
 

26-11، 1401 تابستان، 2، شمارٔه سومسال    ،یکاربرد  یآموزش یرهبر  یمجلٔه علم

 

AEL. Vol. 3. No.2. Summer 2022, 11-26 

 

11 |   

 

  یبرا یستیبر بهز  یمبتن یدرسبرنامه یهاها و مؤلفهشاخص  یسنتزپژوه

 ییدوم ابتدا  دوره  رانیفراگ

 

 1محبوبه شاه جوان 

 ایران ه،یدر یواحد تربت ح یدانشگاه آزاد اسالم  ،یتیگروه علوم ترب  ،یآموزش یز یبرنامه ر  یدکتر   یدانشجو

 حسین مومنی مهمویی

  رانیا ه،یدر یتربت ح ،یاسالمدانشگاه آزاد   ،یتیگروه علوم ترب

 مرضیه عالی

 رانیدانشگاه تهران، ا  ت،یو ترب میتعل یاجتماع – یفلسف  یگروه مبان  اریاستاد

 تورج فالح مهنه

 رانیا ،هیدر یواحد تربت ح یدانشگاه آزاد اسالم  ،یتیگروه علوم ترب

 

 

 : دهیچک

های تعلیم و در سالیان اخیر است؛ از سویی در نظام  توجه به بهزیستی و ارتقای کیفیت زندگی از اهداف مهم در جوامع

ی بهزیستی فراگیران را در ابعاد مختلف فراهم سازند؛ لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی شود تا زمینهتربیت سعی می

و  ی دوم ابتدایی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفیی درسی مبتنی بر بهزیستی فراگیران دورههای برنامهابعاد و مؤلفه

مقاله( که از سال   186ی فارسی و التین هستند )ی مقاالت چاپ شدهی پژوهش کلیهروش آن سنتزپژوهی است. جامعه

های تخصصی و  درسی مبتنی بر بهزیستی فراگیران در پایگاهی شمسی تاکنون  در مورد الگوی برنامه  1393میالدی و   2012

-ها و بهاست که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده مقاله  30ی پژوهش اند. نمونهعلمی ارائه شده

اند. جهت تجزیه و های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شدهصورت هدفمند انتخاب شدند. داده

ه است. برای بررسی بندی برمبنای الگوی سنتزپژوهی روبرتس استفاده شد ی مقولهشیوهها از تحلیل محتوا بهتحلیل داده

  83( استفاده شد و ضریب توافق بین ارزشیابان 2012ها بر مبنای روش اسکات )ها از کدگذاری مجدد یافتهاعتبار یافته

مقوله    115محور و   27ُبعد،  7ی درسی مبتنی بر بهزیستی در های الگوی برنامهها و شاخصدرصد محاسبه گردید. مؤلفه

های بهزیستی، محیط و یادگیری، محتوا، شاخص-معلم، رویکردهای یاددهی  اگیران، ویژگیهای فر شامل ابعاد ویژگی

 های ارزشیابی سازماندهی شدند.ویژگی
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Abstract: 

Paying attention to welfare and improving the quality of life is one of the important goals in societies in 

recent years. On the other hand, in education systems, efforts are made to provide the welfare of learners in 

various dimensions. Therefore, the aim of this study is to identify the dimensions and components of the 

curriculum based on the well-being of second grade students. The approach of the present study is qualitative 

and its method is synthesis research. The research population is all articles (186 articles) that have been 

presented in the specialized and scientific databases since 2012 and 2013 on the curriculum model based on 

the well-being of learners. The research sample is 30 articles, which were purposefully selected based on 

thematic monitoring, theoretical data saturation. Research data were collected from qualitative analysis of 

the studied documents. In order to analyze the data, content analysis was used in a categorical manner based 

on Roberts's research synthesis model. In order to check the validity of the findings, the coding of the findings 

based on Scott (2012) method was used and the agreement coefficient between the evaluators was calculated 

to be 83%. Components and indicators of welfare-based curriculum model in 7 dimensions, 27 axes and 115 

categories including dimensions of learners' characteristics, teacher's characteristics, teaching-learning 

approaches, content, welfare indicators, environment and characteristics Evaluations were organized.  
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 مقدمه

ارتقای کیفیت زندگی و بهزیستی در سطوح مختلف از  

های روبه رشد جوامع جهانی در   موضوعات و دغدغه

 & WHO, 2017 & Cratsleyسالیان اخیر بوده است )

Mackey, 2018  .)كيفيت   ،سازمان بهداشت جهاني

فرد از موقعيت او در   و فهم ادراك عنوان به زندگي را

سيستم فرهنگي و ارزشي، همراه   از ای زمینهزندگي، در 

فرد  های مندی عالقهانتظارات و  استانداردها، با اهداف،

كيفيت   دارد که همچنین اضافه می کند؛ تعریف می

پيچيده  ليزندگي مفهومي گسترده است كه به شك

 ،شناختی روانسالمت جسماني، حالت   تأثیرتحت 

شخص با   یسطح استقالل، روابط اجتماعي و رابطه

 ,Gracie et alگیرد ) میمهم در زندگي او قرار   افراد

شناسی نیز در  ( در همین راستا رویکردهای روان2017

های اخیر دچار تغییراتی شده است و مفاهیم  دهه

شناسی مثبت شناسی بر رواننی رواجدید در حوزه

  (Cratsley & Mackey, 2018تأکیددارند)

هایی است که پس از جنگ   شناسی مثبت از مؤلفهروان

ازاندازه به  جهانی دوم و به دنبال انتقاد از توجه بیش

شناسی موردتوجه قرار گرفت ی درمانی روانجنبه

سلیگمان و   ی عقیدهبه شناسی مثبت بود.  روان

  شناسی ( روانSligman & mihaly, 2000 )میهالی 

انسان و   علمی عملکرد مثبت ی مطالعهمثبت  

شکوفایی در سطوح بیولوژیکی، شخصی، ارتباطی،  

. پارک و پترسون زندگی است نهادی، فرهنگی و جهانی

(Positive Psychology, 2008روان )  مثبت را  شناسی

ین  زندگی را به بهتر  علمی آنچه ی مطالعه عنوان به

کند. عبارت" زندگی که ارزش  میتعریف   سازد میشکل  

زیستن داشته باشد" بارها توسط سلیگمان و میهالی  

شده است و این  شناسی مثبت بیاندر توصیف روان

ی اهداف این حوزه در راستای   دهنده خود نشان

  شناسی دستیابی به حس زندگی مطلوب است. روان

 سطوح مختلف  را در شناختی روان های پدیدهمثبت 

تجربیات انتزاعی   ی مطالعهو به   دهد میمدنظر قرار  

و نهادهای مثبت   شخصیتی مثبت،  های ویژگیمثبت، 

برخالف هیجانات منفی که بار  پردازد و معتقد است می

هیجانات مثبت، ذهن سازد   و ذهن مردم را محدود می

 رفتن باالموجب  که خود  دارند مینگاه    فعالانسان را  

بر اساس  (. Armstrong, 2008شود ) میانسان   توانایی

-نوع نگرش و عادات روزمره،  شناسی مثبتتعریف روان

خواهد داشت.   مثبت  یرها تأث مردم بر زندگی آن  ی

 ،و مثبت اندیشی ینیب خوش دهند یمطالعات نشان م

امید به زندگی و تغییر شرایط در جهت مثبت را به  

ت که از آن با شناسی مثبهمراه خواهد داشت. روان

شود در برده می نام، نیز  گرا شناسی مثبتعنوان روان

شود؛ چرا   یاکثر مواقع با مثبت اندیشی اشتباه گرفته م

شناسی مثبت، نگاهی علمی و توصیفی از روان که

تحقیقات ارزشمند علمی برای بهبود کیفیت زندگی 

  هایی توصیهاندیشی صرفاً است و مثبت ها انسان

 ,Egbert & Barandiaran) ب در این زمینهمثبت و جذا

در    گرا مثبتی  شناس روان( همگام با ظهور و بروز 2014

های ینهدرزمی  ا گستردهی اخیر، تغییر و تحوالت  دهه

صورت پذیرفت و    وپرورش آموزشعلوم رفتاری، 

مطرح    گرا مثبتشناسی  یم عمده رویکرد روانمفاه

ن حوزه، بهزیستی  ی ایها مؤلفهین  تر  عمدهشدند. یکی از 

،  نفس اعتمادبهنام داشت که هدف خود را سازگاری، 

هایی از این قبیل قرار داده است و  یژگیوشادکامی و 

ی از اهداف  ا عمدهکه در نظام آموزشی بخش  ییازآنجا

متوجه این موارد است یکی از اهداف مهم و اساسی  

 Masoumparast etشود ) یمنظام آموزشی نیز قلمداد  

Al, 2021 بهزیستی در برداشت کلی به احساس مثبت )

و رضایتمندی عمومی از زندگی است که شامل خود و  

ی مختلف مانند فردی، تحصیلی، ها حوزهدیگران در 

بهزیستی باال،   بااحساسشود و افراد  یمی و...  ا خانواده

کنند و از حوادث و بیشتر هیجانات مثبت را پیدا می

 & Myersبی مثبت دارند)یاخودارز اتفاقات پیرامون 

Diener, 2018همچنین سطوح باالتر بهزیستی با    (؛

مشارکت، تعهد، تعامل و پیشرفت تحصیلی نیز همراه 
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طور که (. بهزیستی همانCadime et al, 2016است )

ی، ذهنی، شناخت رواناشاره شد ابعاد مختلفی همچون 

تحصیلی و اجتماعی دارد که در ادامه به آن پرداخته  

 شود. یم

موردتوجه در   میازجمله مفاه یشناخت روان یستیبهز 

انسان  نهیبه عملکردی به معنو گرا  مثبت  یشناسروان

 & Sagoneی )ساگون و کارول(. Frisch, 2005) است

Caroli, 2014 ) را عبارت از   یشناخت روان یستیبهز

  یکه فرد را به مقابله با فشارها  دانند یم  روان سالمت

قبول  روش قابل کیها به  آن میو تنظ یمختلف زندگ

در دسته انواع  که    یاز عوامل گرید  یکی. کند یتوانمند م

است.  یذهن یستیبهز  گیرد، یمبهزیستی قرار  

 تجارب است که یچندبعد یاسازه  یذهن یستیبهز 

 یها و فقدان حالت یاز زندگ تیمثبت و رضا  یعاطف

مثبت    یعاطفه ؛دهد یرا نشان م یمنف  یعاطف

احساس  یکه شخص تا چه حد  است نیدهنده ا ننشا

نشانگر   یدارد در مقابل عاطفه منف  تیو رضا یخرسند

 و نامطلوب است ندیناخوشای  ها و احساس یناراحت

(Aalipour et Al, 2017.) 

بهزیستی اجتماعی به معنای سازگاری و تلفیق درونی 

و برونی شخص با اعضای جامعه و دنیایی است که در 

عبارتی  (؛ بهRezaian & Lashani, 2015کند ) یمآن زندگی  

بهزیستی اجتماعی، به چگونگی عملکرد انسان در 

ی اجتماعی و چگونگی تفکر وی از اجتماع است و رابطه

به تطابق و سازگاری فرد با محیط پیرامونش اشاره  

(. بهزیستی تحصیلی،  Subhi Gharamaleki, 2018دارد )

بهزيستي ستی است. ی دیگر از انواع بهزیا گونه

به تحصيل در   فراگیرانعنوان نگرش   تحصيلي را به

اين نگرش  (. Shafiei & Barhemat, 2020گیرند) ینظر م

نگرش كلي به زندگي   کند: یچهار بعد معنا پيدا م در

 و نگرش ستاد، نگرش به همساالن اتحصيلي، نگرش به 

 ,Belfi et Alیل )به سازمان و ساختمان محل تحص

2012.)  

ی حوزه موضوعی  ینهزم دری پژوهشی  مرور پیشینه

یر ابعاد بهزیستی بر عوامل مختلفی  تأث دهنده نشان

ی تحصیلی و جذابیت فرآیند آور  تابهمچون 

(؛ سازگاری تحصیلی Belfi et Al, 2012یادگیری)

(Shalian,2020( ؛ باورهای فراشناختی)Nasirzadeh & 

Nargesian, 2019 ،)آموزان و  دانش  خود پنداره

حل   (،Sohrabi & Qalami, 2019یی تحصیلی )گرا هدف

 Nezamiی اجتماعی و سالمت اجتماعی )مسئله

Ranjbar & Kakabrai, 2019؛ خودمهارگری دانش)-

سنين  . از طرفی  است( Suzani et Al, 2022آموزان )

شناخته    یعنوان سنين به برای کودکان،دبستان 

در   یسال اد در بزرگشخصيت افر   ریزی یهكه پا  شوند یم

و   بهزیستی لذا توجه به  دهد؛ یروي م سنين اين

  یا آموزان در هر جامعه دانش  یمسائل شخصيت

كه در آينده قادرند امور    شود یم موجب پرورش افرادي

خود را با   ی و جامعه یرندگ دست را به یمختلف

 & Nezami Ranjbar) اداره و هدايت نمايند یشايستگ

Kakabrai, 2019 پژوهشی که به   خألوجود این،   با(؛

ی ها مؤلفهیافته به بررسی ابعاد و   سازمانشکل  

بهزیستی برای فراگیران پرداخته باشد در بررسی 

شد؛ لذا هدف از پژوهش  یمپیشینه پژوهشی احساس  

 یها ها و مؤلفه شاخصی  بند دستهحاضر بررسی و  

دانش آموزان    یبرا یستیبر بهز  یمبتن  یبرنامه درس

 .استیی دوم ابتدا  یورهد

 

 روش تحقیق

 -Theروش پژژژژوهش حاضژژژر سژژژنتز پژوهژژژی )

synthesis researchهژا و ( است که شامل ترکیب ویژگی

شژود. سژنتزپژوهی در عوامل خژا  ادبیژات تحقیژق مژی

شژده و   عنوان فرا تحلیژل کیفژی شناخته برخی از موارد به

ده دهد، تحلیژل کژر سعی دارد تحقیقاتی را که پوشش می

-پارچژهو تناقضات موجود در آن را حل کنژد و ضژمن یژک

سازی نتایج، موضوعات اصلی را نیز برای تحقیقات آینژده  

هژژای (. دادهCooper & Hedges, 2009مشژژخص کنژژد)
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آمده از این پژوهش بژر اسژاس کدگژذاری در سژه   دست به

وتحلیل قژرار   سطح بژاز، محژوری و منتخژب مژورد تجزیژه

 از هژایافتژه تحلیژل جهژت ر،حاضژ گرفتنژد. در پژژوهش

روبژژرتس شژژامل   سژژنتزپژوهی ایمرحلژژه الگژژوی شژژش

 مقژدماتی، وجوی اجرای جسژت نیاز، شناسایی -1مراحل؛ 

 بازیژابی منظور بژه پژژوهش اجژرای -2 نیژاز، سازی شفاف

دهی   سژژازمان و پژژاالیش گژژزینش،  -3 مطالعژژات،

 بژا آن سژاختن متناسژب و ادراکی چارچوب-4 مطالعات،

 تفسژیر و ترکیژب پردازش، -5 تحلیل، از اصلاطالعات ح

 اسژتفاده نتژایج ارائه -6 و ملموس هایفرآورده قالب در

 چهژار نفژر  از هژاکدگژذاری ینحژوه از شد. برای اطمینژان

 کژه شد استفاده هایافته کدگذاری مجدد جهت ارزشیاب

 در که شد ( استفاده2012) اسکات روش از تأیید منظوربه

-به  91/83عدد  ارزشیابان توافق بین میزان پژوهش این

 بژین درصژد توافژق  83 یدهنژدهنشژان کژه آمژد دسژت

 بود. هاکدگذاری در ارزشیابان

𝐶. 𝑅 =
85+109+91+101

4×115
× 100 = 83/91      

 𝐶. 𝑅 =
تعداد مقوله موردهای توافق

تعداد کل مقوله ها

× 100       

در ادامه به فراخور ایژن بخژش پژژوهش بژه چهژار   

ی نخسژژت مژژدل روبژژرتس بژژا توجژژه بژژه موضژژوع حلژژهمر 

 شود:پژوهش پرداخته می

 وجوی جسژت اجژرای نیاز، ی اول: شناساییمرحله

 نیاز؛ سازی شفاف مقدماتی،

ی  ی حژژژوزهمژژژرور پیشژژژینه پژوهشژژژی در زمینژژژه

ی تأثیر ابعاد بهزیستی بژر عوامژل  دهنده موضوعی نشان

نژد آوری تحصژیلی و جژذابیت فرآی مختلفی همچژون تژاب

(؛ سژژژازگاری تحصژژژیلی Belfi et Al, 2012یژژژادگیری)

(Shalian,2020( ؛ باورهژژای فراشژژناختی)Nasirzadeh & 

Nargesian, 2019  خژژژژود پنژژژژداره دانژژژژش آمژژژژوزان و ،)

(، حژل  Sohrabi & Qalami, 2019گرایی تحصژیلی ) هژدف

 Nezami Ranjbarمسئله اجتماعی و سالمت اجتماعی )

& Kakabrai, 2019آموزان )ری دانش(؛ خودمهارگSuzani 

et Al, 2022  اسژژت. از طرفژژی سژژنين دبسژژتان بژژژرای )

ریزی   شوند كژه پایژه عنوان سنينی شناخته می کودکان، به

دهد؛  سالی در اين سنين روي می شخصيت افراد در بزرگ

لژژذا توجژژه بژژه بهزیسژژتی  و مسژژائل شخصژژيتی دانژژش 

شژود  ای موجب پژرورش افژرادي می آموزان در هر جامعه

گیرند و  در آينژژده قادرنژژد امژژور مختلفژژی را بژژه دسژژت  كژژه

ی خژژود را بژژا شايسژژتگی اداره و هژژدايت نماينژژد  جامعژژه

(Nezami Ranjbar & Kakabrai, 2019 ؛ با)   وجود این، خژأل

یافته بژه بررسژی ابعژاد و   پژوهشی کژه بژه شژکل سژازمان

های بهزیسژژتی بژژرای فراگیژژران پرداختژژه باشژژد، در  مؤلفژژه

شژد؛ لژذا هژدف از  پژوهشژی احسژاس میبررسی پیشینه 

ها و   بندی شژژژاخص پژژژژوهش حاضژژژر بررسژژژی و دسژژژته

ی درسژژی مبتنژژی بژژر بهزیسژژتی بژژرای  های برنامژژه  مؤلفژژه

 ی دوم ابتدایی است.دانش آموزان دوره

 بازیژابی منظژور به پژوهش ی دوم:  اجرایمرحله

 بژا مربژو  منژابع وجژویجست به مرحله اینمطالعات؛ 

 رواین از (؛2015پراشر، دارد) ش اختصا پژوه اصلی نیاز

 و جویجست از طریق معتبر علمی مقاالت یکلیه ابتدا

ی درسژژی، قبیژل؛ بهزیسژتی در برنامژه از هژاییکلیژد واژه

ی درسژژی مبتنژژی بهزیسژژتی فراگیژژران، از طریژژق برنامژژه

 Sid ،Normagas هژای اطالعژاتی داخلژی از جملژه؛پایگژاه

،Magiram و علوم پژوهشگاه انسانی، ومعل جامع ، پرتال 

( و جویشژگر فارسژی  (IRANDOCاطالعات  ایژران  فناوری

 از خژارج در اطالعژاتی هژایعلژم نژت و همچنژین پایگژاه

 Scopus  ،Emerald ،Sage ،Scientificجملژژژژژژه؛ 

Information Database  ،Science Direct ،ProQuest 

،Springlink ،Worldscientific ،Taylor & Francis ،

Google Scholar و Eric ،Wiley   شناسژژایی شژژدند و بژژا

 منژابع و حفژ  مژرتبط منژابع تحقیژق هژدف توجژه بژه

 شد. حذف غیرمرتبط

 سژازماندهی و پژاالیش ی سژوم: گژزینش،مرحلژه

 مطالعات ی تعییندرباره داوری به مرحله اینمطالعات؛ 

 کژه داوری دارد. اختصژا  نیازهژای دانشژی بژا مژرتبط

 بنژدیدسژته و بژرای گژزینش هژاییمژالك نتژدوی نیازمند

(. معیارهژژژژژای ورود 2015اسژژژژژت)موفت،  مطالعژژژژژات



 ییدوره دوم ابتدا  رانیفراگ  یبرا یستیبر بهز  یتنمب  یدرسبرنامه یهاها و مؤلفهشاخص  یسنتزپژوه
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(Inclusion Criterion)  به این پژوهش شامل مژوارد ذیژل

 است:

مقاالت انتشژار یافتژه در زمینژه برنامژه درسژی   -1

 مبتنی بر بهزیستی فراگیران ابتدایی

هژا و اطالعژات کژافی را  تحقیقات بایسژتی داده -2

ا اهژژداف پژژژوهش، گژژزارش کژژرده در ارتبژژا  بژژ

باشژژند؛ از ایژژن رو، کفایژژت یژژک پژژژوهش جهژژت 

-های برنامهبررسی در این مقاله گزارش مؤلفه

 ی درسی مبتنی بر بهزیستی بود.

تحقیقژاتی کژژه فراینژد بررسژژی تخصصژی را زیژژر   -3

-کننژژد و بژژهنظژژر داوران متخصژژص طژژی مژژی

طژور  صورت مقاله کامل از طریق برخط و یا بژه

 ده، باشند.کامل چاپ ش

 زیژر مژوارد شژامل مطالعژه ایژن خژروج هژایمالك

 :است

 یزمینژه در کژافی اطالعژات کژه هژاییپژوهش -1

  بودند. نداده تحقیق گزارش این اهداف

ژژت الزم علمژژی پژژژوهش -2 هژژایی کژژه فاقژژد کیفی 

هژای بژی اعتبژار بودند و در مجالت و کنفژرانس

 انتشار یافته بودند.

کژدام از    هایی که به بررسژی نقژش هژرپژوهش -3

هژژای بهزیسژژتی در سژژایر متغیرهژژای شژژاخص

 آموزشی پرداخته بودند.

-شد، قسمت  در این گام از یک فرم استاندارد استفاده

اند از: منبع )شامل  هایی که در فرم موردنظر بود عبارت

نام مجله، عنوان مقاله و نویسنده(؛ هدف )هدف از  

شناسی و نتایج کلی. برای انتخاب  مطالعه(؛ روش

های مورد نظر در هر یک از نابع مناسب کلید واژهم

 اساس این وجو قرار گرفت. برها مورد جستپایگاه

 شرح است؛ کل این به ترتیب به هاپژوهش بررسی روند

حذف  مورد،  186 هاکلیدواژه با مرتبط مطالعات

 مورد، 89 عناوین بررسی از پس نامرتبط تحقیقات

 هایپژوهش حذف د،مور 97 بررسی مورد چکیده مقاالت

 مورد، 49 مطالعات چکیده بررسی پس از نامرتبط

 تحقیقات حذف مورد، 48 متن کامل با مرتبط تحقیقات

 کل مورد، 18 متن کامل بررسی از پس نامرتبط

 30 این پژوهش در بنابراین مورد، 30 نهایی تحقیقات

پژوهش که همگی از مطالعات خارجی بودند مورد 

 بررسی قرار گرفتند.

 متناسب و ادراکی چارچوب ی چهارم: تعیینمرحله

 تحلیل از حاصل با اطالعات آن ساختن

 به اطالعات که است دهنده پیوند چارچوبی مرحله، این

 ,Mofetشود )می ترکیب آن پیرامون در آمده دست

 این در گرفته شکل ادراکی چارچوب رو این (؛ از2015

و اصلی برنامه درسی  دو مفهوم حول پژوهش

 است. بهزیستی فراگیران

 

 های تحقیق یافته

 به روبرتس مرحله شش الگوی به باتوجه بخش این در

 :شودمی پرداخته تحلیل مراحل پنجم و ششم

 قالب در تفسیر و ترکیب ی پنجم: پردازش،مرحله

 از حاصل هاییافته به باتوجهفرآوردهای ملموس؛ 

 هاخصشا کلیه پژوهش، ابتدا هدف با مرتبط تحقیقات

 رو این از شوند؛می   استخراج باز کدگذاری فرآیند طریق از

 این در اول،ی مرحله از حاصل کدگذاری فرآیند، به باتوجه

ها و  شاخص   شناسایی به اقدام 1 جدول در ابتدا بخش

ی درسی مبتنی بر بهزیستی در های کلیدی برنامهمؤلفه

شود.ی پژوهشی موجود پرداخته میپیشینه

 : شاخص ها و مولفه های برنامه درسی مبتنی بر بهزیستی فراگیران دوره دوم ابتدایی1شماره جدول  

 ی درسی مبتنی بر بهزیستیهای برنامهها و مولفهشاخص سال محقق/ محققان ردیف

1 Hu et AL  2021  ت اجتماعی، نظارت معلم برقراری روابط اجتماعی، عزت نفس، احساس مثبت، معناداری در زندگی، سالمت جسمی، تعامال

 بر اصالح فرآیندها، یادگیری مبتنی بر بازی، بازی نقش آفرین 

2 Rassaby et Al 2021   ،کمال گرایی، توجه به زمان صرف شده برای وظایف تحصیلی، دوری از اضطراب و استرس، توجه به پیشرفت تحصیلی

 منظارت و اصالح فرآیند آموزشی و رویکرد آموزشی مبتنی بر تی
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3 Braun et Al 2020  اجازه دادن برای ابراز وجود، آموزش مهارت های تنظیم هیجان، دوری از پریشانی عاطفی، مثبت نگری به وقایع، تعامل با

 گری فرآیند یادگیری، رهبری فراگیر، مشاهده تأملیای، تسهیلمعلم، پشتکار حرفه

4 Rand et Al 2020 های منحصر به فرد افراد، رضایت از زندگی، توجه به عاطفه مثبت و  رف، توجه به نقشبینی صامید به آینده به جای خوش

منفی، تعامالت اجتماعی، آگاهی ادراکی و وسعت اندیشه معلم، استقبال از نظرات متفاوت، تعامالت آموزشی باز، 

 گریت گری و خود تصحیحخودآموزی اکتشافی، محتوای وابسته به تفسیر، محتوای مرتبط با دنیای واقعی، خودنظار 

5 Lavy et Al 2020 آموز، حس های مدرسه، توجه به روابط معلم و دانشمراقبت از خود، برخورداری از اعتماد به نفس، مشارکت در فعالیت

معناداری در محیط کار، تعامل با معلم، توجه به ساخت دانش، محتوای باز و مشارکتی، محتوای مرتبط با دنیای واقعی و 

 مینهز 

6 Rodríguez et al 2020 آوری و احساس تعلق به مدرسه، رضایت از زندگی، استقبال از نظرات  توجه به عاطفه مثبت، برخورداری از خودکارآمدی، تاب

محوری، تکالیف ای، فعالیتمتفاوت، تعامالت آموزشی باز، دانش معلم و رویکرد تعاملی مدیریت کالس، پشتکار حرفه

 گریگری و خود تصحیحاثربخش و فرآیندی، خودنظارت عملی، ارزیابی

7 van den Bogerd et al 2020 ها، محیط آرام و مرتبط با طبیعت، استفاده ی اجتماعی، توجه به زمان استراحت و فعالیت و تعادل میان آنتقویت سرمایه

پژوهی، ای، خالقیت معلم، دانشش حرفههای سبز)ادغام با طبیعت(، آگاهی ادراکی و وسعت اندیشه معلم، داناز کالس

 یادگیری ترکیبی، کنش محوری، تکالیف عملی، محتوای باز و مشارکتی، وجود واقعیت چندگانه در محتوا، ارزشیابی اثربخش 

8 Liu et Al 2020 خالقیت معلم، رویکرد بازتاب فردی، توجه تحصیلی، امید به زندگی، ارتبا  با مدرسه، توانایی دفاع از خواسته و مطالبه گری ،

 گری فرآیند یادگیری، تنوع در محیط مجازی و هماهنگی بین بخشی و تغییر چیدمان کالس تعاملی مدیریت کالس، تسهیل

9 Dennis et al 2020 ای و ها، یادگیری با همتایان، توجه به نیازهتوجه به راهبردهای خودمراقبتی، تحرک و ارتباطات اجتماعی، وفاداری به ارزش

 عالیق فراگیر در آموزش، خودآموزی اکتشافی، بستر غنی آموزشی، تجهیزات غنی، تنوع در محیط مجازی  

10 Shan et Al 2020  گویی اجتماعی، توجه به عالیق فراگیر، کنش محوری، محتوای  توانایی برقراری رابطه، خودمختاری، شایستگی، پاسخ

 هماهنگی بین بخشی در مدرسه، بستر غنی مجازیخودآموز و منعطف، تغییر چیدمان کالس، 

11 Thorburn 2020 بخش، خودشکوفایی فردی، خودآگاهی، خود ها، درک دانش موضوعی، توجه به یادگیری لذتها و منشتاکید بر ارزش

 مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت اجتماعی

12 Danker et Al 2019 داری و پیگیری اهداف، منعطف بودن محتوا، ارزیابی عملی، تغییر شخصی، هدفسازی زمینه رشد  حمایت عاطفی، فراهم

 چیدمان کالس، تفکر انتقادی فراگیر، خالقیت و استدالل

13 Virtanen et Al 2019 آموزان،  ی معلمان با همدیگر و دانشتوجه به اشتیاق شغلی، رفع خستگی عاطفی، توجه به رفاه معلم، توجه به رابطه

های مثبت و منفی خود، خودآموزی محتوا و غیر تعینی، داشتن اهداف روشن، خالقیت و استرس، شناخت ویژگی دوری از

 استدالل

14 Zhu et Al 2019  ایجاد فضای عاطفی و صمیمی در کالس درس، همدلی و احترام به همکالسی ها، ارتبا  بین فرهنگی با دیگران، توسعه

 یادگیری مرتبط و سازنده

15 Jue & Ha 2018 ارزیابی هیجانی، هویت حرفه ای، تعهد کاری، حمایت محیطی، پیشرفت در زمینه اهداف، رضایت کاری 

16 He et Al 2018 آگاهی، حمایت اجتماعی، تعامل با محیط کاری پیچیده و در حال تغییر آوری و ذهن خودکارآمدی، تاب 

17 Tharani et Al 2017 طالبات دانشگاهی، منابع یادگیری و حمایت نهادی، ایجاد فضا و محیط بدون استرسنقش معلم و رویکرد تدریس، م 

18 Klein 2017 فعالیت منظم بدنی، تشویق تحرک و فعالیت بدنی، توجه به اهمیت تربیت بدنی در برنامه درسی 

19 Shoshani & Eldor 2016 ری معلمان با همدیگر، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کمک گرفتن از همساالن، استفاده از منابع غیررسمی، مشارکت کا

 جو یادگیری پذیرا

20 Klainin et al 2016 شفقت به خود، قضاوت خود، ذهن آگاهی، خودکارآمدی، حمایت خانواده، حمایت از دوستان و حمایت از افراد 

21 Xu, Wang & David 2016 گیری تحصیلی، خودکنترلی، توجه به تعامالت اجتماعی سازندهصمیماراده کاری، رضایت از زندگی، تعیین هدف، توانایی ت 

22 Ryff  2014 های متفاوت خود و داشتن نگرش مثبت به خود، زندگی و گذشته خویش(، استقالل )توانایی پذیرش خود )قبول جنبه

ه شرایط(، هدفمندی )داشتن ایستادن در برابر فشارهای اجتماعی(، تسلط بر محیط )توانایی خلق یا انتخاب محیط بنا ب

 هدف و یافتن معنا در زندگی( 

23 Pietarinen et Al 2014 شناسی، تداوم و پشتکارهای درسی و محتوا، فراهم سازی امکانات یادگیری، وظیفه اهداف روشن، انسجام برنامه 

24 Ezeofor & Lent 2014 گری بر افکار، رفتار و احساسات در ارتبا  با خود و دیگران، توجه به تفاوت های فردی، توجه به شایستگی عاطفی، کنترل

 ای، خودسازی شخصی و خودسازی جمعیخودسازی رابطه

25 Li et Al 2014 شناختی، خودکارآمدی اجتماعی، هدف گذاری صحیح زندگی، ارتباطات سازنده در فضای ارضای نیازهای جسمی و روان

 مجازی، سرزندگی و امیدواری

26 baumCeder et al 2014 های فراشناختی، احترام به حقوق اجتماعی، تالس برای کار مؤثر با دیگران و حل تعارض، ها و استراتژیی مهارتتوسعه

 مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی

27 Priestley & Sinnema 2014 گذاری ، توجه به خالقیت، سرمایهپذیریآوری، شجاعت، قاطعیت، توجه به دموکراسی آموزشی، استقالل و انعطافتاب

 علمی و توسعه پایدار

28 Stupnisky et Al 2013 پذیری، تحمل عاطفی، مراقبت از همتایان، انتقادپذیری، کنترل تحصیلی درک شده و احساس رشد دائمیانعطاف 

29 Lent et Al 2012 ی تحصیلییت تحصیلی، رضایت از حوزهگذاری پیوسته و پیشرفته، رضاخودکارآمدی تحصیلی، حمایت محیطی، هدف 
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30 Chen 2012  انگیزه و پیشرفت تحصیلی، امید به پیشرفت، عدم ایجاد فضای رقابتی، غربالگری روانی 

 

 ی ششم: ارائه نتایج ترکیبمرحله

در این بخش ارائه نتایج ترکیب ابتدا تحلیل کیفی کدهای 

، موارد  باز در کنار هم قرار گرفته و با کدگذاری مجدد

-همپوشی و قرابت معنایی باهم ترکیب شده و مؤلفه

شود. در ادامه برای  ها)کدهای محوری( استخراج می

های برنامه  ها و شاخصی مؤلفهبندی کردن کلیهدسته

درسی مبتنی بر بهزیستی بر اساس یک مفهوم مشترک 

های ارائه  از طریق کدگذاری محوری بر مبنای شاخص

ُبعد )کد منتخب( شد،   7ه شناساییشده است که منجر ب

 2ی که نتایج کدکذاری محوری و منتخب در جدول شماره

 آورده شده است.

 

 : ابعاد برنامه درسی مبتنی بر بهزیستی فراگیران دوره دوم ابتدایی2جدول 

 کد منتخب کد باز کد محوری کد منتخب

 

یر
اگ
ر
ف
ی 
ژگ
وی

 

 [11] ,[9] ,[4] ,[1] برقراری روابط اجتماعی گراتعامل

 [13] ,[8] ,[6] ,[3] تعامل با معلمان

 [10] توانایی برقراری رابطه

 [14] همدلی و احترام به همساالن

 [5] ,[1] عزت نفس های شخصیویژگی

 [21] ,[12] ,[2] گراییکمال

 [5] اعتماد به نفس

 [28] ,[21] ,[12] انتقاد پذیری

 [21] خود کنترلی

 [8] ,[6] ,[3] رهبری فرآیند یادگیری راهبریخود

 [29] ,[20] ,[16] ,[11] ,[6] برخورداری از خودکارآمدی

 [27] ,[16] ,[6] تاب آوری

 [10] ,[8] راهبردهای خود مراقبتی

 [13] ,[10] خودمختاری در فرآیند یادگیری

 [24] ,[13] ,[11] خودشکوفایی

 [24] ,[11] خودمدیریتی

 [13] های شخصی خودشناخت ویژگی

 [24] کنترل افکار و احساسات

 [8] گریها و مطالبهتوانایی دفاع از خواسته

 [30] ,[25] سرزندگی و امیدواری انگیزش

 [6] انگیزش

 

ی
رب
م

 

 [2] ,[1] نظارت بر اصالح فرآیندها گرتسهیل

 [14] ,[8] ,[3] تسهیل فرآیند یادگیری

 [20] ,[17] ,[13] ,[12] مایت عاطفیح

 [3] اجازه دادن به فراگیر برای ابراز وجود ادراکی -های عاطفی مهارت

 [30] ,[3] های تنظیم هیجانآموزش مهارت

 [13] ,[12] ,[6] ,[3] دوری از تنش عاطفی

 [13] ,[3] مثبت نگری به وقایع

 [4] توجه به نقش منحصر به فرد افراد

 [6] ,[4] توجه به عواطف مثبت و منفی

 [12] ,[7] ,[4] آگاهی ادراکی و وسعت اندیشه

 [6] ,[4] استقبال از نظرات مخالف

 [11] درک دانش موضوعی

 [21] ,[6] ,[3] ایپشتکار حرفه ایمهارت حرفه

 [10] ,[7] ,[6] ایتخصص حرفه

 [17] ,[6] مهارت مدیریت کالس

 [7] به زمان استرحت و فعالیت توجه

 [27] ,[13] ,[12] ,[8] ,[7] خالقیت معلم

 [11] ,[9] هاوفاداری به ارزش مدارارزش

 [11] ,[10] پاسخگویی اجتماعی

 [19] تعهد
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 [17] ,[13] اشتیاق شغلی ایانگیزش حرفه

 [19] ,[13] توجه به رفاه معلم

 [21] ,[19] رضایت شغلی

ش 
ص
خ
ا

ی
ست
زی
ه
 ب
ی
ها

 

 [22] ,[6] ,[3] ,[1] احساس مثبت بهزیستی ذهنی 

 [18] ,[1] سالمت جسمی

 [12] ,[3] ,[2] نبود تنش روانی

 [28] ,[8] مبتنی بر بازتاب فردی

 [29] ,[25] ,[23] ,[22] ,[21] ,[13] ,[12] هدفداری

 [20] ,[16] ذهن آگاهی

 [18] فعالیت منظم بدنی

 [1] معناداری در زندگی شناختیهزیستی روانب

 [30] ,[8] ,[4] امید به آینده

 [21] ,[8] ,[4] رضایت از زندگی

 [20] شفقت به خود

 [30] غربالگری روانی

 [26] توسعه مهارت فراشناختی

 [22] ,[21] ,[8] ,[4] ,[1] تعامالت اجتماعی مثبت بهزیستی اجتماعی

 [13] ,[10] ,[6] ,[4] ازتعامالت ب

 [26] ,[22] ,[10] ,[7] تقویت سرمایه اجتماعی

 [29] ,[20] ,[17] ,[16] حمایت اجتماعی

 [29] ,[25] خودکارآمدی اجتماعی

 [26] اجتماعی-مشارکت سیاسی

 [2] توجه به زمان صرف شده برای وظایف تحصیلی بهزیستی تحصیلی

 [17] ,[13] ,[6] ,[2] سدوری از اضطراب و استر 

 [30] ,[29] ,[8] ,[2] پیشرفت تحصیلی

 [6] احساس تعلق به مدرسه

 [21] ,[8] ارتبا  منظم با مدرسه

 [21] گیری تحصیلیتصمیم

 [29] رضایت تحصیلی
 

ی 
ه
دد
یا
ی 
ها
رد
یک
رو

- 
ی
ر
گی
اد
ی

 
 [1] یادگیری مبتنی بر بازی فرآیند محور

 [1] بازی نقش آفرین

 [2] رویکرد آموزش مبتنی بر تیم

 [28] ,[19] ,[9] یادگیری با همتایان منتورینگ

 [19] کمک کردن به همساالن

 [19] مشارکت در یادگیری و آموزش

 [4] ,[3] مشاهده تأملی گراییمبتنی بر سازنده

 [13] ,[9] ,[4] خودآموز اکتشافی

 [7] دانش پژوهی

 [10] ,[7] کنش پژوهی

 [24] ,[11] ,[10] ,[9] مبتنی بر عالیق و نیاز فراگیر

 [10] کنش محوری

 [23] ,[6] فعالیت محوری

 [7] یادگیری ترکیبی

 

وا
حت
م

 

 [27] ,[7] ,[4] محتوای آموزشی باز گراکثرت

 [4] محتوای وابسته به تفسیر

 [13] ,[7] محتوای مشارکتی

 [27] ,[13] واغیرتعینی بودن محت

 [14] مبتنی بر ارتبا  بین فرهنگی

 [7] ,[4] محتوای مربو  به دنیای واقعی گراواقع

 [7] های چندگانه در محتواوجود واقعیت

 [27] ,[19] ,[12] منعطف بودن محتوا منعطف

 [19] توجه به منابع غیررسمی

 [27] ,[23] انسجام محتوا
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 [20] ,[13] خودآموزی محتوا خودآموز

 [27] محتوای خودگردان

 

ی
اب
شی
رز
ا

 

 [6] ,[4] گریخود نظارت رویکرد خود گردان

 [6] ,[4] خود تصحیح گری

 [10] محتوای خودآموز

 [12] ,[6] مبتنی بر عملکرد رویکرد عملگرا

 [7] ,[6] تکالیف عملی

 [10] محتوای منعطف

 [6] ارزیابی اثربخش و فرآیندی فرآیندی و اثربخش

 [7] ارزشیابی اثربخش

 

ط
حی
م

 

 [21] ,[13] ,[8] ,[6] تعامالت آزاد و باز آزاد و هماهنگ

 [10] هماهنگی بین بخشی در مدرسه

 [30] ,[22] ,[17] ,[7] محیط آرام صمیمی و پذیرا

 [19] ,[7] مبتنی بودن بر طبیعت و محیط واقعی )کالس سبز(

 [28] ,[24] ,[22] ,[19] ,[17] ,[14] یجاد محیط عاطفی و صمیمیا

 [23] ,[10] ,[9] ,[8] تنوع در محیط مجازی متنوع و غنی

 [16] ,[12] ,[10] ,[8] چیدمان متنوع کالس

 [23] ,[16] ,[9] بستر غنی آموزشی

 [17] ,[9] محیط مجهز

 [16] محیط پیچیده و متغیر

   

 جه گیریبحث و نتی

های ها و مؤلفهبهزیستی و کیفیت زندگی از شاخص

های آموزشی در  اندرکاران نظاماساسی مورد توجه دست

های  ها و مؤلفهسطوح مختلف است. شناخت شاخص

های درسی مبتنی بر بهزیستی زمینه توجه به این  برنامه

های تربیتی در نظام –مهم در فرآیندهای آموزشی 

سازد. از این رو در این پژوهش بر میآموزشی را فراهم  

های ها و مؤلفهآن شدیم که به شناسایی شاخص

آموزان  های درسی مبتنی بر بهزیستی برای دانشبرنامه

های  دوم ابتدایی بپردازیم. تلفیق نتایج پژوهش  دوره

های فراگیران،  مختلف در این زمینه ابعادی چون ویژگی

 –دهای یاددهی های بهزیستی، رویکر مربی، شاخص

یادگیری، محتوا، ارزشیابی و ویژگی محیط را شناسایی  

 کرد. 

های نوین یادگیری، تأکید بر نقش ویژگی فراگیران: روش

 و اطالعات دارند ) عنوان سازنده دانش یادگیرنده به

Ebrahimi Ghavam, 2008  & Hosseinzadeh Yousefi .)

ه درک او از  دهند تعامالت فراگیر با محیط اطراف نشان

در برنامه درسی    . (Salibi,2011معانی مفاهیم است )

-های شخصیتی آنمبتنی بر بهزیستی فراگیران و ویژگی

 ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف برنامه دارد؛ چرا که این 

 

 

 

شود. ها برای فراگیران طراحی و تبیین میگونه برنامه

ها و  یهای مختلف در زمینه ویژگتلفیق نتایج پژوهش

های فراگیران در برنامه درسی مبتنی بر بهزیستی  مؤلفه

های  گرایی فراگیر، ویژگیهایی چون تعاملشاخص

شخصی، خودراهبری و انگیزش فراگیران را مورد تأکید  

ها نگر به این یافتهدهند. با نگاهی کلقرار می

خودمدیریتی و برقراری روابط پویای فراگیر با محیط  

شود. های زندگی میستی در سایر شاخصمنجر به بهزی

های  های این بخش از پژوهش در راستای پژوهشیافته

( و رسابی و همکاران Hu Et Al, 2021هیو و همکاران )

(Rassaby et Al, 2021 (  و چن )Chen, 2012هم ) راستا

 است.  

ویژگی مریی: تدریس موقعیت تعاملی بین معلم و  

آموزان ین معلم و دانشآموز است. تعامالت بدانش

 ,Davis) آموزان داردی دانشتأثیر بسیاری بر انگیزه

(؛ همچنین نوع، میزان و کیفیت ارتبا  یکی از  2003

 ترین عناصر برای آموزش و یادگیری استمهم

(Newberry, 2005تلفیق یافته .)های  های پژوهش

مختلف در این بخش نشان دهنده محورهایی چون 

لم در فرآیندهای آموزشی، داشتن  گری معتسهیل
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های آموزشی،  عاطفی در زمینه –های ارداکی مهارت

مداری معلم و انگیزش  ای معلم، ارزشهای حرفهمهارت

ای معلم است. معلم در فرآیند آموزشی نقش  حرفه

مهمی دارد و بهزیستی تحصیلی فراگیران را که از جمله  

هستند،  های اصلی بهزیستی در برنامه درسی  شاخص

های کند؛ اگر چه سایر شاخصهدایت مستقیم می

ای معلمان است. بهزیستی نیز تحت تأثیر عملکرد حرفه

های های این بخش از پژوهش در راستای پژوهشیافته

( و دنیز و همکاران Liu et Al, 2020لیو و همکاران)

(Dennis et Al, 2020هم ).راستا است 

-رای ابعاد و شاخصهای بهزیستی: بهزیستی داشاخص

ی آن توافق کلی وجود  های مختلفی است که در زمینه

(. مشخص شدن  2016ندارد )کادیمی و همکاران، 

ی توجه بیشتر به ابعاد آن های بهزیستی زمینهشاخص

های آورد. تلفیق یافتهتر را فراهم میریزی دقیقو برنامه

ها و  های مختلف در این زمینه شاخصپژوهش

چون بهزیستی ذهنی، بهزیستی روان   محورهایی

شناختی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی تحصیلی را  

ترین بخش از مورد شناسایی قرار دادند. شاید مهم

های مختلف های این پژوهش شناسایی شاخصیافته

های مختلف باشد. شناخت  بهزیستی در پژوهش

های مختلف بهزیستی و محورهای آن زمینه شاخص

تر در این زمینه را فراهم  تر و اصولیی دقیقریز برنامه

های این بخش از پژوهش در راستای آورد. یافتهمی

( و  Shan et Al, 2020های شان و همکاران )پژوهش

 ,Chen( و چن )Dennis et Al, 2020دانکر و همکاران )

 راستا است.( هم2012

یادگیری: انتخاب راهبردهای مناسب   -های یاددهیروش 

کننده انتقال دانش،  یادگیری، تسهیل -رآیند یاددهیدر ف

اطالعات و فرآیندهای یادگیری فراگیران خواهد بود 

(Fathi Vajargah, 2015.) های پژوهشدر این ُبعد یافته-

های مختلف رویکردهایی چون فرآیند محوری در 

-گرایی و روشآموزش، منتورینگ، مبتنی بودن بر سازنده

مورد شناسایی قرار داد. توجه به های تدریس فعال را  

این رویکردهای آموزشی ضمن بهزیستی تحصیلی  

-شناختی، ذهنی و تعاملی رشد روانفراگیران زمینه

گرایی اجتماعی و اجتماعی شدن آنان در فرآیند آموزش را  

های این بخش از پژوهش در سازد. یافتهفراهم می

( و  Zhu et Al, 2019های ژئو و همکاران )راستای پژوهش

 ( است. He et Al, 2021هو و همکاران )

های درسی است که محتوا: محتوا از عناصر مهم برنامه

های ها را به فعالیتشود تا ورود آنبه فراگیران ارائه می

شده در برنامه را   آموزشی و رسیدن آنان به اهداف تعیین

اولین گام در تحقق اهداف  پذیر سازند.تسهیل و امکان

(. Maleki, 2015) زشی انتخاب محتوای مناسب استآمو

ی  های مختلف در زمینههای پژوهشتلفیق یافته

محتوای آموزشی برنامه درسی مبتنی بر بهزیستی 

گرایی، گرایی در محتوا، واقعهایی چون کثرتویژگی

انعطاف و خودآموزی محتوا مورد تأکید بود. محتوا در 

ی باید فراهم کننده ی درسی مبتنی بر بهزیستبرنامه

-شناختی و شرایط فراگیران باشد. یافتهبسترهای روان

های لیو و  های این بخش از پژوهش در راستای یافته

 Danker( و دانکر و همکاران )Liu et Al, 2020همکاران)

et Al, 2019.است ) 

ارزشیابی: فرآیند برنامه درسی با ارزشیابی شروع و با آن 

ها و ی ارزشیابی مالکزمینهیابد. در پایان می

ها  استانداردهای مختلفی وجود دارد که برخی از آن

عبارت است از: عملی بودن، سودمندی، درستی و دقت 

های (. تلفیق یافتهFathi Vajargah, 2015است )

ی محورهایی چون دهندههای مختلف نشانپژوهش

ه استفاده از رویکردهای خود گردان در ارزشیابی، استفاد

گررا در ارزشیابی و استفاده از از رویکردهای عمل

گرا در ارزشیابی است. رویکردهای فرآیندی و عمل

ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر بهزیستی به عنوان 

شود ابزاری برای تحقق سایر اهداف آموزشی شناخته می

های و خود از موضوعیت رسمی برخوردار نیست. یافته

های هیو و  در راستای پژوهش  این بخش از پژوهش

 ,Liu et Al(، لیو و همکاران )He et Al, 2021همکاران )

 ( است.   Chen, 2012( و چن )2020

محیط: بهترین روش کار و پیشرفت یک فرد در جهت 

پذیری، مناسب ساختن محیط با  پیچیدگی و انعطاف

باشد)جویس و  مرحله جاری رشد شخصیتی او می

های مختلف  های پژوهشفیق یافته(. تل1391همکاران،

های محیط در برنامه درسی مبتنی بر در زمینه ویژگی
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دهنده محورهایی چون آزاد و هماهنگ بهزیستی نشان

بودن محیط آموزشی با سایر عناصر برنامه درسی،  

صمیمی و پذیرا بودن محیط آموزشی و متنوع و غنی 

  ی درسیبودن محیط آموزشی است. محیط در برنامه

مبتنی بر بهزیستی نقش مهمی در هویت و تثبیت آن  

های این بخش از پژوهش در راستای دارد. یافته

( و  Rassaby et Al, 2021های رسابی و همکاران )پژوهش

 ( است. He et Al, 2021هو و همکاران )

توجه به بهزیستی فراگیران از اهداف مهم نظام تعلیم و 

با تلفیق  تربیت است. در این پژوهش سعی شد

های مختلف در زمینه بهزیستی فراگیران  پژوهش

های برنامه درسی مبتنی بر ها و مؤلفهشاخص

بهزیستی فراگیران دوره دوم ابتدایی شناسایی شود. با 

های این پژوهش توصیه به طراحی توجه به یافته

الگوهای بومی برنامه درسی مبتنی بر بهزیستی برای  

ی  های درسی، حلقهی برنامهشود. بهزیستفراگیران می

ی نظام تعلیم و تربیت است که توجه به آن نه گم شده

های درسی و مدارس را فراهم ی پویایی برنامهتنها زمینه

های آروده است؛ بلکه منجر به توسعه آن در سایر نظام

های این شود. از جمله محدودیتاجتماعی نیز می

جه به  پژوهش نبود پژوهش مناسب فارسی با تو

معیارهای ورود و خروج در نظر گرفته شده در این زمینه 

 شود:های پژوهش توصیه میبود. طبق یافته

در مدارس به خودراهبری و انگیزش فراگیران توجه  -

 شود.

ای های عاطفی و حرفهدر گزینش معلمان به مهارت  -

 آنان توجه شود.

و یادگیری به فرآیندمحوری  –در رویکردهای یاددهی   -

 رویکردهای نوین چون منتورینگ توجه شود.

گرا و منعطف محتوای آموزشی به صورت کثرت  -

 انتخاب شود.

-گرا و خودگردان در ارزشیابی برنامهاز رویکردهای عمل -

 های درسی انتخاب شود.

محیط مراکز آموزشی به صورت آزاد و متنوع تعریف    -

 شود.
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