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Abstract  

Using the potential of nature to educate children in the primary period, despite its 

importance, has always been neglected; and the use of this capacity can be 

presented as a very important opportunity in the education of children. 

Considering the scattered information related to the nature-based curriculum in 

various sources, the present research tries to identify and explain the elements of 

the curriculum using the synthesis research method. Nature-based pay for 

elementary school. From a total of 240 sources in the initial stage, 82 sources were 

selected for synthesis research in the evaluation stage. For data analysis, coding 

method (open, axial and selective) was used, and the data were analyzed using 

software. MAXQDA were analyzed.  

In response to the first research question regarding the elements of nature-based 

curriculum goals, it can be said that in nature-based curriculum, while importance 

is given to the individuality, freedom and independence of children, they are 

familiar with the laws governing nature and through nature-based education Based 

on the experience, the power of observation, logical reasoning, measurement, 

classification and hypothesizing has grown, and due to performing some activities 

in the open space in nature, their physical and mental health has been improved 

and plays a very important role in improving interpersonal relationships and 

teaching life skills.  
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Plays. In this program, one of the main goals is that the learners establish a kind 

of friendship and relationship with nature from childhood, so that in adulthood 

they can have a passion for its protection, and they are always worried about its 

destruction. As a result of the implementation of this program, indicators related 

to physical and mental health and education related to life skills have been 

improved in them, environmental protection has become a concern for them so 

that they can be ready to live in society and to learn democratic and responsible 

life.  

The findings of the second research question regarding the elements and nature of 

learning materials and resources in the nature-based curriculum in the elementary 

school indicate that although the place of written content in the nature-based 

curriculum is undeniable; But according to the nature of this program, natural 

elements have a special place as learning resources, in other words, plants, 

animals, stones, water and other elements that make up the natural environment 

can be considered as important resources in children's learning. . 

One of the effects of the combination of the elements in nature with the written 

content of Persian literature is, of course, this combination is not limited to the 

Persian language and the works of languages and cultures from other nations and 

tribes also exist, which can be used as a practical model in Compilation of nature-

based course content in different course materials should be considered.  

The findings of the third question of the research regarding the elements related 

to the design of teaching and learning space in the nature-based curriculum 

indicate that this model pays special attention to the design of the teaching and 

learning space of children. In some learning such as teaching in the space Open, 

forest schools and nature schools emphasize children's learning in the space 

outside the closed space of the classroom. But in the nature-based curriculum, 

despite accepting the issue that the learning space can take place in the form of 

open space and in nature, it is not limited only to the open space in nature, but also 

in the design of the closed educational space of a classroom. Used with nature. 

The use of the potential of nature in the design of the educational space can be 

considered by the designers of the educational space from the two aspects of the 

psychological impact on the learners and the educational effects in facilitating 

children's learning.  
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The findings of the fourth research question regarding the elements of teaching-

learning strategies in the nature-based curriculum indicate that nature-based 

learning is an educational method that uses immersion in a natural environment 

as a basis for learning. This type of learning focuses on teaching in a natural 

environment, but despite this focus, there is no requirement that teaching only 

takes place in a natural environment. The most important point in this type of 

learning is the importance of using the potential of nature for learning. In this type 

of learning based on activities such as observation, scientific tour, experiment, 

discussion and conversation, etc., can help the progress of science learning in 

children. The findings of the fifth research question regarding the elements related 

to the learning evaluation methods in the nature-based curriculum in the 

elementary school indicate that the evaluation in the nature-based curriculum is a 

dynamic process. The complex and integrative nature of nature-based education 

and its emphasis on higher-order thinking skills, informal experiences in and out 

of school, its focus on children's acquisition of values, and changes in children's 

behavior require an assessment model that takes children's learning beyond issues 

of superficial understanding. Given that traditional tools, especially written tests, 

do not have the ability to do such an evaluation, in the nature-based curriculum, 

student-centered tests and experience-based evaluation tools such as observational 

assessment, self-evaluation, peer evaluation, portfolio evaluation and presenting 

what Learners have learned and their judgments and evaluations will be used; The 

characteristic of most of these tests is to reduce students' anxiety and empower 

them to make decisions.  

According to the obtained results and the descriptiveness of the evaluation in the 

elementary school in Iran, the identified features related to the elements related to 

the nature-based curriculum can be effective in improving the quality of education 

in the elementary school. Including the characteristics of elements related to 

nature-based curriculum in the undergraduate course of primary education of 

Farhangian University and in-service courses for teachers will also make the 

training of primary teachers more efficient and effective.  

The results of the recent research in the section of goals, teaching methods, 

learning and evaluation are in line with some of the research results of Karim, 

Kian & Aliasgar (2017). The results obtained in relation to the design of the 

learning environment are similar to the findings of Sahrakhiz Harryin & D. Witte 

(2017); Also, the findings related to the goals are consistent with the research 

findings of (2021) Mygind et al and (2021) Miller et al and (2020) Ardoin & 

Bowers Roberts, Hinds & Camic (2019).  

Keywords: Nature, elementary school, outdoor learning, experiential learning, 

environmental education 
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 یفیک مطالعه کی :ییابتدا دورهی برا عتیطب بری مبتنی درس برنامه عناصر نییتب

 0یعسگر یعل دیمج، 4*خواه ینیحس یعل، 1آوریمانیسل

 

  ه:دیچک
 ادهاستف ؛است مانده مغفول همواره آن تیاهم وجود با ییابتدا دوره در کودکان آموزش یبرا عتیطب لیپتانس

 نیا در پراکنده اطالعات به توجه اب د.گرد مطرح کودکان آموزش در مهم صتفر کی عنوان به تواندمی آن از

 عناصر نییتب و ییشناسا به یسنتزپژوه روش از استفاده با است درصدد پژوهش نیا ف،مختل منابع رد نهیزم

 24 ابیارزی مرحله رد ه،یاول منبع 423 مجموع زا د.پردازب ،ییابتدا دوره یبرا عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه

 ادهاستف با هاداده و شد استفاده یکدگذار روش از هاداده لیتحل یراب د.یگرد انتخاب یسنتزپژوه جهت منبع

 ،یژگیو 12 هدف مقوله یبرا آمده دست به جینتا به توجه اب د.گرفتن قرار لیتحل مورد MAXQDAافزار نرم از

 هایراهبرد قولهم ،یژگیو 13 یریادگی و آموزش یفضا یطراح قولهم ،یژگیو 7 یریادگی منابع و مواد قولهم

 بودن یفیتوص به توجه اب د.یگرد ییشناسا یژگیو 11 یابیارزش مقوله جهت و یژگیو 2 یریادگی یاددهی

 دوره رد آموزش تیفیک یارتقا جهت در تواندمی شده ییشناسا هاییژگیو رانیا در ییابتدا دوره در یابیارزش

 دوره فصلسر در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه با مرتبط عناصر هاییژگیو نجاندنگ د.شو واقع مؤثر ییابتدا

  د.ش خواهد ییابتدا معلمان آموزشِ یاثربخش و ییکارا وجبم ن،ایفرهنگ دانشگاه ییابتدا آموزش یکارشناس

 ،یبرتج یریادگی د،آزا یفضا در یریادگی ش،موزآ ،ینتزپژوهس ،ییابتدا ورهد ت،عیطب :هاواژه دیکل

 یدرس رنامهب ،زیستمحیط موزشآ
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 مقدمه

 هاینظام در ـرییغت ،یاجتمـاع و یرهنگـف ،یعلمـ مختلـف هایعرصه در تحول و رییتغ با زمانهم

 و یریادگی یاددهی هایروش و هاوهیش ،یآموزش هایهدف رینظ آن یاصل هایهمؤلف و یآموزش

 و یبداداست نگرش که دارند اعتقاد یسنت دگاهید ننتقدام ت.اس رفتهیپذ صورت یابیارزش هایوهیش

 نوانع به کودکان به آن نگرشِ نیهمچن و است تعارض در یدموکراس تیماه با یسنت دگاهید یآمرانه

 از یتافیدر دانش هاآن نیهمچن ؛است متناقض یروانشناس دانش با اطالعات منفعل کنندگانِ افتیدر

 ربهجت ت،رادایا نیا کردن برطرف یبراو  د،داننمی روزمره یزندگ از جدا و تکهکهت ا،ر یسنت کردیرو

  د.دهنمی قرار توجه کانون در را کودکان

 خیتار از یاعمده بخش در عتیطب رایز دهدمی یرو عتیطب در کودکان اتیتجرب از یمهم بخش

 گذارتأثیر و سحسا هایسال یط در کودک که است بوده ییهانهیزم نیترمهم از یکی ن،انسا تکامل

 و میمستق تجربه که شود گفته اگر نباشد گزافه دیشا و ؛است داشته سروکار آن اب د،خو بلوغِ

 انسان یخالقا یحت و یدراکا ،یاطفع ،یکیزیف رشد عناصر نیگذارترتأثیر از یکی عتیطب میرمستقیغ

 )  (Kahn & Kellert, 2015است

 دوران رد ه،ژیو به آموزش در عتیطب گاهیجا و نقش بر زین مختلف اننظرصاحب تاکنون گذشته از 

 نیتربزرگ و نیتربرجسته از یکی که1592)-1671(1وسیکمن آموس انژ د.اننموده تأکید یکودک

 یمطالعه از را خود تیترب و میتعل صولا ،تاس هفدهم قرن در نیزم مغرب تیترب و میتعل انیمرب

     است کرده ادی یخداشناس دیکل عنوانبه آن نیقوان شناخت و عتیطب از وا .دآور دستبه عتیطب

(Meyer, 1995) و آموزش و باشند ریدرگ حواس تمام که است بهتر یریادگی در که کندمی تأکید وا 

 هاآموزش تمام که کندمی تأکید نیهمچن و ؛است یریادگی اشکال تمام ساسا س،ح قیطر از پرورش

 . .(Morrison, 2001)باشد عتیطب یمبنا بر دیبا ردیگمی انجام کودکان شرفتیپ منظور به که

 زا یاریبس الهام منبع روسو و گشت متأثر روسو افکار از نوزدهم قرن طول در تیترب و میتعل

 تا تندافی قیتوف آنان و شد اقعو ل،فروبو  ت،بارره ،یپستالوز انندم ،یفرهنگ مصلحان و کارانپرورش

 که دارد باور اساساً وسور (Tusi, 1975:164). سازند سازگار یزندگ هایتیواقع با را روسو هایشهیاند

 ینوباوگ در لیام ثالًم د.اموزیب عتیطب زاد درون هایرهنمود از را مطالب از یاریبس تواندمی لیام خود

 خانه از را مضر یایاش همه وسور ،نیبنابرا دارد دیشد اقیشتا د،خو حواس قیطر از جهان کشف به

 . (Rousseau, 2005:31)ددهمی را طیمح کشف فرصت لیام به و کندمی سازیپاک

 بیترک به یتجرب مدرسه نیچند اتیجزئ به اشاره اب .),Dewey 1915(  ،4فردا مدارس کتاب در

 رد یریادگی که دهدمی هشدار و کندمی اشاره مدرسه باغ و عتیطب مطالعه قیطر از فعال یریادگی

                                                      
1. Jan Amos Comenius 

2. Schools of tomorrow 
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 نوع کی عنوان به مدرسه باغ و شود یدهسازمان دوباره دیبا و است غیر انتزاعی اریبس یسنت مدارس

 یزندگ هایتیفعال در مشارکت قیطر از آموزش نهیزم نیهمچن و عمل با آموزش بیترک جهت درمان

 .(Dewey, 1915) سازدمی فراهم را یواقع
 د،دار وجود عتیطب بر یبتنم آموزش برنامه موضوع با مرتبط ینظر یمبان از یعیوس حجم چه اگر

.  (Davis, 2009) است شده بحث آن با مرتبط یآموزش هایکیتکن مورد در کم اریبس یلو
 در عتیبط بر یمبتن یدرس برنامه عناصر ییشناسا جهت عتیطب لیپتانس از دیگر استفادهعبارتبه

 اندتومی تیظرف نیا از تفادهاس نیبنابرا ؛است مانده مغفول موارهه ن،آ تیاهم وجود با ییابتدا دوره

 طمرتب پراکنده اطالعات به توجه اب د.گرد مطرح کودکان آموزش در مهم اریبس فرصت کی عنوان به

 در اندتومی عتیطب که یگاهیجا و تیاهم به و مختلف منابع در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه با

 نظر به دارد وجود نهیزم نیا در که یقو ینظر یمبان نیهمچن و ؛باشد داشته کودکان یریادگی

 طیمح و معلم و ریفراگ در موجود هایلیپتانس از بتواند عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه درسمی

 یکنون دهیچیپ یایدن در یستیبهز یبرا فرد بالقوه هایاستعداد شدن شکوفاتر هرچه جهت رد ن،رامویپ

 یبرا عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه عناصر نییتب منظور به حاضر پژوهش در رو نیا زا د.ریگ بهره

  ت.اس ریز تسؤاال به پاسخ درصدد ،ییابتدا دوره

 ؟است کدام ییابتدا دوره در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه اهداف با مرتبط عناصر  

 ورهد در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در یریادگی منابع و مواد تیماه با مرتبط عناصر 

  ؟است کدام ییابتدا

 رد عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در یریادگی و آموزش یفضا یطراح با مرتبط عناصر 

  ؟است کدام ییابتدا دوره

 عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در یریادگی -یاددهی هایراهبرد و تیماه با مرتبط عناصر 

  ؟است کدام ییابتدا دوره در

 ورهد در عتیطب بر یمبتن یدرس هبرنام در یریادگی یابیارزش هایروش با مرتبط عناصر 

  ؟است کدام ییابتدا

 پژوهش یتجرب نهیشیپ

ـــتجو بـا ـــوع با مرتبط منابع در جس  و مطالعات وجود اب ه،ک افتیدر توانمی پژوهش موض

 مانند آن با مرتبط موضـــوعاتو  ت،عیطب بر یمبتن یریادگی نهیزم در گرفته انجام هایپژوهش

 نییتب رصددد ه،ک نشـده افتی یپژوهشـ تاکنون ،زیسـتمحیط هایآموزش و باز یفضـا در آموزش

 جیتان از ایهخالص کی شماره جدول رد د.باش ییابتدا دوره در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه عناصر

  ت.اس آمده پژوهش موضوع با مرتبط هایپژوهش
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 پژوهش یتجرب نهیشیپ خالصه – 1 شماره جدول

 
 

 
 

 

 / پژوهشگر سال

 پژوهشگران

 جینتا روش ژوهشپ عنوان

4341 

Mygind et al 

 

مند نظام مرور

 و عتیطب با تعامالت

-یاجتماع رشد

 کودکان دری عاطف

 رد زمان گذراندن و بودن دسترس در نیبی مثبت ارتباط یسنتزپژوه

ی فرد درونی عاطف-یاجتماع رشد و عملکرد با سبزی فضا

  .دش افتی کودکانی فرد نیب و

4341 

Miller et al 

 

 کیستماتیس یبررس

 یکم قاتیتحق

 بری مبتنی ریادگی

 کودکانی برا عتیطب

 یدبستان

 عتیبط بر یمبتن یادگیری مثبت راتیتأث ازی حاک جینتا یسنتزپژوه

 در هبودب ،یعلم شرفتیپ مانندی آموزش جینتا بهبود در

 یروان سالمت و درس کالس در آموزاندانش مشارکت

 ت. اسها آنی جانیه هوش مستمر بهبود وها آن

4343 

Ardoin & 

Bowers 

 زیستمحیط آموزش

 هیاول دوران در

 یرورم :یکودک

 بر کیستماتیس

 قیتحق اتیادب

 کودکان و شناختیی عاطف رشد ازی طیمح آموزش  یسنتزپژوه

 د. کنمی تیحما خردسال

 یعاطف-یاجتماع سالم رشدی برا عتیطب با ارتباط 

 ت. اس مهم کودکان

 هیاول در آموزش عتیطب از یغن اتیتجرب وها طیمح 

 د. هستنی دیکل محیطیزیست

 بر یکودک دوران دری طیمح آموزشهای کردیرو 

 د. دارن دیتأک حرکت وی باز

4311 

Roberts, Hinds 

& Camic 

 و عتیطبهای تیفعال

 کودکان در یستیبهز

 بر یرورم :ننوجوانا و

 کیستماتیس اتیادب

 در یستیبهز و عتیطب هایتیفعالتأثیر  ازی حاک جینتا یسنتزپژوه

های حوزه در کودکان تیوضع بهبود نوجوانان و کودکان

 ،ساستر اهش، کنفساعتمادبه ،نفسعزت با رتبطم

 د. باشی میگروه کار انجام یآورابت

4317 

Sahrakhiz 

, Harrying &D. 

Witte 

 هایفرصتی بررس

 مدارسی ریادگی

 زا بازی فضا دری آلمان

 کودکان دگاهید

 و هاتیعالی، فباز اساس بر اغلب بازی فضا دری ریادگی یدارشناسیدپ

 به بازی فضا نیمچند. هافتمی اتفاق کودکانی همکار

 تجربه و کتشافی، اازیس، بتدر یبرای مکان عنوان

 و دهدمی ارائه رای ررسمیغ وی رسمی ریادگهای یفرصت

 و کندمی قیتشوی اجتماع تعامالت به را کودکان

ی، ناختی، شجسم ازلحاظ برانگیزیچالش هایتیموقع

  .دآورمی وجود بهها آنی برای اجتماع وی دراکا
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4311 

Harris et al 

 دری ریادگی تیماه

 جنگل مدارس

، یشخص توسعه بر جنگل مدرسه مدرسانی اصل تمرکز یشیآزما شبه

ی ریادگی هایبکت. ساس رندگانیادگی یعاطف وی جتماعا

 گزارش جنگل مدارس مدرسان سطتو که جنگل مدرسه در

 کالس دستورالعمل کردیرو از متفاوت اریبس است شده

 ردیگمی صورتی باز قیطر از شتریبی ریادگت. یاس درس

ی حس هایجنبهد. ؛ دارعهدهبر را لگریتسه نقش معلم و

د. ریگمی قرار قیتشو مورد اریبس کودکان دری ریادگی

 جنگل مدرسه نمدرسا با مصاحبه هایافتهنهایت، یرد

 با مندعالقه جنگل مدرسه در کودکان که دهدمی نشان

 اظتحف به لیتما به نیا و هستندی عیطب طیمح با تعامل

  .شودمی منجر آن از

4312 Gautheron 

 
 ریتأث از معلمان درک

 بر یمبتن آموزش

 بر عتیطب

 خردسالآموزان دانش

 شیافزا بری بتمثتأثیر  عتیطب بری مبتنی ریادگی  یدارشناسیپد

 و مدرسه در آموزش از بردن ذتل ،پذیریسکیت، رمشارک

 حفاظت مورد درآموزان دانش شتریب تیحساس

 د. دار زیستمحیط
201

7 
 Karim , 

Kian 

Aliasgari & 

 

ی درس برنامهی طراح

 زیستمحیط آموزش

ی لیتحص دورهی برا

 رانیایی ابتدا

 امحتو لیتحل

 اسناد

 و یباالدست

 معتبر منابع

 ی المللبین

 فهیل، خزیستمحیط بودن زندهی مبان بر دیتأک به توجه با

 یمبان یبرا محیطیزیستها ارزش یلقاان، انسا بودن خدا

 برنامه نیای جرا، ا ،زیستمحیط آموزش یدرس برنامه

 شیفزای، ااجتماع و یاخالقهای ارزش ارتقا موجب

د. ش خواهد آموزاندانش در عواطف گسترش و نفسعزت

 برنامه محتوا بخش در نظر موردی درس برنامهی طراح رد

 رینظ موارد کودکان به زیستمحیط آموزشی درس

 غاب ،هافرجگاهها، تپارک لیقب ازی عیطبهای مکان انتخاب"

 استفاده" و " یریادگی عمنب عنوان بهها نیا امثال و وحش

 مباحث تیمحور با ویراد و ونیزیتلوها هبرنام از

 اصول نیترمهم ازی کی تحقق موجب "محیطیزیست

ی آگاه و دانش شیافزای عنی زیستمحیط آموزش

ها روش ازی رخد. بش خواهد عتیطب ازآموزان دانش

، یمشارکت سیتدر وشز: را اندعبارتی شنهادیپ سیتدر

 حل وی اکتشاف سیتدر وشش، رنق فایا سیتدر وشر

 مسئله

https://ee.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=50876&_au=B.++Karim&lang=en
https://ee.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=51354&_au=M.++Kian&lang=en
https://ee.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=51355&_au=M.++Aliasgari&lang=en
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  پژوهش روش

 آن حاصل که است پژوهش از یشکل یپژوه نتزس ت.اس یپژوه سنتز پژوهش نیا در قیتحق روش

  میدان اب تواندمی که را پراکنده دیشا و گوناگون مطالعات هایدانسته که یدانش ؛است یقیتلف دانش

 و یجار مسائل حل به بتواند که یدانش به یابیدست منظورهب د.آورمی هم گرد باشد مرتبط عمل

 نتزس. (Short,2008)کند کمک هستند یعمل ماتیتصم اتخاذ ای یزیربرنامه مستلزم که یمسائل

 هکلب ت،سین ابانهیارز ای و دهندهیگاهآ ،یفیتوص تنها که پژوهش مرور از یخاص لکش یپژوه

 منفرد هایگزارش و مطالعات در موجود دانش (Mays, Pope& Popay ,2005) است زین دهندهارتباط

 گرید در دهش دیتول دانش با دانش نیا و ستین مناسب یریگمیتصم در میمستق استفاده یبرا معموالً

 به یکنون هایازین با متناسب یقالب در حاصله دانش مجموعه کل و ابدیمی وندیپ مربوط مطالعات

 ژوهشپ گونه نیترمهم یقیتلف ژوهشپ د.ریگمی قرار ریتفس و مجدد یدهازمانس ،یابیارز وردم ش،دان

 دانش قیتلف و بیترک هایندیفرا هاآن لهیوس به که ییهامهارت زین و ازین ش،دان نیب که است یعمل

 از دیجد دانش دیتول یپژوه سنتز از دفه.  (Short,2008:351)سازدمی همخوان را ردیپذمی انجام

 از شیب که است یمنفرد مطالعات گزارشات نیب اختالفات و هاتنش و روابط ساختن روشن قیطر

 ستد یپژوهش گزارشات بیترک و لیحلت ر،روم ، د،هدفمن انتخاب شامل روش نیا د.اننشده دهید نیا

 که شده بنا اصل نیا اساس بر یسنتزپژوه قتیحق در (Suri,2011)است مشابه موضوع کی در اول

                           .ددار را نیشیپ شده دیتول هایدانش مندنظام تراکم ای عیتجم تیابلق م،عل
(Chalmers, Hedges & Cooper,2002). 

 ارائه ریز بیترت به را مالک هارچ ،یپژوه سنتز ندیفرا از حاصل 1دانش تیکفا انمیز نییتع یبرا

   :ددهمی

   .دباش داشته توجه مهم تعامل و هاریمتغ هب :4شمول -

   د.باش نداشته مبهم یمعان که ردیگ بهره یاصطالحات زا :0نبودن دوپهلو -

   د.باش عمل بر ییاهنمار :2بودن یعمل -

 و هبود قبول قابل اندرکاراندست و پژوهشگران یبرا که باشد یجمع توافق ینوع عرفم :1اجماع -

 . (Short,2008:351) باشد مرتبط شانیا هایازین با

 و یچاپ ینوشـــتار منابع یتمام که شـــد تالش شـــمول مالک تیرعا یبرا پژوهش نیا در

 ود و ابهام رفع یراب د.ریگ قرار مطالعه مورد پژوهش موضوع حوزه در اول دسـت و معتبر یکیالکترون

 ییابمعادل در و یدرس برنامه حوزه نیمتخصص از لزوم موارد در یتخصص اصـطالحات زین بودن پهلو

                                                      
1. Knowledge adequacy 

2. Inclusiveness   
3. Unequivocalness  

4. Practicality  

5. Consensus  
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 هدف هک نیا به توجه اب د.شو گرفته مشورت یسیانگل زبان نیمترجم از یدیکل اصطالحات و کلمات

 جهینت رد ،تاس ییابتدا دوره یبرا عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه یاساس عناصر نییتب حاضر مطالعه

   د.دهمی پوشش زین را همؤلف نیا و است برخوردار هم بودن یعمل یژگیو از یذات طوربه

 اجرا وهیش

 دیولت یبرا هاداده در را ییهاریتفس ای هاالگو که است یبیترک یپژوه سـنتز کی حاضـر پژوهش

 العاتمط هایافتهی که اســت یکییموزا مثل کردیرو نیا د.کنمی جســتجو هانییتب از یباالتر ســط 

 یوممفه تا رندیگمی یجا هم در یپازل مانند به و کرده کامل را گریکدی منســجم کل کی جادیا یبرا

 در کیتفک به منابع تعداد و 4 شماره ولجد در پژوهش انجام مراحل )خالصه ندینما خلق را دیجد

 ف،مختل هایداده بیترک با پژوهش نیا رد (.است آمده 0 شماره جدول در یپژوهسنتز از مرحله هر

 اسناد هایافتهی بخش منظور نیا هب ت.اس عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه عناصـر نییتب درصـدد

ــ جا کی هم با عتیطب بر یمبتن یریادگی درباره منتخب ــ د،دنش  هاییبازخوان با پسس

 نابعم ا،حتوم ف،اهدا همانند تربزرگ ینیمضام لیذ در هاداده نیا بندیستهد ق،یدق و مکرر

 و یریادگی طیحم ت،عیطب بر یمبتن یریادگی در یریادگی -یاددهی هایاهبردر ،یریادگی یمحتوا و

  د.ش انجام عتیطب بر یمبتن یریادگی در یابیارزش

 پژوهش انجام مراحل  یتشر -4 شماره جدول

 ستجوم: جدو مرحله ورودهای اریمع نییعل: تاو مرحله

های دواژهیکل ایدن سراسر ییایجغراف طهیح 

 یسیانگل

Design-Nature-based, Outdoor 

education, Nature in Educational 

Spaces, Forest school, school 

gardens, environmental learning, 

outdoor classrooms, outdoor 

learning, environmental education, 

natural environment, Nature-Based 

Learning, Experiential learning, 

Green School 
های گاهیپا یفارس وی سیانگل زبان

ی اطالعات

 یسیانگل

 هایگاهیپا و اسکالر گوگل و گوگل در جستجو 

 ProQuest, Eric, Scienceیطالعاتا

Direct, Theses.org, ،Wiley 

Springer ،Sage 

 ات و نداشتهی دخالت انتشار سال انتشار سال

 منابعآوری جمع به تکرار مرز

 ید. گرد اقدام

های دواژهیکل

 یفارس

ز، اب یفضا در موزشآ ،تعیطب بر یمبتن یطراح

 یریادگیه، مدرس اغب ،یجنگل درسهم

 زشموآ ،زیستمحیط موزشآ ،زیستمحیط

ز، سب درسهم ،یتجرب یریادگی ،تعیطب بر یمبتن

 عتیطب دارسر، ممنظ یعمارم
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 چاپی پژوهش قاالتمب، کتا اسناد نوع

 و سالهر، رمعتب اتینشر در شده

 کامل متنی دارا هانامهپایان

های گاهیپا

ی اطالعات

 یفارس

 گاهیای، پدانشگاه جهادی علم اطالعات گاهیپا

 رانداکای ،رنوی تخصص مجالت

 یدگذارم: کچهار مرحله درشتی ربالگرم: غسو مرحله

 با مرتبط کتاب و ندسه، مقال 423 هیاولی جستجو از

 با اسناد دهیچک مطالعه از پس آمد دست به موضوع

 انتخاب سند 101 بودن مرتبط و تیفیک به توجه

 ید. گرد

 مطالعه موردی انتخابهای پژوهش متن تمام لیافه، مرحل نیا در

 بعد مرحله جهت سند 24 قبل مرحله سند 101 از فتگر قرار

 ید. گرد انتخاب پژوهش هایسؤال به پاسخ به توجه با (یابی)ارز

 نتزم: سشش مرحله یابیرزم: اپنج مرحله

ی کل اریمع دو اساس برها ژوهشه، پمرحل نیا در

 مورد پژوهش سؤاالت به پاسخ با بودن مرتبط و تیفیک

  یرتشی نوع به اسناد مرحله نیا ردت. گرف قرار لیتحل

 هایخانه درها آن مختلف قطعات و شده کیولوژیزیف

 ت. گرف قرار سؤال هر پاسخ به مربوط جدول

ی ژوهسنتزپ دری اصل کردیرو ود ،یبیترک سنتز و یعیتجم سنتز

 هایافتهی کردن جمع دنبال بهی عیتجمی پژوه نتزت. ساس

 نت. ایاس پژوهش هایسؤال به پاسخی برا اول دستهای پژوهش

 نکرد بیترک دنبال هد، بدارن یاسیق شکل عموماً که سنتز نوع

ی ندیفرای بیترکی نتزپژوهل، سمقاب رد .دباشنمی همگن مطالعات

 میمفاه ریتفس اها یداده درها الگوی بررس مستلزم که است یریتفس

 زسنت از کردیرو نای .دباشمیها نییتب ازی باالتر سط  دیتول جهت

 تمطالعا هایافتهی در آن که نمود هیتشبی کییموزا به توانمی را

 در دفه .درنیگمی یجا گریکدی رم، دمنسج کل کی جادیای برا

، تاس روشن نانچهچ .دباشمی متفاوت و دیجدیی الگو خلق اینجا

 ت. اس استقرایی ندیفرا کی یبیترکی پژوه نتزس
 

 زبان و مدرک نوع کیتفک بهی ابیارز وی ربالگریه، غاول مرحله در شده جستجو مدارک تعداد -0 شماره جدول

  مجموع یفارس مدارک یسیانگل مدارک مدرک نوع

 11 41 07 کتاب

 هیاول مرحله
 101 11 72 مقاله

 01 44 17 نامهپایان

 423 114 142 مجموع

 01 17 11 کتاب

 مرحله

 یغربالگر

 21 42 10 مقاله

 44 13 14 نامهپایان

 101 11 22 مجموع

 43 1 11 کتاب

 مرحله

 یابیارز

 22 11 07 مقاله

 12 1 2 نامهپایان

 24 41 11 مجموع



441   یک مطالعة کیفیتبیین عناصر برنامه درسی مبتنی بر طبیعت برای دوره ابتدایی : 

 

 شدهی گردآور اطالعات لیتحل

 از استفاده با هاداده و شد استفاده (یانتخاب و یحورم ز،با) یکدگذار روش از هاداده لیتحل یبرا

  .دفتنگر قرار لیتحل موردMAXQDA  افزارنرم

  ل:او پرسش به پاسخ

 یدرس برنامه اهداف با مرتبط عناصر که شود داده پاسخ سؤال نیا به است آن هدف بخش نیا در

  ؟است کدام ییابتدا دوره در عتیطب بر یمبتن

 یبرا هیاول ییراهنما خطوط که هستند یدرس برنامه هایاریمع نیترمهم یدرس برنامه کی اهداف

 یاریمع یتیترب هایدفه  (Baghrianfar & Dehghani, 2017).سازندمی فراهم را یریادگی اتیتجرب

 هایوشر د،شو یزیرطرح دروس اتیحتوم د،گرد انتخاب سیتدر مواد وسیلهبدین تا بود خواهند

 (Musapour, 2006:86)." .دشو یطراح یابیارزش روش و لیساو ن،آزموو  د،گرد مشخص سیتدر

 نییتع شیپ از اهداف متوجه ذهن اغلب دشومی صحبت یدرس هایمهبرنا در هدف از که یقتو

 یرسد هایبرنامه شتریب در فیتعر نیا د.شومی یزیربرنامه آن به یابیدست یبرا که دشومی یاشده

 د،شومی ادی عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در هدف از که یزمان ماا د.کنمی دایپ مصداق محورموضوع

 نتظارا د،وشمی ادی هایریگمیتصم غالب در یاطالعات منابع عنوان به رندگانیادگی از هنکیا به توجه اب

 هایلگوا خالف بر عتیطب بر یمبتن یریادگی رد د.شو مطرح هدف نییتع از یمتفاوت نگاه که رودمی

 ه،کلب د.گردنمی نییتع زانیربرنامه توسط و برنامه یطراح زمان در اهداف محور موضوع یدرسبرنامه

 هدف نییتع عدم لبتها د.شومی فیتعر معلم تیهدا با آموزاندانش خود توسط و یریادگی ندیفرا رد

 نظورم ه،لکب د.کننمی یط را یمشخص ریمس و بوده هدفیب برنامه نیا که ستین یمعن نیا به قبل از

 رلگیتسه نجایا در که معلم کمک هب ر،نظ مورد مسئله یزیرطرح زمان در آموزاندانش که است نیا

  د.کننمی مشخص را هدافا ت،اس یریادگی

 اننظرصاحب از یبرخ اتینظر و آراء به عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه کالن اهداف ییشناسا جهت

 موزشآ ،1باز یفضا در )آموزشیآموزش هایکردیرو و عتیطب بر یمبتن یریادگی با مرتبط متقدمِ

 با ؛نموده مراجعه ندینمامی استفاده عتیطب لیپتانس از ینوع هب که (0زیستمحیط آموزش و4یتجرب

 کی شماره ریتصو در آن خالصه که اهداف با رابطه در منابع گذاریکد از آمده دست به جینتا به توجه

 یدبنجمع ریز صورتبه را عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه اهداف توانمی ت،اس آمده 2 شماره جدول و

  د:نمو

 و آن حفظ یبرا شوق و شور جادیا ،یآگاه پرورش قیطر از زیستمحیط از حفاظت 

  آن بیتخر از ینگران

                                                      
1. Outdoor Education 

2. Experiential Education 
3. Environmental Education 
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 و کیدموکرات یزندگ یریادگی یبرا و جامعه در یزندگ یبرا انککود کردن آماده 

 مسئوالنه

 عتیطب بر حاکم نیقوان با آموزاندانش ساختن آشنا 

 هاآن یعاطف هایمهارت رشد و کودکان در یفرد نیب روابط بهبود 

 کودکان استقالل و یزادآ ت،یفرد به احترام 

 کودکان یروان و یجسم سالمت یارتقا 

 جربهت ،یازب ،شیزماآ ف،اکتشا یبرا ییهافرصت جادیا قیطر از کودکان یشناخت رشد 

 و یبندبقهط ،یریگندازها ،یمنطق ستداللا ه،مشاهد قدرت پرورش و میمستق

 یسازهیفرض

 کودکان یحرکت – ینروا هایمهارت رشد 

 درس( کالس بسته یفضا از )خارج باز یفضا در کودکان آموزش 

 
 عتیطب بری مبتنی درس برنامه اهداف شده ییشناسا هاییژگیو به مربوط یکدگذار جینتا -کی شماره ریتصو
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 عتیطب بری مبتنی درس برنامه اهداف شده ییشناسا هاییژگیو به مربوط ارجاعات-2 شماره جدول

 ارجاعات هایژگیو وها مقوله ردهی، خفرعهای مقوله یاصل ولهمق

 اهداف

 (Agha Hosseini& Safdarian ,2012) کودکان استقالل و یزادآ ت،یفرد به احترام

 بر حاکم نیقوان با آموزاندانش ساختن آشنا

 عتیطب

(Benson& Miller, 2008-)(Wells, 2000) 

 )Falk,, Heimlich, & Foutz,2009)- (Naqibzadeh ,2000) 

 Kardan Arafi, Pak) -(Kardan Arafi & elt ,1999) -(Dabaja ,2021)  جامعه در یزندگ یبرا انککود کردن آماده

Sarasht ,Hosseini& Irani ,1999) 

 (Adkins& Bora ,2002) کالس از خارج و داخل یفضا در آموزش

 (Adkins& Bora ,2002) مسئوالنه و کیدموکرات یزندگ یریادگی

  -(Stornelli,2017)-(Adkins&Bora,2002)-(Dabaja,2021)  یفرد نیب روابط توسعه

(Tilden ,2018) (Jostad,Paisley & Gookin,2012) 

 (Dedouli,2001) شیآزما و اکتشاف قیطر از آموزش

 (Naqibzadeh ,2000) -(Dedouli,2001)  مشاهده قیطر از آموزش

 -(Ballantyne&Packer,2010)-(Dedouli,2001)  ینیع تجربه قیرط از آموزش

 (Chermayeff, Blandford, & Losos,2001)- (Sharifi Aliai,2021) 

(Chawla ,2009)- (Agha Hosseini& Safdarian ,2012) 

 (Stornelli,2017) -(Adkins& Bora ,2002) محیطیزیست سواد یارتقا

 (Adkins& Bora ,2002) -(Falk,, Heimlich, & Foutz,2009)  زیستمحیط از حفاظت

(Priest,2010)- (Chawla ,2009)- (Chawla ,2009) 

(Rios & Brewer,2014)- (Sharifi Aliai,2021)- (Rabeie & elt,2021) 

  -(Tilden ,2018 ) -(Dabaja ,2021)  کودکان یعاطف هایمهارت رشد

(Hartmeyer& Mygind ,2016)- (Mann & el,2021) 

 (Malone,2008) -(Tilden ,2018 )  کودکان یحرکت هایمهارت رشد

 (Dyment & Bell. 2008) -(Rios & Brewer,2014) -(Tilden ,2018 )  کودکان یروان و یجسم سالمت یارتقا

(Malone,2008)- (Driessnack,2009)- (Wilson,1997).  

(Dowdell. ,Gray & Malone 2011)- (Waite,2011) 

 

  م:دو پرسش به پاسخ

 یدرس برنامه در یریادگی منابع و مواد به مربوط عناصر تیماه که است آن هدف بخش نیا در

 یدرس برنامه کی در یریادگی منابع و مواد عنوان طرح با رچهگ د.شو ییشناسا عتیطب بر یمبتن

 یمحتوا به منحصر یریادگی نابعم و مواد ماا ت،اس مکتوب یمحتوا درسمی ذهن به که منبع نیاول

  ت.سین مکتوب

 و علمم استفاده یبرا که است غیر مکتوبی و توبکم مواد هیلک ،یریادگی منابع و مواد از منظور

 ،قیحقا از سلسله کی کند کمک آموزدانش به تا دهش هیهت ،یریادگی منبع عنوان هب ز،آمودانش

 .,Mahfe) 2015(  دهد توسعه ار خود یشناخت و یفکر هایندیفرا ای و ردیبگ ادی را دیعقا و هاهارتم

 نابعم و مواد تیماه به مربوط شده ییشناسا عناصر به مربوط یکدگذار به مربوط جینتا یبندجمع

  ت.اس آمده 2 شماره جدول و 4 شماره ریتصو در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در یریادگی
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 یدرس هایبرنامه گرید با سهیمقا در عتیطب بر یمبتن یدرس مهبرنا زیمتما و یاصل هاییژگیو از یکی

 ناصرع ریسا و بآ ،هانگس ،توانایح ،ناهایگ مکتوب منابع بر عالوه ؛است یریادگی منابع و مواد تنوع

 مطرح انکودک یریادگی در مهم یمنابع عنوان به توانندمی دهندمی لیتشک را یعیطب طیمح که گرید

 رد موجود هایمادن ت.اس یدرس برنامه یمحتوا نیتدو یاصل هایکردیرو از یقیتلف کردیور د.شون

 یایدن در آنکه بر عالوه یعیطب گرید عناصر ریسا و بآ ،هانگس ،توانایح ،ناهایگ مانند عتیطب

 هایمونهن د.ریگ قرار توجه مورد هم یدرس برنامه مکتوب یمحتوا در نینماد صورتبه تواندمی ،یواقع

 ییوالگ عنوان به تواندمی که است موجود یفارس ادب آثار در یعیطب عناصر نینماد کاربرد از متعدد

  د.ریگ قرار توجه مورد یدرس هایبرنامه مکتوب یمحتوا نیتدو در مناسب

 عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه یریادگی منابع شده ییشناسا هاییژگیو به مربوطگذاری کد جینتا -4شماره ریتصو

 عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه یریادگی منابع شده ییشناسا هاییژگیو به مربوط ارجاعات-2 شماره جدول

 ارجاعات هایژگیو و هامقوله ردهخ ،یفرع هایمقوله یاصل مقوله

 منابع

 یریادگی

 مکتوب یمحتوا به فقط انحصار عدم
(Wells, 2000)- 

 (Falk,, Heimlich, & Foutz,2009) 

 منابع بودن یقیتلف
(Wilson,2015)- (Priest,2010)- (Wells, 2000)- (Wilson 

,1996)- (Labate ,2019) 

 عتیطب ر یمبتن محتوا نیتدو یبرا ییالگو یفارس اتیادب آثار

 (Amini & Mahmoudi,2015)-  

(Irani& Mansouri,2010)- (Rostgar ,2004) 

(Karmi & Hosseini Kazrouni ,2013) (Salimi ,2011) 

 عناصر از استفاده

 به عتیطب در موجود

 یریادگی منابع عنوان

 (Wilson,2015) -(Wells, 2000) یریادگی منبع عنوان به آب

 (Wells, 2000) یریادگی منبع عنوان به اهانیگ

(Falk,, Heimlich, &Foutz,2009) 

 (Wells, 2000) یریادگی منبع عنوان به واناتیح

(Falk,, Heimlich &Foutz,2009) 

 (Wells, 2000) یریادگی منبع عنوان به هاسنگ
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  م:سو پرسش به پاسخ

 یدرس برنامه در یریادگی و آموزش یفضا یطراح با مرتبط عناصر که است آن هدف بخش نیا در

  د.شو ییشناسا عتیطب بر یمبتن

 وشر م،علم ،هادخانو چون گوناگون واملع ،یآموزش مسائل یبررس در انروانشناس که گونههمان

 د،دهنمی قرار دیتأک مورد آموزش ندیفرا در رمؤث لعوام عنوانبه را رهیغ و یدرس تبک س،یتدر

 و یآموزش هایتیفعال تیفیک در ایپو و زنده یعامل عنوانهب ،زین را مدرسه یکیزیف یفضا ای یعمارم

 مانند مختلف روانشناسان اتینظر یبررس . با(Lotf Atta,2008)دانندمی مؤثر آموزاندانش یتیترب

 یریادگی یبرا مؤثر طیمح که گفت توانمی کودک یریادگی و شدر مورد در یوئید و یگوتسکیو ه،اژیپ

 در تجربه و اکتشاف به یاجتماع بافت کی در فعال طوربه کودک که است یطیحم ،ککود درش و

 امکان کودکان همه هب ه،ک شوند یطراح یاگونه به دیبا یآموزش هایفضا نیبنابرا ؛دبپرداز طیمح

 هایالگو که است یظرف همانند یآموزش هایفضا یمعمار دیگرعبارتبه ؛بدهند را کردن تجربه و یباز

 .دننکمی کمک هاتیفعال نیا شدن انجام بهتر به و داده یجا خود وندر را یتیترب هایبرنامه و یآموزش

(Shultz & Shultz, 2000) به مربوط عناصر که شود مشخص است آن هدف سؤال نیا به پاسخ در 

  د.شون ییشناسا عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در یریادگی و یآموزش یفضا یطراح

 نیترمهم در ار خود روز طول زا ادیز هایساعت انکودک که تندهس ییهاضاف نیترمهم زا یکی ارسمد

 هاآن در ار عتیطب با رتباطا توانمی و دکننمی یسپر نجاآ رد پذیریموزشآ و یریگوپذال نیسن

 ستفادها . (Mirmoradi ,2018)نمود جادیا نو زا ار عتیطب و نکودکا رفتهازدست طهبار و هکرد تیوتق

 علوم هایحوزه ژهیو به نظرانصاحب توجه مورد یآموزش هایفضا یطراح در عتیطب لیپتانس از

  .تاس قرارگرفته یمعمار و یوانشناسر ،یتیترب

 یکی تعیطب بر یمبتن یدرس برنامه یریادگی و آموزش یفضا یطراح با مرتبط منابع یبررس در

 موزشآ ت.اس 1 "باز یفضا در آموزش "اصطالح دشومی تکرار مختلف منابع در که مهم اصطالحات از

 شده محصور درس هایکالس به محدود تنها یریادگی طیمح که است یمعن نیا به باز یفضا در

 ببخشد یریادگی هایتیفعال به یادوباره جان تواندمی باز و یواقع یریادگی هایطیمح بلکه گرددنمی

(Yamashita & Yasueda,. 2017) . 

 رد ه،واسطبی و میمستق ییهاتجربه از یعیوس سترهگ ه،ک دشومی موجب باز یفضا در آموزش

 رد حضور یبرا را آموزانانشد ،یریادگی تیفیک ارتقاء بر عالوه و گردد حاصل زنده طیمح با تعامل

 رد یاریبس لیدال به بنا مروزها ،یرونیب هایفضا وجود زومل . د.شون آماده یاجتماع تعامالت و جامعه

 هایطیمح و عتیطب یباال هایتیابلق ن،آ لیدل نیترهمم .دباشمی دیتأک مورد یآموزش هایفضا

 کودکان هایمهارت پرورش یبرا مدارس در یعیطب هایفضا از ستفادها ن،کودکا آموزش در یعیطب

                                                      
1. Outdoor Education 
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 و یحساسا ،یمعنو رشد یبرا عتیطب از استفاده و (یکیزیف و یاجتماع هایمهارت )رشد

 باشدمی کودکانه شناسانییبایز

                نظر از ستندین یکسانی تیاهم عناصر نیا دارد وجود باز یفضا در یمتعدد یعیطب عناصر

(Xia & Acar, 2018) آب ز:ا اندعبارت بیترت به کودکان یبرا یباز نیزم در یعیطب عناصر تیاهم، 

 همواره عتیطب در موجود عوامل نیا با کودک رتباطا گ.سن و ماسه و شن سپس و یاهیگ وششپ

 ؛دهدمی شیافزا را کودکان پردازیخیال قدرت ارتباط نیا ؛است کودکانه یکنجکاو حس با همراه

 یقاشن ن،اهایگ کاشت در گریکدی با یهمکار مانند یعیطب هایفضا در کودکان شارکتم نیهمچن

 د.وشمی کودکان یباز و مشارکت ارتقاء به منجر گریکدی با یگروه هاییباز و آزاد یفضا در کردن

 ,Shafaee, 2009) &(Noghrehkar دهد ارتقاء را کودک حضور زهیانگ تواندمی آب با یباز نیمچنه

Mozaffarاب امکان حد در که کنند توجه نکته نیا به دیبا طراحان یآموزش یفضا یطراح نگام. ه 

 قابلم در ماسه و شن و بآ ن،اهایگ مانند یعیطب مواد ندینما استفاده یعیطب مواد زا ت،یاهم به توجه

 & Acar). کندمی فایا هاآن یریادگی و رانیفراگ بهتر مشارکت جهت یشتریب فرصت یمصنوع مواد

Torquati, 2012)  
 د.نکن فایا یآموزش یفضا یطراح در مهم نقشی توانندمی عتیطب از یبخش عنوان به واناتیح

 آن هایوهیش از یکی د.شو انجام مختلف هایوهیش به تواندمی یآموزش هایطیمح در واناتیح ضورح

 گونهنای شناخت به یاریبس کمک مطلب نیا ت.اس انیآبز ینگهدار هایحوضچه و ومیآکوار از استفاده

 تیجذاب جادیا اهداف با مدرسه یعبور هایفضا در ومیآکوار از ستفادها د.کر خواهد کودکان به واناتیح

  (Mirmoradi , 2018) است دیمف یریادگی طیمح به کودکان خاطرتعلق حس شیافزا جهت ییبایز و

 دمانیچ رد د.گردمی شنهادیپ یمرکز و یخط شیآرا وهیش دو درس هایکالس دمانیچ جهت

 یعیطب سبز هایضاف ،هاکالس به یرونیب هایفضا تریننزدیک (0 شماره ری)تصو یخط شیآرا وهیش به

 رد جهیرنتد .یرونیب یورزش هایفضا همه از دورتر و یرونیب یآموزش هایفضا آن از پس و بود خواهد

 هک یاگونه به داد اختصاص سبز هایفضا به را هاکالس یرونیب نوار توانمی ،هاکالس یخط شیآرا

 دمانیچ نیا رد د.باش داشته وجود بایز و سبز هایفضا نیا به درس هاکالس از زین یخوب یبصر ارتباط

 هک است شده بینیپیش یرونیب یآموزش یفضا و درس هایکالس فاصل حد در یآموزش هایتراس

                داد انجام دهیسرپوش باز مهین هایفضا نیا رد را یآموزش هایتیفعال از یبخش توانمی
(Mozaffar & Mirmoradi, 2015) . 

W6 W6 W6 
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 یرونیب و یدرونی فضامیان  ارتباط به توجه با مدارس در درسهای کالسی خط دمانیچ -0 شماره ریتصو

(Mozaffar& Mirmoradi, 2015) 

 ریو)تص کنندمی دایپ سازمان یمرکز یافض کی حول هاکالس یمرکز شیآرا وهیش به دمانیچ در

 با و داد قرار یآموزش اطیح یمرکز یفضا حول را هاکالس از یادسته دمانیچ نیا رد (.2 شماره

 هب هاکالس از میمستق یدسترس امکان و داد ارتباط هاکالس به (تراس و وانی)ا ییفضا هایواسطه

 را یآموزش هایتیفعال از یبخش توانمی نیمچنه .دنمو فراهم قیطر نیا از را یرونیب یآموزش یفضا

 هاالسک یرونیب هیحاش در سبز نوار کی یطراح با مناًض د.دا انجام دهیسرپوش باز مهین هایفضا نیا در

 را یرونیب یورزش و یاجتماع یضاف د.نمو جادیا کودکان یبرا را رونیب به مطلوب یبصر دید امکان

 و عالف هایفضا کیتفک گرفتن درنظر اب ،هافضا نیا از مطلوب فاصله با و مجموعه نیا پشت در زین

 &Mozaffar) نمود یطراح هاکالس یپشت یراهرو قیطر از یارتباط یدسترس کی با توانمی رفعالیغ

Mirmoradi, 2015) . 
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 یرونیب و درونیی فضامیان  ارتباط به توجه با مدارس در درسهای کالسی مرکز دمانیچ- 2 شماره ریتصو
(Mozaffar& Mirmoradi, 2015) 

 یریگادی طیمح به مربوط شده ییشناسا عناصر به مربوط یکدگذار به مربوط جینتا یبندجمع

  ت.اس آمده 1 شماره جدول و 1 شماره ریتصو در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه

 

 تعیطب بر یمبتن یدرس برنامه یریادگی طیمح شده ییشناسا عناصر به مربوطگذاری کد جینتا – 1شماره ریتصو
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 عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه یریادگی طیمح شده ییشناسا هاییژگیو به مربوط ارجاعات-1 شماره جدول

 ارجاعات هایژگیو و هامقوله ردهخ ،یفرع هایمقوله یاصل مقوله

 طیمح

 یریادگی

 باز یفضا از استفاده

 (LotfAtta, 2008) -) Mirmoradi, 2018)-                   

(Yamashita & Yasueda, 2017)-  

(Mozafar, Mahdizade Seraj& Mirmoradi, 2009) 

(Sobo, 2014)- (Gotteg, 2014) 

 (Mirmoradi ,2018) ومیآکوار از استفاده

 (McCoy & Evans, 2002) باغچه ساختن

 به هاکالس میمستق یدسترس امکان بینیپیش

 رونیب یآموزش یفضا

(Mozaffar & Mirmoradi, 2015) 

 (Mozaffar & Mirmoradi, 2015) درس هایکالس یبرا تراس یطراح

 هایلیپتانس از استفاده

 عتیطب در موجود مواد

 (Habibi & Ahmadi-Qarache, 2018) یعیطب نور

  (Acar & Torquati, 2012) -(Tabesh, 2017) ماسه و شن

(McCoy & Evans, 2002)-(Xia & elt, 2018) 

 (Acar & Torquati, 2012) -(Xia & elt, 2018) آب

(McCoy & Evans, 2002) 

 Shafaee, 2009) &(Noghrehkar, Mozaffar  

 (Xia & elt, 2018) -(Sobo, 2014)  سنگ

  Shafaee, 2009)&(Noghrehkar, Mozaffar   درختان و اهانیگ

 (McCoy & Evans, 2002) 

 

  م:چهار پرسش به پاسخ

 رب یمبتن یدرس برنامه در یریادگی -یاددهی با مرتبط عناصر که است آن هدف بخش نیا در

 هایشور ت،عیطب بر یمبتن یریادگی هاییژگیو و تیماه منظور نیهم به ؛گردد ییشناسا عتیطب

  د.ش خواهد یبررس معلم قشن ،یدرس برنامه نیا یبرا مناسب سیتدر

 نضم تا کندمی فراهم یفرصت کودکان یبرا یشناخت توسعه ساختن مفراه قیطر از عتیطب

 Benson & Miller) کشندب چالش به را هانآ ،نجها در موجود هایهینظر و درک و دانش شناخت

 و علت ریتفس یبرا را یریادگی هایرصتف ت،عیطب در موجود هایپتانسیل نیهمچن ؛(2008  ,

 توانندمی ،یعیطب طیمح در کودکان(Moore & Wong, 1997) .دنکنمی فراهم کودکان یبرا تیمعلول

 اتیبتجر گذاریاشتراک نیا و بگذارند اشتراک به خود همساالن مخصوصاً ن،گراید با را خود اتیتجرب

 در ساالنبزرگ قشن د.ش خواهد اتیتجرب آن مورد در قیعم تفکر به منجر بودن بخشلذت ضمن

 یازب آزادانه تا دهدمی اجازه کودکان به هاآن است برخوردار یخاص تیاهم از عتیطب یمبتن یریادگی

 کنندیم کسب که اتیتجرب از و دیکن برقرار یاحساس و یاجتماع مثبت رتباطاتا د،یکن کشف کنند

 . (Wilson, 2012) دیریبگ ادی
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 وگوفتگ و ثحب ش،یزماآ ،یعلمــ ردشگ ه،مشــاهد مانند ییهاتیفعال عتیطب بر یمبتن یریادگی در

 انکدوک هک اســت قیطر نیا زا د،ننک کمک انکودک در علوم یریادگی شــرفتیپ به تواندمی ... و

 ای دیواف اب د،بشناسن را یعیطب هایدهیپد و واملع ا،یشــا ط،یحم د،ننک شفک و شــاهدهم د،تواننمی

 نیمچنه د،اموزنیب زین را هاآن یدارنگه و حفظ هایراه و را هاآن اربردک د،شون آشنا هاآن خطرات

 دبزنن دست هاآن یسهیمقا به و کرده مرتب و بندیطبقه را عتیطب در موجود اءیاش دشومی موجب

 و ندازها ن،ماز ن،اکم چون میمفاه و ببرند یپ لک و جــزء مفهوم به و کدر را هاشباهت و هاتفاوت و

 . (Berzin, 2009) ندینما کدر زین را ...

 هب یعیطب طیمح کی در یورغوطه از که است یآموزش روش کی عتیطب بر یمبتن یریگادی

 تمرکز یعیطب طیمح در سیتدر بر یریادگی نوع نیا .دکنمی استفاده یریادگی یبرا یانهیزم عنوان

 د.ریگ صورت یعیطب طِیمح کی در فقط سیتدر که ندارد وجود هم یالزام تمرکز نیا رغمیعل اما دارد

 یریادگی یبرا عتیطب پتانسیل از استفاده تیاهم یریادگی نوع نیا در نکته نیرتهمم

 ,Gautheron) 2014(است

 یوبخ به عتیطب در اکتشاف و یباز است یکودک دوران لیاوا در یریادگی یبرا یاساس راه کی یباز

 یریادگی یبرا یباز یاتیح قشن.  (Wilson, 2012) است هماهنگ یکودک دوران پرورش و آموزش با

  دشومی تیحما شدت به پرورش و آموزش با مرتبط هایپژوهش یروانشناس متون در کودکان توسعه و

 )2007 Smith, Dupuis,& ,i(Pellegrin.دهدمی فرصت کودکان به یباز که دهدمی نشان قاتیحقت 

 مکاناتا (.icolopoulou,N .2009 Bredekam, & Copple 2010(کنند درک را خود رامونیپ جهان تا

 و کندمی فراهم عتیطب در کودکان یباز یبرا را شماربی هایفرصت عتیطب در موجود مختلف

 ودکانک.,Sandseter) 2009( کندمی لیتسه را کودکان یشناخت و یجتماعا ،یکیزیف توسعه نیهمچن

 که دشومی باعث یهمکار نیا نیهمچن ندشومی قیتشو گریکدی با یهمکار با عتیطب در یباز با

 دارند رشتیب ییتوانا یخاص هایکار در که یکودکان تا ندینما جادیا یروابط خود همساالن با کودکان

 استفاده کودکان گرید با خود مذاکره هایمهارت از و بگذارد اشتراک به را خود دانش بتوانند

 .)Hallett, & Nimmo 2008( ندینما

 -یریادگی یبرا مناسب یاوهیش و سیتدر فعال هایروش از یکی یعلم هایدیبازد و یعلم گردش

 ابخانهکت ای شگاهیزماآ س،کال از خارج در جامعه مطالعه یبرا یگاه هک ت.اس عتیطب بر یمبتن یاددهی

 ردشگ .دشومی میتنظ و یطراح آموزاندانش و معلم یسو از یآموزش نیمع هایهدف به توجه با

 ،اهتیعالف ع،یقاو ت،عیطب مشاهده قیطر از که گذاردمی وزانآمدانش اریاخت رد را فرصت نیا یعلم

 یشتریب ییشناآ ،هامشابهت ای هاتفاوت میمستق مشاهده باو  د.آورن دست به یعلم تجربه مردم و اءیشا

 ذهن در بهتر ردیگمی قرار بحث مورد سالک در که را یمیمفاه و آورند دست به یاجتماع طیمح با

 استفاده که است ییهاروش جمله از یعلم ردشگ .(Zarghampour & elt , 2012:67)بپردازند خود
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 ادراک و احساس هب ر،ایبس موارد در علوم سیدرت .ددار ضرورت اریبس یتجرب علوم آموزش در آن از

 ،هکارخان و باغچه و اغب ه،شگایزماآ س،در سکال رد .ددار یبستگ هادادیرو و وادم ،هادهیپد میمستق

 نیب روابط و شوند روبرو هاآن با شخصاً تا دهدمی فرصت آموزاندانش به که دشومی افتی ییایشا

 & Shamim) است اول دست تجارب و هامهارت کسب هاتیفعال نیا حاصل ابندیدر را هاآن

Aminpour, 2004)  
 آزاد یضاف در یریادگی ت،عیطب بر یمبتن یریادگی در مهم هایجنبه از یکی که آن به توجه با 

  د.ریگ قرار مدنظر یریادگی نوع نیا در تواندمی یعلم گردش سیتدر روش از استفاده نیبنابرا است

 نقش نارک از تفاوتبی تواننمی دیآمی میان به سخن عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه از که یزمان

 موزآدانش و معلم را برنامه کانیپ یدوسو یریادگی یاددهی ندیفرا در که مخصوصاً د.کر عبور معلم

 در علمم ،تعیطب بر یمبتن یریادگی ندیفرا کل در معلم یدیکل نقش به توجه اب د.دهنمی لیتشک

 به یمشخص یمحتوا اساس بر را یاشده نییتع شیپ از دانش که ندارد قصد یریادگی نوع نیا

 ریراگف تیهدا و مکک ت،عیطب بر یمبتن یریادگی در او هدف نیترمهم لکهب د.ده انتقال آموزاندانش

  ت.اوس ازین مورد دانش ساخت سمت به

 ازدارندهب که یاکنندهکنترل عنوان به راهنما لبتها د.کنمی فایا را راهنما نقش آموزش نیا در معلم 

 را یتیربت عمل در استمرار مفهوم به یزمان کنترل و تمرکز یمعن به یمکان کنترل اهنمار ه،بلک ستین

 منشأ فرد یزیغر هایشور از که دشومی ییهاپاسخ جادیا سبب یطیمح نترلک د.شومی دارعهده

 بیترت نیا هب د.شو شناخته او عادات و زیغرا که است ازین کودک ییراهنما یبرا سپ د.ریگمی

 ییوید ت.داش نخواهد یداریپا تأثیر د،باش نیچن اگر که ستین یلیتحم و یخارج یامر ییراهنما

 هب افراد و گذارندمی تأثیر ذهن در افراد شیآزما و عمل ضمن در یعیطب یایاش فقط هک است معتقد

 . (Dewey, 1915)دهند رییتغ را گریکدی التیتما توانندمی یعیطب عوامل و اءیاش کمک
 دهدمی اجازه کودکان به هاآن کنندمی فایا عتیطب اتیتجرب انواع از تیحما در یمهم نقش معلمان

 که اتیتجرب از و دیکن برقرار یاحساس و یاجتماع مثبت رتباطاتا د،یکن کشف کنند یباز آزادانه تا

 . (Wilson, 2012) دیریبگ ادی کنندمی کسب
 کنندمی کمک هاندیفرا و هادهیپد مورد در کودکان یمفهوم دانش کمک به عتیطب در معلمان

 که اتیتجرب و مواد به و کنند شرکت یباز در توانندمی کودکان آن در که یکیزیف طیمح کی ارائه با

 . (Acar& Torquati, 2012) .دباشن داشته یدسترس شودمی یریادگی و کتشافا ،یکنجکاو موجب

 یهاددی هایراهبرد به مربوط شده ییشناسا عناصر به مربوط یکدگذار به مربوط جینتا یبندجمع

  ت.اس آمده 1 شماره جدول و 1 شماره ریتصو در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه یریادگی
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 بر یمبتن یدرس برنامه یریادگی یاددههای یراهبرد شدهیی شناسا عناصر به مربوطگذاری کد جینتا – 1 هشمار ریتصو

 عتیطب

 بر یمبتن یدرس برنامه یریادگی یاددههای یراهبرد شده ییشناسا هاییژگیو به مربوط ارجاعات -1 شماره جدول

 عتیطب

 ارجاعات هایژگیو وها مقوله ردهی، خفرعهای مقوله یاصل مقوله

 هایراهبرد

 یاددهی

 یریادگی

 (Gautheron, 2014) -(Sobo, 2014)  باز یفضا در یریادگی بر تأکید

 (Nimmo & Hallett, 2008) -(Gautheron, 2014) -(Wilson, 2012) همساالن با اتیتجرب گذاریاشتراک

 (Skamp Bergmann, 2001 )-(Janet & elt, 2018) -(Wilson, 2012)  لگریتسه نقش در معلم

(Tai & Morag, 2013)- (Ernst,2012) – (Riordan & Klein , 2010) 

( Sahrakhiz, Harring & Witte, 2017) 

 (Wilson, 2012) -(Acar& Torquati, 2012)  یریادگی جهت مهم یراهبرد یباز

(Pellegrini, Dupuis & Smith, 2007)-  

(Copple & Bredekamp, 2009)- )Nicolopoulou, 2010( 

(Sandseter, 2009)- (Nimmo & Hallett, 2008)-  

(Gurholtn & Sanderud, 2016) 

 (Johnston, 2004) -(Berzin, 2009) -(Acar & Torquati, 2012)  گفتگو و بحث بر یبتنم یریادگی هایتیفعال تأکید

 ,Ormrod) -(Bailie, 2010) -(Johnston, 2004)-(Berzin, 2009)  شیآزما بر یمبتن یریادگی هایتیفعال تأکید

1995) (Rahalzadeh, 1996)- (Bidad Kisemi, 2018) 

 -(Zarghampour & elt, 2012) -(Berzin, 2009)  یعلم گردش بر یبتنم یریادگی هایتیفعال تأکید
 (Shamim & Aminpour, 2004)- (Rabeie, 2021) 

 (Bailie, 2010) -(Berzin,2009) -(Wilson,2012)  مشاهده بر یمبتن یریادگی هایتیفعال تأکید

https://www.tandfonline.com/author/Sahrakhiz%2C+Sarah
https://www.tandfonline.com/author/Harring%2C+Marius
https://www.tandfonline.com/author/Witte%2C+Matthias+D
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پنج پرسش به پاسخ   

 ییاساشن عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه یابیشارز به مربوط عناصر که است آن هدف بخش نیا در

 ،یابیارزش گاهیجا به که یعلمم ت.اس ابیناکام و میعق یمرا د،بازخور و یابیارزش بدون موزشآ د.گرد

 وا بر دوش یافهیوظ چون لکهب د،کننمی انیب و ارائه رانیفراگ آموختن یبرا را درس ندارد یعتقادا

 و مایهجان ،یابیارزش ماا د.شیاندنمی چندان آن هایامدیپ به و ددهمی انجام را نآ ت،اس نهاده شده

 نختیبرانگ و یریادگی بودن معنادار از نانیاطم یعنی است یآموزش یریگمیتصم هرگونه مرکز

 ستا معتقد لریتا رو نیا از بود نخواهد ریپذامکان یابیارزش با جز سیتدر درست انجام و رانیفراگ

 . (Sabzaei , 2016:165)است یریادگی لهیوس نیمؤثرتر یابیارزش

 ،0یطیمح موزشآ ،4مکان بر یمبتن آموزش مانند میمفاه با اغلب 1عتیطب بر یمبتن یریادگی

 به توجه با .,Lowe) 2015( دارد تمشابه 1زیستمحیط بر یمبتن آموزش و 2باز یفضا در موزشآ

 صورت باز یفضا در برنامه نیا با طمرتب هایآموزش از یبخش عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه تیماه

 و باز یافض در چه عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه با مرتبط هاییریادگی شتریب تیماهو  د،ریگمی

 هب هم یزیستمحیط هایآموزش نیهمچن ؛است ارتباط در یتجرب یریادگی با بسته یفضا در چه

 برنامه یابیزشار عناصر ییشناسا یبرا نینابراب ت.اس عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه با ارتباط در ینوع

 کودکان یریادگی از یابیارزش هایروش هافرضشیپ نیا به توجه با است الزم عتیطب بر یمبتن یدرس

  د.گرد مشخص یدرس هایبرنامه نیا در

 اتفاق کالس از خارج یریادگی از یترعیوس چارچوب در یعیطب هایطیمح در یریادگی رشد

 کهنیا وجود اب د.نشومی یمعرف یررسمیغ یریادگی طیمح عنوان به هاطیمح نیا اغلب هک ،دافتمی

 یکل صورتبه تواننمی اما ردیگ صورت درس کالس ای مدرسه از خارج در یریادگی نیا است ممکن

 باز یفضا طیمح یدهیاف نکهیا وجود . با (Waite, 2011) است یررسمیغ یریادگی کی که نمود ادعا

 اتیتجرب مورد در یکم هایپژوهش ماا ،تاس شده اثبات یاگسترده طوربه خردسال کودکان رشد یبرا

 ودوج هایابیارز تیفیک و سط  بر مؤثر عوامل و باز یفضا طیمح در یریادگی از یابیارز در معلمان

 . (Davies & Hamilton, 2016) دارد
 است الزم نیبنابرا کنندمی یابیارز درس کالس از خارج در کمتر را کودکان یریادگی معلمان

 رد د.گرد هیته درس کالس از خارج در کودکان هایمهارت شرفتیپ یابیارز یبرا یمناسب هایابزار

 ژهیو به یانفراد صورتبه کودکان از یامشاهده یابیارز بر لگرانیتسه اغلب باز یفضا در یریادگی

 ز،اب یفضا در آموزش با رابطه رد .کنندتأکید می د،دارن تمرکز فهیوظ کی انجام بر هاآن کههنگامی
                                                      
1. Nature-Based Learning 

2. Place-Based Education 

3. Environmental Education 

4. Outdoor Education 

5. Environment-Based Education 
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 رزشمندا یروش رانیفراگ از یشفاه رتباطا د.کننمی استفاده یررسمیغ هاییابیارز از شتریب انیربم

 رانیفراگ هایتیفعال از یبردارادداشتی و شاهداتم ن،یا بر است عالوه هاآن درک سنجش یبرا

 .(Stornelli, 2017) .تاس یابیارز مهم ابزار
 آموزمحوردانش هایآزمون از اغلب باز یفضا در یریادگی در کودکان هایآموخته یابیارزش در 

 در هاآن یتوانمندساز و رندگانیادگی اضطراب کاهش هاآزمون نیا اغلب یژگیو دشومی استفاده

 أملت ن،همساال یابیرزا ،یابیارزخود هایآزمون به توانمی هاآزمون نیا جمله زا ت.اس یریگمیتصم

 مشخص کردن منظور به هم هاتیموقع از یبعض رد د.نمو اشاره یررسمیغ مداوم بازخوردو  ،یانتقاد

 را یواقع یایدن هایکار دشومی خواسته رندگانیادگی از یاساس هایمهارت و دانش داریمعن کاربرد

 . (Casson, 2009)دهند انجام
 هاتیفعال در مشارکت یبرا یانهیزم دیبا اندرکاراندست و انمعلم باز یفضا در آموزش هنگام در

 ار آموزاندانش و گروه بر یرگذاریتأث و یبردارادداشتی و مشاهده یبرا یفرصت ات د.باشن داشته را

 نکنید چو کسب اطالعات یاحتمال هایبرنامه و هوا یبد هاینهیگز مورد در دیبا علمم د.باشن داشته

 کنندهیابیارز دیبا یریادگی شرفتیپ یابیارز هنگام نیهمچن و باشد مؤثر یریادگی جینتا بر است ممکن

 ,Nicol & elt)باشند داشته خود مشاهدات گذاشتن اشتراک به یبرا یفرصت دیبا رندگانیادگی و

2007)  
 بر ینمبت افتدمی اتفاق عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در که هایریادگی از یبخش که آنجا از

 روش بر عتیطب بر یمبتن یابیارزش عناصر ییشناسا یبرا است الزم نینابراب ،تاس یتجرب هایتیلفعا

 و ریمتغ اندتومی یتجرب یریادگی جینتا نکهیا به توجه اب د.نمو تمرکز یتجرب یریادگی در یابیارزش

 در نیرابناب د.باش متفاوت است ممکن همساالن یبرا یریادگی تجربه و ؛باشد بینیپیش رقابلیغ

 هایابزار زا شتریب و ؛دشومی استفاده یابیارز ابزار کی عنوان به یکتب امتحان از کمتر یتجرب آموزش

                                           دشومی استفاده یعمل صورتبه کار ارائه مانند تجربه بر یمبتن یابیارز
(Yates, Jay & Purton , 2015).        

 از یبرخ به(Moon, 2004)  دارد وجود یتجرب هایتیفعال یابیارز یبرا یادیز بالقوه یهاروش

  د:ش خواهد اشاره هاآن

 هاکار نمونه یابیارز 

 د.افتمی اتفاق که آنچه مورد در یانتقاد تفکر  

 است شده آموخته که آنچه ارائه 

 مرتبط اقدامات ریزیبرنامه و ضعف و قوت نقاط لیتحل و هیتجز  

 شده است آموخته آنچه از یگزارش ای لهمقا  

 رشته ای تجربه با مرتبط کتاب یبررس  

 شده انجام هایکار از یابیارز خود 
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 هارندهیادگی با مصاحبه  

 یشفاه امتحان 

 آگاهانه بحث کی تیریمد  

 سیتدر خودشان تجربه اساس بر انیمرب شتریب نکهیا به توجه با یتجرب هاییریادگی یابیارز در

 دگانرنیادگی هایآموخته یابیارز یبرا یسنت هایروش از دارند لیتما جهینت در و کنندمی یابیارز و

 یابیارز هایروش از ستفادها .(Quinn & Shurville, 2009)  کنند استفاده یتجرب هایآموزش در

 نیترمؤثر عنوان هب ،یکتب یابیارز انندم ،یسنت هایروش از یمرب درک لیدل به است ممکن یسنت

 . (Davis. 1998) باشد آموزاندانش یریادگی یابیارز یبرا روش

 تبهمر تفکر هایمهارت بر آن دیتأک و عتیطب بر یمبتن هایآموزش یقیتلف و دهیچیپ تیماه

 رفتار اترییتغ و هاارزش کسب بر آن مرکزت ه،مدرس از خارج و داخل در یررسمیغ جاربت ر،باالت

 یابیارز یسطح درک مسائل از فراتر را کودکان هایآموخته که دارد ازین یابیارز مدل کی به کودکان

 در ارندند را یابیارز نیچن ییتوانا یکتب هایآزمون ژهیو به یسنت هایابزار نکهیا به توجه اب د.ینما

 جربهت بر یمبتن یابیارز هایابزار و آموزمحوردانش هایآزمون از اغلب عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه

 در هاآن یتوانمندساز و رندگانیادگی اضطراب کاهش هاآزمون نیا اغلب یژگیو ؛شد خواهد استفاده

 تفادهاس هاآن از عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در که یابیارز هایابزار نیترهمم ت.اس یریگمیتصم

  ز:ا اندعبارت دشومی

 ایهمشاهد سنجش 

 یابیارزخود 

 همساالن یابیارز  

 هاکار نمونه یابیارز 

 است شده آموخته که آنچه ارائه 

 برنامه یابیارزش به مربوط شده ییشناسا عناصر به مربوط یکدگذار به مربوط جینتا یبندجمع

  ت.اس آمده7 شماره جدول و 7 شماره ریتصو در عتیطب بر یمبتن یدرس
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 عتیطب بر یمبتن یدرس نامهبر یابیارزش شدهیی شناسا عناصر به مربوطگذاری کد جینتا –7 هشمار ریتصو

 عتیطب بر یمبتن یدرس نامهبری ابیارزش شده ییشناسا هاییژگیو به مربوط ارجاعات -7 شماره جدول

 ارجاعات هایژگیو وها مقوله ردهی، خفرعهای مقوله یاصل مقوله

 یابیارزش

 (Nicol & elt,2007) -(Stornelli,2017)  ایهمشاهد سنجش

 -(Nicol & elt,2007) -(Stornelli,2017)  رانیفراگ هایتیفعال از یبردارادداشتی

 (Hasbi Sjamsir, Yuliani,2021) 

 (Moon,2004) -(Casson,2009)  یابیارزخود هایآزمون

 (Casson,2009) همساالن یابیارز

 (Casson,2009) -(Stornelli,2017)  یررسمیغ مداوم بازخورد

 (Rabeie,2021) -(Waite,2011)  زبا یفضا در یابیارزش

 (Yates, Jay & Purton ,2015) -(Casson,2009)  یعمل کار انجام بر یمبتن یابیارز

 (Hasbi Sjamsir, Yuliani,2021) -(Moon,2004) -(Rabeie,2021)  هاکار نمونه یابیارز

(Black &ltd ,2004)- (Stefanakis,2002) 

 (Moon,2004) -(Rabeie,2021)  است شده آموخته که آنچه ارائه

 (Stefanakis,2002) -(Moon,2004)  هارندهیادگی با مصاحبه

 (Moon,2004) یشفاه امتحان

 (Yates, Jay & Purton ,2015) -(Stefanakis,2002) آگاهانه بحث کی تیریمد

 (Casson,2009) مستمر یابیارزش بر تأکید

 به توجه با یابیارزش هایاریمع در رییتغ

 رندگانیادگی با تعامل

 (Stefanakis,2002)- (Casson,2009) 

 (Jenkins & Pell,2006) -(Tal,2005) -(Stornelli,2017)  یابیارز یسنت هایروش بر تأکید عدم

 (Casson,2009) محور آموزدانش هایآزمون از استفاده
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 گیریجهینت و بحث

ت نهای رد و ردیگ قرار و تفسیر بحث وردم ،هاافتهی جینتا که است نیا بر تالش پژوهش از بخش در این

 یدرس برنامه شده ییشناسا عناصر به 7 شماره ریتصو رد د.گرد سهیمقا نیشیپ قاتیتحق هایافتهی با

  ت.اس شده اشاره عتیطب بر یمبتن

 مورد است کدام عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه اهداف عناصر پژوهش اول پرسش به پاسخ در

 ت،یفرد به هآنک ضمن عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در گفت توانمی طورکلیبه ت.گرف قرار ییشناسا

 طهواس به و شده آشنا عتیطب بر حاکم نیقوان با هانآ د،شومی داده تیاهم کودکان استقالل و یزادآ

 یسازهیفرض و یبندقهبط ،یریگندازها ،یمنطق ستداللا ه،مشاهد قدرت تجربه بر یمبتن هایآموزش

 یروح و یجسم یسالمت عتیطب در باز یفضا در هاتیفعال از یبرخ انجام به توجه باو  ه،نمود رشد

 فایا یزندگ هایمهارت آموزش و یفرد نیب روابط بهبود در یمهم اریبس نقش و کرده دایپ ارتقا هاآن

 نوع کی عتیطب با یکودک از رندگانیادگی که است آن یاصل اهداف از یکی برنامه نیا رد د.کنمی

 د،باشن هداشت شوق و شور کی آن از حفاظت یبرا بتوانند سالیبزرگ در تا ندینما برقرار ارتباط و انس

 رب یمبتن یدرس برنامه مورد در که یاهداف به توجه با کل رد د.باشن نگران همواره آن بیتخر ازو 

 یریادگی در کودکان که است آن هدف برنامه نیا یاجرا اثر در گفت توانمی شد ذکر عتیطب

 و یسمج سالمت با مرتبط هایشاخص آنکه ضمن یریادگی در عتیطب لیپتانس بر اتکا با بخشلذت

 عنوان به زیستمحیط از فاظتح ه،افتی ارتقا هاآن در یزندگ هایمهارت با مرتبط هایآموزش و یروح

 یزندگ یریادگی یبرا و جامعه در یزندگ یبرا توانندب هاآن تا شده لیتبد هاآن یبرا دغدغه کی

  د.شون آماده مسئوالنه و کیدموکرات

 و عناصر که نیا بر یمبن پژوهش دوم پرسش از حاصل هایافتهی از آمده عمل به هاییبررس 

 از یاکح ت،اس کدام ییابتدا دوره در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در یریادگی منابع و مواد تیماه

 با اما ؛تاس انکارناپذیر عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در مکتوب یمحتوا گاهیجا گرچه که است نیا

 ،دبرخوردارن ژهیو یگاهیجا از یریادگی منابع عنوان به یعیطب ناصرع ه،برنام نیا تیماه به توجه

 دهندمی لیتشک را یعیطب طیمح که گرید عناصر ریسا و بآ ،هانگس ،توانایح ،ناهایگ ،دیگرعبارتبه

  د.شون مطرح کودکان یریادگی در مهم یمنابع عنوان به توانندمی

 لبتها ت،اس یفارس ادب آثار مکتوب یمحتوا با عتیطب در موجود عناصر قیتلف هایجلوه از یکی

 قیتلف نیا هم گرید اقوام و ملل از فرهنگ و هازبان آثار و ستین یفارس زبان به محدود تنها قیتلف نیا

 عتیطب بر یمبتن یدرس یمحتوا نیتدو در یعمل یالگو کی عنوان به کی تواندمی هک د،دار وجود

  د.ریگ قرار توجه مورد مختلف یدرس مواد در

 یریادگی و آموزش یفضا یطراح عناصر که نیا بر یمبن پژوهش سوم پرسش از حاصل هایافتهی

 گوال نیا که است نیا از یاکح ، ؟است نهچگو ییابتدا دوره در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در
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 آموزش مانند هایریادگی از یبرخ رد د.دار کودکان یریادگی و آموزش یفضا یطراح به خاص یتوجه

 یفضا از خارج یفضا در کودکان یریادگی بر تأکید عتیطب مدارس و جنگل دارسم ز،با یفضا در

 یضاف که مسئله نیا قبول رغمیعل بعتط بر یمبتن یدرس برنامه در ماا ت.اس درس کالس بسته

 در ودموج باز یفضا به فقط محدود ماا د،ریگ صورت طبعت در و باز یفضا قالب در تواندمی یریادگی

 رتبطم قیمصاد از توانمی هم درس کالس کی بسته یآموزش یفضا یطراح در لکهب ت،سین عتیطب

 جنبه ود از تواندمی یآموزش یفضا یطراح در عتیطب لیپتانس از ستفادها د.نمو استفاده عتیطب با

 راحانط توجه مورد کودکان یریادگی لیتسه در یآموزش اثرات و رندگانیادگی بر یروان و یروح تأثیر

 زا استفاده جهت یمتفاوت هایالگو از منظر یمعمار با مرتبط مباحث رد د.ریگ قرار یآموزش یفضا

 یدرس برنامه انیمجر توجه مورد تواندمی هک د،شویم استفاده یآموزش هایفضا یطراح در عتیطب

 به هتوج با تواندمی یآموزش یفضا کی یطراح در عتیطب از ستفادها د.شو واقع عتیطب بر یمبتن

 یطیمح و یمیاقل طیشرا با متناسب منطقه هر در و باشد متفاوت مختلف مناطق یمیاقل طیشرا

  د.نمو ارائه را یمختلف هایالگو منظر یمعمار متخصصان نظرات به توجه با توانمی

 ایهچالش با عتیطب بر یمبتن یآموزش یفضا کی یطراح متمرکز یآموزش نظام کی در گرچه

 یااندازه تا ییابتدا دوره در ژهیو به معلم کی هاتیمحدود تمام وجود ماا د،ش خواهد مواجه یمتعدد

 .دینما استفاده عتیطب با مرتبط قیمصاد از یآموزش یفضا یطراح در تواندمی هم محدود چند هر

 طیمح کی در ومیآکوار وجود ای درس کالس در یعیطب مواد گرید و هانگس ن،اهایگ از ستفادها

 نینابراب د.باش یآموزش متمرکز نظام کی در معلم کی یبرا مشکل چندان یامر تواندنمی یآموزش

 هاینظام در یحت تواندمی یآموزش یافض یطراح جهت عتیطب در موجود هایتیظرف از استفاده

 با رابطه در گرچه ؛است انجام قابل یحدود تا دارد یکمتر اراتیاخت معلم که هم یآموزش متمرکز

 یطراح در عتیطب از استفاده انمیز از انتظار شود کمتر تمرکز انمیز که چه هر یآموزش هاینظام

  د.بو خواهد شتریب یآموزش یفضا

 یریادگی -یاددهی هایراهبرد عناصر که نیا بر یمبن پژوهش چهارم پرسش از حاصل هایافتهی 

 بر یتنمب یریادگی دارد نیا از تیکاح ت،اس کدام ییابتدا دوره در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در

 یبرا یانهیزم عنوان به یعیطب طیمح کی در یورغوطه از که است یآموزش روش کی عتیطب

 نیا رغمیعل اما دارد تمرکز یعیطب طیمح در سیتدر بر یریادگی نوع نیا .دکنمی استفاده یریادگی

 در نکته نیترهمم د.ریگ صورت یعیطب طِیمح کی در فقط سیتدر که ندارد وجود هم یالزام تمرکز

 یمبتن یریادگی نوع نیا رد ت.اس یریادگی یبرا عتیطب پتانسیل از استفاده تیاهم یریادگی نوع نیا

 تشــرفیپ به تواندمی ... و وگوگفت و حثب ش،یزماآ ،یعلمــ ردشگ ه،مشــاهد مانند ییهاتیفعال

 شفک و شــاهدهم د،تواننمی انکودک هک اســت قیطر نیا زا د،ننک کمک انکودک در علوم یریادگی

 د،شون آشنا هاآن خطرات ای دیفوا اب د،بشناسن را یعیطب هایدهیپد و واملع ا،یشــا ط،یحم د،ننک
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 موجود اءیاش دشومی موجب نیمچنه د،اموزنیب زین را هاآن دارینگه و حفظ هایراه و را هاآن اربردک

 کرد را هاشباهت و هاتفاوت و بزنند دست هاآن یسهیمقا به و کرده مرتب و بندیطبقه را عتیطب در

  د.نینما کدر زین را ... و ندازها ن،ماز ن،اکم چون میمفاه و ببرند یپ لک و جــزء مفهوم به و

 یابیارزش هایروش با مرتبط عناصر که نیا بر یمبن پژوهش پنجم پرسش از حاصل هایافتهی

 یابیرزشا که است آن از یاکح ت،اس کدام ییابتدا دوره در عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در یریادگی

 یمبتن یهاآموزش یقیتلف و دهیچیپ تیاهم ت.اسیپو ندیفرا کی عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در

 ه،مدرس از خارج و داخل در یررسمیغ جاربت ر،باالت مرتبه تفکر هایمهارت بر آن دیتأک و عتیطب بر

 یهاآموخته که دارد ازین یابیارز مدل کی به کودکان رفتار اترییتغ و هاارزش کسب بر آن مرکزت

 ژهیو به یسنت هایابزار نکهیا به توجه اب د.ینما یابیارز یسطح درک مسائل از فراتر را کودکان

 هایزمونآ از اغلب عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه در ندارند را یابیارز نیچن ییتوانا یکتب هایآزمون

 یابیرزا ،یابیارزودخ ،یامشاهده سنجش مانند تجربه بر یمبتن یابیارز هایابزار و آموزمحوردانش

 تفادهاس هاآن یابیارز و قضاوت و اندآموخته رندگانیادگی که آنچه ارائه و هاکار نمونه یابیرزا ،نهمساال

 در هاآن یتوانمندساز و رندگانیادگی اضطراب کاهش هاآزمون نیا اغلب یژگیو ؛شد خواهد

  ت.اس یریگمیتصم

 از یبرخ یراستا در یابیارزش و یریادگی یاددهی هایوشر ف،اهدا قسمت در ریاخ پژوهش جینتا

 یطراح با هرابط در آمده دست به جیتان ت.اس (Karim ,Kian &Aliasgar, 2017)  پژوهش جینتا

 نیهمچن ؛است مشابه Sahrakhiz Harryin& D. Witte (2017) و هایافتهی با یریادگی طیمح

 ،(Miller et al, 2021)  و  (Mygind et al, 2021) پژوهش هایافتهی با اهداف به مربوط هایافتهی

(Bowers, 2020)و (Roberts, Hinds & Camic, 2019) د.دار یهمخوان  

https://ee.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=50876&_au=B.++Karim&lang=en
https://ee.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=50876&_au=B.++Karim&lang=en
https://ee.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=51354&_au=M.++Kian&lang=en
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 عتیطب بر یمبتن یدرس برنامه شده ییشناساهای همؤلف و عناصر– 2 رهشما ریتصو
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 هاشنهادیپ

 یمبتن یدرس برنامه یاجرا تیقابل و ییابتدا دوره در یابیارزش بودن یفیتوصـ به تیعنا با -

 ییاشناس عناصر به توجه با دشومی شنهادیپ پرورش و آموزش خانه وزارت هب ه،دور نیا در عتیطب بر

 نیدوت ،یدرســـ متون یبازنگر جهت یداتیتمه عتیطب بر یمبتن یابیارزشـــ با بطهرا در شـــده

   د.ینما اقدام عتیطب بر یمبتن یابیارزش به مربوط ییاجرا ضوابط و هادستورالعمل

 یبرا یزیررنامهب ن،کودکا یبرا یآموزشـــ یزیربرنامه کنار در پرورش و آموزش وزارت -

 ش،آموز در مؤثر هایحلقه از یکی عنوان به را آموزش ندیفرا در یمحل جامعه و هاخانواده مشــارکت

   د.ده قرار خود کار برنامه هایتیاولو زءج

 یهاسرفصل جزء عتیطب بر یمبتن یدرسـ برنامه به مربوط سـرفصـل دشـومی شـنهادیپ -

   د.گرد فیتعر انیفرهنگ دانشگاه

 یدرســ رنامهب یاجرا مهارت کســب جهت معلمان آموزش یبرا خدمت ضــمن هایدوره  -

  د.ریگ قرار انیفرهنگ دانشگاه خدمت ضمن هایبرنامه تیاولو در عتیطب بر یمبتن

ــ برنامه در معلم نقش که ییجا آن از - ــ عتیطب بر یمبتن یدرس ــت تیاهم با اریبس  اس

 یدرس نامهبر هایتیقابل با معلم تِیترب یبرا یزیربرنامه به انیفرهنگ دانشگاه که دشـومی شـنهادیپ

  د.ورز مبادرت عتیطب بر یمبتن

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین ها، سازمانبا موضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

های عه حاضر رعایت شده و فرمدر مطال پیروی از اصول اخالق پژوهش رعایت شده است.

 .ها تکمیل شدنامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیرضایت

 حامی مالی

 .شد تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

یچ ین مقاله قبالً در هت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

م از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه ای اعنشریه

 ارسال شده است. وهیژدریس پت
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