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Abstract
Childhood is the first and most important period of
human life in which the concept of self, nature and
social relations for the first time forms in it. Accordingly,
these goals have been addressed to children in the main
goal of national curriculum development. One of the
questions that need to be answered in order to achieve
the goals of the curriculum is how the physical
environment in which education occurs. On the other
hand, the presence of nature in the design of educational
spaces, according to studies, has many potentialities to
access the various needs of children in growth and
education. The purpose of this paper is to investigate the
effects of design with a nature-based approach in
primary educational spaces to achieve the goals of the
national curriculum. The present study is an analytical
descriptive study which is based on the library method
and the review of texts and logical reasoning. The
findings of the study include nature-based design
strategies for achieving the goals of the national
curriculum. The most important of which is the use of
sustainable design patterns in school design, the design
of two separate courtyards of educational and sports
facilities, the design of semi-open educational spaces in
the proximity of theory classes, visual visibility to the
natural green spaces of the interior spaces, the use of
Iranian gardening patterns in the design of enclosures,
the creation of spatial diversity by creating a variety of
closed, open and semi-open spaces.
Keywords: national curriculum, primary school, nature,
school design
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چکیده
کودکی اولین و مهم ترین دورة زندگی آدمی است که در آن بررای
 عتیعرت و روابرم ایتمراآی در آن شر ل،اولین برار مههروخ درود
 بر این اساس در هدفگذاری اصلی بررای تردوین برنامره.میگیرد
.درسی ملی نیز به این اهداف برای کودکران رردادتره شرده اسرت
ی ی از ررسشهایی که برای تحقق اهداف برنامره درسری بره آن
باید راسخ داد چگونگی محیم فیزی ری اسرت کره امرر آمروز و
 از عرفری ضورور عتیعرت در عراضری.ررور در آنجا رخ میدهد
 قابلیتهای بسریار،فواهای آموزشی نیز بنا بر مطالعات انجاخ شده
زیادی برای تأمین نیازهای مختلف کودکران در رشرد و آمروز و
 این رژوهش با هدف بررسی تأثیراتی که عراضری.ررور داراست
با روی رد عتیعت محور در فواهای آموزشی دوره ابتدایی میتوانرد
. شر ل گرفتره،بر رسیدن به اهداف برنامه درسی ملی داشته باشد
رژوهش ضاضر یک مطالعة توصریهی تحلیلری اسرت کره برا رو
.کتابخانهای و بررسی متون و استدالل منطقی ش ل گرفتره اسرت
یافتههای رژوهش شامل راه ارهای عراضی عتیعرتمحرور بررای
دستیابی به اهداف برنامه درسی ملی میباشرند کره از مهرمتررین
آنها میتوان به اسرتهاده از الگوهرای عراضری رایردار در عراضری
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،عراضی فواهای نیمهباز آموزشی در مجراورت فورای کرسسهرا
،استهاده از دید بصری به فوای سرتز عتیعری از فوراهای دادلری
 ایجراد،استهاده از شیوههای باغسازی ایرانی در عراضی محوعههرا
 اشراره، براز و نیمرهبراز،تنوع فوایی با ایجاد فواهای متنوع بسته
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مقدمه

برنامه درسی ملی جمهوور سسویمی سیورس بور سسوا
مبانی ،سرزش ها و سهدسف تربیت سسیمی و بوا سسوادادا سز
توسنمند ها بومی و ملی و بهرابوردسر سز تجربوههوا
معابر و موفق جهوانی ،در پاسوب بوه نیازهوا و ماا بوا
جامعه ،س گو تازاس سز برنامههوا درسوی و تربیاوی رس
سرسئه میدهد و گوامی مهود در رسسواا مساندسواز و
کیدیتبخشی نظوا تعلوید و تربیوت کشوور سسوت کوار
تدوین و تو ید سین سوند سز سوال  1834در کشوور غاواز
شد نگاشت چهار غ نایجه سصویاا سنجوا شودا توا
پایوا سوال  1839سسوت س گووو هودفگوذسر برنامووه
درسی ،چارچوب مدهومی منسوجد و یکپارچوهس سسوت
که در تدوین سهدسف در ساوح مخالف ،رسهنموا ممو
برنامه ریزس و مجریا قرسر میگیرد و شام پنج منصور:
تدکر و تعق  ،سیما  ،ملد ،مم  ،سخیق در چهوار مرصوه
سرتباط ماربی با خود ،خدس ،خلق و خلقت سست کوه سیون
سرتباطا در ذی و ظ سرتباط با خودس تعریوف و تبیوین
مویشوود The national curriculum of the Islamic
( )Republic of Iran, fourth edition 2010کوودکی
سو ین و مهدترین دورا زندگی غدمی سست در سیون دورا
کودک برس نخساین بار با طبیعت رسباه برقرسر میکند،
روسبط سجامامی خود رس بنا مینهد و به مدهوومی سز خوود
دسووت م وییابوود ( )Mofidi,2008بوودین گونووه سهمیووت
سرتباط کودک با محویط ،بوا دیگورس و بوا خوود در دورا
کودکی مشخص میشوود غمووزش و پورورش دبسواانی
مبار سست سز غموزشی که به کودکا  6تا  11سوا ه در
دبساا ها دسدا میشود سز غنجوا کوه غمووزش و پورورش
دبساانی مهدترین القه سز القوه هوا نظوا غمووزش و
پوورورش رسوومی کشووور سسووت ،سیوون دورا سز غموووزش سز
سو ویت خاصی برخوردسر گشاه سست ( )Mofidi,2008در
س گوها برنامه درسی باید بوه سیون سواست پاسوب دسدا
شود :سینکه  -1چوه کسوی رس غمووزش بودهید  -2چوه
چیز رس غموزش بودهید  -8چگونوه غمووزش بودهید
 -4کجا غموزش بدهید (بررسی اوزا و موقعیت مکانی

یووادگیر و محوویط غموزشووی)  -5چووه زمووانی غموووزش
بوووووودهید  -6چقوووووودر غموووووووزش بوووووودهید
( )SoleimanPourOmran,et al,2016بنووابرسین مکووا
غموزشی و ویژگی هوا مکوانی محیاوی کوه غمووزش و
پرورش در غ ستداق مویسفاود یکوی سز مبااوم مهود در
رسید به سهدسف تعیین شدا برنامه درسی ملی سست
سمروزا سهمیت طرساوی فاواها غموزشوی بورس بهبوود
کیدیت یادگیر و غمووزش بور کسوی پوشویدا نیسوت
پژوهشگرس زیاد در طی سوالهوا گذشواه در موورد
سهمیت طرسای فاوا غموزشوی در غمووزش ،یوادگیر
کودکا و کمک به رشد کودک ماا عه کرداسند محویط
یادگیر ( )learning environmentیک بسار فرهنگی،
سجامووامی و فیزیکووی سسووت کووه یووادگیر در غ ستدوواق
می سفاد درک سینکه چگونه یک محیط یوادگیر  ،موارر
مم میکند برس طرسای یک محویط معمارسنوه بسویار
ضرور سست محیط یادگیر مارر محیای سست که در
کنار ما ده ها دیگر تأریرگذسر در سمر غمووزش کودکوا
مانند برنامه درسی ،غموزگارس و توأریر مهموی در سمور
غموزش کودک دسشاه باشود درسوت سسوت کوه محویط
فیزیکی مدرسه تنهوا یکوی سز ما دوههوا تأریرگوذسر در
یادگیر سست ،سما می توس گدت مهدترین ما ده در یک
محوووویط فعووووال یووووادگیر بووووه شوووومار موو ویرود
( )DeGregori,2007چگونگی طرسای فااها بیرونوی
در کنار فااها درونی و همچنین نحوا سرتباط غ ها بوا
یکدیگر ،یکی سز مباام مارح درزمینة طرسای فااها
غموزشی در کنار مباام دیگر مانند نیازهوا فاوایی،
سسوااندسردها فاوایی ،سنودسزا مدرسوه ،غرسیوی فاوایی
کی ها ،ورود  ،رنگ ،مبلما  ،سنعاافپذیر  ،س گوها
مخالف سازما دهی سجزس مدرسه سست
ااور طبیعت در فااها غموزشی سالب بوهصوور
بسیار محدود ستداق میسفاد و همین ااور محدود نیز
بوودو در نظوور گوورفان نیازهووا خووا کودکووا و
قابلیتها بات محیطهوا طبیعوی در بورغورد سیون
نیازها صور میگیرد تز سسوت طرساوی محویطهوا
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طبیعی در مودسر بوا هودف توأمین نیازهوا مخالوف
کودکا در رشد ،غموزش و پورورش مهوار هوا صوور
گیرد ( )Mozaffar&Mirmoradi,2012تغییرس سیجواد
شدا در نوع زندگی که ناشی سز ااکمیوت ماشوینیز بور
سبک زندگی سنسوا هاسوت ،زنودگی کودکوا سموروز رس
تغییر دسدا و فاصلهس جد میا کودکا و محیطهوا
طبیعی سیجاد نمودا سست حظا زندگی کودکا سموروز
بیی سز همه در فااها محدود بساه و با فنواور هوا
جدید پر شدا سست تعلید و تربیت سز جملوه مهودتورین
مرصه هایی سست کوه نوهتنهوا سز سیون تغییور و تحووت
بی نصیب نماندا بلکه می توس مودمی شود کوه بویی سز
سایر ایاه ها ماوأرر سز صونعت ،فنواور و بوه طوورکلی
ماشینیز بودا سسوت ( )Shamshiri,2006:415مودسر
یکووی سز مهوودتوورین فاوواهایی هسوواند کووه کودکووا
سامتهوا زیواد سز طوول روز خوود رس در مهودتورین
سوونین س گوپووذیر و غموووزش پووذیر در غنجووا سووپر
میکنند و میتوس سرتباط با طبیعت رس در غ هوا تقویوت
کردا و رسباه سز دست رفاه کودکوا و طبیعوت رس سز نوو
سیجاد نمود
سهمیت ااور طبیعت و فااها بیرونی در مودسر
سز جنبهها مخالدی مورد توجه پژوهشگرس کودک قرسر
گرفاه سست ماا عه تئور ها غموزشی نشوا سز توجوه
غموزشگرس کودک به غموزشها خارج سز محیط کی
در کنار غمووزش هوا دسخو کوی دسرد و سسوادادا سز
طبیعت بهمنوس سبزسر غموزشی سمروزا بسیار موورد توجوه
قرسر گرفاه سست ( )Higgins,2002طبیعت قابلیت هوا
زیاد برس پرورش مهار ها کودک در سخایوار دسرد و
میتوسند بهجز سبزسر غموزشی ،بسوار بسویار مناسوبی نیوز
برس پرورش جنبوه هوا مخالوف رشود کوودک باشود
همچنین وجود فاواها طبیعوی باموم سیجواد غرسموی
روای ،طرسو فاا و اس تعلق خواطر بیشوار کودکوا
نسبت به فاا مدرسه میشود غنچه سین مقا ه درصودد
پردسخان به غ سست ،تأریر سست که طرسای با رویکرد
طبیعت محور در فاا غموزشوی مودسر دورا سباودسیی

می توسند بر دسایابی به سهدسف برنامه درسی ملی دسشواه
باشد برس سین کار تیش نمووداسیود توا سباودس ماا عوا
پیشین در اوزة روس شناسی محیطها غموزشی که بوه
تأریرس ااور طبیعت در فااها بور رفاارهوا مخالوف
کودک پردسخاه سند رس مرور نمایید و غ ها رس با توجوه بوه
سهدسف برنامه درسی ملی سیورس  ،دسواه بنود نموایید و
سپس با بررسی سهدسف برناموه درسوی ملوی و ماا عوا
پیشین به خیصه س سز سهدسف قاب دسوار بوه وسویلة
طرسای طبیعت محور مدسر رسیدا و برس هر کودس سز
غ ها رسهکارها طرسای پیشنهاد نمایید
روش پژوهش

فرضیه سصلی پژوهی سین سست کوه کیدیوت و چگوونگی
ااووور طبیعووت در فاوواها غموزشووی دورا سباوودسیی
میتوسند بر رشد سهدسف مورد سناظار برناموه درسوی ملوی
مارر باشد؛ و همچنین میتوس با طرسای طبیعوتمحوور
در فااها غموزشی بسار مناسب تر بورس رشود سیون
سهدسف سیجاد نمود
تحقیقا ملمی بور سسوا ماهیوت و روش بوه پونج
گروا تقسید میشوند یکی سز غ ها تحقیقوا توصویدی
سست که در غ محقق به دنبال چیسای و چگونه بوود
موضوع سست و میخوسهد بدسند ماهیوت پدیودا ،ماغیور،
شووووی یووووا مالووووب چیسووووت و چگونووووه سسووووت
( )Hafeznia,2010سیوونگونووه تحقیقووا سز نظوور شوویوا
نگرش و پوردسخان بوه موضووع بوه دو دسواه توصویدی
محض و توصیدی تحلیلوی تقسوید مویشووند پوژوهی
ااضر ،یک ماا عه توصیدی تحلیلی سست کوه در بخوی
سول یعنی پردسخان به موضوع "تأثیر فضاهاي طبیعي برر
رشد اهداف برنامه درسي ملي" سز روشها کاابخانهس و
بررسووی ماووو و محاوووس ماا ووب سسووادادا کووردا و در
بخی دو یعنی "ارائة راهکارهاي طراحي مرتبط با حضور
طبیعت براي تحقق اهداف برنامه درسي ملري" مویوا بور
روش کاابخانووهس و بررسووی ماووو سز روش سسووادتل
مناقی برس تحلی ها بهرا گرفاه سست
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تأثیر فضاهاي طبیعي بر رشد اهداف برنامه درسي ملي

 -مدرسووه نبایوود سز محوویط وسقعووی و طبیعووی زنوودگی

بنا به باور بسیار سز سندیشمندس تربیای و مربیا بزرگ

کودک مجزس شود ،بلکه باید سدسمه غ محسوب شوود

تاریب غموزش و پرورش ،مث کومنیو  ،روسو و فروبو ،

()Shamshiri,2006 as cited in Gutek,2005

طبیعت یکی سز بوزرگتورین مربیوا سنسوا بوودا و بوه

رفاار سجاموامی در خو رخ نمویدهود وذس رساهوا

همین د ی  ،برس کودک ماا عه کااب طبیعوت بور هور

گوناگو رفاار سجامامی مرتبط با محیط کا بود سسوت

کااب دیگر سرجح سست ( )Shamshiri,2006به منووس

سنسا به د ی زندگی در محیط ،با غ در معور

مثال ،جا تک کوه سز پیشوروس اوسگرسیوی در اورب

ماقاب و پیوساهس به نوا تعامو سسوت در سیون میوا

محسوب میشوود ،مودمی سسوت کوه دسنوی و شوناخت

روس شناسی محویط بور تأریرپوذیر رفاوار سز موسمو و

ااص تأریرستی سست که سشیا موا د خوارج رو اووس

شرسیط فیزیکی معمار فاایی محیط تأکیود موی کنود

مخالف سنسا میگذسرند تک معاقد سست کوه تعلوید و

سیوون شوواخه سز روس شناسووی رس وول وی و ()Whol will

تربیت کودکا باید ماکی به باز باشد و غمووزش بایود

مارح ساخت و بعدها محققانی چوو بوارکر (،)Barker

صوور گیورد توا سز سیون طریوق

توجه خوود رس بوه

مساقیماً سز رسا اووس

وین ( ،)Lewinسامر ( )Sommerو

توأریر

کووودک باوسنوود بوویوسسوواه سشوویا رس شناسووایی کنوود

تأریرهایی که سز جنبه ها فیزیکی مکا ها مخالف در

()Shamshiri,2006 as cited in Malenson,1997

رفاارها فرد ماجلی مویشوود معاووف سواخاند و بوه

فردریک فروب که سز جمله مربیا بزرگ تاریب غمووزش

ماا عه روسبط میا سفرسد و مکانی که سو خوود رس در فاوا

و پرورش قر نوزدهد میید محسوب مویشوود مثو

مییابد میپردسخاند ( )Kamelnia,2007رسبر گیدوورد

روسو و پساا وز  ،معاقد سست که نخسواین کوار مربوی

در کااب خود به نا سصول و مبانی روس شناسوی محویط

بایووود گسوووارش روسبوووط کوووودک بوووا محووویط باشووود

در مبحم یوازدهد بوا منووس روس شناسوی محویطهوا

( )Shamshiri,2006 as cited in Mayer,1995سوییود

یادگیر به مسائلی نظیر جایگاا در کی

در  ،میزس

دکرو ی که سز مربیا بزرگ قر بیسواد مویید سسوت

سروصدس ،نور و رنگ ،کیدیا غبوهووسیی دسخو کوی

همه تمرینها و سرغااز رشد کلیوه

مانند سرما و گرما و میزس رطوبت ،یوادگیر و طرساوی

نیز مشاهدا رس سسا

فعا یتها فکور کوودک مویدسنود و سماقواد دسرد کوه

محیاووی موویپووردسزد ( )Gifford,2007بووهطووورکلی

مساقید با جها جاندسر

روس شناسی محیطها غموزشی ،بیشار به دنبال بررسی

و بیجوووا کوووه سو رس در میوووا گرفاوووه قووورسر دهووود

تأریر یکی سز موسم فیزیکی مدسر

در

()Shamshiri,2006 as cited in Planke,1997

یک محیط غموزشوی کوه ممودتاً یوادگیر سسوت ،بوودا

مشاهدا باید کودک رس در نما

بووا میاظووة غرس تربیاووی سندیشوومندس مخالووف،

بر رفاار خوا

سست در سین میا میتوس به ماا عوا بوارکر در موورد

درمجموع میتوس چند نکاه سساسی رس سسانااج نمود:

تووأریرس ناشووی سز سنوودسزا مدرسووه و درنایجووه غ تعوودسد

 -برس تأمین مقاصد غموزش و پرورش باید به طبیعت

دسنیغموزس بر نوع رفاارها دسنویغمووزس در مودسر

و طبیعت سنسانی بهمنووس بخشوی سز نظوا طبیعوی
جها هسای توجه کرد
 -یادگیر کودکا باید سز تجربه اسی محیط بیفص

بودا سست و یا سامر ماا عاتی رس در مورد سناخاب جایگاا
در کی

در

دسشاه سست ()Kamelnia,2007

فااها بیرونی مدسر

به سندسزة فااها درونوی غ

غنا سرچشمه گیورد نوه سز منوابال کیموی همچوو

مهد می باشند و طرسای پوساه سرتباطی سین دو فاوا بوا

سخنرسنی ،مومظه و کااب

هد نیز یکی سز مسائ مهد در طرسای فااها غموزشی
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سست که به غ تأکید شدا سست :میتوس یوک کوی

رس

در محیط طبیعی در طول روز برگزسر نموود؛ سموا موا بور

بیرو دسرند و سین نیاز بهویژا در سونین پوایین مشوهود
سست؛ بنابرسین باید سز هر فرصای بورس سرتبواط فاواها

سسا

ویژگی ها محیط گاهی بایسوای فاوا سطورسف

درو و بیوورو سسووادادا نمووود و همچنووین در مووورد

کی

رس بهوسیلة سقف ها و دیوسرهوا ببنودید و بوه سیون

نیوز

وسیله ما یک محیط مصنومی خلق خووسهید نموود کوه
خوب یا بد بود غ بساگی به چگونه بسان سین فاوا
بوواز دسرد ( )Caudill,1954:2پوششووی کووه کووی

سهمیت چشدسندسزها دسخلی و خارجی در مودسر

منوس میکند که به سین د ی کوه بیشوار یوادگیر در
مدسر

در فااها محودود شودا ستدواق مویسفاود تز

رس

سست که سفقها دید دسنویغمووزس رس بوهوسویلة خلوق

میپوشاند محویط غ رس خلوق خوسهود کورد شوک غ ،

خاوط قاب دید تا اد که ممکن سست به بیرو بسط

روزنههایی و جهتیابیسش تعیوینکننودا رسااوی درو

دهووید ( )Parkash,2005فاووا خووارجی کووی هووا

سین پوساه سست سز غنجایی که رساای یک فواکاور مهود

پاانسی ها زیاد برس غمووزش دسرد کوه بایسوای بوه

برس کسب ادسکثر یادگیر سست طرساوی سیون پوسواه

غ ها توجه شود سرتباط میوا بیورو و درو مدرسوه و

یکی سز مهدترین مسائ پیی رو طرسح مدرسوه سسوت

سینکه چگونه به برنامه درسی سرتباط پیدس میکند در سین

()Caudill,1954: 56

کااب مورد تأکیود قورسر گرفاوه سسوت یکوی سز رساهوا

تأکید بر زو وجود سرتباط میوا فاواها درونوی و
بیرونی مدسر

در سصول سرسئه شدا سز طرف سازما هوا

پیشنهاد غموزش سیال بین بیورو و درو کوی هوا
سست برس مثال پنجراهایی که بهطور کامو بوه طورف

زیر وجود دسرد:

بیرو گشودا می شووند سجوازا مویدهنود کوه نیموی سز

 1تأکید بر زو وجود سرتباط میوا فاواها بیرونوی و

کودکووا در بیوورو و نیمووی در درو فاووا بنشووینند

درونووی موودسر

در مقیووا

سرزیووابی طرساووی موودسر

سباودسیی ( )school design assessment methodsسرسئوه

()Dudek,2005: 107
باید فااها مبور میا فااها دسخلی و خوارجی

شودا توسوط موسسوة American Institute of ( AIA

طرسای شوند فااها یادگیر درو ساخاما مدسر

)Architects

بایوود بووا فاوواها یووادگیر بیرونووی سز طریووق طرساووی

 2سرسئة سص "طرسای فاواها مبوور میوا فاواها

فااها سضافه شودا سناقوا ی (فاواها گوذسر) بوه هود

دسخلی و خارجی" در سصول سرسئه شودا توسوط موسسوة

مرتبط شوند فااهایی مرشه ماننود یوا سیووس هوایی کوه

National Clearinghouse for educational ( NCEF

ممووق مناسووبی دسشوواه باشووند کووه باوووس بخشووی سز

 )facilitiesبرس طرسای فااها غموزشی

فعا یتها غموزشی رس در غ ها نیز سنجوا دسد بوهمنووس

 8سص و

ووزو وجووود سرتبوواط میووا درو و بیوورو در

فااها مبور طرساوی شووند ()Lackney,2000: 29

فااها غموزشی و زو وجود چشدسنودسزها دسخلوی و

سین فاواها سجوازا سنجوا سواوح مخالوف فعا یوتهوا

خارجی و زو وجود شدافیت در سصول سرسئه شدا توسط

یادگیر رس در صور نبود غ ها سمکا سنجوا غ هوا بوه

innovative

د ی نیازشا به سمکانا بصور  ،شونیدسر و جنبشوی

designs+sharing ideas in a global forum=design
)share

محیط ها طبیعی نیست ،خوسهند دسد فااها بیرونوی

موسسووووه دیووووزسین شوووویر (

school

پارکاش در مورد سهمیوت سرتبواط درو و بیورو در

یادگیر سجوازا سنجوا فعا یوتهوایی نظیور زمینوههوا
سکاشووافی ،باابووانی ،نوووسای جنگلووی ،اووو

و دیگوور

فااها غموزشی موی نویسود :موجوودس زنودا بوهطوور

محیط هوا یوادگیر بیرونوی طبیعوی رس خوسهنود دسد

طبیعی طور خلق شدا سند که نیاز به سرتباط بوا فاوا

شرسیط محیطها بیرونی یک موقعیت برس یادگیور

 / 111پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 92پیاپي  ،)65سال پانزدهم ،بهار 1921

سست که سالب مغدول مویمانود و مویتوسنود یوک منبوال

 -به بهراگیر سز روشها مانوع مانند تعقو  ،تجربوه،

بوواسرزش بوورس یووادگیر سکاشووافی کووه سمکووا غ در

بحم و گداگو ،مبر غموز  ،جدسل ساسن ،تهذیب ندس

محوویطهووا مصوونوع وجووود نوودسرد دسشوواه باشوود

و تأکید دسرد در سین رسباه شایساه سست که روشها بر

()Lackney,2000: 30

مبنا مق  ،وای ،کارغمد در مم  ،موقعیوت ،شورسیط

مدرسه یک نهواد پویوا سجاموامی سسوت و کوارکرد
سساسی غ  ،توجه دسد ماربیا به درک رسباه بوا خوود،

مخاطب ،سرزش ها ،سصول و سهدسف تربیت سسیمی سناخاب
شود

خدس ،جامعه و مسائ خلقت سسوت برناموه درسوی ملوی

س گو هدف گوذسر  ،چوارچوب مدهوومی منسوجد و

مبوانی ،سرزشهوا و

یکپارچووهس سسووت کووه در توودوین سهوودسف در سوواوح

جمهور سسویمی سیورس بور سسوا

سهدسف تربیت سسویمی و بوا سسوادادا سز توسنمنود هوا

مخالف ،رسهنموا ممو برناموه ریوزس و مجریوا قورسر

بومی و ملی و بهرابردسر سز تجربههوا معابور و موفوق

میگیرد و شام پنج منصر :تدکر و تعق  ،سیموا  ،ملود،

جهانی ،در پاسب بوه نیازهوا و ماا بوا جامعوه ،س گوو

مم  ،سخیق در چهار مرصه سرتباط ماربی با خود ،خودس،

تازاس سز برنامهها درسی و تربیای رس سرسئوه مویدهود و

خلق و خلقت سست کوه سیون سرتباطوا در ذیو و ظو

گامی مهد در رسساا مساندساز و کیدیتبخشی نظا

سرتباط با خدس تعریف و تبیین مویشوود ( The national

تعلید و تربیت کشور سست کار تدوین و تو ید سین سوند

curriculum of the Islamic Republic of Iran,
 )fourth edition 2010سهدسف تدصویلی دورة تحصویلی

سز سال  1834در کشوور غاواز شود نگاشوت چهوار غ
نایجه سصیاا سنجا شدا تا پایوا سوال  1839سسوت
رویکرد برناموه درسوی ملوی برگرفاوه سز مبوانی و دسرس
ویژگیها زیر سست:
 نگاا جامال و کاملی به سنسا موی نمایود و رشود سبعوادجسمانی و رواانی سو رس مدنظر دسرد
 زمینهساز شکوفایی فار س هی سنسا سست زمینه رضایت پروردگار رس سز سنسا و رضایت سنسوا رسنسبت به سرسدا تشریعی و تکوینی س هی فرسهد مینماید
 محاوس برنامه درسی سعی دسرد با نگواهی جوامال بوهسنسا در چهار مرصه سرتباط با خود ،خدس ،خلق و خلقت
بهمنظور درک مرستبوی سز مبودیوت س هوی ،دسوایابی بوه
ایا طیبه و زمینه رشد هموهجانبوه ماربوی رس فورسهد
نماید
 ماربی رس سمانت س هی میدسند خدسوند ماعال رس مربی سصلی میدسنود و معلود وظیدوهدسرد در رسساا خوسست مربی ما د هسوای ،ماربیوا رس
هدسیت نماید
 -ک نظا هسای رس محیط یادگیر میدسند

سباوودسیی در برنامووه درسووی ملووی ،سوواح قابوو سناظووار
دسایابی بوه سهودسف کلوی در دورا سباودسیی سسوت سیون
سهدسف ،اد قاب سناظوار سز سهودسف کلوی رس در چوارچوب
س گو هدف گذسر برس ماربیا در غمووزش و پورورش
رسمی و ممومی و در دوراها تحصیلی مخالف ،تعیین
می کند و ماناسب بوا نیازهوا مرساو رشود ماربیوا ،
سقااائا سجامامی و یافاه ها معابور ملموی پژوهشوی
سست در تدوین سهدسف تدصیلی برنامه درسوی و تربیاوی
توجه به مخاطبا برنامه سز جها گوناگو اائز سهمیت
سست غگاهی سز چا یها و مشوکی غنوا در دوراهوا
مخالووف سوونی ،نیازهووا ناشووی سز رشوود ،شووناخت
توسناییهایی که ماربیا در دوراها مخالف سنی سز غ
برخوردسرند و س زسموا غموزشوی برخاسواه سز غ موجوب
می شود تا سهدسف تدصیلی برنامه درسی ملی (و بوه تبوال
غ محاوس ،روشها و شیواهوا سرزشیوابی) ،بوهدرسوای
تعیووین شووود سناظووار موویرود ماربیووا در طووی دورا
تحصیلی سبادسیی در مدسر

درزمینوة هریوک سز مناصور

سهدسف کلی در س گو هدفگذسر  ،در اد رشد و توس
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خود به صیایت ها مورد نظر دست یابند سین سهودسف

یادگیر در مودسر

دسرد سرتبواط بوین فاواها سوبز

در پنج منصر تدکر و تعق  ،سیما  ،ملود ،ممو و سخویق

مدسر

در چهار مرصه سرتباط ماربی با خود ،خدس ،خلق و خلقت

( Moore & Wong, 1997; Malone & Tranter,

تعریف شدا سسوت ( The national curriculum of the

بامووم بهبووود

)Islamic Republic of Iran, fourth edition 2010
بر طبق نظر مور و وسنگ ،یادگیر فعوال در شورسیط

و یادگیر در ماا عا زیاد تأیید شودا سسوت

 )2003ااووور گیاهووا در کووی
مملکرد کودکا در کی

در

میشود ()Daly et al, 2010

محیط ها طبیعی به کودکا سجازة دستکار کرد و

بیرونووی محوورک رشوود کووودک در تمووا جنبووههاسووت

تغییر چیزهایی سز دنیا سطرسفشا رس میدهد ،بوهمنووس

( )Moore & Wong, 1997محیطها طبیعوی همورسا

مثووال مویتوووس بووه محویطهووا گیوواهی کووه کودکووا

با رشد شناخای کودکوا سز طریوق فرصوتهوایی بورس

میتوسنند در غنجا قلعههایی بسازند و یوا در محویطهوا

سکاشوواف غزمووایی و بوواز م ویباشووند ()Hart, 1994

شوونی کووه کودکووا موویتوسننوود خوواکهووا رس کنوودا و

محققا تأریرس ااور کودکا در طبیعت بر جنبهها

ساخاارهایی رس بسازند سشارا نموود بورکلیود موینویسود

مخالف رشد درونی کودک رس مورد بررسی قورسر دسداسنود

( )Bjorklid, 1982که پیاژا معاقد سست" :کودکا بایود

که سز غ میا میتوس به سفزسیی قدر تخیو و تصوور

باوسنند خود غزمایی کنند ،شخصاً تحقیوق نمایند بایود

کودکا بوا ااوور در طبیعوت ( )Wilson,1997بهبوود

باوسنند چیزهایی برس خودشا بسوازند سین موضووما
توسنایی خیقیت خوسهود دسد " سیون

توسنوووایی تمرکوووز کودکوووا بوووا ااوووور در طبیعوووت

در غیندا به سشخا

( )Taylor,2001سفووزسیی قوودر مشوواهدا و خیقیووت

ماا ب بر سهمیوت رفاارهوا سکاشوافی در رشود قودر
در توسنایی غ ها برس ا مسئله

کودکا بوا ااوور در طبیعوت ( )Crain,2001سفوزسیی

تدکر کودکا بخصو

سنگیزا برس یادگیر مادس س عمر در کودکا با ااوور در

و خیقیاشا تأکید میکند محیطها طبیعوی فرسینود

طبیعت ( )Wilson,1997بهبود توسنایی غگاهی ،سسادتل

یادگیر رس تسوهی موی نماینود بواز در محویط هوا

و مشوواهدا کودکووا در طبیعووت ( )Pyle, 2002بهبووود

بیرونووی تمووا جنبووههووا رشوود کودکووا رس بیشووار سز

مهار ها شخصی شام سمامادبه ندس و خودکارغمد

محیطها

در کودکا بوا ااوور بیشوار در طبیعوت ( Dillon, et

 )1997گذرسنوود وقووت در طبیعووت سسووار

 )al,2005کاهی سسار

و توسنایی بیشار برس مقابله بوا

سوخای در کودکوا بوا ااوور در طبیعوت ( & Wells

 )Evans,2003رشد بهار اوس

در کودکا با ااور در

درونی تحریک میکنود ( Moore & Wong

رس کوواهی

میدهد و بر شورسیط روسنوی و مصوبی کودکوا توأریر
مثبت دسرد بود در طبیعت سسار

کودکا رس کواهی

م ویدهوود و بووه غ هووا در موودیریت مشکیتشووا کمووک

طبیعت ( )Louv,2005سفزسیی مهار ها تحلیلی ،ا

میکنود ( )Wells & Evans, 2003ماا عوا بسویار

مسئله ،تدکر سناقاد و یکپارچه ساز ریاضویا  ،ملوو ،

نشا می دهد که گیاها دسخو فاواها بسواه فوسیود

هنرها ،ملو سجامامی و موضوما دیگور در کودکوا در

بسیار برس سیمای دسرنود کوه شوام کواهی میئود

سرر بود در طبیعت ( )Bartosh, et al,2006سشارا کرد

بیمار ها سست (( )Burchett et al, 2010جدول )1

ااووور طبیعووت در موودسر

تووأریر مثباووی بوور کیدیووت
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جدول  .1اهداف تفصیلي برنامههاي درسي و تربیتي دوره ابتدایي براي تبلور ارتباط کودک با خویشتن
))The national curriculum of the Islamic Republic of Iran, fourth edition 2010
عرصهها 


رابطهباخویشتن 

عناصر 

(روحوجسم)

اهداف
تعقل،تفکرواندیشهورزی   -کسب مهارت های تفکر( :مفهومسازی پدیدههای خلقت ،رر

رابطت

طبقت طنتدی

حدس زرن تخمین پیشطینی مشاهده گررآاری بطالعات بستدالل ا حل مسئل )
 کسب مهارتهای تفکر خالق ا بنتقاریایمانوباور 

 -تأمل رر خصوص نیازهای عاطفی ا معنوی خویشتن ا تتال

طت منظتور تتأمین بیتن

نیازها بز طریق خدبپرستی ا بعمال نیک
علم 

 شناخ ،جسم خور ا کارکرر بندبمها ا نحوه مربقب ،بز آنها -شناخ ،عالیق ا بستعدبر خویش رر بمور مختلف



 -توبنایی رر بجربی طازیهای محلی ا ارز های ربیج



 -مشارک ،رر کارهای گراهی



 -رعای ،زیبایی رر ساخ ،بشیای ساره

عمل 

 لذت طررن بز بشعار تربن ها موسیقی ا سرارهای محلی ا ملی کت طتا رتترت بلهتیبنسان سازگار بس.،
 توبنایی رر ساخ ،آثار هنری ساره ا طیان خویشتن بز طریق هنر رعای ،نظم ا بنضباط رر کارها کسب مهارتهای زندگی سالم کسب مهارت رر تهی غذبهای ساره کسب مهارت رر بربره خویشتن کسب مهارتهای یارگیری ماربمبلعمر -کسب مهارتهای جغربریایی

در فرهنووگ قرغنووی ،طبیعووت و پدیووداهووا طبیعووی
نشانه ها و غیا خدسوند معرفی شودا سنود و بوه هموین
د ی در بسیار غیا قرغ  ،خدسوند سنسا رس به ماا عوه
طبیعت و شناخت غ دمو کردا سست در سین خصو
می توس بوه غیوا  190سوورا غلممورس "در غفورینی
غسما ها و زمین و گردش شب و روز بورس خردمنودس
نشانههایی سست" و غیه  101سورا یونس "بگوو بنگریود

که چیست در غسما ها و زمین" و نیز در غیة دو سورة
رو "و سز غیا خدس ،برق غسما سست که هد شوما رس سز
صامقه مذسب میترساند و هد به رامت بارس غسما که
زمین رس پس سز مرگ زندا میکند ،سمیودوسر مویگردسنود
در سین سمر نشانههایی برس کسانی کوه خورد مویورزنود
وجود دسرد " سشارا کرد (جدول )2
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))The national curriculum of the Islamic Republic of Iran, fourth edition 2010
عرصهها 


رابطهباخدا 

عناصر 

(صفات خدب آیات تکوینی تشریعی بنبیا ا بالیا بلهی)

اهداف
تعقل،تفکرواندیشهورزی 

 -تفکر رر خلق ،جهان ا قدرت ا صفات خدباند

ایمانوباور 

 بیمان ط خدباند بیمان ط عالم غیب طاار ط قرآن راستی طا خدباند پیامبر ا بئم -شناخ ،بصول ا رراع رین

علم 

 شناخ ،خدباند پیامبر ا بئم بطهار -آشنایی ا شناخ ،مسائل رینی ...



 -خوبندن نمازهای پنجگان

عمل 

 جانبدبری بز برز های رینی ا ررتارهای پسندیده -رعای ،حجاب

یکی سز سهدسف مهد برنامه درسی هر نظوا غموزشوی،
میوا بر بهبود پیشرفت تحصیلی دسنیغمووزس  ،سفوزسیی
مهار ها سجامامی غ هاسوت مهوار هوا سجاموامی
مجمومه رفاارها فرسگرفاه قاب قبو ی سست که فورد رس
قوادر مویسووازد بووا دیگورس رسباووه مووارر دسشوواه باشوود
یادگیر سین نوع رفاارها یکی سز مهدترین دسوااوردها
دورس کودکی سست و ماأسدانه همه کودکوا موفوق بوه
فرسگیر سین مهار ها نمیشوند مهار هوا سجاموامی
کودکووا همچنووین موویتوسنوود تووأریرس بسوویار بوور
کارکردها سناباقی ،تحصیلی ،کیدیوت زنودگی و تووس
با قوا غنا برس زندگی و غموزش در محیط دسشاه باشود
یکی سز موسم سصلی فرسیند سجامامی شد دسنیغموزس ،
میوا بر نهاد خانوسدا ،مدرسوه سسوت بوه هموین د یو
کنکاش پیرسمو روشهوایی کوه مویتوسنود باموم رشود
سجامامی دسنیغموزس شود سز سهمیت فرسوسنوی برخووردسر
سست ()Tavakkoli and Soltani,2016

پژوهشگرس سز بهبود مهوار هوا سجاموامی در سرور
ااور در طبیعت در کودکا خبر میدهند ( Dillon,et
 )al,2005یکی سز بهاورین سبزسرهوا روسبوط سجاموامی و
کارها گروهی کودکا سنجا باز هوا مخالوف بورس
غ هاسوت ماا عووا زیوواد بور تووأریر مثبووت فاوواها
طبیعی بر باز ها کودکا تأکید میکند هنگوامیکوه
کودکا در محیطها طبیعی باز میکنند بواز هوا
غ ها مانوعتر سست و سمکا سنجا باز ها خیقانهتور
برس غ ها وجود دسرد ( )Fjortoft 2004کودکا ترجیح
میدهند که در محیطها طبیعی باز کنند یافاهها
تیاما  1994نشا میدهد کوه کودکوا محویطهوا
طبیعی رس به محیط ها مصونوع و شوهر بورس بواز
کرد ترجیح میدهند محویط هوا طبیعوی بوه غ هوا
سجووازا موواجرسجویی بیشووار م ویدهوود سمکووا سنجووا
باز ها خیقانه نیز در محیطها طبیعی بسیار بیشار
سز محیطها مصنوع سست تعدسد زیاد سز ماا عا بور

 / 111پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 92پیاپي  ،)65سال پانزدهم ،بهار 1921

سین نکاه تأکید دسرند که شرسیط محیطها فیزیکوی بور

 )1999کوه پاسوب مثباوی بوه رشود سجاموامی کودکوا

بووووواز بچوووووههوووووا توووووأریر مسووووواقیمی دسرد

خوسهود بوود ( Ladd and Coleman, 1993; Ladd and

( ;Ainsworth&Bell,1974; Clarke, Stewart,1973

 )Price, 1993سیوون پاسووب بووه سیوون د ی و سسووت کووه

 )Wachs,1978مویوا بور غ نظریوهپوردسزس معموار

محیطها طبیعی محرکی برس تعامی سجامامی بوین

منظر ( )Hayward,et al,1974نیز بر سیون نکاوه تأکیود

کودکا سست (( )Bixler et al. 2002جدول )8

دسرنوود کووه شوورسیط مح ویطهووا فیزیکووی بوور خیقیووت

در سوسسط کودکی کودکا بهطور فار برس کواوش

باز هوا کودکوا موارر سسوت موور ()Moore, 1989

در جها و پیوند با طبیعت غموادا سنود ،بوه سیون ترتیوب

مجمومهس سز شوسهد سرسئه میکند کوه نشوا مویدهنود

کودکا برس فهد و درک جها طبیعی سز طریوق بواز

باز ها کودکا در فااها بیرونوی و طبیعوی بسویار

فعووال هسوواند ( )Moore and Young, 1978فاووا

خیقانهتر خوسهد بود هنگامیکه کودکا با گیاهانی کوه

بیرونوی بوزرگ و بواز سسووت و کوودک در غ نسوبت بووه

بهغسانی در دسارسشا سست باز مویکننود ماا عوا

محیطهوا درونوی غزسدتور سسوت در سیون فاوا اووس

 )1989( Kirkby’sنشا میدهد که باز هوا کودکوا

کوودک بووهرسااووی توسوط گیاهووا و جووانورس تحریووک

در محیطها طبیعوی بسویار مهویجتور سز محویطهوا

میشوود ( )Kahn, 2002شورسیط سقلیموی غ طبیعوی و

مصنوع سست کودکانی که به طور منظد در محویطهوا

پویاست ،تغییرس درجه اورسر و بواد و بوارس و بورف

طبیعی بواز مویکننود تناسوبسنودس ارکاوی بهاور

چنین محیای کودکا رس با سیون اقیقوت کوه طبیعوت

درزمینة هماهنگی ،تعادل و چابکی دسرند و کماور بیموار

سنسا ساخت نیست و پویا و بیزما سست غشنا میکنود

موویشوووند ( )Fjortoft & Sageie 2000ماا عووا

( )Prescott, 1987ماا عوا

همچنین بر توأریر مثبوت فاواها سوبز بور رفاارهوا

) (2004) and Said (2007اوواکی سز غ سسووت کووه

سجامامی کودکوا تأکیود مویکننود ( ;Cheskey,2001

فااها غموزشی یا بهدسشای کودکا بایود بوا فاواها

 )Wells&Evans,2003ماا عووواتی نیوووز بووور سرتبووواط

سبز بیرونی تجمیال شوند محققا فوسید مثبت ساساسی

مهار ها سجامامی قو تر با محیطها بواز بیرونوی و

و زیسووتمحیاووی گووذرس وقووت در طبیعووت رس تأییوود

سفزسیی رشد خیقیت رس نشوا مویدهود ( Miller,et al

میکنند وقای کودکا در محویط انوی طبیعوی بواز

 )2009کودکانی که با هد در طبیعوت بواز مویکننود

صولح و یکوی بوود بوا دنیوا

نسووبت بووه یکوودیگر ساسووا

می کنند غ ها ساسوا

تجربوی توسوط Fjorfort

بهاوور دسرنوود همچنووین

بیرونشا رس خوسهند دسشت ( )Craine, 2001کودکا بوا

محققا نایجه گرفاهسند که باز در محیطها طبیعوی

گووذرس وقووت در طبیعووت سفووزسیی نگرسنووی در مووورد

مانوع رفاارها ضدسجامامی مانند قلدر و خشوونت رس

محوویطزیسووت پیوودس خوسهنوود کوورد ()palmer.1993

در کودکا کاهی میدهد ( & Coffey, 2001; Moore

همچنووووین سفووووزسیی دسنووووی و درک جغرسفیووووایی،

 )Cosco, 2000معمووار و منظوور غ یووک فاووا

زیستمحیای و فرسیند تو یود مووسد در کودکوا بیشوار

سجامووامی سسووت کووه در غ کودکووا بووا همسووات و

میشود (( )Dillon,et al,2005جدول )4

بزرگسات باز میکنند و دوسای و غشونایی و کواهی
جدسییها

سجامامی رس در پوی خوسهود دسشوت ( Ladd,
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))The national curriculum of the Islamic Republic of Iran, fourth edition 2010
عرصهها 


رابطهباخلقخدا 

عناصر 

(سایر بنسانها)

اهداف

(خانوبره راستان همسایگان  )...

تعقل،تفکرواندیشهورزی   -نتیج گیری بز حوبرث رازمره (خوب یا طد)
 توج ط پند ا بندرز ابلدین ا طزرگترهاایمانوباور 

 عالق ط ابلدین ا بحتربم گذبشتن ا نیکی ط آنها راستی طا خلق خدب ا مقید طتورن طت رعایت ،حقتوق راستتان اهمکالسیها
 -طاار ط برزشمند طورن مقام بنسان

علم 

کسب مهارتهای زطانی شناخ ،رابط خویشااندی آگاهی بز نحوه طرقربری برتباط مؤثر طا ریگربن شناخ ،راستان رر مدرس شناخ ،محی بطربف آگاهی بز نمارهای ملی شناخ ،طرخی بز آرببارسوم بیربنی ا بسالمی ا میربث ررهنگی شناخ ،هنرهای طومی ا ملی -آشنایی طا طازیهای محلی ا ارز های ربیج



 -رعای ،برب رر طرخورر طا پدر مارر راستان ا...



 -کسب مهارتهای بجتماعی (همکتاری طتا ریگتربن مشتارک ،رر



بنجام کارها)

عمل 

 بحتربم ط معلم ا بالیای مدرس بحتربم ط حقوق ریگربن ا هم بنسانها بحتربم ط مقرربت مدرس توبنایی بنجام کار ا ساخ ،بشیای ساره توبنایی رر کنترل عوبطف ا هیجانات -کسب مهارتهای مقدماتی حوزه برتباطات ا بطالعات
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))The national curriculum of the Islamic Republic of Iran, fourth edition 2010
عرصهها 


رابطهباخلقت 

عناصر 

(طبیع( ،زمین آب رضا محی زیس )... ،ا مااربء طبیع( ،حیات بطدی

اهداف

جهان آخرت مالئک )...

تعقل،تفکرواندیشهورزی   -کنجکاای ا بندیشیدن رر خلق ،خدباند
 رر زیباییهای جهان آررینش تفکر رر پدیدههای خلق ،ا بسربر جهان آررینشایمانوباور 

 طاار ط هدفربر طورن جهان هستی طاار ط حرک ،جهان هستی رر مسیر بربره بلهی طاار ط نقش عالم غیب رر نظارت طر عملکترر بنستان ا تتأثیربت آن ررزندگی بنسان



 -آگاهی بز محی بطربف ا بجزبی سازنده محی زیس،



 -شناخ ،عوبمل آلورهکننده محی زیس،

علم 

 رر پدیدههای خلق، رر قوبنین جهان آررینش بز طریق  -مشاهده رر آثار خلق، شناخ ،طبیع ،ا بجزبی آن -توج ط نقش بنسان رر حفظ ا یا تخریب محی زیس،



 متالع عینی طبیع ،ا محی بطربفرر پاکیزه نگ ربشتن محی بطربف



 -تال

عمل 

 توج ط نقش بنسان رر حفظ ا یا تخریب محی زیس، توج ط بستفاره عاقالن بز مناطع -راس ،ربشتن طبیع ،گیاهان ا جانوربن ط عنوبن نمون های خلق،

یافتهها
ارائه راهکارهاي طراحي طبیعرتمحرور برراي تحقرق
اهداف برنامه درسي ملي

هما طور که در بخیهوا پیشوین بیوا شود ،ااوور
کودکا در فااها طبیعی موی توسنود باموم کموک در
رسید به سهدسف بیا شدا در برنامه درسی ملی دسشاه
باشد در سین بخوی بوه سرسئوه رسهکارهوا مملوی بورس
چگونگی سین ااور مارر میپوردسزید و بوه سیون منظوور
سبادس با بررسی تحلیلی ریز سهدسف برنامه درسی ملی بیا
شدا در جدسول  4-1و تاابق غ ها با مرور بور ماا عوا
سنجا شدا در بخی  4-8مقا ه ،به خیصوهس سز سهودسف

برنامهها دورا سبادسیی بر سسا برنامه درسی ملوی کوه
قاب تحقق در فاا معمار طبیعوت محوورمی باشوند
ماابق با جدول  5دست یافاید سین سهدسف شام وزو
شناخت طبیعت و مناصر طبیعی و پدیوداهوا خلقوت،
شناخت نقی سنسا در سسوادادا سز طبیعوت ،میقوه بوه
طبیعت و مناصر موجود در غ  ،برس سرتباط بهار کودک
با محیط و خلقت -غشنایی با نمادها ملوی و هنرهوا
بووومی ،دسشووان سرتباطووا سجامووامی و سنجووا کارهووا
گروهی و سنجا کارها مملی و تجربی برس سرتباط بهار
کودک با دیگرس و خلق خدس -سنجا کارهوا گروهوی و
تجربی ،سنجوا کارهوا گروهوی ،بواز و ورزش ،سنجوا
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فعا یتها مخالف بورس شوناخت سسواعدسدها خوود،
تدکر برس سرتباط بهار کودک با خویشان سست در سدسمه
تیش نموداسیود بورس هور کودس سز سیون هوا بور سسوا

جمووالبنوود ماا ووب پیشووین و بووا شوویوا سسووادت ی
رسهکارهووا طرساووی طبیعووتمحووور پیشوونهاد دهووید
(جدول )5

جدول  .6خالصة اهداف برنامههاي دوره ابتدایي بر اساس برنامه درسي ملي قابل تحقق در فضاي معماري طبیعتمحور
(منبع :نگارنده)


خالصهاهدافبرنامهدرسیملییاابیلتققیقدری یایمعمیاری هدفموردنظر 
طبیعتمقور 


1

شناخ ،طبیع ،ا عناصر طبیعی ا پدیدههای خلق /،تفکر رر مورر آنها/

برتباط طا محی

2

نقش بنسان رر بستفاره بز طبیع،

برتباط طا محی

3

عالق ط طبیع ،ا عناصر موجور رر آن

برتباط طا محی

4

آشنایی طا نمارهای ملی ا هنرهای طومی

برتباط طا ریگربن

5

برتباطات بجتماعی  /راستی ا ربشتن برتباط طا ریگربن

برتباط طا ریگربن

6

بنجام کارهای گراهی

ربطت طا ریگربن

7

بنجام کارهای عملی ا تجرطی

8

طازی ا ارز

برتباط طا خویشتن (حسی تجرطی)

9

بنجام رعالی،های مختلف طربی شناخ ،بستعدبرهای خور

برتباط طا خویشتن (حسی تجرطی)

برتباط طا خویشتن (حسی تجرطی)
ربطت طا ریگربن
برتباط طا خویشتن (حسی تجرطی)

برتباط طا خویشتن (شناخ ،عقلی)

-

 11تفکر

برتباط طا خویشتن (شناخ ،عقلی)

 11شناخ ،خدب ا خلق ،با

برتباط طا خدب

راهکارهاي طراحي طبیعت محور برراي شرناخت
طبیعت و عناصر طبیعي و پدیرده هراي خلقرت/
تفکر در مورد آن ها/برراي دسرتیابي بره هردف
ارتباط کودک با محیط و خلقت خدا

 ماهیت مقاال سبادسیی بهگونهس سست که نیاز بوه
غشنا شد با طبیعت و سیجاد میقوه و دوسوای و
تعلق خواطر نسوبت بوه غ و همچنوین پورورش
اوس در تما مساقید با پدیوداهوا طبیعوی
بیشار ساسا میشود در مدرسه طبیعتمحوور

سیجاد فاا مناسبی برس ساخت بااچه و سمکا
پرورش گیاها توسط دسنیغموزس ضرور دسرد
تا دسنیغموزس سز نزدیک با گیاها  ،زندگی غ هوا
و نقووی غ هووا در ایووا هسووای غشوونا شوووند
همچنین می توس فاا مناسبی برس نگهودسر
سز ایوسنووا کوچووک سهلووی در موودسر در نظوور
گرفت سمکانا ساخت غکوسریو و اوضوچه هوا
نگهدسر غبزیا نیز کمک بسویار بوه شوناخت
سینگونه ایوسنی به کودکا خوسهد کرد
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تصویر  .1اصل لزوم ارتباط درون و بیرون در مدارس دوره ابتدایي )(Parkash,2005

-

راهکارهاي طراحي طبیعت محور برراي شرناخت
نقش انسان در استفاده از طبیعت براي دسرتیابي
به هدف ارتباط کودک با محیط و خلقت خدا

 طرسای پایودسر و س گوو غ در طرساوی مودسر
میتوسند ماننود یوک کاواب سوهبعود غموزشوی
دسئمووی رس در مووورد مسووائ زیسووتمحیاووی و
سسادادا بهینه سز منابال طبیعی در سخایار کودکا

قرسر دهد بهمنوس مثال می تووس بوه سسوادادا سز
غب بارس برس ذخیرا شود در مخواز خاصوی
برس پرورش غبزیا سشارا کورد و یوا جموال غور
غبهووا هوودر رفاووه در موودسر بوورس غبیووار
گیاها مدسر و غموزش سین چرخه به کودکوا
سشارا کرد

تصویر  .9اصل طراحي مدارس پایدار )(Parkash,2005

راهکارهاي طراحي طبیعتمحور فضاهاي آموزشي دوره ابتدایي براي تحقق اهداف برنامه درسي ملي 199 /

 وجود یک فاا طبیعی در کنوار فاوا کوی
در تجربی و سمکا ااور مسواقید کودکوا و
غبیار و مرسقبت و مشاهدا سیون فاوا طبیعوی
توسووط کودکووا  ،سمکووا دخا ووت کودکووا در
نگهوودسر سز فاووا طبیعووی مجوواور کووی و
غموووزش ماا ووب زیسووتمحیاووی و اداظووت سز
محیطزیست رس موجب میگردد

-

راهکارهاي طراحي طبیعرت محرور برراي ایاراد
عالقه به طبیعت و عناصرر موجرود در آن برراي
دستیابي به هدف ارتباط کودک با محیط و خلقت
خدا

 دید و چشد سندسز گشودا سز دسخ فاا به فاا
سبز بیرونوی مویتوسنود باموم سفوزسیی سنگیوزا
کودکا برس ااور در طبیعت شود

تصویر  .9اصل لزوم شفافیت در طراحي مدارس دوره ابتدایي)(Parkash,2005

 وجود فااها سبز کوچوک محصوور در کنوار
کی ها که سمکوا کشوت و پورورش گیاهوا و
نگهدسر سز غ ها برس کودکا وجود دسشاه باشد
مویتوسنوود در شووناخت و میقوة بیشووار کودکووا
نسبت به طبیعت کمککنندا باشد
 سسادادا سز گ و گیاها زیبا در فااها دسخلوی
مدرسووه ،مووثیً در فاووا ورود  ،در بووا کن و
ترس ها غموزشی مرتبط با کوی هوا و سیجواد
سمکا کاشت گیاها توسط کودکا در فاواها
درونی و بیرونی بامم میقه کودک به غ هوا نیوز
خوسهد شد
 طرسای فاا باز مدسر با سسوادادا سز فاواها
سبز و غب و غبنما بهگونهس غرسمیبخی
 سسادادا سز غکوسریو در فااها مبوور مدرسوه
با هدف سیجاد جوذسبیت و زیبوایی بورس سفوزسیی
اس تعلق خاطر کودکا به فاا.

 طرسای جودسرا بیرونوی فاوا کوی در ضولال
مجاور فااها غموزشی و طبیعی بهصوور ایور
محصور با سمکا ورود نور و دید بصر به دسخو
فاووا ساسووا نزدیکووی بیشووار میووا کووودک و
طبیعت رس در فاا درونوی ممکون مویسوازد؛ و
همچنین بامم تلایف روایه کودکا در فاوا
درسی میشود
-

راهکارهاي طراحي طبیعت محور براي آشنایي برا
نمادهاي ملي و هنرهاي بومي براي دسرتیابي بره
هدف ارتباط کودک با دیگران و خلق خدا

 سسادادا سز شیوا ها طرسای فاا سبز و ایاط
در باغساز سیرسنوی بورس طرساوی فاوا سوبز
مجاور کوی و فاوا غموزشوی بیرونوی بورس
زمینه ساز غشنایی با نمادها ملوی و هنرهوا
بومی توسط کودک برس تبلور سرتباط کوودک بوا
دیگرس مارر خوسهد بود
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-

فعا یتها غموزشی گروهی در سین فاا رس فرسهد
میکند

راهکارهاي طراحي طبیعت محرور برراي داشرتن
ارتباطات اجتماعي  /دوستي و داشتن ارتباط برا

 طرسای فااهایی برس نشسان گروهوی کودکوا
در میا فااها طبیعی مدسر

دیگران براي دستیابي به هدف ارتباط کودک برا
دیگران و خلق خدا

 سسادادا سز ترس خصوصی غموزشوی در مجواور
فاوا کوی بوا دسارسوی مسواقید سز کووی
سمکا ااور دسنیغموزس در گروا هوا کوچوک
درسی رس فرسهد میغورد
 سمکا دسارسی بوا وسسواه بوه فاوا غموزشوی
بیرونی در محیط طبیعی سز دسخ کی و سمکا
دسشان فعا یتها غموزشوی بوهصوور گروهوی
برس کودکا در غ فاا
-

راهکارهاي طراحي طبیعرت محرور برراي انارام
کارهاي گروهي براي دستیابي به هردف ارتبراط
کودک با دیگران و خلق خدا و ارتباط با خویشتن

 سسادادا سز ترس مموومی غموزشوی در مجواور
فاوا کوی بوا دسارسوی مسواقید سز کووی
سمکا ااور دسنیغموزس در گروا هوا کوچوک
درسووی و تعووامی سجامووامی و سمکووا دسشووان

-

راهکارهاي طراحي طبیعرت محرور برراي انارام
کارهاي عملي و تاربي براي دستیابي بره هردف
ارتباط کودک با دیگران و خلق خدا و ارتبراط برا
خویشتن

 سسادادا سز ترس مموومی غموزشوی در مجواور
فاوا کوی بوا دسارسوی مسواقید سز کووی
سمکا ااور دسنیغموزس در گروا هوا کوچوک
درسووی و تعووامی سجامووامی و سمکووا سنجووا
فعا یتها غموزشی بوهصوور مملوی و تجربوی
برس کودکا در غ فاا بوه د یو قابلیوت هوا
فرسوسنی که به د ی وجود مناصور طبیعوی در غ
وجووود دسرد بووه بهاوورین صووور ممکوون سیجوواد
میکند

تصویر  .1اصل لزوم وجود چشماندازهاي داخلي و خارجي در طراحي مدارس دوره ابتدایي )(Parkash,2005
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 کی تدریس درو تجربی فااها نیمهفعوال
محسوووب موویشوووند کووه بخووی وسوویعی سز
فعا یووتهایشووا مویتوسنوود در فاوواها طبیعووی
بیرونی سنجا شوود و سمکوا سنجوا فعا یوتهوا
تجربی در محیطها طبیعی بیرونی نیوز بنوا بوه
ماا عا سنجا گرفاه بسیار بهار سسوت؛ بنوابرسین
می توس سین کوی هوا رس در مجواور فاواها
غموزشی طبیعی قرسر دسد و بخشی سز فعا یتهوا رس
بنا به نیاز در دسخ فاا و بخشوی سز غ هوا رس در
بیوورو فاووا سنجووا دسد بووه سیوون منظووور بایوود
دسارسی مساقید و رساای سز سین کوی هوا بوه
فااها غموزشی طبیعی بیرونوی وجوود دسشواه
باشد
-

راهکارهاي طراحي طبیعت محور براي اناام بازي
و ورزش براي دستیابي به هدف ارتباط کودک برا
خویشتن

 سمکا دسارسی بوا وسسواه کودکوا بوه فاوا
غموزشووی بیرونووی و سمکووا سنجووا فعا یووتهووا
غموزشی غزسدتر برس کودکا بهصور باز هوا
ملمی و تجربی در غ فاا چنین فاوایی سمکوا
سنجا فعا یتها ورزشی و باز هوا گروهوی رس
در محیای شادتر و سرزنداتر موجب میگردد
 سیجوواد فاوواها بوواز هووا جمع وی در طبیعووت
موجود در فااها باز مدسر
 سرتقا تعام سجامامی کودکا سز طریق طرسای
فاواها بواز ماناسوب بورس هور ردا سوونی و
کاشت گیاها مناسب در سطرسف فااها باز
 سمکا نصب باز ها فکر کوچوک بوه صوور
میز کار در میا فاا طبیعی در ایاط مدرسه

-

راهکارهاي طراحي طبیعرت محرور برراي انارام
فعالیت هاي مختلف براي شرناخت اسرتعدادهاي
خود براي دستیابي به هردف ارتبراط کرودک برا
خویشتن

 سیجوواد تنوووع فاووایی بوورس سنجووا فعا یووتهووا
غموزشووی بووهوس ویلة ااووور در فاوواها بسوواه،
سرپوشیدا ترس  ،فاا طبیعی محصور ،فاوا
غموزشی طبیعی باز در کنار هد و سمکا سسوادادا
سز همه غ ها توسط کودکا در موسقال زو غزسد
مم رس به غموزگار مویدهود توا بوا سیجواد تنووع
غموزشی و سسادادا سز سبزسرها مخالوف غموزشوی
اوس مخالف کودکا رس تحریک نماید
-

راهکارهاي طراحي طبیعت محور براي اناام تفکر
براي دستیابي به هدف ارتباط کودک با خویشتن

 کاابخانه جزو فااها ایرفعوال مدرسوه سسوت و
کودکا در غ نیاز به تمرکوز و توجوه و تدکور و
دور سز سروصودس دسرنود سیون فاوا مویتوسنوود سز
طریق یک فاوا وسسواهس بوا فاوا طبیعوی
بیرونی سرتباط ایرمساقید بصور دسشواه باشود
سین کار رس می تووس سز طریوق یوک دیووسرا سوبز
طبیعی در مجاور فاا ماا عه کاابخانه سیجاد
نمود سرتباط دسارسی نیز بوهصوور بوا وسسواه
می توسند سز طریق همین فاا میانی بوه فاوا
سبز محصور بیرو توأمین شوود توا کودکوا در
صور تمای در هوس مناسوب در سیون فاوا بوه
ماا عه بپردسزند بهار سست اای با وجود فاوا
وسساهس و محصور بود فاا سبز ،بواز هود سز
مجاور فاواها شولوغ و فعوال بیرونوی ماننود
فااها جمعی و ورزشی در کنار سین فاا دور
کرد؛ و کاابخانوه رس در کنوار بخوی هوا غرس تور
ایاط مدرسه طرسای نمود
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تصویر  .6اصل لزوم وجود فضاهاي دنج براي مطالعه و سکوت در طراحي مدارس دوره ابتدایي ()Parkash,2005

 کمک به سیجاد تمرکز در فاا بوا محودود کورد
رفت وغمد و دسارسوی مسواقید سز سیون فاوا بوه
فاا غموزشی و سیجاد دسارسوی بوا وسسواه بوه
فاا طبیعی بیرو
 وجووود سرتبوواط کوود میووا فاوواها ایرفعووال و
تدکر مانند کاابخانوه و کوی تودریس درو
نظر با فاا شلوغ ورزشی بیرونی
 دید بصر به فاا طبیعی زیبا گ و گیاا در
یک نووسر سوبز طبیعوی طرساوی شودا در ضولال
بیرونی کی در رابت و نشواط و سورزندگی
برس کودکا سیجاد نمودا و ااور فعالتور غنوا
رس در سامتهوا ااوور در کوی در بورس
سنجا باز ها ملمی و شاد فرسهد میغورد
 کی تدریس درو نظر نیز ماننود کاابخانوه
جزو فااها تقریباً ایرفعال در مودسر سسوت و
نیاز به سکو و تمرکز در غ ها برس تدکور بهاور
نیز وجود دسرد بهار سست در سین فاا نیوز دیود و
چشدسندسز به ایاط و بخی بیرونی بوه د یو بوه
هد نخورد تمرکز کودکوا در دسخو کوی سز
طریق یک دیوسرا سوبز طبیعوی محصوور شودا و

همچنین با طرسای سین جدسرا سبز طبیعی تنووع
فاایی و شوادسبی روایوه بورس کودکوا سیجواد
نمووود در کنووار کووی توودریس درو نظوور
می توس سز یوک تورس غموزشوی خصوصوی نیوز
سسووادادا کوورد تووا کودکووا در سووامتهووا ایوور
تدریس باوسننود در غنجوا بوه کارهوا گروهوی و
فعا یتها جمعی غرس بپردسزند
 جلوووگیر سز توودسخ فعا یووت فاووا ورزشووی و
سجامامی بیرونی شلوغ با کی در تجربوی بوا
سیجاد همجوسر میا سین فااها بوا یوک وسسواه
فاایی
 مد وجود سرتبواط بصور میوا فاوا کوی
تجربی و فاا شلوغ ورزشی و سجامامی بیرونوی
بهمنظور به هد نخورد تمرکز کودکا در فاا
رسهکارها طرسای طبیعتمحور بورس دسوایابی بوه
سهدسف برنامه درسوی ملوی کوه قابو تحقوق در فاوا
معمار طبیعتمحوور هسواند (جودول  )5کوه در سیون
بخی بهصور تدصیلی بیا شدند رس می توس در جدول
 6بهصور خیصه سرسئه نمود
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طبیعتمقور 

 خالصییهاهییدافبرنامییه راهکارهایطراحی
درسیملیاابلتققیقدر
ی یییییایمعمیییییاری
طبیعتمقور 

 بیجار رضای مناسب طربی ساخ ،طاغچ ا بمکان پرار گیاهان توس ربنشآموزبن 1شتتناخ ،طبیعتت ،ا عناصتتر
 بیجار رضای مناسبی طربی نگهدبری بز حیوبنات کوچک بهلیطبیعی ا پدیدههای خلقت/،
 بمکان ساخ ،آکوبریوم ا حوضچ های نگهدبری بز آطزیان رر مدرستفکر رر مورر آنها/
 بستفاره بز بلگوی طربحی پایدبر رر طربحی مدبرس طربی آشتنایی کورکتان طتا مستائل 2نقتتش بنستتان رر بستتتفاره بز
زیس،محیتی.
طبیع،
 بستفاره بز بنرژیهتای تجدیتد پتذیر رر طربحتی متدبرس ا مشتاهده کورکتان (متلالاجمعآاری آبهای هدر ررت بز طاربن طربی آطیاری گیاهان)
 اجور یک رضای طبیعی طربی پرار گیاهان رر کنار کالس رراس تجرطی طا قاطلی،رسترسی بز کالس ط آن طربی رخال ،کورکان رر حفظ گیاهان.
 رید ا چشمبندبز گشوره بز رضاهای ربخلی ط طیران طربی بیجار بنگیزه طتربی حضتور 3عالق طت طبیعت ،ا عناصتر
رر طبیع،
موجور رر آن
 بستفاره بز گل ا گیاهان زیبا طربحی رضای طاز طا بستفاره بز رضای سبز ا آبنما طربحی جدبره طیرانی کالسهتای ررس رر ضتلع مجتاار رضتای آموزشتی طیرانتیط صورت غیر محصور ا طا بمکان ارار نور ا رید طصری
 بستفاره بز شیوههای طاغسازی بیربنی طربی طربحی رضای سبز مجاار کالس ا رضتای 4آشنایی طتا نمارهتای ملتی ا
آموزشی طیرانی
هنرهای طومی
 بستفاره بز تربس خصوصی آموزشی رر مجاارت رضای کتالس طتا بمکتان رسترستی 5برتباطات بجتماعی  /راستی
طربی حضور ربنشآموزبن رر گراههای کوچک
ا ربشتن برتباط طا ریگربن
 6بنجام کارهای گراهی
 بستفاره بز تربس آموزشی رر مجاارت کالس ررس طا رسترسی مستتقیم طتربی بنجتام 7بنجتتتام کارهتتتای عملتتتی ا
کارهای تجرطی ا عملی ط رلیل قاطلی،های رربابن تجرطی آموزشی طبیع،
تجرطی
 اجور رضای طاز آموزشی طیرانی ا طرگزبری طخشی بز کالسهای تجرطتی رر محتیآموزشی طیرانتی ا طربحتی حیتاط جدبگانت ریگتری کت طت جتز بیتن حیتاط رر آن
رعالی،های شلوغ ا ارزشی رر آن بنجام شور.
 طربحی را حیاط جدبگان ک یکی طربی رعالیت،هتای آموزشتی رر محتی طبیعتی ا 8طازی ا ارز
ریگری طربی رعالی،های ارزشی ا شلوغ طاشد ا مزبحمت ،صتوتی ا رعتالیتی طتربی
یکدیگر ا طربی رضاهای مجاار ربخلی بیجار نکنند.
 طربحی رضاهای طازی مناسب طربی ررههای مختلف سنی ط صورت جدبگان رر حیاطارزشی رر حیاط
 نصب طازیهای رکری کوچک رر میان رضاهای طبیعی رر حیاط مدرس بیجار تنوع رعالیتی طا طربحی رضاهای متنوع طست (طا بمکان رید ا رسترسی ط رضتای 9بنجام رعالی ،هتای مختلتف
نیم طاز طبیعی) – رضای نیم طاز رر هوبی طاز – رضای طبیعتی محصتور آموزشتی رر
طربی شتناخ ،بستتعدبرهای
مجاارت کالس -حیاط آموزشی طیرانی ط صورت جدبگان طا حیاط ارزشی طیرانی
خور
 طربحی یک ریوبره سبز طبیعی رر مجاارت رضاهای تفکری ا تمرکزی مانند کتالس 11تفکر
رراس نظری ا کتاطخان
 طربحی یک رضای محصور طبیعی طربی متالع کورکان رر هتوبی مستاعد رر محتیطیرانی
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بحث و نتیاهگیري

طبیعت و عناصر طبیعي و پدیدههاي خلقرت و تفکرر

یکی سز پرسیهایی که باید برس تحقق س گوها و سهودسف
برنامه درسی ملی به غ پاسب دسد ،بررسوی ویژگویهوا
مکا و محیط غموزشی و پرورشی کوودک سسوت بورس
سینکه یک محیط غموزشی و پرورشی بوهصوور موارر
مم کند و در سین سمور نقشوی فعوال سیدوا نمایود ،بایود
طرساووی غ بووا غگوواهی سز تووأریرس فا وا فیزیکووی بوور
کودکا سنجا شود ذس طرسای فاواها غموزشوی یوک
موضوع بینرشاه س سست و زو دسنی طرساوا نسوبت
بووه سموور غموووزش و پوورورش و روس شناسووی کودکووا رس
میطلبد کیدیت و چگونگی ااور طبیعت در فاواها
غموزشی دورا سبادسیی می توسنود بور رشود سهودسف موورد
سناظار برنامه درسوی ملوی موارر باشود سیون سهودسف در
دساهبند کلی شام سرتباط کودک با خویشان ،سرتباط
با خلق خدس و سرتباط با خلقت سست که در ذی سرتباط با
خدس تحقق مییابند سز میوا ریوز سهودسف موورد سناظوار
برنامه درسی ملی ،برخی سز غ ها تأریرپذیر بیشار سز
فاا فیزیکی محیط غموزشی دسرند در اا ی که برخی
دیگر بیشار مرتبط با محاوس غموزشی و یا ویژگویهوا
غموزگارس و هساند در سین میا سهدسفی نظیر شناخت
طبیعت و مناصور طبیعوی ،نقوی سنسوا در سسوادادا سز
طبیعت ،میقه به طبیعوت ،غشونایی بوا نمادهوا ملوی،

در مورد آنها.

سرتباطووا سجامووامی ،سنجووا کارهووا گروهووی ،مملووی و
تجربی ،باز و ورزش ،سنجا فعا یت ها مخالوف بورس
شناخت خود و تدکر ،تأریرپوذیرتر سز فاواها غموزشوی
هساند و مورتبط بوا کیدیوت طرساوی فاوا مویباشوند
(جدول  )5برس هور کودس سز سیون سهودسف ،رسهکارهوا
طرسای فاوا بوا رویکورد طبیعوتمحوور سرسئوه شودند
(جدول  )6که رسهکارها طرساوی طبیعوتمحوور بورس
دسایابی به سهدسف برنامه درسوی ملوی مویباشوند سیون
رسهکارها شام موسرد زیر هساند:
 سیجاد فاا مناسب برس ساخت بااچه ،نگهدسرسز ایوسنا کوچک سهلی ،سمکا ساخت غکوسریوو و
اوضچههوا نگهودسر سز غبزیوا  ،بورس شرناخت

 سسادادا سز س گو طرسای پایدسر در طرسای مدسربرس غشنایی کودکا با مسوائ زیسوت محیاوی و
سسووادادا سز سنوورژ هووا تجدیوود پووذیر در طرساووی
موودسر و مشوواهدا کودکووا (مووثیً جمووالغور
غبها هدر رفاه سز بارس برس غبیوار گیاهوا ) و
وجود یک فاا طبیعی برس پورورش گیاهوا در
کنار کی درو تجربی بوا قابلیوت دسارسوی سز
کووی بووه غ بوورس دخا ووت کودکووا در اد و
گیاها برس شرناخت نقرش انسران در اسرتفاده از
طبیعت

-

سیجاد دید و چشدسندسز گشوودا سز فاواها دسخلوی
بووه بیوورو بوورس سیجوواد سنگیووزا بوورس ااووور در
طبیعت ،سسادادا سز گ و گیاهوا زیبوا و طرساوی
فاا بواز بوا سسوادادا سز فاوا سوبز و غبنموا و
طرسای جدسرا بیرونی کوی هوا در در ضولال
مجاور فاا غموزشی بیرونی بهصور ایر محصور
و با سمکا ورود نور و دید بصر برس ایااد عالقره
به طبیعت و عناصر موجود در آن

-

-

سسادادا سز شیواها باغساز سیرسنی برس طرساوی
فاا سبز مجاور کی و فاا غموزشی بیرونوی
برس آشنایي با نمادهاي ملي و هنرهاي بومي
سسادادا سز ترس غموزشی در مجاور کی در
با دسارسی مساقید برس سنجا کارهوا تجربوی و
مملی در گروها کوچوک بوه د یو قابلیوتهوا
فوورسوس تجربووی غموزشووی طبیعووت بوورس دسشووان
ارتباطات اجتماعي ،کارهاي گروهي و اناام کارهراي
عملي و تاربي

 طرسای دو ایاط جدسگانه در مدسر کوه در یکویفعا یت هوا غموزشوی در فاوا بیرونوی طبیعوی
سنجووا گیوورد و سیوون ایوواط در مجوواور فاوواها
غموزشی کی هوا در باشود کوه سخای وی در
بحووم تمرکووز و تفکررر کودکووا سیجوواد نشووود
کی ها در تجربی میتوسنند در مجاور سیون
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ایوواط دسرس توورس هووا غموزشووی بووا دسارسووی
مساقید سز دسخ کوی هوا باشوند کوه بخشوی سز
 گروهي و عملي دسنیغمووزس در،فعالیتهاي تاربي
سیوون فاوواها طبیعووی نیمووهبسوواه و ایوواطهووا
غموزشی بیرونی سنجا گیرد
طرسای ایاط جدسگانهس برس فعا یتها ورزشی
و شوولوغ دور سز فاوواها کووی هووا درسووی کووه
مزسامت صوتی و فعوا یای بورس یکودیگر و بورس
فاوواها مجوواور دسخلووی سیجوواد نکننوود و طرساووی
فااها باز مناسب برس رداها مخالوف سونی
بهصور جدسگانوه در ایواط ورزشوی در ایواط و
نصب باز ها فکور کوچوک در میوا فاواها
طبیعی در غ برس سنجا بازي و ورزش کودکان
سیجاد تنوع فعا یای با طرسای فااها مانوع بساه
(بووا سمکووا دیوود و دسارسووی بووه فاووا نیمووهبوواز
 فاوا-  فاا نیموهبواز در هووس بواز- )طبیعی
- طبیعووی محصووور غموزشووی در مجوواور کووی
ایاط غموزشی بیرونی بهصور جدسگانه بوا ایواط
ورزشی بیرونی برس اناام فعالیتهاي مختلف برراي

-

-

شناخت استعدادهاي خود

طرساووی یووک دیوووسرا سووبز طبیعووی در مجوواور
فااها تدکور و تمرکوز ماننود کوی درو
نظر و کاابخانه و طرساوی یوک فاوا محصوور
طبیعی برس ماا عه کودکا در هووس مسوامد در
محیط بیرونی برس برهد نخوورد تمرکوز و تفکرر
کودک در فااها تمرکز دسخلی

-
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