب حتی تؿَیقی یب اهکبًدبت خبقدی   
 ثسا  آهَشگبزاى چٌدپبیِ ٍخَی ًدازی.

حجن سیاد 
 هحتوا

ّدب  یزغدی ثدسا      حدن ثبال  کتدبة 
ّب  هدازظ هعوَلی  چٌدپبیِ )اش کتبة
ؾددَی ٍ کتدبثی هتٌبغددت   اغدتفبیُ هدی  

( ٍ ثِ ّب  چٌدپبیِ تدٍیي ًؿدُکالظ
تجع آى، کوجدَی ٍقد  ٍ حددن کدبز      

 شیبی هعلوبى

غدَم شهدبى هعودَل زا یز    یز کالظ غِ پبیِ هدب یدک  
اختیبز یازین کِ ثبید یز ایي شهبى، ّوبى هحتدَا زا ثدب   

 ثٌد  تدزیع کٌین. ّوبى ثبزم

عذم آهوسش 
 آهوسگاراى

ًدیددُ ٍ عددم تَخدِ     هعلوبى آهدَشؼ 
ایازات آهَشؼ ٍ پدسٍزؼ ثدِ ندسٍزت    

ّدددددب  ز  هػدددددتوس یٍزُثسگدددددصا
ّددب  تَاًوٌدغددبش  هعلوددبى کددالظ 

 چٌدپبیِ

خدده ، آهَشگدبزاى   ندوي  ّدب  زیدص  یٍزُ یز ثسًبهِ
چٌدپبیِ، اٍلَی  آخس آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ّػتٌد ٍ اآلى 

 این.چٌد غبل اغ  کِ یٍزُ تخككی ًداؾتِ

راهبزاى 
 آهوسضی

 غيزهتخصص

ًبآگددددبّی زاّجددددساى آهَشؾددددی اش  
ِ ٍ ّدددب  کدددالظ چٌدپبیددد  ٍیطگدددی
 ّبّب  تدزیع یز ایي کالظ هْبزت

 

کدِ زاّجدس آهَشؾدی اش هعلودبى ثبتدسثدِ       ثِ خب  ایي
اًتخبة ؾًَد، قسفبً ثساغبظ زاثًِ ٍ ثِ ثْبًدِ هددزک   

کدِ الفجدب  تددزیع     ؾًَدتحكیلی ثبالتس اًتخبة هی
ّب یز هػدبئ    یاًٌد ٍ اغلت، یخبل  آىچٌدپبیِ زا ًوی

 کٌد.آهَشؾی، هؿکالت زا ههبع  هی

عذم وجود 
 تجهيشات

عدم ٍخَی ٍغبی  ٍ اهکبًبت آهَشؾدی  
ٍ آشهبیؿگبّی ٍ حتی کالظ هٌبغت ٍ 

 ثصزگ

 

تسیي ٍغبی  ٍ حتی اثصازّب  غبیُ هبًٌدد   هب اش کَچک
ثْدسُ ّػدتین ٍ   تسیي ٍغبی  آشهبیؿگبّی ثدی اثتدایی

ِ حتی فهب  کالظ ّدب  ّب، اغلت خب  کبفی ثسا  ثچد
 ّن ًدازی.

 ضعف فزهنگی
غددَای کددِ  غددَای ٍ ثددی  کددن اٍلیددب 

یزغی کوکی ثدِ   تَاًٌد یز شهیٌِ ًوی

 فسشًدؾبى ًوبیٌد.

یز هدازظ ییگس، ثخؿی اش کبز هعلن زا پدز ٍ هبیزّدب  

یٌّدد ٍ زٍ  تکدبلی  آًْدب ًظدبزت یازًدد؛      اًدبم هی

هددازظ چٌدپبیدِ یز هٌدبيقی اغد  کدِ       کِ یزحبلی

 غَای ّػتٌد.اغلت اٍلیب، ثی

 ضعف اقتصادی

کِ اغلت هدازظ چٌدپبیدِ   ایيثِ یلی  

یز هٌدددبي  زٍغدددتبیی ثدددب اهکبًدددبت 

اقتكبی  نعی  ٍ یب هٌبي  عؿدبیس   

قساز یاؾتِ کدِ اش يسید  کؿدبٍزش  ٍ    

کٌٌد ٍ یاهداز  غٌتی اهساز هعبؼ هی

ّب  خبقدی  آهَشاى ثبید یز شهبى یاًؽ

ثسا  کوک یز اهَز کؿبٍزش  هدزغدِ  

زا تددسک کٌٌددد، هحدددٍیی  شهددبًی    

 .گسییههبع  هی

ّدب ّػدتٌد ٍ هدب یز    کبز خبًَایُ آهَشاى هب کوکیاًؽ

ّدب  آهَشؾدی زا هحددٍی    ایبهی اش غبل اخجبزاً فعبلی 

ّب یز اهَز کؿدبٍزش  ٍ اقتكدبی  ثدِ    کٌین تب ثچِهی

 خبًَایُ کوک کٌٌد.
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ّب  چٌدپبیِ یز هدازظ اغدتبى کسهبًؿدبُ ثدسا  ّددای      ّب  کالظتسیي قبثلی  غؤال یٍم: هْن

 آهَشاى، يج  تدبزة شیػتِ هعلوبى چٌدپبیِ چیػ ؟  ًجِ یاًؽزؾد ّوِ خب

ّدب    تسیي هصی  ؾًَدگبى یز پبغ  ثِ غؤال یٍم پطٍّؽ، هْنثساغبظ تحلی  اظْبزات هكبحجِ 

 اغتخساج گسیید. (،2)ّب  چٌدپبیِ یز ًِ هقَلِ ثِ ؾسح خدٍلکالظ
 یه های ادراک ضذه توسط آهوسگاراى چنذپابنذی هشیتهقوله (2)جذول 

هقوله 

 اصلی
 نوونه اظهارات ضزح هقوله هقوله های فزعی

 هشیت

 ارتباط عاطفی

ّدب هخكَقدبً اگدس آهدبز      یز ایي کالظ

یدددک پبیدددِ کدددن ثبؾدددد، هعلدددن ثدددب 

آهَشاى، ازتجبو عبيفی ثیؿدتس    یاًؽ

 کٌد. ثسقساز هی

آهدَشاى ّدس   چَى ثبید ثدِ فعبلید  یاًدؽ   

پبیددِ، ًظددبزت ًصییددک یاؾددتِ ٍ ثددسا     

بًدِ  گسٍُ، تَندیحبت خداگ ّسکدام یب ّس 

ثددددّین، قدددویوی  ثیؿدددتس  ؾدددک   

 گیسی. هی

 آسادی عول

  ِ ثٌدد   هعلن یز ایازُ کدالظ ٍ ثَیخد

شهبى کالظ، آشای  عو  یازی ٍ اش ایي 

تَاًد یز اختكبـ شهدبى ثدِ    يسی  هی

ّددب ٍ یزٍظ هختلدد  ثسحػددت  پبیددِ

 ؾسایى ٍ ًیبش، تغییس ایدبی کٌد.

 ّس ٍق  کِ یک پبیدِ، پیؿدسف  هٌبغدت   

ّب ثدسا    تَاًین اش ٍق  آىیاؾتِ ثبؾد، هی

ِ   زغیدگی ثِ یاًدؽ  ّدب    آهدَشاى یدب پبید

 تس اغتفبیُ کٌین.نعی 

 پذیزیانعطاف

سح هعلن اختیبز ثیؿتس  یز اًتخبة يد 

آزایددؽ ٍ چیددٌؽ کددالظ یاؾددتِ ٍ   

تَاًد یز ایي شهیٌِ هٌعًد  عود     هی

 کٌد.

ثٌدد  ٍ   ّب  هختل  گسٍُتَاًین ؾک هی

ّب زا ثسحػت ؾدسایى  ثچِتستیت ًؿػتي 

 اًتخبة کٌین.

 گزیخليفه

آهَشاى هػدتعد  اهکبى اغتفبیُ اش یاًؽ

ّب  ثبالتس ثسا  تددزیع ٍ کودک   پبیِ

ِ  ثِ یاًدؽ  تدس   ّدب  پدبییي  آهدَشاى پبید

 فساّن اغ .

اغلت ثِ یلی  هحدٍیی  ٍق  ثبیدد ثدسا    

 ِ ّدددب  اٍل ٍ یٍم اش  تددددزیع یز پبیددد

فبیُ ّددب  ثددبالتس اغددتآهددَشاى پبیددِ یاًددؽ

 کٌین. هی

 تذریس جبزانی

آهدَشاى ندعی    اهکبى اغتفبیُ یاًدؽ 

ّب  ثبالتس، ٌّگدبم تددزیع هعلدن    پبیِ

 تس.ّب  پبییي آهَشاى پبیِثسا  یاًؽ

آهَشاى، نع  پبیِ یاؾتِ ٍ ثسخی اش یاًؽ

ّدب   هفبّین ٍ هحتَاّب  پبیِ زا یز غدبل 

یز پبیددِ ثددبالتس، ٍ اًددد؛ اٍلیددِ یددبی ًگسفتددِ

اًدد کدِ ثدِ ًبچدبز ثبیدد ثدب       ؾددُ ًدبم   ثج 

ّدب   قجلی هددیاً ثِ فعبلی  ّب  پبیِ ثچِ

 یبیگیس  ثپسیاشًد.

تثبيت یادگيزی در 

 گزیاثز خليفه

آهَش پبیدِ ثدبالتس ثدسا     شهبًی کِ یاًؽ

تس تددزیع  ّب  پبییيآهَشاى پبیِ یاًؽ

کٌد، یبیگیس  خَیؼ ًیدص تثجید    هی

کٌد ٍ ثدِ  ؾدُ، عو  ثیؿتس  پیدا هی

 ؾَی.یس  هعٌبیاز تجدی  هییبیگ

ّبیی کِ ثسا  تدزیع ثِ هعلن کودک  ثچِ

کٌٌدد، یزک ثْتدس  اش هًبلدت پیددا     هی

تَاًٌدد هًبلدت تددزیع ؾددُ     کسیُ ٍ هی

تَغددى خَیؾددبى زا ثددِ هجبحدد  خدیددد، 

 هستجى غبشًد.
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 های ادراک ضذه توسط آهوسگاراى چنذپایه بنذی هشیتهقوله (2)جذول 

هقوله 

 اصلی
 نوونه اظهارات ضزح هقوله زعیهقوله های ف

 هشیت

های  تعاهل در فعاليت

 ورسضی و هنزی

ِ ایغبم ٍ تلفی  یاًؽ ّدب   آهَشاى پبید

ّددب  ٍزشؾددی ٍ  هختلدد  یز فعبلیدد  

ٌّس ، هَخت تجبیل تدسثدِ ٍ تعبهد    

 ؾَی.ّب هییز ایي شهیٌِ

تدس  ثسا  ٍزشؼ ٍ ٌّس، کبز هب خیلی زاح 

ّدب   اغ  )الجتِ اگس فسق  پسیاختي ثِ آى

 ِ ّدب خیلدی ثدِ ّوددیگس     ثبؾد(. چَى ثچد

 کٌٌد.کوک هی

های توسعه ههارت

 اجتواعی و ارتباطی

غددي یز آهددَشاى غیددسّنتعبهد  یاًددؽ 

ّدددب  ٍزشؾدددی ٍ ٌّدددس  ٍ فعبلیددد 

هؿبزک  یز فسآیٌدد تددزیع، هَخدت    

ّدب   اًتقبل تددبزة ٍ تَغدعِ هْدبزت   

آهددَشاى یاًددؽ اختوددبعی ٍ ازتجددبيی

ع گددسیی ٍ یز ّوددیي شهیٌددِ حدد هددی

ّب تقَید   ّوکبز  ٍ کبزگسٍّی یز آى

 ؾَی.هی

ّدب    ّب اش ثچِّب  چٌدپبیِ یز یزظثچِ

تس ّػتٌد؛ ٍلی یزعَل، یک پبیِ، نعی 

ِ  خیلی اختوبعی ّدب   تسًد ٍ چَى ثدب ثچد

غي ازتجدبو یازًدد،   خٌع ٍ غیسّنغیسّن

کِ الجتِ ثب هؿدکالتی   زؾد ثیؿتس  یازًد

 ًیص ّوساُ اغ .

خودراهبزی در 

 یت یادگيزیهذیز

ّدب ٍ تکدبلی    ثب تَخِ ثِ ًدَ  فعبلید   

آهدَشاى  یبیگیس ، پع اش هدتی یاًدؽ 

ثِ غًحی اش خدَیزاّجس  ٍ هددیسی    

 زغٌد.ثس یبیگیس  خَی هی

ّب چَى ثیؿدتس ثدب ّوددیگس فعبلید      ثچِ

کٌٌددد، هْددبزت اغددتفبیُ اش هٌددبثع    هددی

 ؾَی.ّب تقَی  هییبیگیس  یز آى

 

 گيزیبحث و نتيجه

ّب ٍ هصایبیی قبثد  اغدتٌتبج ثدَیُ کدِ     ّب، هحدٍیی اظْبزات ثج  ؾدُ یز فسآیٌد هكبحجِیز تحلی  

ّب  پیؿیي ًیص تأیید ؾدُ اغ  ٍ ٍاثػتگی کوتس  ثِ ؾسایى هکدبًی ٍ   ّب تَغى پطٍّؽ ثسخی اش آى

ّدب ًبؾدی اش تغییدس غدبختبز آهدَشؼ      شهبًی یاؾتِ ٍ قبثلی  تعوین ثیؿتس  یازی. ثسخدی هحددٍیی   

( ثَیُ ٍ ثسخی ًیدص ثػدتگی شیدبی  ثدِ ؾدسایى اقلیودی، اقتكدبی  ٍ        6-3-3حبل  فعلی ) عوَهی ثِ

آیدد  ؾًَدگبى ثسهیچِ اش تأکید هكبحجِاختوبعی زٍغتب ٍ هدیسی  آهَشؼ ٍ پسٍزؼ هًٌقِ یازی. آى

تَاًدد فسقدتی ثدسا  تحقد  اّدداف      کِ هحدٍیی  ثبؾد هدی  ایي اغ  کِ کالظ چٌدپبیِ ثیؽ اش آى

خبًجِ کَیکبى ٍ تَخِ ثِ اثعبی خػدوی، عدبيفی، اختودبعی ٍ    یز زاغتب  زؾد ّوِ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ

ّب  ًبؾی اش نع  هدیسی  ٍ یدب ؾدسایى    اهب ثسخی هحدٍیی ؛ ّب ثبؾد اخالقی یز کٌبز ثعد ذٌّی آى

اقتكبی  ٍ اختوبعی هًٌقِ، تحق  ایي اّداف زا ثب هؿدک  هَاخدِ غدبختِ کدِ ثدب ثسخدی تدداثیس ٍ        

ّب  کدالى ٍ  ّب ًیص ًبؾی اش ثسًبهِثبؾٌد. ثسخی ییگس اش هحدٍیی تی قبث  زفع هیّب  هدیسیحوبی 

غبختبز هتوسکص ًظبم آهَشؾی اغ  کِ ٍزٍی ثِ آًْب خبزج اش حیًدِ اختیدبزات ٍ تدَاى هددیسیتی یز     

( 6-3-3تسیي ایي هَازی، تغییس غبختبز ًظدبم آهَشؾدی ثدِ )    غًا هًٌقِ ٍ اغتبى اغ . اش خولِ هْن
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ّب  چٌدپبیِ ثدِ ؾدؽ پبیدِ    . تغییس غبختبز آهَشؼ عوَهی هَخت ؾدُ تب ثػیبز  اش کالظثبؾد هی

ّب  شیس زا ثِ قدَزت ههدبع  ثدِ ًظدبم هددازظ چٌدپبیدِ       ازتقب یبثد کِ ایي افصایؽ پبیِ، هحدٍیی 

کدِ   تس ؾدُ اغ ؛ حهَز پبیِ ؾؿنتس ٍ هحػَظ تحوی  کسیُ اغ : هحدٍیی  شهبًی تدزیع، ثیؽ

ّب  هختلى زا ثدسا  هعلودبى، ثػدیبز    َشاى ًَخَاى یز ثحساى ثلَ  اغ ، کٌتسل کالظآهؾبه  یاًؽ

یّد؛ ثب تَخِ ثِ هبّی  تخككی ثسخدی  ّب زا افصایؽ هییؾَازتس غبختِ ٍ احتوبل ثسٍش ثسخی آغیت

اش یزٍظ پبیِ ؾؿن ٍ عدم آهبیگی آهَشگبزاى ثدسا  تددزیع ایدي هفدبّین تخككدی، غدًا علودی        

 بیِ یز هدازظ چٌدپبیِ کبّؽ یبفتِ اغ . آهَشاى ایي پ یاًؽ

چٌدیي عولکدسی   ّب  ثیبى ؾدُ شیس ًیص ثِ هیصاى شیبی  ثِ ؾسایى ثدَهی زٍغدتب ٍ ّدن   هحدٍیی 

ا  ثِ هًٌقِ ییگس هتفبٍت ثبؾد. ایي هدیسی  هٌبي  آهَشؾی ثػتگی یاؾتِ ٍ هوکي اغ  اش هًٌقِ

یَُ اًتخبة زاّجساى آهَشؾدی کدِ یز   ّب ؾبه  هػبئ  ثْداؾتی یز فهب  هحدٍی کالظ؛ ؾ هحدٍیی 

هَازی  هٌدس ثِ اًتخبة افسای  ؾدُ کِ تَاًبیی الشم ثسا  تػْی  ؾسایى تدزیع هعلودبى چٌدپبیدِ   

آهدَشاى یز  اًدد؛ الدصام یاًدؽ   زا ًدازًد ٍ حتی گبّی هَخت ثسٍش هؿکالتی ثسا  هعلوبى چٌدپبیِ ؾدُ

تأهیي هعبؼ خبًَایُ؛ عددم تؿدکی  هػدتوس    ّب  اقتكبی  ٍ ثسخی اش هٌبي  ثِ هؿبزک  یز فعبلی 

ّب  تَاًوٌدغدبش  آهَشگدبزاى چٌدپبیدِ؛ عددم اّتودبم آهدَشؼ ٍ پدسٍزؼ هًٌقدِ ثدِ تدْیدص           یٍزُ

غَای  ٍالدیي ٍ عدم تَاًدبیی ثدسا  هؿدبزک      ّب  چٌدپبیِ ثِ اثصازّب  آهَشؾی ٍ زایبًِ؛ ٍ کن کالظ

 یز فسآیٌد تدزیع ٍ یبیگیس  فسشًدؾبى اغ .  

زیص  کالى ٍ هتوسکص ًظبم آهَشؾی اغ  کدِ  ّب  اغتٌتبج ؾدُ شیس ًیص ًبؾی اش ثسًبهِهحدٍیی 

ّب یز غًا اختیبزات ٍ اهکبًبت هعلن یب آهَشؼ ٍ پسٍزؼ هًٌقِ ٍ اغتبى ًیػ . ایدي   ح  ٍ فك  آى

ّب ًیص ؾبه  نع  اعتجبز  هدازظ چٌدپبیِ ٍ عدم تَخِ خبـ ثِ تدْیص ایي هددازظ ثدِ    هحدٍیی 

ٍق  ؾددى هددازظ ٍ حدرف ثیتَتدِ آهَشگدبزاى؛ عددم        آهَشؼ الکتسًٍیکی ٍ هدبش ؛ ًیوِاثصازّب  

ؾًَدگبى اش افصایؽ ح  خده   اختكبـ هصایب  هبلی ثِ آهَشگبزاى چٌدپبیِ اغ . ثسخی اش هكبحجِ

اًدد؛  یز زٍغتب ثِ عٌَاى یک عبه  اًگیصؾی ثسا  افصایؽ اثسثخؿی تدزیع هعلوبى چٌدپبیِ یبی کسیُ

تَاًد ثساًگیصاًٌدُ ثبؾدد، ثدِ عٌدَاى یدک هحددٍیی  ثیدبى       ییگس ّویي عبه  زا اگسچِ هی ٍلی ثسخی

ّب ایي ثَیُ کِ ایي افصایؽ ح  خده  یز زٍغدتب هَخدت افدصایؽ یزخَاغد       اًد. اغتدالل آىکسیُ

کبزکٌبى ایاز  ٍ آهَشؾی یازا  غَاث  ثبال ٍ ًصییک ثِ ثبشًؿػتگی ثسا  خده  یز زٍغتب ؾدُ اغ  

ییدُ زا یز ایي زٍغتبّب کبّؽ  هٌد، ثبتدسثِ ٍ آهَشؼ، عالقِ ًتیدِ، اهکبى حهَز هعلوبى خَاىکِ یز 

ّدب   ّب  عوَهی کالظّب  چٌدپبیِ ّوبى هصی یّد. تقسیجبً توبم هصایب  ثیبى ؾدُ ثسا  کالظهی

اًدد. اش  ُّدب زا تأییدد کدسی    ّب  یاخلی ٍ خبزخی آى چٌدپبیِ یز توبم ًقبو یًیب ثَیُ کِ ثسخی پطٍّؽ

( یز آهسیکب، حدداییبى، هحودَی ، زندبپَز ٍ    2013خولِ پساّ ، یاگالظ، خبًػَى ٍ ٍغ  اغوی  )

ّدب  ( یز ایساى ًیص ٍخَی ایي هصی 2017شایُ، ًیلی، ًكساقفْبًی ٍ حػٌی )( ٍ هستهَ 1394اییت )

 اًد. ّب  چٌدپبیِ، تأیید کسیُزا ثسا  کالظ
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ّدب  چٌدپبیدِ   یّد کِ کالظٌِ یز غبیس کؿَزّب ًؿبى هیّب  ایي پطٍّؽ ٍ هًبلعِ پیؿییبفتِ

قدَزت ّدفوٌدد ٍ   تَاًد ثسا  هٌبي  کن خوعی  ثًِِ یک هحدٍیی ، ثلکِ یک فسق  اغ  کِ هی

ّب  چٌدپبیِ یز هٌدبي  زٍغدتبیی   کِ کالظ زیص  ؾدُ هَزی اغتفبیُ قساز گیسی. ثب تَخِ ثِ ایيثسًبهِ

هٌدبي ، چٌبًچدِ هحتَاّدب ٍ     سایى اقتكدبی  اختودبعی ایدي   ؾَی ٍ ًظدس ثدِ ؾد   ٍ عؿبیس  ثسقساز هی

ّب  آهَشؾی هجتٌی ثس غَایآهَش  تبثعی ٍ هتٌبغت ثب ؾسایى ایي هٌبي ، تدٍیي ٍ اخسا گسیی،  ثسًبهِ

پبیدِ، خكَقدبً یز تَغدعِ     ّدب  تدک  هساتت اثسثخؿی ثیؿتس  ًػج  ثِ کالظّب  چٌدپبیِ ثِکالظ

ّدب   ّدب  چٌدپبیدِ ًػدج  ثدِ کدالظ     یاؾ . اگسچِ کالظ ّب  اختوبعی ٍ ازتجبيی خَاّدهْبزت

ِ  ثبؾد؛ ٍلی ایي کدالظ آهَشاى هیّبیی ثسا  زؾد ذٌّی یاًؽپبیِ یازا  هحدٍیی  تک هساتدت،  ّدب ثد

قبثلی  ثیؿتس  ثسا  زؾد خػوی، اخالقی، اختوبعی ٍ عبيفی یازًد. الجتِ ایي اثسثخؿدی هٌدَو ثدِ    

ًبپریس تَغى هدیساى آهَشؾدی ٍ  عٌَاى ٍاقعیتی اختٌبة ِّب  چٌدپبیِ ثپریسؼ نسٍزت ٍخَی کالظ

 ّب اغ .تَخِ ٍیطُ ثِ ایي کالظ

ّب  چٌدپبیِ ؾسک  کٌٌدُ یز ایدي پدطٍّؽ ٍ تدصیدِ ٍ    ثب تَخِ ثِ تدبزة شیػتِ هعلوبى کالظ

تحلی  ایي تدبزة، پیؿٌْبیات ذی  یز یٍ غًا هختل  ازائِ ؾددُ کدِ ایدي پیؿدٌْبیات ثدِ تأییدد       

 دگبى ًیص زغیدُ اغ .ؾًَهكبحجِ

 ال . پیؿٌْبیات یز غًا ٍشازتی

 ّب  چٌدپبیِ؛  اعوبل هصایب  زیبلی خبـ یزحکن هعلوبى کالظ. 1

ّب  چٌدپبیِ ثب تَخِ ثِ اقَل غَایآهَش  تدبثعی.  تدٍیي هحتَاّب  آهَشؾی هخكَـ کالظ. 2

ثدِ ؾدْس تؿدکی     خوعی  ٍ هػتعد هْبخست  ّب  چٌدپبیِ یز هٌبي  زٍغتبیی کنثػیبز  اش کالظ

گسیی. تدبزة خَاهدع هَفد  ًؿدبى یایُ کدِ چٌبًچدِ هحتَاّدب  آهَشؾدی یز زاغدتب  ازتقدب           هی

ّب  ثَهی تدٍیي ٍ ازائِ گدسیی، ّدن ثدب    ّب  شًدگی یز ؾسایى خبـ هًٌقِ ٍ آؾٌبیی ثب حسفِ هْبزت

کبّؽ توبی  ثِ هْبخست، خوعی  زٍغتبیی ّودساُ اغد  ٍ ّدن اّدداف آهدَشؼ ٍ پدسٍزؼ تحقد         

( ًیص هعتقد اغ  یکی اش ٍظبی  هدزغِ زٍغتبیی ایدي اغد    1392یبثد. الٍگساٍ، تسخوِ غویعی ) یه

کِ ثِ کَیکبى ثیبهَشی ثِ خب  ٍاثػتگی ثِ هحیى، ثس آى چیدسُ ؾدًَد. کَیکدبى زٍغدتبیی ثدِ ایدي       

ّدب   ا  کػت کٌٌد. هٌظَز ایي ًیػ  کِ تسثی  کؿبٍزش  ثدس آى هٌظَز ثبید تعلیوبت ثٌیبًی ؾبیػتِ

 ّب اغتفبیُ ؾَی؛ تحوی  ؾَی، ثلکِ اش کؿبٍزش  ثبید ثسا  تسثی  آى

الصحوِ ثِ هعلن اش یک يسف، هَخدت افدصایؽ   یٍ ٍقتِ کسیى هدازظ چٌدپبیِ ثب پسیاخ  ح . 3

ؾدَی ٍ اش يدسف ییگدس شهدبى     ّدب هدی   ّدب  آى آهَشاى ٍ خبًَایُتعبه  ٍ ازتجبو عبيفی هعلن ثب یاًؽ

 کٌد؛آٍزی، ایي هَزی، اهکبى ثیتَتِ هعلن زا ًیص فساّن هی ثیؿتس  ثسا  تدزیع فساّن هی

 ّب  ازشیبثی عولکسی هعلوبى چٌدپبیِ ثِ قَزت اختكبقی؛تدٍیي هالک. 4

 ّب  اعتجبز .ًبهِتخكیف اعتجبزات خبـ ثسا  هدازظ چٌدپبیِ یز هَافق . 5

 



      7931 تابستاى /(8)پیاپی 2شواره  سوم/سال  ای هعلن/ فصلناهة توسعة حرفه                            72  

 ة. پیؿٌْبیات یز غًا هٌبي  آهَشؾی
 آهَشؼ نوي خده  ثسا  هعلوبى چٌدپبیِ؛ّب  . تدازک ٍ اخسا  هػتوس یٍز1ُ

 اًدیؿی هعلوبى چٌدپبیِ یز قبلت گسٍُ آهَشؾی چٌدپبیِ؛. تدازک خلػبت هػتوس ّن2

افصازّدب   افصازّدب ٍ غدخ   ّب ثِ ًدسم ّب  چٌدپبیِ ٍ تدْیص ایي کالظ. تَخِ اعتجبز  ثِ کالظ3

ّدب   ْی  یدبیگیس  یز کدالظ  تسیي زاّکبزّب  غلجِ ثس هحدٍیی  شهدبى ٍ تػد   آهَشؾی. یکی اش هْن

افصازّدب   ؾًَدگبى قساز گسفتِ، اغدتفبیُ اش اثصازّدب  فٌدبٍز  ٍ ًدسم     چٌدپبیِ کِ هَزی تأکید هكبحجِ

( یز 2015ٍ ّوکدبزاى )  1اشخولدِ تحقیقدبت اُشتدَزک    آهَشؾی اغ . ثِ عالٍُ، ثػیبز  اش تحقیقبت )

ّب  خدید ٍ اثصازّب  تفبیُ اش فٌبٍز یٌّد کِ اغ ( یز ایساى( ًؿبى هی1395تسکیِ ٍ پیس  ٍ ؾبّی )

ّدب  چٌدپبیدِ، افدصایؽ اثسثخؿدی     ّب  تدزیع یز کالظتَاًد ثب کبّؽ هحدٍیی ا  هیچٌدزغبًِ

 ّب زا تهویي ًوبید؛تدزیع یز ایي کالظ

. اًتخبة زاّجساى آهَشؾی کِ عالٍُ ثس تحكدیالت هدستجى یاًؿدگبّی، یازا  غدَاث  ٍتددبزة      4

 پبیِ ثبؾٌد؛ب  چٌدپبیِ ٍ تکّهَف  یز تدزیع کالظ

 ّب  چٌدپبیِ؛. اًتخبة هعلوبى ثَهی ثسا  کالظ5

ّدب  چٌدپبیدِ یز هددازظ قجلدی، ثددٍى      هٌد ٍ هَف  کالظ. اهکبى تداٍم خده  هعلوبى عالق6ِ

 ؾسک  یز غبشهبًدّی غبالًِ؛

ٍ  . تفَیم اختیبزات ثیؿتس ثِ هعلوبى چٌدپبیِ یز اًتخبة غدبعبت تؿدکی  کدالظ ٍ يساحدی    7

 ّب  یبیگیس  خال  ٍ خبزج اش هحیى کالظ؛اخسا  فعبلی 

 خَاز ثِ یٍ گسٍُ هتٌبغت غٌی یب خٌػی.ّب  چٌدپبیِ هٌبي  ّنالوقدٍز تسکیت کالظ. حتی8

 ّب  چٌدپبیِج. پیؿٌْبیاتی ثسا  هعلوبى کالظ
وس ٍ هدؤثس ثدب   . ؾٌبغبیی ٍ اغتفبیُ اش اهکبًبت ٍ اغتعدایّب  ثبلقَُ ٍالدیي اش يسی  تعبه  هػدت 1

 ّب؛ آى

 الَقَل؛ . اغتفبیُ حداکثس  اش اثصازّب  فٌبٍز  یز یغتسظ )گَؾی ّوساُ، تجل  ٍ ...( ٍ هوکي2

 ّب  هؿبزکتی ٍ یغتیبزهعلن هتٌبغت ثب ؾسایى ٍ هحتَا؛. اغتفبیُ اش زٍؼ3

ّدب   اًدیؿدی ٍ ایددبی گدسٍُ   . ازتجبو هػتوس ثب غبیس هعلوبى چٌدپبیِ ثِ قدَزت خلػدبت ّدن   4

 خككی یز فهب  هدبش ؛ت

 ّب یز آهَشؼ؛ آهَشاى ٍ عالی  آىّب  ٍاقعی شًدگی یاًؽ. اغتفبیُ حداکثس  اش هَقعی 5

 . ایدبی اهکبى اغکبى یز هح  خده  ثسا  هعلوبى؛6

ّدب ٍ  ّب  اقتكبی  ٍ کودک ثدِ خدبًَایُ   آهَشاى ثِ قَزت گسٍّی یز فعبلی . اغتفبیُ اش یاًؽ7

 دزیع.اغتفبیُ اش ایي فهب ثسا  ت

 

                                                           
1. Ozturk 
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 هنابع

 . تْساى: ًؿس آییط.ّب  چٌدپبیِزاٌّوب  آهَشؼ یز کالظ(. 1389آقبشایُ، هحسم؛ ٍ فهلی، زخػبزُ. )

(. تَقدی  تددبزة ٍ ایزاک   1394حدایاى، کلثَم؛ هحوَی ، فیسٍش؛ زنبپَز، یَغ ؛ ٍ اییت، یَغد . )  ثؿیس 

ّب  پطٍّؽهٌبي  زٍغتبیی کلیجس.  ّب  چٌدپبیِ یٍزُ اثتداییهعلوبى ٍ کبزؾٌبغبى اش آهَشؼ یز کالظ
 .107-120(، 7)2، آهَشؼ ٍ یبیگیس 

هًبلعدبت  ایازُ ٍ هددیسی  کدالظ یزغدی چٌدپبیدِ.      . ؾدیَُ (1396آذز، تدَزج. )  ًیب، غیٌب؛ ٍ هحوَییبىثْوي
 .135-144(، 2/1)3. ؾٌبغی ٍ علَم تسثیتی زٍاى

آهدَشاى یختدس ٍ   ا  ثس یزگیس  تحكیلی یاًؽ(. تأثیس آهَشؼ چٌدزغب1395ًِپیس ، هَغی؛ ٍ ؾبّی، زقیِ. )

 .11-19(، 1)11، فٌبٍز  آهَشؼّب  چٌدپبیِ عؿبیس  یز یزظ علَم تدسثی. پػس پبیِ ؾؿن کالظ

(. ثسزغدی ٍ هقبیػدِ یدبیگیس  ندوٌی ٍ پیؿدسف       1395خبکصای، فبزٍ ؛ یّقبًی، هسندیِ؛ ٍ زش ، خودبل. )  

 .41-56(، 1)7، ؾٌبختیّب  کبزثسی  زٍاىؽپطٍّّب  چٌدپبیِ یٍزُ اثتدایی. تحكیلی یز کالظ

(، 8)3. گدراز  پطٍّی ٍ غیبغ  هًبلعبت آیٌدُّب  چٌدپبیِ، کالظ (. هدیسی  شهبى یز1396زحوبًی، علی. )

55-40. 

ّدب   (. ثسزغی ٍ هقبیػِ پیؿسف  تحكیلی ٍ هْبزت1389غلیوبًی، ًبیز؛ حداییبى، احود؛ ٍ ؾْساثی، کبظن. )

(، 4)4، زّجس  ٍ هدیسی  آهَشؾیّب  چٌدپبیِ ٍ عبی  یز هدازظ اثتدایی. کالظ آهَشاىاختوبعی یاًؽ

144-129. 

(. زاّجس  ٍ هدیسی  هددازظ کَچدک ثدب    1395پَز، غالهسنب. )پَز، هحودزنب؛ خْبًی، زنب؛ ٍ هٌبخبتیعجبظ

 .15-20(، 4)2، ؾٌبغی ٍ علَم تسثیتیهًبلعبت زٍاىکلید خَیزاّجس . 

آهدَشاى پبیدِ یٍم اثتددایی    (. هقبیػِ پیؿسف  تحكیلی یاًؽ1392پٌبّی، خلی . )حػیيالِ؛ ٍ عصیص ، ًعو 

ّدب  آهدَشؼ ٍ    پدطٍّؽ ّب  شثدبى فبزغدی.   آهَشاى هدازظ عبی  یز هْبزتّب  چٌدپبیِ ثب یاًؽکالظ
 .194-179(، 3)2، یبیگیس 

 .50-52، 179، ؾوبزُ زؾد هعلنّب  چٌدپبیِ. (. پیؿیٌِ کالظ1382فهلی، زخػبزُ. )

کیجی )تسخوِ علیسندب کیدبهٌؽ ٍ   ّب  پطٍّؽ تسزٍؼ(. 2007ال. ) یثلیَ؛ ٍ پالًَکالزک، ٍیکی کسغَل، خبى

 (. تْساى: اًتؿبزات آییط.1394خبٍیدغسایی، 

، 7)تسخوِ احود غویعی(. زؾدهعلن، ؾدوبزُ   ّب  چٌدپبیِهعلوبى چٌدپبیِ، کالظ(. 1392الٍگساٍ، ى. ظ. )

16-12. 

ِ  هددیسی  شهدبى یز تددزیع کدالظ    (. 1395یگدلی، هحود. )هسای ، حبفظ؛ ٍ ث . شًددبى: ًؿدس   ّدب  چٌدپبید

 آذزکلک.

. )تسخوِ هحسم آقدبشایُ(، تْدساى:   خَیآهَش تدزیع چٌدپبیِ(، 1386خَیع. ) هکَغبًب، کٌعبى؛ ٍ کبپیػب، هبز 

 ًؿس آییط.
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