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چکیغه
ُغف ایً ىلانَ در چارچّب ىٌانْات ٌفـیؼیٌ ،كاٌَقٍاؿی کالسُای درس یک داٌكگاه ةؼای ایساد آگاُی اٌحلاادی
درةارة ىْاٌی و ٌضّة ّيم کؼدن ٌكاٌَُای ىّزّد در ىحً آالیَُای فیؽیکی آن ةَ پیّؿث آىّزهُای ىغیؼیحی ىٍتْخ از
آن ةّد .ةؼای جضلق ایً ُغف ،پؾ از گؼفحً ّکؾ از ٍّامؼ ؿاظحاری کالسُای درس داٌكگاه ىّرد ىٌانَْ ،جْغاد 7
ّکؾ ةَ ٍّّان ٌيٌَّ ةؼای جسؽیَ و جضهیم اٌحعاب قغٌغ .ىْیار غؼةالگؼی ّکؾُا ،واةٌة كاةهیث یاادگیؼی ةیكاحؼ از
ىحّن دیغاری ةّد .در اداىَ ،دادهُا ةا اؿحفاده از روشُای ٌكاٌَقٍاؿی ؿّؿّر و ةاارت ىاّرد جسؽیاَ و جضهیام واكاِ
قغٌغ .یافحَُای پژوُف ىا را ةَ کكف  5اؿٌّره دالنث ٌيّدٌغ :اؿٌّرة اؿحاد-قاگؼدی (نؽوم جتْیث ىضه قاگؼد از
اؿحاد در ىلام آىّزش و جکیَ ةؼ آراء و اٌغیكَُای ىٌؼحقغه جّؿي او در ّّض ىّازِة ىٍحلغاٌَ و یا قانّدهقکٍاٌَ ةاا
آن اٌغیكَُا یا ُوآىّزی) ،اؿٌّرة ٌُوٌ-ـق (انلای ىٍْایی ىـحضـً ةَ رّایث ٌُاو در ؿاازىان ةاؼای ؿااىانىٍاغی
اىّر) ،اؿٌّرة ىِحؼی-کِحؼی /ارةاب-رّیحی (ایساد ٌاگؽیؼ ٌُام ًتلاجی در ؿازىان) ،اؿٌّرة دارٌغگی-ةؼازٌغگی (ّغم
اُحيام ةایـحَ ٌـتث ةَ کارةـث و ٌگَداقث اىّال و اىکاٌات ّيّىی ؿازىان) و اؿٌّرة پث-ىث (ّاغم ُياَزاٌتاَ-
ٌگؼی در ةؼٌاىَریؽی و ةـیر ىٍاةِ و اىکاٌات ؿازىان).
واژگان کهیغی :فؼٍُگ ؿازىاٌی ،آالیَ ،آالیَُای فیؽیکیٌ ،كاٌَقٍاؿی ،گّیاوری ،داٌكگاه.
 -1ىلانَ ةؼگؼفحَ از پایانٌاىة کارقٍاؿی ارقغ ةا ٍّّان «ٌكاٌَقٍاؿی آالیَُاای فیؽیکای داٌكاگاه ونایّناؼ (ّار)» ةاَ راٍُياایی
ىنٌفی ُادویٌژاد و ىكاورة روحاهلل روزةَ در داٌكگاه ونیّنؼ (ّر) رفـٍسان دفاعقغه در قِؼیّر .1398
 -2کارقااٍاس ارقااغ ىااغیؼیث دونحاای ،گااؼوه ىااغیؼیث ،داٌكااکغة ّهااّم اداری و اكحناااد ،داٌكااگاه وناایّنااؼ (ّاار):
masume1446@gmail.com
 -3داٌكیار گؼوه ىغیؼیث ،داٌكکغة ّهّم اداری و اكحناد ،داٌكگاه ونیّنؼ (ّر)ٌّ :یـٍغة ىـئّلhadavi@vru.ac.ir :
 -4اؿحادیار گؼوه زةان و ادةیات اٌگهیـی ،داٌكکغة ادةیات و ّهّم اٌـاٌی ،داٌكگاه ونیّنؼ (ّر)r.roozbeh@vru.ac.ir :
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ىلغىَ
1

فؼٍُگ ؿازىاٌی ةَ ىذاةَ یک کّه یط قٍاور صاىم پیامُای ةنؼی كّی در الیَُای كاةم ىكاُغة ظّد اؿث (ةاکّ ،
فیؽیکی درون ؿازىان وازغ ؿَ ٍّنؼ ُـحٍغ :ؿاظحار فیؽیکی ،ىضؼكُای فیؽیکی و آالیَُای ٌيادی .ؿاظحار فیؽیکی
ةَ ًؼاصی ،ىکان فیؽیکی و ًؼح فیؽیکی ىضم کار اقاره دارد؛ ىضؼكُای فیؽیکی ٌاَؼ ةَ ىّاردی ُـحٍغ کَ در فىای
کاری اجفاق ىیافحٍغ؛ و آالیَُای ٌيادی ٌیؽ ةَ زیتاییُای ىضیي کار ىیپؼدازٌغ (ىکاِنؼوی و ىّرو.)612 ،2010 ،3
آالیَُای فیؽیکی ةؼ روی زـو و روان افؼاد جأدیؼگػار ُـحٍغ (فؼیغةؼگ و گهؾ .)197 ،2007 ،4ةَ جْتیؼ ةؼظی ماصتان
ٌُؼ ،آالیَُای فیؽیکی در ىضیي ازحياّی و فیؽیکی ىذم راٍُيا ّيم ىیکٍٍغ؛ گّیی آالیَُا افؼاد را ةَ ةؼظی ٌلاط
ىؼزِ 5دالنث ىیکٍٍغ و از ایً رو ىیجّان ةا ٌگاُی اؿحْاری آٌِا را ةَ ىذاةَ داٌَُایی داٌـث کَ از دلقان جفاؿیؼ ةاز و
ىغاوىی رویف ىیکٍغ (رافائهی و ویهیٍای-یاوجؽ .)671 ،2004 ،6ایً جفاؿیؼ از آالیَُا -مؼف ٌُؼ از کیفیات ّیٍی آٌِا-
آٌِا -ةؼای ؿازىانُا صائؽ اُيیث ةـیاری ُـحٍغ؛ ةؼ ُيیً اؿاس آالیَُا ةؼای قیّهُای ىغیؼیث ٌیؽ صیاجی ُـحٍغ
(ىاریاٌّ و آوازو .)1333 ،2016 ،7ىغیؼان ؿازىانُا ىیجّاٌٍغ از رُگػر آالیَُا ةَ ًّر غیؼىـحلیو ةَ اّىای ؿازىان
ٌضّة اٌسام کار را آنًّر کَ ةایـحَ و ىّرد اٌحُار اؿث ،اٌحلال دٍُغ (ىکاِنؼوی و ىّرو)613 ،2010 ،؛ یا ایٍکَ ةا اّيال
جغییؼات در آالیَُای فیؽیکی رواةي ازحياّی را جضث جأدیؼ كؼار دٍُغ (ةچکی)728 ،2003 ،8؛ چؼا کَ آالیَُای فیؽیکی
ؿاظحارُای ُّیث ؿازىاٌی و قاظلُای زٌغگی ؿازىاٌی ىضـّب ىیقٌّغ (کيپ ،اٌسم و ىکنّنیً)379 ،2015 ،9
 )379و از ایً رُگػر اقارات ويٍی ىِيی ةَ ٌضّة رفحار افؼادی دارٌغ کَ ةعكی از زاىْة ؿازىاٌیاٌغ؛ از زيهَ
ىغیؼان (دٌیهـّن و ةّدیً.)637 ،2008 ،10
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 .)154 ،2010ایً الیَُای كاةم ىكاُغه آالیَُاُ 2ـحٍغ و اغهب َِّر فیؽیکی ،گفحاری و رفحاری دارٌغ .آالیَُای
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از آٌسا کَ آالیَُای فیؽیکی ىیجّاٌٍغ ةا جّزَ ةَ ىْاٌی ٌِفحَ در ظّد پیامُایی كّی ةؼای اّىاای ؿاازىان ةاَ ُياؼاه
داقحَ ةاقغ (اجّل ،)10 ،2001 ،1ةؼای فِو ىْاٌی ٌِفحَ در درون آالیَُای فیؽیکی و کكف دالنثُای آٌِا ةایغ ةَ جسؽیَ
ةِؼه ةؼد ،زیؼا ٌكاٌَقٍاؿی راُتؼدی پژوُكی ةؼای کاوش و کكف دالنثُاؿث و ةَ گّیاوری ىْاٌی ٌِفحَ در الیَُای
پٍِان پغیغهُای َاُؼی ىیپؼدازد و آٌِا را ةَ ٌٌق فؼاىیظّاٌغ؛ ويً ایٍکَ ةَ اؿحٍاد ؿااظحارگؼایی ىاؼجتي ةاا ٌكااٌَ-
قٍاؿی ،در پؾ پغیغهُای َاُؼی از كتیم پغیغهُای فؼٍُگی و ارجتاًیُ ،ـحَای ؿعث و پٍِان ٌِفحَ اؿث کَ ٌكااٌَ-
قٍاؿی ىحکفم فِو آٌِا ةَ ٍّّان ژرفؿاظث اؿث (ىِغیزادهٌُ .)95 ،1391 ،ؼ ةَ آٌچَ ةیان قغ ،ىا در ایً ىلانَ ةؼ آن
ةّدهایو جا ةا ٌُؼداقث وزّه کارةؼدی ىغیؼیحی ،ةَ کاوش و جفـیؼ ىْاٌی ظفحَ در ژرفؿاظث کالسُاای درس یاک
داٌكگاه ،ةَ ٍّّان یکی از پؼةـاىغجؼیً آالیَُای فیؽیکی داٌكگاه از صیخ کارکؼد و کارةـث جّؿي کارةؼان ،ةا اؿحفاده
از روش ٌكاٌَقٍاؿی ةپؼدازیو.

ىتاٌی ٌُؼی پژوُف
واژة ( artifactآالیَ) از دو کهية الجیً  arteو  factumؿاظحَ قغه اؿث کَ در آن  arteةَ ىٍْی ٍُؼ و  factumةَ
ىٍْی ؿاظحً اؿث .ةؼ ایً پایَ ،ىلنّد از آالیَ ُؼ چیؽ ؿاظحَ قغهای ىتحٍی ةؼ ٍُؼ و کار ٍُؼی اٌـان و یا ُاؼ چیاؽی
اؿث کَ جّؿي اٌـان ةَ ًّر ىْيّل ةؼای یک ُغف ّيهی ؿاظحَ ىیقّد (دادریّ .)200 ،2011 ،3آالیَُا ىضناّالت
ٍُؼی ،چیؽُای ؿاظحَقغه جّؿي اٌـانُا و ُؼ یک از ٍّامؼ ىضیي کااری ُـاحٍغ کاَ ُيیكاَ جّؿاي صاّاس درك
ىیقٌّغ و در پؾ وزّد آٌِا كنغ ظامی وزّد دارد و آن رفِ ٌیاز اؿث (گاگهیاردی.)3 ،2017 ،4
زادگاه آالیَُا فؼٍُگُا ُـحٍغ؛ فؼٍُگ قاىم آالیَُایی ُيچّن نتاسً ،ؼحةٍاغی ،ىؼاؿاو و ٌيادُاا اؿاث (فاؼای و
کًُّ .)267 ،2009 ،5دؿحَةٍغیُای ىعحهفی ةؼای آالیَُا ارائَ قغه اؿث (رافائهی و ویهیٍاای-یااوجؽ)672 ،2004 ،؛ از
زيهَ ةؼظی ماصتان ٌُؼ آالیَُا را قاىم ّتارات رفحاری (اّيال ،رفحارُا ،داؿحانُای ةیان ّتارات اؿٌّرهُاا ،زةاان)،
ّتارات ىادی (اقیا ،ؿاظحار فیؽیکی و ىْياری) و ّتارات ؿاظحاری (ىؼاؿو ،آداب و رؿّم) داٌـحَاٌاغ (ةیاؼك ،ایٍاغ و
دیپائّنی .)60 ،2007 ،6گؼ چَ قٍاظث ىا از چیـحی آالیَُا ىضغود اؿث (فؼیغىً ،)7 ،2007 ،1ایً ادّاا وزاّد دارد
1. O'Toole
2. Semiology
3. D„adderio
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6. Bjerke, Ind, & De Paoli
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کَ آالیَُا ىیجّاٌٍغ اكغاىات و دیغگاهُا را آقکار یا پٍِان و ارجتاًات ةیً فْانیثُاا و پیاىاغُای آٌِاا را کاو و ةایف
ٌيایان ؿازٌغ (انؼیکّفـکی .)271 ،2002 ،2ةا ایً ومف ،اگؼ ةحّان ةَ وؼبآٍُگ جفـیؼ آالیَُا پی ةؼد ،ةِحؼ ىیجاّان
ویهیٍای-یاوجؽ.)671 ،2004 ،
آالیَ ُای فیؽیکی در ؿازىان ٌاَؼ ةَ ؿاظحار فیؽیکی و دیگؼ ىنٍّّات ةكؼؿاز ىّرد اؿحفاده در آن ُـحٍغ .ةَ جْتیؼی،
آالیَُای فیؽیکی ؿازىان اقیای ةیزان درون ؿازىان ُـحٍغ و ىیجّاٌٍغ قاىم رٌاگ ،نتااس و ناّازم زااٌتی ،ىتهياان،
ؿاظحيان ُا ،دفاجؼ ،فؼوقگاه ،وؿایم ٌلهیَ ،آرم و ٌكاٌَ ةاقٍغ .ةا جّزَ ةَ ایً جْاریف ،ؿازىانُا یک ىسيّّة ةؽرگ از
آالیَُای فیؽیکی ُـحٍغ .پاكؿازی یک ؿازىان از آالیَُای آن ةَ ىٍْای صػف جياام قاّاُغ فیؽیکای ىّزاّد در آن
اؿث (رافائهی و ویهیٍای-یاوجؽٌُ .)672 ،2004 ،ؼ ةَ ایً کَ آالیَُای فیؽیکی غانتاً جّؿي صّاس درك ىیقٌّغُ ،غف
ظامی را در رفِ ٌیاز پی ىیگیؼٌغ (گاگهیاردی.)3 ،2017 ،
واكْیث آن اؿث کَ آالیَُا ةعف ىِيی از زٌغگی ؿازىاٌی ُـحٍغ؛ آٌِا ىا را اصاًَ کؼدهاٌغ و کار و ٌلف ىاا ةاَ آٌِاا
ةـحگی دارد .ةَ جْتیؼی ،آالیَُا ةَ ٍّّان ةعف زغاییٌاپػیؼی از فؼایٍغُای کاری ،ىا را در اٌسام وَایف یاری ىیکٍٍغ،
اىا ٌَ مؼفاً ةَ نضاظ فٍی (ةچکی .)724 ،2003 ،در واكِ ،ىضیي فیؽیکی ؿاظحاری ازحياّی اؿاث کاَ در اٌـاان جاأدیؼ
ىیگػارد (گیؼیً .)473 ،2000 ،3ةا ٍّایث ةَ ایٍکَ آالیَُا دارای ویژگیُای ىحٍاّّی ُـاحٍغ ،کاارویژهُاای ىعحهاف
ازحياّی ٌیؽ دارٌغ؛ از زيهَ ایٍکَ آالیَُای فیؽیکی ؿازىان ٌكاندٍُغة فؼٍُگ آن ُـاحٍغ و دیگاؼان را از ارزشُاای
فؼٍُگی ؿازىان ىٌهِ ىیؿازٌغ (اکـاًٌ و اؿاحانَ .)815 ،2013 ،4آالیاَُای ىّزاّد در ؿاازىان ارجتااط ىٍْااداری ةاا
اّىای ؿازىان دارٌغ و كادر ةَ ایفای ٌلكی ىٍضنؼ ةَ فؼد در جكکیم ارزشُا ،ةاورُا و اّيال آٌِا ُـحٍغ (ُااٌکّك و
جیهؼ .)512 ،2007 ،5ةؼ ایً اؿاس ،صحی آالیَُای َاُؼاً ةیاُيیث ُاو ىيکاً اؿاث در ىسيّّاة وؿایْی از ازاؽای
ؿازىان ادؼ ةگػارٌغ و در ٌحیسَ ٌكاٌَُایی ةنؼی ةؼای ٌكان دادن و جأییغ ارزشُای ٌِادی اّىای ؿازىان جهلی قاٌّغ
(انـتاچ .)188 ،2004 ،6از ایً رو ،ؿازىانُا ىیجّاٌٍغ ةا ةازًؼاصی آالیَُاای فیؽیکای ظاّد در فؼٍُاگ ؿاازىاٌی اداؼ
ةگػارٌغ (ُیگیٍؽ ،ىکآنـحؼ ،ؿؼجّ و گیهتؼت.)398 ،2006 ،7
1. Friedman
2. Orlikowski
3. Gieryn
4. Oksanen & Stahle
5. Hancock & Tyler
6. Elsbach
7. Higgins, Mcallaster, Certo, & Gilbert
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فِيیغ آالیَُا ةؼای ؿازىانُا چَ ىیکٍٍغ و ایً ةَ فِو ٌُؼی جأدیؼ آالیَُاا در ؿاازىانُاا کياک ىایکٍاغ (رافاائهی و
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از زيهَ دیگؼ کارویژهُای آالیَُای فیؽیکی در ؿازىان ،قکمدُی ُّیث اّىای ؿازىان اؿاث .ةاَ ًاّر ىكاعل،
زایگاه ازحياّی و ُّیث فؼدی ةا ُو ارجتاط دارٌغ (ةچکی)746 ،2003 ،؛ در ُيیً ارجتاط ٌحیسة ىٌانَْای ٌكان داد کَ
آىؼیکایی ارجتاط دارد (کٌّار ،ؿاٌغؿحؼوم ،ةؼدی ،ىٍغل و رایؾ .)561 ،1982 ،1ةَ زّو ىککّی ،)167 ،2005( 2ىضیي
فیؽیکی ةا ویژگیُای ؿازىان فىایی ،زؽئیات ىْياری ،ىٍاةِ و قاؼایي ىضیٌای و جأدیؼگاػاری در انگُّاای رفحااری
ازحياّی ،در ظالكیث ادؼ دارد .یک ىضیي فیؽیکی ظّب وازغ رایاٌة ةا ةـحَُای ٌؼمافؽاری الزم ،ىضیي کار دارای ٌاّر
کافی ،جٍّع اىکاٌات کار ،ارجتاًات ةاکیفیث ،ارجتاط جهفٍی ظّب ،مٍغنی راصث ،جِّیة ىٌتّع ،ىتهيان راصث ،دؿحؼؿی
ةَ کحاةعاٌة ظّب ،گمُای ًتیْی در دؿحؼس و ٌیؽ در دؿحؼس ةّدن ةؼظی ٌلاقیُا و ّکؾُایی کَ در اًاؼاف كاؼار
دارٌغ (قیعان و ؿلایی ،)336 ،2011 ،ىیجّاٌغ فؼٍُگ ظالق را جـاِیم کٍاغ و ةاَ زاػب افاؼاد ظاالق کياک کٍاغ
(ىارجٍؾ.)63 ،2011 ،3
کارویژة دیگؼ آالیَُای فیؽیکی در ؿازىان آن اؿث کَ ىضيهی ةؼای اّيال فؼىانراٌی ىضـاّب ىایقاٌّغ؛ یٍْای در
صانی کَ كغرت ةَ ًّر رؿيی از ًؼیق ؿهـهَىؼاجب ؿازىاٌی اٌّا ىیقّد ،ةا کٍحؼل آالیَُای ؿاازىاٌی ٌیاؽ ىایجاّان
فؼىانراٌی را اّيال کؼد (ةچکی)740 ،2003 ،؛ چؼا کَ ىضیي فیؽیکی ةَ مّرت ٌياادی ىّكْیاث اّىاای ؿاازىان را
ٌكان ىیدُغ و ایً ةؼای اّىا ةـیار ىِو و ىٍْایدار اؿاث (ىازوىاغار .)279 ،1988 ،4ؿاازىانُایی کاَ كناغ دارٌاغ
فؼٍُگُای ظّد را کيحؼ دیّانؿاالراٌَ یا ؿهـهَىؼاجتی کٍٍغ ،در ىضیي فیؽیکی ظّد جغییؼاجی را ایساد ىیکٍٍغ و جالش
ىیکٍٍغ از اقیا ةؼای ةؼكؼاری ارجتاط جغییؼات ىّرد ٌُؼ در ُّیث ؿازىاٌی اؿحفاده ٌيایٍغ (ىاکاِناؼوی و ىاّرو،2010 ،
 .)610آالیَُا ُيچٍیً ةَ دو روش در ّيهکؼد ادؼ ىیگػارٌاغ :روش ىـاحلیو و روش غیؼىـاحلیو .در روش ىـاحلیو،
آالیَُا ّيهکؼد را ىعحم ىیکٍٍغ .ةؼای ىذال ،اگؼ آالیَای یک ایـحگاه فیؽیکی ةاقغ ،ىیجّاٌغ ةَ دنیم ىکان ٌاىٍاؿاب یاا
جسِیؽات آؿیبدیغه ىاٌِ ّيهکؼد قّد .در روش غیؼىـحلیو ،یک آالیَ ىیجّاٌاغ ةاّاخ ایسااد فكاار رواٌای یاا ؿاایؼ
واکٍفُای اصـاؿی قّد کَ ةَ ٌّةة ظّد ىاٌِ ّيهکؼد ىیقّد (قّىاظؼ و پکّئگٍات.)162 ،1989 ،5
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کیفیث ىتهيان ،صسو فىای اجاق ،ىیؽان ظنّمی ةّدن اجاق و ىکان ىيحاز اجاق ،ةَ ًّر كٌاِ ةاا ّهاّ ىؼجتاة کارکٍاان
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از ؿّیی آالیَُای فیؽیکی ةؼ روی ادراك و ٌگؼش افؼاد ٌیؽ جأدیؼ ىیگػارٌغ (پؼیف ،ةؼی و نو .)220 ،2008 ،1ةَ ٍّّان
ىذالً ،ؼفغاران ًؼحُای ةاز ادّا ىیکٍٍغ کَ ایً ًؼحُا ارجتاًات و روایث کارکٍان را افؽایف ىیدٍُغ (ؿاٌغؿاحؼوم،
(ىاُؼ و ونُیپم .)219 ،2005 ،3انتحَ ،ةؼظی ىٌانْات ٌیؽ ٌكان ىیدٍُغ کَ ًؼحُای ةااز ةاَ رواایث کيحاؼ از ىضایي
فیؽیکی ىٍسؼ ىیقٌّغ (ىاراٌؾ و یانُ .)118 ،1989 ،4يچٍیً ،ادّا قغه اؿث کَ آالیَُا در افؼاد ؿازىاٌی ایساد اٌگیؽه
ىیکٍٍغ جا کارُا را ةِحؼ اٌسام دٍُغ (فؼیغىً)8 ،2007 ،5؛ ةَ جْتیؼی یک ىضیي کاری فیؽیکی ىیجّاٌغ انِامةعف و ىایة
ىایة اٌگیؽش افؼاد جهلی قّد (ُاٌؼ.)288 ،2005 ،6
ٌُؼیَپؼدازان ؿازىان ةؼای درك زٍتة فیؽیکی ؿازىانُا دو رویکؼد رفحاری و ٌيادی 7را ىاّرد ةؼرؿای كاؼار دادهاٌاغ.
رویکؼد رفحاری کَ از ٌگاه ٌّگؼا ٌكئث ىیگیؼدّ ،يغجاً ةؼ راةٌة ؿاظحار فیؽیکی ةا جْاىم و دیگؼ قکمُای فْانیثُای
درون ؿازىان ىحيؼکؽ اؿث؛ یٍْی رفحار اٌـانُا ةَ وؿیهة ىضیي فیؽیکی ؿازىان قکم داده ىیقّد (ففاؼ.)71 ،1982 ،8
رویکؼد ٌيادی کَ از ٌگاه جفـیؼی ىٍتْخ ىیقّد ،ىغّی اؿث کَ ؿاظحارُای فیؽیکی ىأظػ غٍی ٌيادُا و کاٌال ىِيی
ةؼای ٌيایف فؼٍُگیاٌغ .کـاٌی کَ دیغگاه ٌيادی اظحیار ىیکٍٍغ ،ؿاظحار فیؽیکی ؿازىان را قکمدٍُغه و صاافٍ ٌُاام
ىٍْایی ىیداٌٍغ کَ ةَ اّىای ؿازىان کيک ىیکٍغ جا ىكعل کٍٍغ چَ کـی ُـحٍغ و چَ کاری اٌسام ىیدٍُغ؛ در ایً
رویکؼد ،ةؼكؼاری ارجتاط ٌيادی ىؼدم ةا یکغیگؼ ادّا و ةؼرؿی ىیقّد (ىازوىغار279 :1988 ،؛ ىّنحؼیٌ ،یهـّن ،دیـؼ،
ُاٌؼ ،زاٌـً و وندرنّتٌ .)56 ،2007 ،9يادُای ؿازىاٌی ةَ دنیم ىاُیث پیچیغهای کَ دارٌغ ،رىؽگكایی آؿاٌی ٌغارٌغ.
ٌغارٌغٌ .يادُا در ؿازىانُا چِار وَیفة امهی را ةازی ىیکٍٍغ :آٌِا ةَ ٍّّان ةازجاب فؼٍُاگ ؿاازىاٌی ّيام ىیکٍٍاغ؛
ارزشُا و ٍُسارُای داظهی را ىٍسؼ ىیقٌّغ؛ گفثوگُّای ىؼةّط ةَ جسؼةة ؿازىاٌی را قاکم ىیدٍُاغ و آظاؼیً و
ىِوجؼیً آٌِاُ ،وگؼایی ٌُامُای ؿازىاٌی ىٍْا ُـحٍغ (ةاکّ .)155 ،2010 ،اقیای فیؽیکی ظّد ٍّامؼ یک زةان ُـاحٍغ
کَ ٌلكی اؿاؿی در کيک ةَ رواةي افؼاد و گؼوهُای ؿازىاٌی ایفا ىیکٍٍاغ (پاؼت 10و رافاائهی .)93 ،2001 ،ةاَ جْتیاؼ
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ةؼت و کيپ)101 ،1980 ،2؛ از ُؽیٍَُای ّيهیاجی ىیکاٍُغ و ازازة اؿحفادة اٌٌْافپاػیؼ از فىاا را فاؼاُو ىیآورٌاغ
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ُّگان و کّت )1618 ،2013( 1ىضیي فیؽیکی ٌَ فلي کارویژهای اةؽاری دارد ،ةهکَ ىیجّاٌغ وازغ کارویژهُای ٌياادی
و زیتاییقٍاظحی ٌیؽ ةاقغ؛ از زيهَ ایٍکَ ًؼح و دکّر ىیجّاٌغ ٌيادی از ٌُو ازحياّی ةاقغ.
ىـيّم 2ادؼات ىٍفی كاةم جّزِی از كتیم غیتث ،جأظیؼ ،گؼدش ىانی ،روصیَ و اٌگیؽة پاییً ،وْف ارجتاًاات ،كىااوت
ىعحم و افؽایف ظنّىث و ةیاّحيادی در ؿازىانُا ةاَ دٌتاال دارد (کااکؾ و داىـاّن .)187 ،2000 ،3وايً آٌکاَ
ىیجّاٌغ ةَ ًّر ىـحلیو یا غیؼىـحلیو در ووْیث زـيی ،رواٌی ،ازحياّی و رفاه کارکٍان جأدیؼ ةگػارد .ةَ دیگؼ ؿعً،
ىضیي کار ؿيی ّالوه ةؼ آدار زاىَْقٍاظحی ،از كتیم جأدیؼ ىٍفی در جْاىم گؼوه ،ىیجّاٌغ ةاؼ روان و رفااه فیؽیکای ٌیاؽ
ادؼاجی ىٍفی داقحَ ةاقغ .ىٍاةِ قؼٌگآنّدگی ؿاظحار فیؽیکی ىیجّاٌغ ىّاردی از كتیم کيتّد فىا ،جِّیَ واْیفّ ،اغم
اٌٌْافپػیؼی فىاّ ،غم کٍحؼل در ؿیـحو جِّیَ ،گؼىایف -ؿؼىایف و روقٍایی ،آنّدگی مّجی ،کيتّد وؿایم اداری،
از کار افحادگی ىکؼر فٍی ،ىّاٌِ گؼدش آزاد کارکٍان ،ىّاٌِ ارجتاًات و جياس انکحؼوٌیک و ّغم صفٍ صؼیو ظنّمی
ةؼای افؼاد در ؿازىان ةاقغُ .ؼ یک از ایً ىنادیق یا جؼکیتی از آٌِا ىیجّاٌغ ةؼ ىسيّّاَای از ٌیؼوُاای ٌااجّانکٍٍاغة
کارکٍان در ؿازىان جأدیؼ داقحَ ةاقغ .ىكکم واكْی ىّوّع جأدیؼ زيْای از ایاً ٍّاماؼ در ًاّل زىاان اؿاث (جاّ و
ُاروی .)171 ،2012 ،4ىٌانْاجی در زىیٍَ ارجتاط ةیً ىضیي فیؽیکی و رفاه کارکٍان در رقحَُاای ىعحهاف اٌساام قاغه
اؿث .در ایً ىٌانْات ةَ ةؼرؿی راةٌة ةیً ىضیي فیؽیکی و ؿالىث و ةِؼهوری کارکٍان پؼداظحَ قغه اؿث .در اغهاب
ایً ىٌانْات ،ةؼ ارجتاط ةیً ٍّامؼ ىضیي فیؽیکی ُيچّن آؿایف صؼارجیٌّ ،ر ،کیفیث ُّا و مغا ةؼ ؿالىث کارکٍاان
جيؼکؽ قغه اؿث .ةَ ٍّّان ىذال ،ونکف5و ُيکاراٌف ( )258 ،2006اؿحغالل کؼدهاٌغ کَ رًّةث ٌـاتی ّاىام ىِاو و
ىؤدؼی در ؿٍغروم ؿّزش چكو اؿث .در پژوُكای دیگاؼ ،وردیٍگاحًٌ )81 ،2001( 6كاان داد کاَ دكاث در اٌحعااب
ؿاظحيان و ىغیؼیث آن ىیجّاٌغ ىٍتْی ةا ارزش از درآىغ ،ةیان فؼٍُگ ؿازىاٌی ،ىضؼك ٌّآوری و ٌياد ارزش ؿاازىان
ةؼای ىؼدم ،کارکٍان و ىكحؼیان ةاقغ .ةَ ایً جؼجیب ،ؿازىانُای زیادی دغغغَىٍاغ ةاّدهاٌاغ کاَ چگٌّاَ ىضام کاار را
ًؼاصی کٍٍغ و ةـازٌغ جا ةؼ ةِؼهوری و ظالكیث کارکٍان افؽوده قّد .کيا ایٍکَ ىٌانْاجی ٌیؽ ةَ ًاّر ؿؼراؿاث ٌحاایر
ىذتحی از ایً ٌّآوری ىضیي کاری ىذم افؽایف ةِؼهوری ،کاُف ُؽیٍَُا ،زاذةَُای ةِحؼ و صفاٍ اؿاحْغادُا را جضاث
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ٌاگفحَ ٌياٌغ کَ ةؼظی از ماصتان ٌُؼ ؿاظحار فیؽیکی را از ىٍُؼ نتاة جاریاک آن ةؼرؿای کاؼدهاٌاغ .ؿااظحار فیؽیکای
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جأدیؼ ىضیي فیؽیکی ؿازىان ٌكان داده و گؽارش کؼدهاٌغ (ُایٍؽ .)185 ،2008 ،1ةَ زّو اپمةام ،دیگیؼ و نی)43 ،2005( 2
ؿاظحار فیؽیکی ؿازىان پیفگّییکٍٍغة ىٍْاداری در جتییً رفحارُای اٌضؼافی ؿازىاٌی 3اؿث .ةَ ًّر ظاص ىْهّم قاغ
 .)207 ،2012رفحارُایی ىاٌٍغ جتْیهآفؼیٍی ،قایَْپؼاکٍی و غیتث درةارة ُيکاران از زيهَ رفحارُای اٌضؼافی ؿیاؿای
در ؿازىان ُـحٍغ (ىّافی .)124 ،2011 ،5ؿازىانُای صاوی چٍیً رفحارُایی غانتاً ؿيی و دارای ویژگیُاایی از كتیام
ّيهکؼد وْیف ،وْف جنيیوگیؼی ،ؿٌش ةاالیی از ٌاروایحی و فكار رواٌی کارکٍان ُـحٍغ (اپمةام و ُيکاران،2005 ،
.)52
ةَ رغو اُيیث آالیَُای فیؽیکی ،ایً ىّوّع در صّزة آىّزش ّانی ایؼان ىغفّل ىاٌغه و ٌّآیٍغ اؿث؛ چَ ایٍکَ ةؼای
آن ؿاةلَای ُو یافث ٌكغ.

 .3روش پژوُف
راُتؼد ایً پژوُف ٌكاٌَقٍاؿی اؿثُ .غف ىْؼفثقٍاظحی ٌكاٌَقٍاؿی ،قٍاؿایی رىؽگانُا و انگُّای جکؼاری یک
ٌُام ّالىث ظاص و درك ٌضّة اؿحفاده از آٌِا در ةؼكؼاری ارجتاط ىٍْایی اؿاث (اؿايیخ و اٌغرؿاّن.)170 ،2007 ،6
اؿحفاده از ٌكاٌَقٍاؿی ةؼای ىٌانْة فؼآیٍغُای فؼٍُگی جّمیَ قغه اؿث (کّپّك .)41 ،2008 7ةؼای گؼدآوری دادهُا،
ةَ جِیة ّکؾ از ٍّامؼ ؿاظحاری ىعحهف کالسُای درس یک داٌكگاه دونحی ىتادرت ورزیاغه قاغ .ؿاپؾ ،از ىیاان
ّکؾُا ّ 7کؾ ةؼای جضهیم ٌِایی اٌحعاب گؼدیغ .ىْیار غؼةالگؼی ،واةٌة كاةهیث یادگیؼی ةیكحؼ از ىحً دیغاری ةّد؛
ةَ جْتیؼی ىالك گؽیٍف ّکؾُای ىٍحعب ٌِایی ،ىیؽان قيّنیث آٌِا ةؼ ٍّامؼ ؿاظحاری و ىکيم ةّدنقاان در ارائاة
وزّه ىعحهف آالیة ىّرد ٌُؼ ةّد .ةَ ىٍُّر جضهیم ٌكاٌَقٍاظحی دادهُا از روش ٌكااٌَقٍاؿای ؿااظثگاؼا ىتحٍای ةاؼ
رُیافث ٌكاٌَقٍاؿی ؿّؿّر )1983( 8اؿحفاده قغ .جضهیم ٌيٌَُّا در ىضّرُای ُوٌكیٍی و زاٌكیٍی در ىحّن دیغاری،
دیغاری ،اؿاس ایً رُیافث اؿث .ىٌانْة ُيٍكیٍی ٌكاٌَُا ىضّر افلی و ىٌانْة زاٌكیٍی آٌِا ىضّر ّيّدی اؿث؛ ةاَ
1. Haynes
2. Applebaum, Deguire & Lay
3. Workplace Deviant Behaviors
4. Fagbohungbe, Akinbode, & Ayodeji
5. Muafi
6. Smith & Anderson
7. Coppock
8. Saussure
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ؿاظحار فیؽیکی یک ّاىم ىِو ىؤدؼ در رفحارُای اٌضؼافی ؿیاؿی در ؿازىان اؿاث (فاٌگتٌّگتاَ ،آکیٍتاّد و آیاّدزی،4
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ًّری کَ در ىضّر افلی ایً پؼؿف پاؿط داده ىیقّد کَ "از ىساورت ٌكاٌَُای ىّزاّد چاَ ىٍْاایی صامام ىای-
قّد؟"؛ و از ىضّر ّيّدی ٌیؽ ایً پؼؿف پاؿط داده ىیقّد کَ "اگؼ ٌكاٌَای غایب و ركیب ةَ زای ایً ٌكااٌَ ةاّد،
کكف ةـحؼ ًؼح کالن گفحياٌی ىحّن پؼداظحَ قغ .یادآور ىیقّد کَ در جضهیم ٌكااٌَقاٍاظحی اؿاٌّرهُاای فؼٍُگای
ةارت ةَ ایً پؼؿف پؼداظحَ ىیقّد کَ چٌّر ةؼظی ارزشُا ،ةاورُا و ٌگؼشُا صيایث و ىحْانی زهّه داده ىیقٌّغ
و ةؼظی دیگؼ ؿؼکّب ىیگؼدٌغ .ىٌاةق آىّزهُای ایً جضهیم ٌكاٌَقٍاظحیُ ،ؼ اؿٌّره ةَ ٍّّان ٌُام ٌكاٌَُا ةَ مٍِ،
زْم و ووِ واكْیث ىیپؼدازد؛ ةَ جْتیؼی ،اؿٌّرهُا ٌكاٌَُا و رىؽُا را جّنیغ و ٌكاٌَُا و رىؽُا اؿٌّرهُاا را صفاٍ
ىیکٍٍغ.
ُيچٍیً ،در راؿحای رّایث اظالق پژوُكی ،ةا ّهو ةَ ایٍکَ اٌسام ایً پژوُف در ؿازىان ىّرد ىٌانَْ ىٍّط ةَ ازازة
رؿيی از آٌسا ةّد ،ويً ُياٍُگی الزم ةا ىؼزِ اٌحُاىی آن ،ةؼای گاؼدآوری دادهُاا و اٌساام پاژوُف در آن كهياؼو
ىکاٌی ازازه گؼفحَ قغ.

یافحَُای پژوُف
الیة ٌُام ٌكاٌَای ىّرد ةؼرؿی در ُية ىحّن دیغاری (ّکؾُا) آالیة فیؽیکی کالسُا غیؼکالىی اؿث کَ در ومف
ؿؼقث ایً ّکؾُا ةؼ آن جيؼکؽ ىیکٍیو.
ّکؾ قياره 1

1. Barthes
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چَ ىٍْایی صامم ىیقغ؟" .ةَ ىٍُّر جفـیؼ دادهُا ،از رُیافث ٌكاٌَقٍاؿی ةارت )1977( 1اؿحفاده و از رُگػر آن ةاَ
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ٍّامؼ ؿاظحاری ٌُام ٌكاٌَای غیؼکالىی ّکؾ ّ 1تارجٍغ از مٍغنیُا ةا پایة فهؽی و ةغٌة چّةی (ٌكیيًگاه ،پكحی و
دؿحة چّةی جاقّ) کَ در دو ًؼف کالس چیغه قغهاٌغ و جٍِا ةَ اٌغازة ّتّر یک ٌفؼ ىیان آٌِا چَ در ؿٌؼ و چَ در
ایٍکَ روی مٍغنیُای ةَ یک ًؼف (ىیؽ ؿعٍؼاٌی ىغرس ،جعحَ ؿفیغ و پؼدة ٌيایف فؼاجاب) اؿث .پكحی مٍغنیُا
ٌـتث ةَ ٌكيیًگاه زاویَای كائيَ دارد .دهخ پاییٍی دیّارُای کالس از ؿٍگ ؿفیغ ىؼىؼ و ةاكی آن جا ؿلف ،گچ و کؼم
رٌگ اؿث .کف کالس از ؿٍگ گؼاٌیث اؿث .پٍسؼهُا ىـحٌیهی و از زٍؾ آنّىیٍیّم ُـحٍغ کَ ةؼ روی آٌِا یک پؼده
كٌّر ةَ رٌگ كِّهای و از زٍؾ ىعيم آویؽان اؿث .ةؼای ىغیؼیث ٌّر ایً پؼدهُا جٍِا یک گؽیٍَ وزّد دارد و آن
کكیغن ؿؼجاؿؼی پؼده اؿث.

ّکؾ قياره 2

ٍّامؼ ؿاظحاری ٌُام ٌكاٌَای غیؼکالىی ّکؾ ّ 2الوه ةؼ آٌچَ ةؼای ّکؾ  1ةیان قغ ،دارای ىّاردی دیگؼ ٌیؽ
ُـث؛ از زيهَ در ایً ّکؾ دو جعحَ ؿفیغ ىساور ُو ،فؼاجاب و پؼده ؿفیغ ٌيایف آن -کَ در مّرت ةاز ةّدن جلؼیت ًا
ٌیيی از آن روی ُؼ جعحَ را ىیپّقاٌغ -و ٌیؽ زایگاه اؿحلؼار ىغرس (ىیؽ ؿعٍؼاٌی) -کَ ىیؽ كائو ةهٍغی اؿث و در
گّقة کالس در کٍار پٍسؼه روی یک ؿکّ و ىكؼف ةؼ کالس كؼار داردٌ -كان داده قغهاٌغ .در ایً ّکؾ الىپُای
ىِحاةی پؼ جْغاد ؿلفی کَ ةَ مّرت زوزی و كؼیٍة یکغیگؼ ُـحٍغ ،ةَ مّرت روقً در ًّل روز ٌیؽ ىكعل اؿث.
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ؿحّن فامهَ اؿث .مٍغنیُای ُؼ ردیف در ُؼ ًؼف ةَ یکغیگؼ ىحنم ُـحٍغ و در کف کالس داةث قغهاٌغ؛ ويً
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ّکؾ  3چٍغ مٍغنی ةا ویژگیُای ًؼحقغه ةؼای مٍغنیُای ّکؾ  1را ٌكان ىیدُغ ،انا ایٍکَ ایً مٍغنیُا
اٌفؼادی ،ىـحلم و ةا فامهَ از ُو ُـحٍغ ،ونی اگؼچَ كاةم زاةسایی ُـحٍغ و در زىیً داةث ٌكغهاٌغ ،کاىالً در زّار
یکغیگؼ كؼار گؼفحَاٌغ .ووْیث پٍسؼه ،پؼده و ٌّر کالس ىكاةَ ّکؾ  1اؿث.

ّکؾ قياره 4

ّکؾ  4ووْیث ٌـتحاً ىكاةِی را ةا ّکؾ ٌ 2كان ىیدُغ؛ انتحَ در ایً ّکؾ دو مٍغنی ةؼای اؿحاد ٌكان داده قغه
اؿث؛ یکی مٍغنی فهؽی كائيی کَ پكث ىیؽ اؿحلؼار اؿحاد كؼار دارد و دیگؼی مٍغنی فهؽی ةا روکف چؼم ىنٍّّی
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ّکؾ قياره 3
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کَ در الیة زیؼیً آن انیافی ةؼای ٌؼىی ٌكیيًگاه و جکیَگاه كؼار داده قغه اؿث .ارجفاع ایً مٍغنی از ىیؽ اؿحلؼار اؿحاد
کيحؼ اؿث و نػا در کٍار آن كؼار داده قغه اؿث .ایً دو ّکؾ ٌيایٍغهای از کالسُای ىلٌِ کارقٍاؿی داٌكگاه ُـحٍغ.

کالسُای ىلاًِ جضنیالت جکيیهی در ّکؾُای  5و ٌ 6يایف داده قغهاٌغّ .کؾ قيارة ّ 5الوه ةؼ فؼاجاب و
الىپُای ؿلفی ةا ومفی کَ درةارة ّکؾ  1گػقث ،ىیؽ و جْغادی مٍغنی را ٌكان ىیدُغ کَ زایگؽیً مٍغنیُای
دؿحَدار کالسُای کارقٍاؿی قغهاٌغ .ایً ىیؽُا ٌیؽ رو ةَ جعحَ ؿفیغ ،پؼدة ٌيایف فؼاجاب و زایگاه اؿحلؼار ىغرس -کَ
در ّکؾ  7ةَ ًّر ىكعل ٌكان داده قغه اؿث -كؼار دارٌغ و ةا یک راُؼو در ًّل و ّؼض ةَ كاّغة ّتّر یک ٌفؼ
از یکغیگؼ زغا ىیقٌّغ .مٍغنیُا اٌفؼادی و ىـحلم از ٌّع فهؽی ةا روکف چؼم ىنٍّّی ُـحٍغ کَ در الیة زیؼیً آٌِا
انیافی ةؼای ٌؼىی ٌكیيًگاه و جکیَگاه جْتیَ قغه اؿث .پكحی ایً مٍغنیُا ٌیؽ ٌـتث ةَ ٌكيیًگاه زاویَای جلؼیتاً كائيَ

دارد .پؼدة ایً کالس پارچة کؼکؼهای كائو اؿث کَ ةؼای ىغیؼیث ٌّر اٌٌْافپػیؼ اؿث و ىیجّان آن را در زا ؿایَ-
روقً کؼدّ .کؾ  6ووْیث ىكاةِی را ٌكان ىیدُغ ،ةا ایً جفاوت کَ در آن الىپُای کالس در ًّل روز روقً
ُـحٍغ.
ّکؾ قياره 7
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ّکؾُای قياره  5و 6
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ّکؾ ٌ 7يایی از جعحَ ؿفیغ و پؼده ٌيایفگؼ فؼاجاب یکی از کالسُای ىلاًِ جضنیالت جکيیهی را ٌكان ىیدُغ؛ ةا
ایً ومف کَ پؼده ٍُگام اؿحفاده ةَ ًّر کاىم روی جعحَ را ىیپّقاٌغ .پٍسؼهُا در ّکؾُای  5 ،4 ،3 ،2و  6از
ىٌانْة ُوٌكیٍی ٌكاٌَُا در ّکؾُا در راةٌة ةیٍاىحٍی ىیان آٌِا ٌكان ىیدُغ کَ گفحيان صاکو ةؼ ٌضّة آىّزش در
داٌكگاه ،اؿحاد-قاگؼدی از ٌّع گّیٍغگی اؿحاد و قٌٍّغگی قاگؼد اؿثٌّ .ع چیغىان مٍغنیُا جغاّیکٍٍغة ىحکهو
وصغه ةّدن اؿحاد در کالس اؿث؛ در ایً ىیان جفاوجی ُو ىیان ىلاًِ جضنیهی ٌیـث؛ کيا ایٍکَ ایً ٌضّة چیٍف
مٍغنیُا در کالسُای کارقٍاؿی و جضنیالت جکيیهی ىكاةَ اؿثُ .يچٍیًٌّ ،ع چیغىان مٍغنیُا از صیخ ٌُام-
وارگی و زِث آٌِا ةَ ؿّی زایگاه اؿحلؼار ىغرس ،ةَ اٌىيام ؿهٌة ىغرس در کالس -کَ ٌكاٌَُایی ُيچّن كائو و
ىؼجفِ ةّدن ىیؽ و مٍغنی ىغرس در ىلایـَ ةا مٍغنی داٌكسّیان و ٌیؽ ؿکّیی کَ در کالسُای کارقٍاؿی ایً دو
آالیة فیؽیکی روی آٌِا كؼار ىیگیؼد ،ةؼ ایً جفّق و فؼىانراٌی دالنث دارٌغٌ -كاندٍُغة ٌُيی ٌِادی اؿث کَ ىغیؼیث
داٌكگاه زیؼ چحؼ ىغیؼیث اؿحاد در کالس از داٌكسّیان ظّاؿحَ اؿثّ .غم وزّد ؿکّ در کالسُای جضنیالت
جکيیهی کيی از قغت ایً ىٍْا در ىلایـَ ةا کالسُای کارقٍاؿی ىیکاُغ .مؼف ٌُؼ از ایً جفاوت ،از ٌُؼ جکؼیو
ارةابرزّع ٌیؽ -ةا جأکیغ ةؼ ارةابرزّع ةّدن داٌكسّیان -جا اٌغازهای ىیان کالسُای کارقٍاؿی و جضنیالت جکيیهی
جفاوتُایی وزّد دارد .وزّد مٍغنیُای کالسُای کارقٍاؿی ارقغ ةا ویژگی اٌفؼادی ،ىـحلم ،دارای فامهَ از
یکغیگؼ و انتحَ کيی راصثجؼ از مٍغنیُای چّةی ؿعث کالسُای کارقٍاؿی و ٌیؽ پؼدهُای ىٌٍْفجؼ ایً کالسُا
ةؼای ىغیؼیث ٌّر کالس در ىلایـَ ةا پؼدهُای کالسُای کارقٍاؿی ةؼ ایً ىٍْای ويٍی دالنث دارٌغ .انتحَ كائو،
ٌاراصث و غیؼارگٌّّىیک ةّدن مٍغنیُا ةؼای کارةؼان داٌكگاُی ،اّو از داٌكسّیان و اؿاجیغ ،ىكْؼ ةَ ایً ىٍْا اؿث
کَ ؿالىث زـياٌی آٌِا ةؼای ٌُام ىغیؼیحی داٌكگاه دؿث کو اونّیث ویژهای ٌغارد.
ُيچٍیً ،ىیجّان از افکٍغگی پؼدهُای ٌيایف فؼاجاب ةؼ جعحَُای ؿفیغ کالس در ّکؾُای  4 ،2و  7ةؼ ایً ٌکحَ
واكف قغ کَ در ًؼاصی و کارةـث آالیَُای فیؽیکی داٌكگاهٌ ،گاُی ُيَزاٌتٌَگؼ و قاىم وزّد ٌغارد ،وگؼ ٌَ از كتم
ةؼای ُؼ یک از جعحَُای ؿفیغ و پؼدهُای ٌيایف فؼاجاب ،ةَ ٍّّان ٌيٌَّ ،جغةیؼاٌغیكی و زایاةی مّرت ىیگؼفث.
گؼچَ وزّد پٍسؼهُا جالقی ةّده ةؼای اؿحفاده از ٌّر ًتیْی و ةغون ُؽیٍة کالسُا ،ةَ ًّر کاىم کفاف جأىیً ٌّر ةا
ایً پٍسؼهُا در ًّل روز داده ٌيیقّد .ةا وزّد ایً ،پؼدهُای کكیغه یا ٌیيَةـحَ و روقً ةّدن الىپُای ىحْغد و
پؼٌّر کالس ًی روز ةؼ ىنؼفگؼایی ىـؼفاٌَ دالنث داردٌ .لف آالیَُای فیؽیکی در ایً اىؼّ ،غم جٍاؿب جّأىان
پٍسؼهُا و کو و کیف الىپُا ةا ىیؽان ٌّر ىّرد ٌیاز کالسُا اؿث .افؽون ةؼ ایً ،اؿحفاده از پٍسؼهُای آنّىیٍیّىی -کَ
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ووْیث ىكاةَ ّکؾ  1ةؼظّردارٌغ.
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در ىلایـَ ةا ةؼظی گؽیٍَُای دیگؼ ّایق صؼارجی ظّةی در ؿاظحيان ةَ صـاب ٌيیآیٍغٌ -یؽ از اُحيام اٌغك ىغیؼیث
در رّایث ةِیٍگی ىنؼف اٌؼژی در کالسُا دالنث دارد.
مٍغنیُا دؿث کو در کالسُای جضنیالت جکيیهی دوار چیغه قٌّغ جا افادة ىٍْای ةایـحگی ىغیؼیث گفثوگّىضّر
کالس را ةٍيایغ؟ آیا ٌيیقغ از مٍغنیُای راصثجؼ ،اٌفؼادی ،ىـحلم ،ىٌٍْف و كاةم زاةسایی اؿحفاده کؼد جا ةحّان از
آٌِا ةؼای جكکیم پٍمُای گفثوگّ در کالس ةَ اكحىای ىتاصخ درؿی اؿحفاده کؼد؟ ىگؼ مٍغنیُای راصثجؼ ةؼای
گفثوگُّای غیؼرؿيیجؼ و ٌیؽ آؿّده جکیَ دادن و اٌغیكیغن از مٍغنیُای كائو و ؿعث ىٍاؿبجؼ ٌیـحٍغ؟ و آیا
اؿحفاده از مٍغنیُای ٌؼم و راصث ةا ارگٌّّىی ىٍاؿب -ونّ کيی گؼانجؼ از مٍغنیُای ىّزّد -ةَ جکؼیو داٌكگاُیان
و اُحيام ةَ ؿالىث ایكان ٌؽدیکجؼ ٌتّد؟ آیا ىیقغ اةْاد پٍسؼهُا و ٌّر غیؼًتیْی ىّرد اؿحفاده در کالس را ةا اٌسام
ىٌانَْ ای ّهيی ًّری ىکيم یکغیگؼ كؼار داد کَ ةاّخ ىنؼف ةِیٍة اٌؼژی قغ؟ آیا اىکان اؿحفاده از زٍؾ دیگؼی
ةؼای پٍسؼُا وزّد داقث جا در ىنؼف اٌؼژی ةِحؼ ّيم کٍغ؟ پاؿط ىذتث ةَ پؼؿفُای ىؽةّر ،ىلّم یافحَُای ىٌانْة
ُيٍكیٍی ىػکّر اؿث.

ٌحیسَگیؼی
فؼٍُگ ؿازىاٌی ةَ ىذاةَ یک کّه یط قٍاور صاىم پیام ةنؼی كّی در الیَُای كاةم ىكاُغة ظّد اؿاث (ةااکّ،2010 ،
)154؛ چیؽی کَ ةَ آٌِا آالیَُای ؿازىاٌی گفحَ ىیقّد .از زيهة آالیَُای ؿازىاٌی ،آالیَُاای فیؽیکای ُـاحٍغ؛ یٍْای
اقیای ةیزان درون ؿازىان از رٌگ ،نتاس و نّازم زاٌتی گؼفحَ جا ىتهيان ،ؿاظحيانُا ،دفاجؼ ،فؼوقگاه ،وؿاایم ٌلهیاَ،
آرم و ٌكاٌَ (رافائهی و ویهیٍای-یاوجؽ .)671 ،2004 ،ةؼای فِو ىْاٌی ٌِفحَ در ةًٌ و ىحً آالیَُاای فیؽیکای و کكاف
دالنثُایقان ةایغ آٌِا را جسؽیَ و جضهیم و جفـیؼ ٌيّد (کيپ و ُيکااران .)318 ،2013 ،در ایاً راؿاحا و در كاناب
ىٌانَْای ىّردیُ ،غف از اٌسام پژوُف صاوؼ ٌكاٌَقٍاؿی کالسُای درس یک داٌكگاه ةؼای ایساد آگاُی اٌحلاادی
درةارة ىْاٌی و ٌضّة ّيم کؼدن ٌكاٌَُای ىّزّد در ىحً آٌِا ةّد .در واكِ ،ىا در ایً پژوُف کّقیغیو جا ةَ کكاف و
فو ىْاٌی رىؽگػاریقغه در ٌُامُای ٌكاٌَای کالسُای درس ایً داٌكگاه ٌائم آییو .یافحَُای پژوُف ىا را ةَ کكف
 5اؿٌّره دالنث ٌيّدٌغ:
انف) اؿٌّرة اؿحاد-قاگؼدی :ةا ٌُؼداقث ایٍکَ ؿاظحار فیؽیکی در رواةي ازحيااّی اداؼ ىایگاػارد (ةچکای،2003 ،
 ،)728ایً اؿٌّره ةؼ نؽوم جتْیث ىضه قاگؼد از اؿحاد در ىلام آىّزش و جکیَ ةؼ آراء و اٌغیكَُای ىٌؼحقغه جّؿي
او در ّّض ىّازِة قانّدهقکٍاٌَ ةا آن اٌغیكَُا یا ُوآىّزی دالنث دارد .ةَ ٍّّان ىذال ،ىٌانْة ُوٌكیٍی ٌكاٌَُاا در
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در چارچّب ىٌانْة زاٌكیٍی ٌكاٌَُای یادقغه ،ةا ٌگاُی ٌلاداٌَ زای ًؼح ایً پؼؿفُا وزّد دارد کَ آیا ٌيیقغ
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ّکؾُای  1جا  6در راةٌة ةیٍاىحٍی ىیان آٌِا ٌكان داد کَ گفحيان صاکو ةؼ ٌضّة آىّزش در داٌكگاه ،اؿحاد-قااگؼدی از
ٌّع گّیٍغگی اؿحاد و قٌٍّغگی قاگؼد اؿثٌّ .ع چیغىان مٍغنیُا جغاّیکٍٍغة ىحکهو وصاغه ةاّدن اؿاحاد در کاالس
کارقٍاؿی و جضنیالت جکيیهی ىكاةَ یکغیگؼ ةّدُ .يچٍیًٌّ ،ع چیغىان مٍغنیُا از صیخ ٌُاموارگی و زِاث آٌِاا
ةَ ؿّی زایگاه اؿحلؼار ىغرس ،ةَ اٌىيام ؿهٌة ىغرس در کالس -کَ ٌكاٌَُایی ُيچّن كائو و ىؼجفاِ ةاّدن ىیاؽ و
مٍغنی ىغرس در ىلایـَ ةا مٍغنی داٌكسّیان و ٌیؽ ؿکّیی کَ در کالسُای کارقٍاؿی ایً دو آالیاة فیؽیکای روی
آٌِا كؼار ىیگؼفحٍغ ،ةؼ ایً جفّق و فؼىانراٌی دالنث داقحٍغ -ويً ایٍکَ ٌكاندٍُغة ٌُيی ٌِادی و ٌياادی اؿاث ،ةاؼ
ایً دالنث دارد کَ رّایث ایً ٌُو در ؿایة ىغیؼیث اؿحاد در کالس ىضلق ىیقّد.
ب) اؿٌّرة ٌُوٌ-ـق :انلای ىٍْایی ىـحضـً ةَ رّایث ٌُو در ؿازىان ةاؼای ؿااىانىٍاغی اىاّر از ظاالل قاّاُغ
گٌّاگٌّی در الیَُای ىعحهف ٌكاٌَای ،ةَویژه الیَُای ٌكاٌَای غیؼکالىی ،ىٍکكف قغ .از ةاب ٌيٌَّ ،زٌسیؼة ىٍْاایی
کًِانگُّای والیثپػیؼی کَ از ظالل آالیَُای فیؽیکی ىعحهفی ٌُیؼ كابُای ّکؾ ٌنبقغه در کالسُا ( ةعكی
از ّکؾ  )4و جتْیث از اؿحاد کَ جّویش آن گػقث ،ىا را ةَ جنغیق صاکيیث ایاً اؿاٌّره در ژرفؿااظث فؼٍُاگ
ؿازىان ىّرد ىٌانَْ دالنث ىیٌيایٍغ .ایً یافحَ ىؤیغی ةؼ ایً ادّای ٌُؼی ُّگان و کّت ( )1618 ،2013ةّد ىتٍی ةاؼ
ایٍکَ ىضیي فیؽیکی ٌَ فلي کارویژهای اةؽاری دارد ،ةهکَ ىیجّاٌغ وازغ کارویژهُای ٌيادی و زیتاییقٍاظحی ٌیؽ ةاقاغ؛
از زيهَ ایٍکَ ًؼح و دکّر ىیجّاٌغ ٌيادی از ٌُو ازحياّی ةاقغ.
ج) اؿٌّرة ىِحؼی-کِحؼی /ارةاب-رّیحی :ىضیي فیؽیکی ةَ مّرت ٌيادی ىّكْیث اّىای ؿازىان را ٌكاان ىیدُاغ
(ىازوىغار)279 ،1988 ،؛ ةَ ًّر ىكعل یکی از کارکؼدُای آالیَُای فیؽیکی پیامُاای ٌياادی آٌِاا درةاارة ؿاٌّح
ؿهـهَىؼاجب و جّزیِ كغرت اؿث؛ ُو از ایً رو و ٌیؽ ةا ٍّایث ةَ ایٍکَ ؿاظحار فیؽیکای ىتایً ُّیاث فاؼد از صیاخ
زایگاه ازحياّی اوؿث (ةچکی ،)746 ،2003 ،اؿٌّرة ىِحؼی-کِحؼی اّىای فؼٍُگ را ٌاگؽیؼ در َؼف ٌُاىی ًتلاجی
ىیریؽد .ةَ ایً جؼجیب ،ةؼ پایة ایً اؿٌّره در فؼٍُگ ؿازىاٌی صحی ارةاةان رزّع ٌیؽ ةْىی ةؼجؼ از ةْىی دیگؼ ادراك
ىیقٌّغ؛ در ٌحیسَ ةؼظی از آٌِا ىِحؼ و قایـحة جکؼیو ةیكحؼ و ةؼظی کِحؼ و در پارهای ىّارد کوصؼىثجؼ و ةَ جتاِ آن
كاةم ٌادیغه اٌگاقحً جهلی ىیقٌّغ .در جأییغ وزّد ایً اؿٌّره در كهيؼو ىکاٌی پژوُف ،قااُغ ةاّدیو کاَ در پاارهای
ىّارد و ىنادیق ىیان داٌكسّیان کارقٍاؿی و جضنیالت جکيیهی جيایؽاجی در آالیَُای فیؽیکی ىّزاّد در کاالسُاا
وزّد دارد؛ از زيهَ وزّد مٍغنیُای کالسُای کارقٍاؿی ارقغ ةا ویژگایُاای اٌفاؼادی ،ىـاحلم ،دارای فاماهَ از
یکغیگؼ و کيی راصثجؼ از مٍغنیُای چّةی ؿعث کالسُای کارقٍاؿی و ٌیؽ پؼدهُای ىٌٍْفجؼ ایً کالسُا ةؼای
ىغیؼیث ٌّر کالس در ىلایـَ ةا پؼدهُای کالسُای کارقٍاؿی ةؼ ایً ىٍْای ويٍی دالنث ىیٌيّدٌغ (ىلایـة ّکؾ-
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اؿث؛ در ایً ىیان جفاوجی ُو ىیان ىلاًِ جضنیهی ىكاُغه ٌكغ؛ کيا ایٍکَ ایً ٌضّة چیٍف مٍغنیُاا در کاالسُاای
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ُای  1جا  4ةا  5و  .)6گاه ةازٌيّد ایً اؿٌّره زهّهای ارةاب-رّیحی ةَ ظّد ىیگیؼد؛ یٍْی کار ةَ زایی ىایرؿاغ کاَ
جأىیً ةؼظی صلّق و ٌیازُای کِحؼان (رّیث) اونّیث چٍغاٌی ةؼای ارةاةان ؿازىان (ىؼازِ و از زيهَ ىغیؼاٌی کَ ةایاغ
آنّدگی ؿاظحار فیؽیکی در ؿازىان از زيهة ةؼونریعثُای ایً اؿٌّرهاٌاغ (جاّ و ُااروی .)171 ،2012 ،ةاَ ٍّاّان
ٌيٌَّ ،كائوٌ ،اراصث و غیؼارگٌّّىیک ةّدن مٍغنیُای کالؿی ةؼای کارةؼان داٌكگاُی ،اّاو از داٌكاسّیان و اؿااجیغ
(ّکؾُای  1جا  ، )4ىكْؼ ةَ ایً ىٍْا ةّد کَ ؿالىث زـياٌی آٌِا ةؼای ٌُام ىغیؼیحی داٌكگاه از اونّیاث ویاژهای در
ىلایـَ ةا ىِحؼان ؿازىان ةؼظّردار ٌیـث .ایً در صانی اؿث کَ ایً كتیم اظحالالت ةَ ٍّّان ىضاؼكُاای فیؽیکای ،از
زيهَ ىنادیق آالیَُای فیؽیکی ىضـّب ىیقٌّغ کَ در آگاُی اّىای ؿازىان ٌفّذ ىایکٍٍاغ و در رفحاار ایكاان اداؼ
ىیگػارٌغ (ىکاِنؼوی و ىّرو)612 ،2010 ،؛ ىذالً از ةؼوز ظالكیث آٌِا ىیکاٍُغ؛ در ُيیً ارجتاط ةاَ زّاو ىاککاّی
( ،)167 ،2005ىضیي فیؽیکی ىیجّاٌغ ةا داقحً ةؼظی ویژگیُا در ظالكیث ادؼ ةگػارد .ةَ ٍّّان ىذال ،ىضیي کاری کاَ
ٌّر کافی ،مٍغنی راصث یا گمُای ًتیْی در دؿحؼس ٌغاردٌ ،يیجّاٌغ فؼٍُگ ظالق را جـِیم یا از افؼاد ظالق دنتؼی
کٍغ (قیعان و ؿلایی .)336 ،2011 ،ويً ایٍکٌَ ،يیجّان از ٌلف غیؼىـحلیو ىضحيم آن در کااُف ّيهکاؼد چكاو-
پّقی کؼد ،چؼا کَ یک آالیَ ىیجّاٌغ از رُگػر ایساد فكار رواٌی یا ؿایؼ واکٍفُاای اصـاؿای ىااٌِ ّيهکاؼد قاّد
(قّىاظؼ و پکّئگٍات.)162 ،1989 ،
د) اؿٌّرة دارٌغگی-ةؼازٌغگی :فىای فیؽیکی ىیجّاٌغ پیامُایی كّی ةؼای اّىای یک ؿاازىان ةاا جّزاَ ةاَ ىْااٌی
ىؼةّط ةَ آٌِا ةَ ُيؼاه داقحَ ةاقغ (اجّل .)10 ،2001 ،از زيهة ایً پیامُا در داٌكگاه ىّرد ىٌانَْ انلای ایً فِو ّؼفی
ةَ اّىای آن ؿازىان اؿث کَ «ىال دونث و ىفث اؿث» .ةؼونریعث ایً پیام در آالیَُای فیؽیکی کالسُا کاوشپػیؼ
و یافحٍی ةّد ،ىغیؼان ؿازىانُای دونحی در گػری جاریعی گاه اُحيام ىلتّنی ٌـتث ةَ کارةـث و ٌگاَداقاث اىاّال و
اىکاٌات ّيّىی ٌغارٌغ .آنگٌَّ کَ ةَ ٍّّان ىنغاق در ایً پژوُف دریافحیو ،گؼچَ وزّد پٍسؼهُای کالسُا جالقای
ةّده اؿث ةؼای اؿحفاده از ٌّر ًتیْی و ةغون ُؽیٍة کالسُا ،ةَ ًّر کاىم ةا ایً پٍسؼهُا کفاف جأىیً ٌّر در ًّل روز
داده ٌيیقّد .ةا وزّد ایً ،پؼدهُای کكیغه یا ٌیيَةـحَ و روقً ةّدن الىپُای ىحْغد و پؼٌّر کالس در ًّل روز ةؼ
ىنؼفگؼایی ىـؼفاٌَ دالنث دارد (ّکؾُای  4 ،3 ،2و ٌ .)6لف آالیَُای فیؽیکی در ایً اىاؼّ ،اغم جٍاؿاب جّأىاان
پٍسؼهُا و کو و کیف الىپُا ةا ىیؽان ٌّر ىّرد ٌیاز کالسُا اؿث .افؽون ةؼ ایً ،اؿحفاده از پٍسؼهُای آنّىیٍیّىی -کَ
در ىلایـَ ةا ةؼظی گؽیٍَُای دیگؼ ّایق صؼارجی ظّةی در ؿاظحيان ةَ صـاب ٌيیآیٍغٌ -یؽ از اُحيام اٌغك ىاغیؼیث
ایً ؿازىان دونحی در رّایث ةِیٍگی ىنؼف اٌؼژی در کالسُا دالنث دارد.
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در ؿازىان ارائَدٍُغة ظغىات ّيّىیٌ ،لف ظغىثگػار را ةؼای ُيگان ایفا کٍٍغ) پیغا ٌيیکٍغ .وزّد ىٍااةِ قاؼٌگ-
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ه) اؿٌّرة پث-ىث :ایً اؿٌّره را ىیجّان ُوّؼض ةا اؿٌّرة دارٌغگی-ةؼازٌغگی جْؼیف کؼد و ةَ ٌّّی ىکيم آن
اؿث .اؿٌّرة پث-ىث یادآور ٌضّة ّيهکؼد دو قعنیث ّؼوؿکی ىْؼوفی اؿث کَ ةَ مّرت ٌيادی و اغؼاقآىیؽ در
فؼٍُگ ؿازىاٌی و از زيهَ ىغیؼیث فْال در آن پػیؼفحَاٌغ کَ ٌيیقّد از كتم ٌگاُی ُيَزاٌتٌَگؼ ةَ ىّوّّات
ؿازىاٌی داقث؛ از ایً رو در فؼآیٍغ ةـیر ىٍاةِ و اىکاٌات ،دوةارهکاری یا چٍغةارهکاریُا در ؿازىان ٌاگؽیؼ و ًتیْی
اٌگاقحَ ىیقّد .ایً در صانی اؿث کَ ىیداٌیو آالیَُا ىیجّاٌٍغ ةَ ًّر ىـحلیو در ّيهکؼد ادؼ ةگػارٌغ (قّىاظؼ و
پکّئگٍات .)162 ،1989 ،ىا ةا ةؼرؿی ًؼح و دکّر در کالسُای داٌكگاه دریافحیو کَ ٌگاُی ُيَزاٌتٌَگؼ و قاىم در
ًؼاصی آالیَُای فیؽیکی داٌكگاه وزّد ٌغارد ،وگؼ ٌَ ةَ ٍّّان ٌيٌَّ ،از كتم ةؼای ُؼ یک از جعحَُای ؿفیغ و پؼده-
ُای ٌيایف فؼاجاب -کَ از امهیجؼیً اةؽارُای آىّزقی ىّرد اؿحفاده در کالسُای داٌكگاه ىّرد ىٌانَْ جهلی ىی-
قٌّغ -زایاةی مّرت ىیگؼفث جا ایً دو ُوپّقاٌی ٌغاقحَ ةاقٍغ و در کارةؼی یکغیگؼ اظحالل ایساد ٌکٍٍغ (ّکؾ
. )7
ةا جّزَ ةَ ٌِادیٍگی و ؿیٌؼة اؿٌّرة اؿحاد-قاگؼد در ٌُام آىّزقی داٌكگاه ىّرد ىٌانَْ ،زا دارد کَ ىغیؼیث
داٌكگاه ةا ةِؼهگیؼی از َؼفیث داٌفُای ىغیؼیث آىّزقی و جْهیو و جؼةیثٌ ،ـتث ةَ جلّیث ادؼةعكی آن و در
مّرت ٌیاز امالح یا زایگؽیً کؼدن روشُای دیگؼ آىّزقی و جؼةیحی در داٌكگاه -کَ وزن داٌكسّیان را در فؼآیٍغ
آىّزش و یادگیؼی ةیكحؼ ىیکٍغ -ىتادرت ٌيایغ؛ روشُایی ىاٌٍغ ةیان فکؼ ،پیفؿازىاندٍُغه ،یادیاری ،ىكاورهای،
ُویاری ،ةارش فکؼی ،جفکؼ اٌحلادی ،ةضخ گؼوُی ،کكف ىفاُیو و ایفای ٌلف .انتحَ ،اگؼ از چكو ًؼفغاران ًؼحُای
ةاز ةَ ایً ىّوّع ٌگاه کٍیو ،ادّا ىیقّد کَ ایً كتیم اكغاىات ارجتاًات و روایث را افؽایف ىیدٍُغ (ؿاٌغؿحؼوم و
ُيکاران)101 ،1980 ،؛ اىا ایً ادّا ىٍحلغیٍی ٌیؽ دارد (ىاراٌؾ و یان .)118 ،1989 ،ةَ ُؼ روی ،ةا جّزَ ةَ ایٍکَ آالیَ-
ُا ةؼای قیّهُای ىغیؼیث صیاجی ُـحٍغ (ىاریاٌّ و آوازو ،)1333 ،2016 ،در مّرت ٌیاز ةَ جغییؼ در روش آىّزش،
الزم اؿث ةَجٍاؿب در آالیَُای فیؽیکی ،ةا جأکیغ ةؼ ًؼح و دکّر کالسُا ،جغییؼات ىلحىی مّرت پػیؼد؛ چؼا کَ
ؿازىانُا ةؼای جغییؼ فؼٍُگُای ظّد الزم اؿث در ىضیي فیؽیکی ظّد جغییؼاجی را ایساد کٍٍغ (ىکانؼوی و ىّرو،
 .)610 ،2010ةَ ٍّّان ىذال ،اگؼ ىلؼر گؼدیغ روشُای جفکؼ اٌحلادی ،ةارش فکؼی یا ةضخ گؼوُی و ٌُایؼ آٌِا
زایگؽیً روشُای زاری جغریؾ در داٌكگاه قٌّغ ،الزم اؿث ٌضّة چیٍف مٍغنیُا ةَ ىغور جغییؼ یاةغ.
ٌُؼ ةَ ىضغودیثُای پژوُف ،پیكٍِاد ىیقّد دیگؼ آالیَُای فیؽیکی و ٌیؽ آالیَُای گفحاری و رفحاری داٌكگاه ىّرد
ىٌانَْ ةا روش ٌكاٌَقٍاؿی ىّرد اؿحفاده در ایً پژوُف جضهیم و یافحَُای آٌِا در کٍار یافحَُای پاژوُف صاواؼ ةاَ

Downloaded from ihej.ir at 5:39 +0430 on Monday June 21st 2021

ىـیؼ جضلق اُغاف ظّد در فؼآیٍغ ةـیر ىٍاةِ و اىکاٌات ظّد ٌاکارا ّيم ىیکؼدٌغ .ةؼ اؿاس ایً اؿٌّره ،اّىای
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مّرت ٌُامىٍغ ةازةیٍی قٌّغ .افؽون ةؼ ایً ،ىیجّان پژوُفُایی ىكاةِی را در دیگؼ كهيؼوُای ىکاٌی ةَ ازؼا درآورد.
ُيچٍیً ،ژرفکاوی ةیكحؼ اؿٌّرهُای یادقغه ٌیازىٍغ اٌسام پژوُفُایی ىـحلم ةا روش كّمٌگاری اؿث.

ٌّیـٍغگان ایً ىلانَ ةؼ ظّد فؼض ىیداٌٍغ جا از صـً ٍّایث و ُيکاری ریاؿث ىضحؼم داٌكگاه ىّرد ىٌانَْ -کَ ةٍا
ةَ ىالصُات اظالق پژوُكی ٌام آن در ایً ىلانَ ىکحّم ىاٌغه اؿث -کيال كغرقٍاؿی را ةٍيایٍغ.
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