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ضاثؽِ ذَزوبضآهسی ٍ َّـ ّیدبًی ثب ؾجه تسضیؽ
هؼلوبى زٍضُ اثتسایی
٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

ّٞی رزـآرا

1

چىیسُ
پژك٦ف صاوؼ ةا٦غؼ ةؼرؿی راةٌ ٥ظ٨دکارآ٠غم ك ٨٦ش ٦یسا٣ی ةا ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف
دكرق اةحغایی ا٣ساـقغق اؿث) ركش ای ٢پژك٦ف از ٨٣ع ١٦تـحگی ك زا ٥ْ٠آ٠ارم کٞی١ْٞ٠ ٥اف
اةحغایی ق٧ؼؿحاف زیؼک٨ق ةا اؿح٘ادق از ركش جْیی ٢صس٨٠ ٥٣٨١٣ ٟرگاف ٠ ْٟٞ٠ 01ؼد ك ,,.
 ْٟٞ٠زف ة ٥ركش ٥٣٨١٣گیؼم جنادٗی ًت٥ٛام ا٣حعا

قغ٣غ) ةؼام ا٣غازقگیؼم ٠حٕیؼ٦ام

پژك٦ف؛ ظ٨دکارآ٠غم٨٦ ،ش ٦یسا٣ی ك ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف ة ٥جؼجیب از پؼؿف٣ا٥٠
ظ٨دکارآ٠غم قاف( ٨٠رف  ،#-++-$پؼؿف٣ا٨٦ ٥٠ش ٦یسا٣ی ةار(آف  #-++-$ك پؼؿف٣ا٥٠
ؿتک جغریؾ گؼاقا  #,441$اؿح٘ادق قغ) ز٧ث جسؽی٥كجضٞی ٜدادق٦ا از وؼیب ١٦تـحگی
پیؼؿ٨ف ك جضٞی ٜرگؼؿی٨ف اؿح٘ادق قغ) ٣حایر ةیا٣گؼ ای ٢ة٨د ک ٥ةی ٢ظ٨دکارآ٠غم ك اؿح٘ادق از
ؿتک٦ام ٠عح ٖٞجغریؾ ١ْٞ٠اف راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم كز٨د دارد) ةی٠ ٢ؤ٦٥٘ٝام ةیٗ ٢ؼدم،
اؿحؼس $راةٌ ٥ة ٥قکْ٠ ٜک٨س #ك ظ٠٨١ّ ٙٞی ٨٦ش ٦یسا٣ی ةا اؿح٘ادق از ؿتک٦ام ٠عحٖٞ
جغریؾ ١ْٞ٠اف راةٌ٤ْ٠ ٥ادار كز٨د دارد) ةی٠ ٢ؤ٦٥٘ٝام ةیٗ ٢ؼدم ك ظ٠٨١ّ ٙٞی ٨٦ش
٦یسا٣ی ١ْٞ٠اف ةا ظ٨دکارآ٠غم آف٦ا راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم كز٨د دارد)
ٍاغُّبی ولیسی :ؾجهّبی تسضیؽَّ ،ـ ّیدبًی ،ذَزوبضآهسی هؼلن

 ) ,کارق٤اؿی ارقغ آ٨٠زش اةحغایی ،آ٨٠زگار ٠ؼکؽ آ٨٠زقی رو٨افrazmara-+-@gmail.com ،
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همسهِ
ُ٣اـ آ٨٠زقی در ٦ؼ کك٨رم ةا ج٨ز ٥ةٗ ٥ؼ٤٦گ ك پیكی ٥٤جاریعی ازح١اّی ظ٨د دارام یک
ؿؼم ا٦غاؼ آ٨٠زقی ك جؼةیحی ٠یةاقغ) دؿحیاةی ة٦ ٥ؼ یک از ای ٢ا٦غاؼ درگؼك جضٙٛ
ةؼ٣ا٦٥٠ام آ٨٠زقی ك پؼكرش ك پیكؼٗث٦ام جضنیٞی ٗؼاگیؼاف درز٠ی٦٥٤ام جؼةیحی ك آ٨٠زقی
٠یةاقغ) ةغكف جؼدیغ  ْٟٞ٠یکی از ارکاف  ٟ٧٠ك ٠ؤدؼ در ٦ؼ ُ٣اـ آ٨٠زقی ة٨دق ك از ا١٦یث
قایا٣ی ةؼظ٨ردار اؿث) كٚحی  ْٟٞ٠كارد کالس ٠یق٨د ج٧٤ا ٠٨ْٞ٠ات ظ٨د را ة ٥کالس ١٣یةؼد
ةٞک ٥ج١اـ ةاكر٦ا ك كیژگی٦ام قعنی ظ٨د را ١٦ؼاق دارد) كیژگی٦ام  ٟ٦ ْٟٞ٠ةؼ ٛ٣ف  ْٟٞ٠در
ةؼاةؼ ٗؼ٤٦گ زا ٥ْ٠ك  ٟ٦ةؼ ٛ٣ف كم در ٚتاؿ آ٨٠زش ك جغریؾ جثدیؼ دارد $صؼیؼم ،,.2. ،ص
٦ )#,/3ؼ ١ْٞ٠ی ة٨٤ّ٥اف یک ٠حعنل آ٨٠زقی ك جؼةیحی دارام كیژگی٦ا٣ ،یاز٦ا ك ةاكر٦ایی
اؿث ک ٥ق٤اؿایی آف٦ا در زػ ك جؼةیث١ْٞ٠اف کارآ٠غ ةـیار وؼكرم ٠ی١٣ایغ) ةغكف قک
پؼكرش ٣ـٞی ةا٤ٝغق ك کارداف ٣یاز٤٠غ ١ْٞ٠ا٣ی ةاركصی١ّٞ ٥ی ةار ك کارآ٠غ ٠یةاقغ) پژك٦ف٦ام
كؿیِ ا٣ساـقغق در راةٌ ٥ةا كیژگی٦ام ١ْٞ٠اف در د٣یا گ٨یام ای ٢كاْٚیث اؿث)

ؾجه تسضیؽ
ًت ٙجْؼیٖ ارجـ٨یر #-+,,$ ,ؿتک٦ام جغریؾ قا ٜ٠رٗحار٦ام قعنی  ْٟٞ٠ك ٨٠اد
آ٨٠زقی ٨٠رداؿح٘ادق ایكاف در ا٣حٛاؿ اًالّات ةٗ ٥ؼاگیؼاف اؿث) ٠ؼةیاف ٠ؤدؼ ،در ؿتک٦ام
جغریؾ ٨٠رداؿح٘ادقم ظ٨د ج٨ا٣ایی اؿح٘ادق از ج١ا٠ی ٤٠اةِ در دؿحؼس را ةؼام ة ٥صغاکذؼ
رؿا٣غف کی٘یث یادگیؼم در کالس درس دارا ٠یةاق٤غ ٧٠$ؼداد )#,.33 ،ازُ٣ؼ ریچارد-
٣ #-++-$یؽ جغریؾ ک٤ف ٠حٛاة ْٟٞ٠ ٜك ٗؼاگیؼ اؿث ک ٥در ای ٢جْا ْٟٞ٠ ٜ٠ةا ةؼ٣ا٥٠ریؽم
جالش ٠یک٤غ جا قؼایي  ٨ٌٞ٠جٕییؼ را ة ٥كز٨د آكرد) از دیغگاق کیا٤٠ف ك ١٦کاراف ،#,.31$
١٦ا٤٣غ دا٣كس٨یا٣ی ک ٥دارام ؿتک٦ام یادگیؼم جؼزیضی ٦ـح٤غ١ْٞ٠ ،اف  ٟ٦از ؿتک٦ام
جؼزیضی ظ٨د اؿح٘ادق ٠ی١٣ای٤غ) اٗؽایف ج٨ا٣ایی یادگیؼم یکی از ٛ٠امغ اؿاؿی ؿتک٦ام
,Ertesvage
-Richard
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جغریؾ ٠ضـ٠ ٨یق٨د $ة ٜٛ٣ ٥از كیـی)#,.4, ،
دریکی از زاِ٠جؼی ٢جْؼیٖ٦ا از ؿتک جغریؾ ک ٥ج٨ؿي ٠یٞؼ ك ٠یٞؼ #,.31$ ,ارا ٥قغق
اؿث ،ؿتک جغریؾ ٠٨٧٘٠ی اؿث کٞی ک ٥قعنیث٣ ،ض٨قم رٗحار ،چگ٣٨گی ج٘کؼ ،ركش
٠غیؼیث کالس درس٣ ،ض٨قم ارزقیاةی٠ ،یؽاف درگیؼم ٗؼاگیؼاف ،درمغ ج٨ز ٥ة٠ ٥ضح٨ا ك ٨٣ع
ركش٦ام جغریؾ ة٥کاررٗح ٥ج٨ؿي  ْٟٞ٠را جضث جثدیؼ ٚؼار ٠ید٦غ) ا١٦یث ٨٣ع ك ؿتک جغریؾ
ة٥کاررٗح ٥ج٨ؿي ٦ؼ  ْٟٞ٠در کالس درس ازآ٣سا ٣اقی ٠یق٨د ک٦ ٥ؼ  ْٟٞ٠ةا ٗؼاگیؼاف
٤٠ضنؼةٗ٥ؼدم ةؼ اؿاس ام ٜج٘اكت٦ام ٗؼدم ركة٥رك ٠یةاقغ كایث ا٠ؼ ةؼظ٨رد٦ام ٠ح٘اكت ك
٠حّ٨٤ی از ؿ٨م ١ْٞ٠اف ٣ـتث ةٗ ٥ؼاگیؼاف را ٨٠زب ٠یق٨د $پؼات#-++, ،-؛ ة٤اةؼای ٢ؿتک
جغریؾ ؿازقام کٞی اؿث ک ٥چگ٣٨گی ةؼٚؼارم ارجتاط دكؿ٨ی٥م ٗ – ْٟٞ٠ؼاگیؼ را در زؼیاف
جغریؾ ٠كعل ٠یک٤غ $ا٣ح٨یـح,433 ،.ٜ؛ ة ٜٛ٣ ٥از كیـی)#,.4, ،
ة٨ً٥رکٞی ؿتک جغریؾ ٠یج٨ا٣غ گؼكق ٣گؼمٗ ،ؼدیث گؼایی ،کحا ٠ض٨رمٗ ،ؼاگیؼ ٠ض٨رم،
٠ضتث ك اصحؼاـ ٠حٛاة ْٟٞ٠ ٜك دا٣فآ٨٠زاف ،قی٨قم ارزقیاةی ،قؼكع ك ادا٥٠م ٗؼآی٤غ جغریؾ ك
٣حایر جضنیٞی را جضث جثدیؼ ٚؼار د٦غ $ؿا٨ٝارا كة٨گ٤ار-++1 ،؛ ة ٜٛ٣ ٥از كیـی)#,.4, ،

ذَزوبضآهسی
ة٤غكرا ظ٨دکارآ٠غم را دریاٗث داكرم ٗؼد درةارقم ٧٠ارت٦ا ك ج٨ا٤١٣غم٦ام ظ٨د ةؼام ا٣ساـ
کار٦ایی ک ٥در ْٚ٨٠یث٦ام كیژق ةغاف٦ا ٣یاز اؿث ،جْؼیٖ ٠یک٤غ) از ؿ٨م دیگؼ ،ظ٨دکارآ٠غم
ج٧٤ا ز٠ا٣ی ةؼ کارکؼد جثدیؼ ٠یگػارد ک ٥قعل ٧٠ارت٦ام رزـ ةؼام ا٣ساـ کارم كیژق را دارا
ةاقغ ك ةؼام ا٣ساـ آف کار ة٥ا٣غازقام کاٗی ةؼا٣گیعح ٥ق٨د ٗ$ؼارم,44, ،/؛ ة ٜٛ٣ ٥پازارس،0
 )# -++.ة٤غكرا یکی از ٟ٧٠جؼی ٢ؿازق٦ام ٠ؤدؼ در ظ٨دؿا٠اف د٦ی 1را گػقح ٥از ٦غؼ داقح،٢
, Miller &Miller
- Praate
. Entwistle
/ Ferrari Michel
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1 Self – regulation
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اصـاس ظ٨دکارآ٠غم ٠یدا٣غ) کـا٣ی ک ٥ظ٨دکارآ٠غم ةاریی دار٣غ٦ ،غؼ٦ام چاٝفةؼا٣گیؽجؼ
ك ةارجؼم را ةؼ٠یگؽی٤٤غ ،ة ٥ظ٨د ةیفجؼ ةاكر دار٣غ ،ک٨قف ك پاٗكارم ةیفجؼم ٣كاف ٠ید٤٦غ،
یادؿپارمقاف ة٧حؼ اؿث ،را٦تؼد٦ام یادگیؼم ٠$ا٤٣غ را٦تؼد٦ام ظ٨دؿا٠اف ةعف#
ؿ٨د٤٠غجؼم را ة ٥کار ٠یةؼ٣غ ك ؿؼا٣ساـ ،کارکؼدقاف در ا٣ساـ کار ة٧حؼ اؿث) كٝی کـا٣ی ک٥
ظ٨دکارآ٠غم پایی٤ی دار٣غ ،ة٥آؿا٣ی در ةؼظ٨رد ةا ؿغ٦ا یا قکـث٦ا دؿ ؿؼد ٠یق٣٨غ) در
صٛیٛث ،ظ٨دکارآ٠غم ٛ٣ف ٠یا٣سی گؼ ك آؿافؿاز را در پی٣٨غ آ٣اف ک ٥ة ٥جکٞی٘ی ْ٠ی٤ی
اظحناص داقح ٥ةاقغ ،پیفةی٤ی ة٧حؼ ك دٚیٙجؼم ةؼام پیكؼٗث جضنیٞی ظ٨ا٦غ ة٨د) $ة٤غكرا،
,442؛ ةؼم,432 ،,؛ رری٨م,44,-،؛ ة ٜٛ٣ ٥ة٤غكرا)#,434 ،

َّـ ّیدبًی
در ؿاؿ  ,4-+د٨را٣غیک ةؼام ٣عـحی ٢ةار ج٨ا٣ایی ازح١اّی را زؽت ١٧٠ی از ٨٦ش دا٣ـث)
ازُ٣ؼ د٨را٣غیک ٨٦ش ازح١اّی ج٨ا٣ایی درؾ دیگؼاف ٜ١ّ ،ك رٗحار ٨٦ق٤١غا ٥٣ك زیؼکا ٥٣در
ركاةي ةا دیگؼاف اؿث) $ظـؼك زاكیغ)#,.3, ،
٨٦ش ٦یسا٣ی ّتارت اؿث از ج٨ا٣ایی درؾ ٦یساف٦ا ،دؿحؼؿی یاٗح ٢ك جٝ٨یغ ٦یساف٦ا
ة٣٥ض٨مک ٥ة ٥ج٘کؼ یارم د٦غ١٧ٗ ،یغف ٦یساف٦ا ك ْ٠ا٣ی ٦یساف٦ا ك ای٤ک ٥ةً ٥ؼز ٠ح٘کؼا٥٣
٦یساف٦ا را جُ٤ی١٣ ٟایغ ة٨ً٥رمک ٥ةاّخ پیكؼٗث ك ة٧حؼ قغف ٦ؼدك ٦یساف ك ج٘کؼ گؼدد)
$اکتؼ زادق ،,.3. ،ص )#0-
٦ؼ ٗؼد ة٦ ٥ؼا٣غازق ک ٥دارام ة٧ؼق ٨٦قی یا ٨٦ش ٦یسا٣ی ةاقغ ة١٦ ٥اف ٛ٠غار از
ظن٨میات ٠ؼجتي ةا آف٦ا ة٧ؼق٤٠غ ظ٨ا٦غ ة٨د) ةاای ٥١٦٢از ٠یاف ای ٢دك٨٦ ،ش ٦یسا٣ی ةـیار
ةیكحؼ از ة٧ؼق ٨٦قی ظناینی در اظحیار ٠ا ٚؼار ٠ید٦غ ک ٥ة ٥ک١ک آف٦ا ٠یج٨ا٣ی ٟچ٧ؼق
ا٣ـا٣ی٠اف را کاٜ٠جؼ ک٤ی$ )ٟگ٦ ،,440 ٢١ٞی٤ؽ  -++/ة ٜٛ٣ ٥از دكؿحار)#,.30 ،

پیكیٌِ پػٍّف
, Berry
- Larrivee
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ٗالصی  #,.4,$پژك٦كی ةا ّ٨٤اف ٛ٣ف ٨٦ش ٦یسا٣ی در ادؼةعكی ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف در
٠غارس را١٤٦ایی قیؼاز ا٣ساـ دادق اؿث) ٣حایر ةیا٣گؼ آف ة٨د٣غ ک ٥ةی ٢دك ٠حٕیؼ یادقغق
راةٌ٥ام ٠ذتث كز٨د دارد ك صحی ةا ک٤حؼؿ ٠حٕیؼ٦ام ؿ ،٢ز٤ؾ ك جضنیالت ١ْٞ٠افٗ ،اکح٨ر
٨٦ش ٦یسا٣ی ٚادر اؿث ةاٚغرت ةاریی ادؼةعكی ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف را پیفةی٤ی ١٣ایغ ك
ٟ٦چ٤ی ،٢راةٌ٠ ٥سؽام ٨٦ش ٦یسا٣ی ةا زیؼ ٛ٠یاس٦ام جغریؾ ادؼةعف ٣كاف داد ک٨٦ ٥ش
٦یسا٣ی ةا ّا ٜ٠ص١ایث ّاً٘ی ك ص١ایث آ٨٠زقی ة ٥جؼجیب ةیفجؼی١٦ ٢تـحگی ك ةا زیؼ
ٛ٠یاس ؿاز٠افد٦ی کالؿی کٟجؼی ٢راةٌ ٥را ٣كاف دادق اؿث)
پیؼک١اٝی  #,.4,$در پژك٦كی ة ٥ةؼرؿی ٛ٣ف ؿٌش ظ٨دکارآ٠غم ١ْٞ٠اف ّ٨ٞـ جسؼةی ةؼ
ا٣گیؽش٣ ،گؼش ك پیكؼٗث جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف پای ٥پ٤س ٟاةحغایی ٣كاف داد ک ٥ظ٨دکارآ٠غم
١ْٞ٠اف در ؿٌش ا٣گیؽش جضنیٞی٣ ،گؼش دا٣فآ٨٠زاف ٣ـتث ة٠ ٥غرؿ ٥ك پیكؼٗث جضنیٞی
دا٣فآ٨٠زاف ٛ٣ف دارد) ١٦چ٤ی ٢ةی ٢ا٣گیؽش ك پیكؼٗث جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف٣ ،گؼش ك
پیكؼٗث جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم كز٨د دارد)
٠ض١غ٣یا  #,.4.$در پژك٦كی ارجتاط ؿتک جغریؾ ك جیپ قعنیحی  ْٟٞ٠ةا پیكؼٗث
جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف پـؼ پای٥م قك ٟاةحغایی را ٨٠ردةؼرؿی ٚؼارداد) ٣حایر ای ٢پژك٦ف جثییغ
کؼد ک ٥راةٌ٥م ٤ْ٠ادارم ةی ٢ؿتک٦ام جغریؾ ك جیپ قعنیحی ١ْٞ٠اف ةا پیكؼٗث جضنیٞی
دركس ٗارؿی٨ّٞ ،ـ ك ریاوی كز٨د دارد) ١٦چ٤ی ٢ةی ٢ؿتک٦ام جغریؾ ١ْٞ٠اف ةٝ ٥ضاظ ؿ٢
ك ٠غرؾ جضنیٞی ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غارد؛ ا٠ا ةٝ ٥ضاظ ؿاة٥ٛم ظغ٠ث ج٘اكت ٤ْ٠ادارم
٠كا٦غق قغ) ة٨ً٥رمک ٥ؿتک٦ام جغریؾ ١ْٞ٠ا٣ی ةاؿاة٥ٛم ظغ٠ث  ,جا  ,+ؿاؿ از ١ْٞ٠اف
ةاؿاة٥ٛم ظغ٠ث  ,,جا  -+ؿاؿ ك  -,جا  .+ؿاؿ ة٧حؼ ٠یةاقغ)
ٗاةی ٨ك پارزقی#-++3$ ,؛ $ة ٜٛ٣ ٥از داكدم ك ١٦کاراف #,.4+ ،در پژك٦ف ظ٨د در
ظن٨ص ٨٦ش ٦یسا٣ی ك کارایی ١ْٞ٠اف ٠ح٨ؿٌ ٥ایحاٝیا ة ٥ای٣ ٢حیس ٥رؿیغ٣غ ک ٥ازُ٣ؼ ؿ٤ی
ج٘اكت ٤ْ٠یدارم در ٨٦ش ٦یسا٣ی ١ْٞ٠اف كز٨د دارد) ١٦چ٤ی ٢در ٛ٠ایـ ٥ةا ز٣اف٠ ،ؼداف
, Fabio &Palazzesehi

www.SID.ir

Archive of SID

| 492

١٣ؼق٦ام ةارجؼم را در ةْغ دركف ٗؼدم ة ٥دؿث آكردقا٣غ ،درصاٝیک ٥ز٣اف در ةْغ ٠یاف ٗؼدم
٣ـتث ة٠ ٥ؼداف ةارجؼ٣غ) در ای ٢پژك٦ف کارایی ١ْٞ٠اف كاةـح ٥ة ٥ةْغ دركف ٗؼدم آف٦ا ة٨د)

ثیبى هؿئلِ
یکی از ٠ـا ُ٣ ٟ٧٠ ٜاـ٦ام آ٨٠زقی در ؿؼجاؿؼ ز٧اف٠ ،ـئ ٥ٞركش جغریؾ اؿث) از دیؼةاز در
ج١غف ك ٗؼ٤٦گ٦ام ٠ح٘اكت ،از ٤٦گا٠یک ٥جؼةیث ٣ـ ٜزغیغ ٌ٠ؼح ة٨دق اؿث ٠ـئ ٥ٞا٣حعا
ركش جغریؾ ٣یؽ كز٨د داقح ٥اؿث ك ٦ؼیک از اؿحاداف ك ١ْٞ٠اف ،ةؼ اؿاس ةی٤ف ك ٣گؼش
ظ٨یف ّ٠ ٜ١یکؼد٣غ؛ ا٠ا ا٠ؼكزق ةا پیكؼٗث ز٨ا ِ٠از یکؿ ٨ك ق٤اظث ّ١ٞی ك ّٞ١ی رٗحار
ا٣ـاف از ؿ٨م دیگؼ ،ام٨ؿ ك ركش٦ام جغریؾ ٣یؽ دگؼگ٨فقغق اؿث $ؿیؼؿ٨ف كداف)#-++, ،,
ازُ٣ؼ اپغ٣اکؼ ك دا ،#-++1$ -٥٠یکی از ؿتک٦ام جغریؾ ؿتک ٗؼاگیؼ ٠ض٨ر اؿث)  ْٟٞ٠در
ای ٢ؿتک ةا ج٨ز ٥ة ٥ج٘اكت٦ام ٠یاف ٗؼاگیؼاف ظ٨د ،ة ٥ا٣ساـ ْٗاٝیث٦ام ٠عح٘ٞی ٠تادرت
٠یک٤غ) در ٛ٠اة ،ٜؿتک ٠تح٤ی ةؼ ٨٠وّ٨ات درؿی ة ٥ج٘اكت٦ام ٗؼدم ٗؼاگیؼاف ك رقغ
قعنیحی آ٣اف ک١حؼ ة٧ا ٠ید٦غ ك ةؼ ٨٠وّ٨ات درؿی ك جـٞي دا٣فآ٨٠زاف ةؼ آف٦ا جثکیغ
٠یک٤غ) اٝتح ٥ةؼام ؿتک٦ام جغریؾ ٗٛي از ای ٢دك ٨٠رد یاد ١٣یق٨د؛ ةٞک٠ ٥ضٛٛاف دیگؼم
ؿتک٦ام جغریؾ را ة ٥م٨رجی ٠ح٘اكت ْ٠ؼٗی کؼدقا٣غ) ة٨٤ّ٥اف٠ذاؿ ،ة٤ث ،#,442$ .ؿتک
رؿ١ی ك ٔیؼرؿ١ی ك ٠ک ٣ی ،#,43+$ /ٜؿتک ج٨ویضی را در ٛ٠اة ٜؿتک اکحكاٗی
ة٥کارةؼدقا٣غ) ٗیكؼ ك ٗیكؼ ،#,442$ 0چ٤غًت ٥ٛاز ؿتک٦ام جغریؾ را ذکؼ کؼد٣غ ک ٥قا5ٜ٠
دا٣فآ٨٠ز ٠ض٨رم ،یادگیؼم ٠ض٨رم ك ٨٠و٨ع ٠ض٨رم اؿث $ة ٜٛ٣ ٥از اپغ٣اکؼ ك دا#-++1 ،٥٠؛
ة٤اةؼای٠ ٢یج٨اف گ٘ث ک ٥ؿتک جغریؾ ١٣ایا٣گؼ ظن٨میات ك كیژگی٦ام ةادكاـ قعنی اؿث
ک٠ ٥كعلک٤٤غق ٨٣ع رٗحار در کالس اؿث) آ٣ح٣٨ی گؼاقا ،#,441$ 1در کحا ظ٨د ةا ّ٨٤اف
, Searson& Dunn
- Opdenakker & Damme
. Bennet
/ Mack Neil
0 Fisher & Fisher
1 Grasha
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«ؿتک٦ام جغریؾ» ،پ٤ر ؿتک جغریؾ را ْ٠ؼٗی کؼدق کّ ٥تارتا٣غ از٠ 5حعنل یا کارق٤اس،
آ٠ؼا ٥٣ك رؿ١ی٠ ،غؿ ٗؼدم یا قعنی ،جـ٧یٜک٤٤غق ك كکاٝحی)
دركا ِٚؿتک جغریؾ٠ ،حكک ٜاز ٛ٣كی اؿث ک ْٟٞ٠ ٥در کالس درس دارد ك ٣كافد٤٦غق
ظن٨میات ك رٗحارم اؿث ک ٥ة٤٦ ٥گاـ جغریؾ از ظ٨د ٣كاف ٠ید٦غ١٦ ،چ٤ی ٢ارزش٦ا ،ةاكر٦ا
ك ٣گؼش٦ام اك درةارق ظ٨دش ك دا٣فآ٨٠زاف در ٗؼآی٤غ جغریؾ دار٣غ)
٠ـئٚ ٥ٞاةٜج٨ز٧ی ک ٥در ٛٗ٨٠یث یا قکـث اٗؼاد ك ة٥كیژق ١ْٞ٠اف جثدیؼ دارد ظ٨دکارآ٠غم
آ٣اف اؿث ک ٥در ّٞ١کؼد جغریؾ آف٦ا جثدیؼ ة ٥ؿؽایی دارد زیؼا ک١ْٞ٠ ٥اف دارام درز ٥ةارم
ظ٨دکارآ٠غم در ج٨ا٣ایی٦ام جغریؾ ظ٨دٗ ،ؼمث٦ام ةیفجؼم را ةؼام ّٞ١کؼد ٙٗ٨٠
دا٣فآ٨٠زاف ة ٥كز٨د ٠یآكر٣غ $گیتؾ,442 ،,؛ ة ٜٛ٣ ٥از رزـآرا )#,.4- ،جئ٨رم ق٤اظحی ػ
ازح١اّی پیك٧٤اد ٠یک٤غ ک ٥آگا٦ی از ظ٨دکارآ٠غم ١ْٞ٠ػاف در ٔٞتػػ ٥ةػؼ ٨٠اْ٣ػی کػ ٥آف٦ا در
آ٨٠زش $یادگیؼم #ةا آف ٨٠از٠ ٥یق٣٨غ ،صیاجی اؿث $قٝ٨حؽ-++0 ،-؛ ة ٜٛ٣ ٥از رزـآرا)#,.4- ،
٨٦ش ٦یسا٣ی در راؿحام ؿال٠ث ٗؼدم ك در کٞی٤٠ ٥اؿتات ا٣ـا٣ی ٠ؤدؼ ك ؿ٨د٤٠غ اؿث
ة٥كیژق ةؼام ٠كأٞی ک٠ ٥ـحٞؽـ ركاةي ك جثدیؼگػارم ةیفجؼ اؿث ،صؼٗ١ْٞ٠ ٥ی از ٠كأٞی اؿث
ک ٥ج٨ا٣ایی ٨٦ش ٦یسا٣ی ةیكحؼم را ٠یًٞتغ) جثدیؼگػارم در کالس درس ٠ـحٞؽـ ١٦ا٤٦گی
صؼکات  ْٟٞ٠ك دا٣فآ٨٠زاف ك اصـاس م١ی١یث ك اقحیاؽ در کالس درس ٠یةاقغ $گ،٢١ٞ
)#,442
یاٗح٦٥ام پژك٦كی در ٨٠رد ٨٦ش ٦یسا٣ی ١ْٞ٠اف ك ادؼةعكی جغریؾ آف٦ا در یک ٠ؼکؽ
ٗ٤اكرم در جای٨اف ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥اّىام ٦یئثّ١ٞی ک ٥در ٧٠ارت٦ام کٞی ٨٦ش ٦یسا٣ی
ةؼجؼ ة٨د٣غ ،ادؼةعكی جغریؾ ةارجؼم را ة ٥دؿث آكرد٣غ) اّىام ٦یئثّ١ٞی ک ٥اؿحْغاد ،راصحی،
١٦غٝی ،ر٦تؼم ك ّؽت٘٣ؾ ةارجؼم داقح٤غ ،در ادؼةعكی جغریؾ ة٨ً٥رکٞی ّٞ١کؼد ة٧حؼم
دار٣غ) ١ْٞ٠اف ةا٨٦ش ٦یسا٣ی ةار ٚادر٣غ ٣یاز٦ام دا٣فآ٨٠زاف را درؾ ک٤٤غ ك یک ٠ضیي

, Gibbs
- Schultz
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یادگیؼم ص١ایحی را ٗؼا ٟ٦ک٤٤غ ٨٦$ا٣گ)#-++2 ،,
 ٌْٚنا ا٣حعا ؿتک٦ام ٠حْغد جغریؾ ةـحگی ة٨ّ ٥ا ٜ٠ةـیارم دارد ک ٥ازز ٥ٞ١كیژگی٦ام
دا٣فآ٨٠زاف ،دؿحؼؿی ة ٥ا٠کا٣ات ك ٤٠اةِ آ٨٠زقی ،ج٨ا٤١٣غم٦ام ١ْٞ٠اف ك ٨ٚا٣ی ٢ك ٛ٠ؼرات ك
٨٠وّ٨ات درؿی ٠یةاقغ)
در پژك٦ف صاوؼ ؿ٠ ٥حٕیؼ  ٟ٧٠در ّؼم٥م آ٨٠زشكپؼكرش ،یْ٤ی ظ٨دکارآ٠غم ١ْٞ٠اف،
٨٦ش ٦یسا٣ی ك ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی ٨٠ردج٨ز٠ ٥یةاقغ ك ای ٢پؼؿف اؿاؿی
ٌ٠ػػؼح ٠یق٨د ک ٥چػ ٥راةٌ٥ام ةی ٢ظ٨دکارآ٠غم ك ٨٦ش ٦یسا٣ی ةا ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف
دكرق اةحغایی كز٨د دارد؟

فطظیِّبی پػٍّف:
 ),ةی ٢ظ٨دکارآ٠غم ك ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی راةٌ ٥كز٨د دارد)
) ةی٨٦ ٢ش ٦یسا٣ی ك ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی راةٌ ٥كز٨د دارد) ).ةی ٢ظ٨دکارآ٠غم ك ٨٦ش ٦یسا٣ی ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی راةٌ ٥كز٨د دارد)

ضٍـ پػٍّف ٍ خبهؼِ آهبضی
ركش ای ٢پژك٦ف از ٨٣ع ١٦تـحگی ك زا ٥ْ٠آ٠ارم قا ٜ٠کٞی٥م ١ْٞ٠اف دكرق اةحغایی .++$
٘٣ؼ #ک ٥در ؿاؿ جضنیٞی  4.(4/در ق٧ؼؿحاف زیؼک٨ق ٠كٕ٨ؿ ة ٥جغریؾ ٦ـح٤غ٠ ،یةاقغ)
صس ٥٣٨١٣ ٟةؼ اؿاس زغكؿ ٨٠رگاف ك کؼزـی ٘٣ ,14ؼ ك گؼكق ٣ ٥٣٨١٣یؽ قا٘٣ 01 ٜ٠ؼ ٠ؼد ك
٘٣ ,,.ؼ زف ک ٥ةؼ اؿاس ركش ٥٣٨١٣گیؼم جنادٗی ًت٥ٛام $ة ٥دٝی ٜصس ٟزیاد زا٥ْ٠
١ْٞ٠اف #ا٣حعا ٠یق٣٨غ)

اثعاض گطزآٍضی زازُّب
در ای ٢جضٛی ٙاز پؼؿف٣ا ٥٠ظ٨دکارآ٠غم قاف( ٨٠رف  ،#-++-$پؼؿف٣ا٨٦ ٥٠ش ٦یسا٣ی ةار(
آف  #-++-$ك پؼؿف٣ا ٥٠ؿتک جغریؾ گؼاقا  #,441$اؿح٘ادق قغ)

,,1 Hwang
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ضٍـّبی آهبضی
ز٧ث جسؽی٥كجضٞی ٜدادق٦ا از وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف ك جضٞی ٜرگؼؿی٨ف اؿح٘ادق قغ)

یبفتِّب ٍ ًتیدِگیطی
ةؼام ةؼرؿی راةٌ ٥ةی ٢ظ٨دکارآ٠غم ك ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف از آز٨٠ف ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف
$پارا٠حؼیک #اؿح٘ادق گؼدیغ ك ٣حایر زغكؿ  #,$ة ٥دؿث آ٠غ)
(خسٍل  )1آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ذَزوبضآهسی ثب ؾجه تسضیؽ

٠ؤ٦٥٘ٝا

اّحٛاد ة ٥اؿحؼاجژم

٠غیؼیث کالس

ْٗاؿ ٣گ٥داقح٢

ظ٨د کارآ٠غم

ؿتک ظتؼق

+*//

+*.3

+*/0

+*.4

p-value

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

ؿتک آ٠ؼا٥٣

+*/3

+*.4

+*/3

+*/,

p-value

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

ؿتک ٠غؿ ٗؼدم

+*/4

+*/+

+*/3

+*.4

p-value

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

ؿتک جـ٧یٜک٤٤غق

+*/-

+*.-

+*/,

+*.1

p-value

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

ؿتک كکاٝحی

+*/4

+*/,

+*/4

+*/-

p-value

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

ؿتک جغریؾ

+*04

+*/3

+*03

+*0+

p-value

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

ةی ٢ؿتک جغریؾ ةا ٠ؤ٦٥٘ٝام اّحٛاد ة ٥اؿحؼاجژم٠ ،غیؼیث کالسْٗ ،اؿ ٣گ٥داقح ٢ك
ظ٨دکارآ٠غم ١٦تـحگی ٠ذتث كز٨د دارد ک ٥ای١٦ ٢تـحگی در ؿٌش ٤ْ٠ #p<+*+0$ادار
٠یةاقغ؛ یْ٤ی ٦ؼ چ٠ ٥ؤ ٥٘ٝؿتک جغریؾ ةیكحؼ اؿح٘ادق ق٨د اّحٛاد ة ٥اؿحؼاجژم٠ ،غیؼیث
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کالسْٗ ،اؿ ٣گ٥داقح ٢ك ظ٨دکارآ٠غم ة٧حؼ ٠یق٨د)
ةا ج٨ز ٥ة ٥راةٌ٤ْ٠ ٥ادار ظ٨دکارآ٠غم ١ْٞ٠اف ةا  ٥١٦ا٨٣اع ؿتک٦ام جغریؾ٠ ،یج٨اف
٣حیس ٥گؼٗث ک ٥پاؿطد٤٦غگاف یا ج٨ا٣ایی کاٗی در ا٣ساـ  ٥١٦ؿتک٦ام جغریؾ را دارا ٠یةاق٤غ
یا ای٤ک ٥در جک١ی ٜپؼؿك٤ا٦٥٠ا دٚث رزـ را ٣غاقح٥ا٣غ)
در جضٛیٛاجی پؼج٨کؼدٝؼ  #,.4.$ةا٦غؼ ةؼرؿی راةٌ ٥ةی ٢ج٨ا٤١٣غؿازم ك ظ٨دکارآ٠غم
زْ١ی دةیؼاف ةا ؿتک جغریؾ آ٣اف در ؿاؿ جضنیٞی  ,.4-(4.در ق٧ؼ ارك٠ی٣ ٥كاف داد ک٥
ج٨ا٤١٣غؿازم دةیؼاف جثدیؼ ٤ْ٠یدارم ةـیار زؽ ی ةؼ ركم راةٌ ٥ةی ٢ظ٨دکارآ٠غم زْ١ی ك
ؿتک جغریؾ دةیؼاف دارد ،ةی ٢ظ٨دکارآ٠غم ،ج٨ا٤١٣غؿازم ك ؿتک جغریؾ راةٌ٠ ٥ذتث ك
٤ْ٠یدارم كز٨د دارد ک ٥در آف وؼیب ١٦تـحگی ةی ٢ظ٨دکارآ٠غم زْ١ی ك ؿتک جغریؾ
ةـیار ةارجؼ اؿث ک ٥ةا ٣حایر ای ٢پژك٦ف ١٦ع٨ا٣ی دارد)
ةؼام ةؼرؿی راةٌ ٥ةی٨٦ ٢ش ٦یسا٣ی ك ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف از آز٨٠ف ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف
$پارا٠حؼیک #اؿح٘ادق گؼدیغ ك ٣حایر زغكؿ  #-$ة ٥دؿث آ٠غ)
(خسٍل  )2آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى َّـ ّیدبًی ثب ؾجه تسضیؽ

٠ؤ٦٥٘ٝا

ؿتک
ظتؼق

ؿتک آ٠ؼا٥٣

دركف ٗؼدم
p-value

(+*,-

(+*+/

(+*,/

+*,-

+*1+

(+*+1

+*.-

%%

%%

%%

ةیٗ ٢ؼدم
p-value
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ؿتک
كکاٝحی

ؿتک
جغریؾ

ؿتک ٠غؿ ؿتک
جـ٧یٜک٤٤غق
ٗؼدم
(+*+3

(+*+1

(+*+2

+*/2

+*.1

%%

%%

+*/3%%

+*0.

+*/+

+*/-

+*//

+*03

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

(+*,/

(+*+.

(+*,+

(+*+/

+*+/

(+*+3
+*-4

ؿازگارم
p-value

+*+3

+*11

+*-,

+*02

+*1+

اؿحؼس

(+*-3%%

(+*,/

%

%%

(+*+1

%%

p-value

+*++,

+*+2

+*+/

+*++-

+*/+

+*++.

ظ٠٨١ّ ٙٞی

%%

+*-0

%

+*,1

+*,.

%

%

%%

p-value

+*++,

+*+/

+*+4

+*+-

(+*,1

(+*-.

+*,3

(+*-,

+*,2

+*-.

+*++.

+*++,
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٨٦ش ٦یسا٣ی
p-value

+*+,

+*,,

+*+,

+*+/

+*,1%

+*4.

+*,1

+*4+

+*1.

+*+/

+*+4
+*-0

٣حایر ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ةی٨٦ ٢ش ٦یسا٣ی ك ؿتک٦ام جغریؾ راةٌ٤ْ٠ ٥ادار كز٨د ٣غارد)
ٗٛي در ةؼظی ٠ؤ٦٥٘ٝا ٠ا٤٣غ ٨٦ش ةیٗ ٢ؼدم ،اؿحؼس $راةٌ ٥ة ٥قکْ٠ ٜک٨س #ك ظ٠٨١ّ ٙٞی
١٦تـحگی كز٨د دارد)
ةی٨٦ ٢ش ٦یسا٣ی ةا ٠ؤ ٥٘ٝؿتک كکاٝحی ١٦تـحگی ٠ذتث كز٨د دارد ک ٥ای١٦ ٢تـحگی در
ؿٌش ٤ْ٠ #p<+*+0$ادار ٠یةاقغ؛ یْ٤ی ٦ؼ چ٠ ٥ؤ٨٦ ٥٘ٝش ٦یسا٣ی ةیكحؼ اؿح٘ادق ق٨د ؿتک
كکاٝحی ة٧حؼ ٠یق٨د؛ ا٠ا ةی٨٦ ٢ش ٦یسا٣ی ةا ٠ؤ٦٥٘ٝام ؿتک ظتؼق ،ؿتک آ٠ؼا ،٥٣ؿتک ٠غؿ
ٗؼدم ،ؿتک جـ٧یٜک٤٤غق ك ؿتک جغریؾ ١٦تـحگی ٤ْ٠یدارم كز٨د ٣غارد) )#p<+0 )+$
جضٛیٛات ٠عح٘ٞی در ای ٢ز٠ی ٥٤رخدادق اؿث ة٨ً٥رمکٗ ٥الصی  #,.4,$در پژك٦كی ةا
ّ٨٤اف ٛ٣ف ٨٦ش ٦یسا٣ی در ادؼةعكی ؿتک جغریؾ ١ْٞ٠اف در ٠غارس را١٤٦ایی قیؼاز ٣كاف
داد ةی ٢دك ٠حٕیؼ یادقغق راةٌ٥ام ٠ذتث كز٨د دارد) درصاٝیک ٥در ای ٢جضٛی ٙراةٌ ٥ةی ٢ةؼظی
از ظؼدق ٛ٠یاس٦ام ٨٦ش ٦یسا٣ی ةا ؿتک جغریؾ ةؼٚؼار ة٨د)
ةؼام ةؼرؿی راةٌ ٥ةی ٢ظ٨دکارآ٠غم ك ٨٦ش ٦یسا٣ی ١ْٞ٠اف از وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف
$پارا٠حؼیک #اؿح٘ادق گؼدیغ ك ٣حایر زغكؿ  #.$ة ٥دؿث آ٠غ)
(خسٍل  ) 3آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى َّـ ّیدبًی ثب ذَزوبضآهسی

٠ؤ٦٥٘ٝا

اّحٛاد ة ٥اؿحؼاجژجم

٠غیؼیث کالس

ْٗاؿ ٣گ٥داقح٢

ظ٨دکارآ٠غم

دركف ٗؼدم
p-value

+*+4

+*+1

+*,+

+*+4

+*-1

+*/0

+*-,

+*-/

%%

%%

%%

+*/3%%

+*/.

+*.1

+*/2

+*++,

+*++,

+*++,

+*++,

ؿازگارم
p-value

(+*+,

(+*+,

+*+/

+*+,

+*33

+*32

+*1-

+*4/

اؿحؼس

(+*+2

(+*+0

(+*+-

(+*+0

p-value

+*.4

+*/3

+*22

+*/4

ةیٗ ٢ؼدم
p-value
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ظ٠٨١ّ ٙٞی
p-value
٨٦ش ٦یسا٣ی
p-value

+*-2%%

+*,2%

+*-/%%

+*-0%%

+*++,

+*+.

+*++-

+*++,

+*,4%

+*,0

%

%%

+*+,

+*+0,

+*+,

+*,4

+*-+

+*++,

٣حایر ٣كاف ٠ید٦غ ةی٨٦ ٢ش ٦یسا٣ی ةا ٠ؤ٦٥٘ٝام اّحٛاد ة ٥اؿحؼاجژجمْٗ ،اؿ ٣گ٥داقح ٢ك
ظ٨دکارآ٠غم ١٦تـحگی ٠ذتث كز٨د دارد ک ٥ای١٦ ٢تـحگی در ؿٌش ٤ْ٠ #p<+*+0$ادار ٠یةاقغ؛
یْ٤ی ٦ؼ چ٠ ٥ؤ٨٦ ٥٘ٝش ٦یسا٣ی ةیكحؼ اؿح٘ادق اّحٛاد ة ٥اؿحؼاجژجمْٗ ،اؿ ٣گ٥داقح ٢ك ظ٨دکارآ٠غم
ة٧حؼ ٠یق٨د؛ ا٠ا ةی٨٦ ٢ش ٦یسا٣ی ةا ٠غیؼیث کالس ١٦تـحگی ٤ْ٠یدارم كز٨د ٣غارد) )#p<+0 )+$
جضٛیٛات ٠عح٘ٞی در ای ٢ز٠ی ٥٤ا٣ساـقغق اؿث ،ة٨ً٥رمک ٥ةیک زادق ك ١٦کاراف #,.4,$
در پژك٦كی ةا ّ٨٤اف ةؼرؿی راةٌ٨٦ ٥ش ٦یسا٣ی ٠غیؼاف ةا ظ٨دکارآ٠غم آ٣اف در ٠غارس
دكرق٦ام ؿ٥گا ٥٣جضنیٞی آ٨٠زشكپؼكرش ٨٣اصی پ٤رگا ٥٣جتؼیؽ ٣كاف داد٣غ ةی٨٦ ٢ش ٦یسا٣ی
٠غیؼاف ةا ظ٨دکارآ٠غم راةٌ٤ْ٠ ٥یدارم كز٨د دارد ك ةا ٣حایر ای ٢جضٛی١٦ ٙع٨ا٣ی دارد)

پیكٌْبزّب
 (,ةا ج٨ز ٥ة ٥راةٌ ٥ظ٨دکارآ٠غم ١ْٞ٠اف $اّحٛاد ة ٥اؿحؼاجژم ك ْٗاؿ ٣گ٥داقح # ٢ةا  ٥١٦ا٨٣اع
ؿتک٦ام جغریؾ $ج٨ا٣ایی ة٧ؼقگیؼم ا٨٣اع ٠عح ٖٞجغریؾ #پیك٧٤اد ٠یق٨د ک٥
آ٨٠زشكپؼكرش کارگاق٦ام آ٨٠زقی ز٧ث ق٤اؿایی ّ٨ا٠ ٜ٠ؤدؼ ةؼ ظ٨دکارآ٠غم ١ْٞ٠اف
ة٨ُ٤٠٥ر رقغ ك ارجٛات ظ٨دکارآ٠غم ١ْٞ٠اف ةؼگؽار ١٣ایغ)
( ةؼگؽارم کارگاق٦ام آ٨٠زقی ك ج٨زیِ کحاةچ٦٥ا ،زؽكاتٗ ،ی٦ٟٞام ک١کآ٨٠زقی ج٨ؿيآ٨٠زشكپؼكرش ز٧ث ْ٠ؼٗی ك ق٤اؿایی ؿتک٦ام ٠عح ٖٞجغریؾ ةؼام ١ْٞ٠اف)

هٌبثغ
اکتؼزادق٣ ،ـؼی٢؛ ٨٦« )#,.3.$ش ٦یسا٣ی $دیغگاق ؿا٨ٝم ك دیگؼاف ،»#ا٣حكارات ٗاراةی)
پیؼک١اٝی٠ ،ض١غّٞی؛ ٛ٣ )#,.4,$ف ظ٨دکارآ٠غم ١ْٞ٠اف در ا٣گیؽش٣ ،گؼش ك پیكؼٗث
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جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف ٣ـتث ة ٥درس ّ٨ٞـ جسؼةی پای ٥پ٤س ٟدةـحاف) پایاف٣ا٥٠م کارق٤اؿی
ارقغ) دا٣كگاق آزاد اؿال٠یٚ ،ای٤ات)
صؼیؼم٧٠ ،ؼداد؛  )#,.2.$کٞیاجی پیؼا٨٠ف ة٧ت٨د کی٘یث آ٨٠زقی) ؿ٠٨ی ٢ؿ١ی٤ار ة٧ت٨د کی٘یث
آ٨٠زش ّاٝی) دا٣كگاق ق٧یغ ة٧كحی 5ص),/3 ،
ظـؼك زاكیغ٤٧٠ ،از؛  )#,.3,$ةؼرؿی اّحتار ك ركایی ؿازق ٛ٠یاس ٨٦ش ٦یسا٣ی قات در
٨٣ز٨ا٣اف) پایاف٣ا ٥٠کارق٤اؿی ارقغ ركافق٤اؿی ّ٠٨١ی ،دا٣كگاق جؼةیث ٠غرس ج٧ؼاف)
داكدم ،رؿ٨ؿ ك قکؼا٧ٝی٠ ،ضت٨ة٥؛  )#,.4+$ةؼرؿی ٧٠ارت٦ام ٦یسا٣ی دا٣كس١ْٞ٠(٨اف ك ّ٨اٜ٠
زْ١یث ق٤اظحی ٠ؼجتي ةا آف) ٗن٤ٞا ٥٠ر٦تؼم ك ٠غیؼیث آ٨٠زقی)4(-3 ،#-$ 0 ،
دكؿحار٠ ،ض١غ؛  )#,.30$جتیی٠ ٢غؿ جثدیؼگػارم ٨٦ش ّاً٘ی ٠غیؼاف ةؼ جْ٧غ ؿاز٠ا٣ی کارک٤اف ةا
ج٨ز ٥ةٛ٣ ٥ف ؿتک٦ام ر٦تؼم) پایاف٣ا ٥٠دکحؼا رقح٠ ٥غیؼیث گؼایف رٗحار ،دا٣كگاق جؼةیث
٠غرس)
رزـآرا٠ ،ض١غروا؛ ٛ٣ )#,.4-$ف ظ٨دکارآ٠غم ١ْٞ٠اف ةؼ ظ٨د پ٤غارق ،کی٘یث ز٣غگی در ٠غرؿ ٥ك
پیكؼٗث جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف پـؼ پای٥م پ٤س ٟاةحغایی) پایاف٣ا ٥٠کارق٤اؿی ارقغ) دا٣كگاق
آزاد اؿال٠ی ٚای٤ات)
ٗالصی ،كیغا ك رؿح١ی ،کاكق؛ ٛ٣ )#,.4,$ف ٨٦ش ٦یسا٣ی در ادؼةعكی جغریؾ ١ْٞ٠اف در
٠غارس را١٤٦ایی) ر٦یاٗحی  ٨٣در ٠غیؼیث آ٨٠زقی) دكرق  '.ق١ارق  ،,مل ),3+(,04
٠ض١غ٣یا ،اص١غروا؛  )#,.4.$ارجتاط ؿتک جغریؾ ك جیپ قعنیحی  ْٟٞ٠ةا پیكؼٗث جضنیٞی
دا٣فآ٨٠زاف پـؼ پای٥م قك ٟاةحغایی) پایاف٣ا ٥٠کارق٤اؿی ارقغ) دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی ٚای٤ات)
كیـی ،ا٠یغ؛  )#,.4,$ةؼرؿی راةٌ ٥ا٣گیؽش قٕٞی ةا ؿتک٦ام ٠غیؼیث کالس ك ؿتک٦ام جغریؾ
١ْٞ٠اف را١٤٦ایی ك دةیؼؿحاف ق٧ؼؿحاف پاكق ك ز٨ا٣ؼكد در ؿاؿ جضنیٞی  )4+(4,پایاف٣ا٥٠
کارق٤اؿی ارقغ) دا٣كگاق ق٧یغ ٠غ٣ی آذرةایساف) دا٣كکغق ّ٨ٞـ جؼةیحی ك ركافق٤اؿی)
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