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 ٍپطٍضـ: گطایبًِ زض آهَظـ ػٌبصط ثطًبهِ زضؾی هجتٌی ثط ضٍیىطز اًؿبى

 هؽبلؼِ ویفی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 -ایؼا٣غظث ٗیاضك ,یضیی ٠ض١غم

 

 چىیسُ
جؼی٢ رظػغاد آ٠ػ٨زش، ی٤ْػػی یػادگیؼم  ٨اف یک ٣ٛك٥ یا ًؼح ٣اَؼ ةؼ ٤ّٟ٧٠ ٦ام درؿی ة٥ ةؼ٣ا٥٠

آی٤ػغ آیی٤ػ٥  ٦ام درؿی ٚٞب ٠ؼاکػؽ آ٨٠زقػی ةػ٥ قػ١ار ٠ی ةاق٤غ( ةؼ٣ا٥٠ ةازؿازم جسؼةیات ٠ییا 

٤ّامػؼ ةؼ٣ا٠ػ٥  ةؼرؿػی ةػ٥ صاوػؼ ٦ا ك ا٦غاؼ آ٨٠زش ك قایـح٥ ج٨ز٥ دٚیٙ ٦ـح٤غ( ٠ٛاٝػ٥ ٣ٛف

ركیکؼد ٠ٌاْٝػ٥  كپؼكرش ةا ٣گاق جضٞیٞی پؼداظث( ؼایا٥٣ در آ٨٠زشگ درؿی ٠تح٤ی ةؼ ركیکؼد ا٣ـاف

آكرم اًالّات کحب، ٠ٛػارت ك  ةؼام ز١ِ اؿث ة٨دق اؿ٤ادم جضٞیٜ ا٣ساـ پژك٦ف، ك ركش کی٘ی

 ك آرا ةؼرؿػی ةػ٥ ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗح٤ػغ ك ةْػغ از ٝیـػث ٤٠ػاةِ ةضخ ةا ٠ؼجتي ك ٨٠ز٨د ٤٠اةِ

گؼا پؼداظح٥ قغ( ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥  ًؼٗغاراف ةؼ٣ا٥٠ درؿی ا٣ـاف ان٠عن٨م درؿی ةؼ٣ا٥٠ ریؽاف ٣ُؼیات

گؼا، ةػ٥  ا٣ـػاف ٦ام درؿػی ٠تح٤ػی ةػؼ گؼدد ١ْٞ٠اف در ةؼ٣ا٥٠ ٠ی آ٠غق پیك٧٤اد دؿث ٦ام ة٥ یاٗح٥

ػث  ٣یاز٦ام ّاً٘ی دا٣ف ؽایف یادگیؼم ك کػا٦ف ٗا آ٨٠زاف ج٨ز٥ داقح٥ ةاق٤غ جا ای٢ پٞی ةؼام ٗا

 ةاقغ( ٦ا آفجضنیٞی 

 ولیسی: ثطًبهِ زضؾی، اًؿبًگطایبًِ ّبی ٍاغُ

                                                           
ریؽم درؿی دا٣كگاق  ةؼ٣ا٥٠ کارق٤اس ٠ؼکؽ ٠ٌاْٝات ك ج٨ؿ٥ْ آ٨٠زش ٨ّٞـ پؽقکی ةیؼز٤غ ك دا٣كس٨م دکحؼام ( ,

 ّال٥٠ ًتاًتایی ج٧ؼاف
 اؿحادیار دا٣كکغق ٨ّٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی دا٣كگاق ّال٥٠ ًتاًتا ی ج٧ؼاف(  -
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 همسهِ

كپؼكرش ازز٥ٞ١ ٨ّا٠ٜ ك ٤ّامؼم ٦ـح٤غ ک٥  قغق در آ٨٠زش ك ٣ُؼیات ٠ٌؼح ,٦ام درؿی ةؼ٣ا٥٠

 #(30.,در جضٛٙ ةعكیغف ة٥ ا٦غاؼ آ٨٠زقی ٣ٛف ةـؽایی دار٣غ $٨٣ركز زادق ك ١٦کاراف، 

٢ رظػغاد آ٨٠زش، ی٤ْػی یادگیؼم جؼی ٨٤ّاف یک ٣ٛك٥ یا ًؼح ٣اَؼ ةؼ ٧٠ٟ ٦ام درؿی ة٥ ةؼ٣ا٥٠

ِ ةؼ٣ا3٥٠++-،-اكٝی٨ا$ ةاق٤غ یا ةازؿازم جسؼةیات ٠ی ٨٤ّاف ٚٞب ٠ؼاکؽ  ٦ام درؿی ة٥ #( دركٚا

ام دار٣غ( ةؼ ای٢ اؿاس  ک٤٤غق آ٨٠زقی در ج٨ٗیٙ یا قکـث ای٢ ٠ؼکؽ ٣ٛف کٞیغم ك ةـیار جْیی٢

كپؼكرش ة٥ ٣یاز٦ام در  ٨٠زشد٤٦غق ٠یؽاف پیكؼٗث ك پاؿعگ٨ ة٨دف آ ٦ام درؿی ٣كاف ةؼ٣ا٥٠

ةؼا٣گیؽ دا٣ف  ٦ام درؿی یکی از ٠تاصخ ٧٠ٟ ك چاٝف صاؿ جٕییؼ زا٥ْ٠ ٦ـح٤غ( ١٦چ٤ی٢ ةؼ٣ا٥٠

٦ام ٗؼاكا٣ی ةؼام ج٨ؿ٥ْ ك گـحؼش ٠ٌاْٝات ةؼ٣ا٥٠ درؿی كز٨د دارد  ةكؼم اؿث ك ز٠ی٥٤

آی٤غ  ٠ی ة٥ ق١ار ٦ام درؿی ٚٞب ٠ؼاکؽ آ٨٠زقی ةؼ٣ا٥٠ ةؼ ای٢ اؿاس #(-335.,$ک٨دؼم، 

 #(433,، .$آٝحتاخ

٦ام یادگیؼم  آف ك ٗؼمث د٦ی ؿاز٠اف گیؼم در ظن٨ص ٠ضح٨ا، ةؼ٣ا٥٠ درؿی ی٤ْی جن١یٟ

دارد در ٠ؼص٥ٞ ًؼاصی ةؼ٣ا٥٠ درؿی  جثدیؼگیؼم دیغگاق ٗٞـ٘ی  ( در ای٢ جن١یٟاؿث ٤٠اؿب

دار٣غ چؼاک٥ ةایغ ٦ام ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٚؼار  ٣ُاـ اّحٛادم ك ارزقی ةارجؼ از ٥١٦ ٤ّامؼ ك ٤٠اةِ ٦غؼ

 #(-4.,٠ٞکی، ةحاةغ $٦ا در ج١ا٠ی ٠ؼاصٜ ا٣غیك٥ ك ٠ؼاصٜ ةؼ٣ا٥٠ درؿی  پؼج٨ ارزش

ا٣غ ک٥ و٢١ جؼؿیٟ چگ٣٨گی ك صغكد  ٦ام درؿی اةؽار ١ّٞی ك ازح١اّی ٣یؼك٤٠غم ةؼ٣ا٥٠

٦ام ١ّٞی آف  ٦ام جؼةیحی یا ة٥ ّتارجی، ؿیاؿث ٦ا، ةیا٣گؼ ٗٞـ٥٘ ك ٦غؼ ا٣حٛاؿ دا٣ف ك ٧٠ارت

ریؽم درؿی ا١٦یث دادف ة٥ ًؼاصی،  ٨ؿـ٥ ٣یؽ ٦ـح٤غ( یکی از ٨٠و٨ّات ٧٠ٟ در ةؼ٣ا٠٥٠

ك ١٦ا٤٦گ  ٦ام درؿی ٠ح٤اؿب ةا ركیکؼد٦ام ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٨٣ؿازم ك جسغیغ٣ُؼ در ةؼ٣ا٥٠

 #(32.,كزیؼم، اؿث $٦ام جغریؾ ةا قؼایي در صاؿ جٕییؼ ك ٣ا١ٌ٠ئ٢  ؿاظح٢ ٠ضح٨ا ك ركش

 ٦ا آفدرؿی ة٥ ٗؼای٤غ ٠كعل کؼدف ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ك گ٤سا٣غف ٨ًرکٞی ًؼاصی ةؼ٣ا٥٠  ة٥

                                                           
,) curriculum. 

-) Oliva. 

.) Altbach. 
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 #(3-5 31.,ٗحضی كازارگاق، $ ک٤غ در ةؼ٣ا٥٠ اقارق ٠ی

جتِ آف ٣ـتث ة٥ ةؼ٣ا٥٠ درؿی،  دیغگاق، ركیکؼد ك ركش یک ٗؼد ٣ـتث ة٥ جْٞیٟ ك جؼةیث ك ة٥

٦ام ظامی در  ار ك درٝثةی٤ی دارام آد دیگؼ، ٦ؼ ز٧اف ّتارت ة٥ ةی٤ی اكؿث؛ ک٤٤غق ز٧اف ٤٠ْکؾ

یادگیؼم، ا٦غاؼ، ٣ٛف یادگیؼ٣غق، ٣ٛف ٠ْٟٞ ك ٣ُایؼ  ازؽام ةؼ٣ا٥٠ درؿی ی٤ْی ٗؼآی٤غ یادد٦ی

٦ام یک ةؼ٣ا٥٠ درؿی ازز٥ٞ١ ٠ؼاصٜ صـاس ك وؼكرم  جْیی٢ ركیکؼد٦ا ك ركش .٦اؿث ای٢

د٦ام ریؽم درؿی اؿث ک٥ چارچ٨  ٣ُؼم ك ٠٨٧٘٠ی ةؼ٣ا٥٠ درؿی را ک٥ قا٠ٜ ة٤یا ةؼ٣ا٥٠

ٔ٘ارم ة٥ ٣ٜٛ از ٚاؿٟ $ ک٤غ ق٤اؿی آف اؿث، ٠كعل ٠ی ٗٞـ٘ی، ركا٣ك٤اؿی ك زا٥ْ٠

 #(.3.,پ٨ر،

اؿث كٝی یادگیؼم  ,گؼایا٥٣ اگؼچ٥ ٗؼدگؼایی ٣کح٥ ٠ؤکغ در ؿؼٗنٜ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ا٣ـاف

٦ام پؼكرش ٣یاز٦ام ّاً٘ی ك ازح١اّی در جْٞیٟ ا١٦یث کار گؼك٦ی  ٨٤ّاف قی٨ق گؼك٦ی ٣یؽ ة٥

 #( ةا چ٤ی٢ جثکیغم،4++-٠ک ٣یٜ،$ ج٘اكت اٗکار ك جسؼةیات ٨٠رد جثکیغ ٚؼارگؼٗح٥ اؿثرٟٔ  ة٥

٦ام چ٤غةْغم ةؼام ٗؼاگیؼاف صٙ ا٣حعا  ةار در د٣تاؿ کؼدف ّالیٙ ٗؼد  کار گؼك٦ی ك کالس

٦ام یادگیؼم ؿاز٣غق گؼایی  گؼایا٥٣ اقحؼاکات ٗؼاكا٣ی ةا ٣ُؼی٥ ک٤غ( ةؼ٣ا٥٠ درؿی ا٣ـاف ٗؼا٦ٟ ٠ی

٦ام ؿاز٣غق گؼایی اّحٛاد ةؼ آف اؿث ک٥ ٠ؼدـ دا٣ف را از ًؼیٙ  #( در ٣ُؼی٥/++-، -قا٣ک$ دارد

، 1، ٦یٞغةؼا٣ث0زاف ،/اد٠یـح٨ف ،.ک٤٤غ $دیؼایؾ جْا٠ٜ ةا یکغیگؼ ك جسؼةیات ٠ـحٛیٟ کـب ٠ی

-++-)# 

گؼایا٥٣  كپؼكرش ا٣ـاف در ةؼرؿی ای٢ ٨٠و٨ع در گاـ ٣عـث اةحغا ة٥ ةؼرؿی ٠عحنؼ آ٨٠زش

گؼایا٥٣ ك ٣یؽ  ق٨د ك در ادا٥٠ ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةؼ اؿاس ركیکؼد ةؼ٣ا٥٠ درؿی ا٣ـاف ظح٥ ٠یپؼدا

 گؼا ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼار ظ٨ا٦غ گؼٗث( ٣ُؼیات ٠ح٘کؼاف ةؼ٣ا٥٠ درؿی ا٣ـاف

                                                           
,) curriculum Humanistic 

-) Schunk. 

.) DeVries. 

/) Edmiaston. 

0) Zan. 

1) Hildebrandt. 
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 تحمیك ضٍـ

رك،  گؼایا٥٣ اؿث( ازای٢ ٦غؼ جضٛیٙ صاوؼ، ةؼرؿی ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠تح٤ی ةؼ ركیکؼد ا٣ـاف

ام ز٧ث گؼدآكرم اًالّات  جضٞیٞی ك از ٤٠اةِ ك ٠ح٨ف کحاةعا٥٣ –ز ٨٣ع ج٨می٘ی ركش جضٛیٙ ا

٠ا٦یث ٨٠و٨ع، ؿؤارت ذیٜ ٠ٌؼح ك درمغد پاؿعگ٨یی  قغق اؿث( ةا ج٨ز٥ ة٥ ٦غؼ ك اؿح٘ادق

 ةا اؿح٘ادق از ٤٠اةِ ك ٠ح٨ف در دؿحؼس ةؼ ظ٨ا٦یٟ آ٠غ5 ٦ا آفة٥ 

 گؼایا٥٣ چیـث؟ كپؼكرش ا٣ـاف ت آ٨٠زشگؼایا٥٣ ك ٣ٛاط وْٖ ك ٨ٚ كپؼكرش ا٣ـاف آ٨٠زش ٭

 گؼایا٥٣ چگ٥٣٨ اؿث؟ ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠تح٤ی ةؼ ا٣ـاف٭

 گؼایا٥٣ چگ٥٣٨ اؿث؟ ٣ٛغ ركیکؼد ةؼ٣ا٥٠ درؿی ا٣ـاف٭

 گطایبًِ اًؿبى ٍپطٍضـ آهَظـ

در كاک٤ف ة٥ ٠ضیي ٠عؼ  ك ٣اؿاٟٝ در ةـیارم از  410,گؼایا٥٣ از ؿاؿ  آ٨٠زش ا٣ـاف

 ّاً٘گی ةیك ة٥ آ٨٠زش ای٢ اج٧اـ كارد ة٨د ک٥ ٗؼای٤غ آف دچار  ؼیکا آٔاز قغ؛٦ام درؿی آ٠ کالس

 ؛412,،.؛ ک٨زكؿ412,،-؛ ٦اٝث/41,،,٤٠حٛغاف قا٠ٜ $گ٨د ٢٠ ك ظكک ة٨دف قغق اؿث(

# ة٨د٣غ( ای٢ ٤٠حٛغاف ةیاف +42,،2ؿیٞتؼ٢٠ ؛414, 1گؼاس ؛414, 0؛ گالؿؼ143,،/٣٨ٝارد

٦ا ٣یـح٤غ( صحی گؼك٦ی  ٦ام ٤٠اؿتی ةؼام ا٣ـاف ٠کاف# ا٦ آفةـیارم از $دار٣غ ک٥ ٠غارس  ٠ی

٠ْحٛغ٣غ ٠غارس ازٝضاظ اظالٚی ٠کاف ٤٠اؿتی ةؼام ک٨دکاف ٣یـث ك ج٨اف ًتیْی ک٨دکاف را 

ك ظیٞی اكٚات ٤٠ح٧ی ة٥  #؛.,5 414,گؼاس ك گؼاس، $ ةؼد ةؼام یادگیؼم ك رقغ ؿاٟٝ از ةی٢ ٠ی

ای٢ ٠غارس ٚٞب ك ركاف ک٨دکاف را جعؼیب  #(+,,5 ٣٨ٝ,413ارد، $ ق٨د جعؼیب ركح ا٣ـا٣ی ٠ی

ک٤غ ک٥ ای٢ ٨٣ع آ٨٠زش ةسام جـؼیِ  # صحی ةیاف ٠ی+++-$ ٨٦یث #(413,ک٨زكؿ،$ ک٤٤غ ٠ی

                                                           
,. Goodman. 

-) Holt. 

.) Kozol. 

/) Leonard. 

0) Glasser. 

1) Gross. 

2) Silberman. 
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ق٨د ك ّٞث آف را در ایساد رّب ك كصكث از قکـث، اوٌؼا  ك  یادگیؼم ٠ا٣ِ یادگیؼم ٠ی

 #(432,، ,حؼؿ٨فپ$ دا٣غ پاچگی ز٨ٞم دیگؼاف ٠ی كظٌا ك دؿث ٨٠فآزک٤ف ك ازح٤ا  

ا٠ا ای٢ ؛ گؼدد ٦ام ظیٞی دكر ةؼ٠ی گؼایا٥٣ ؿاة٥ٛ ةـیار ٨ًر٣ی دارد ك ة٥ ز٠اف دیغگاق ا٣ـاف

٠ٌؼح قغ( ای٢ ٗیٞـ٨ؼ ةیف از « ژاف پٜ ؿارجؼ»جؼ ج٨ؿي  م٨رت کا٠ٜ ٣ُؼی٥ در ٚؼف ةیـحٟ ة٥

ك ركش ك  ق٤اؿی جثکیغ دارد( در ای٢ ٣ُؼی٥ ٗٞـ٘ی ٗؼد ٠عحار اؿث ک٥ راق ٦ؼ چیؽ ةؼ ٦ـحی

٦ام ةـیارم  گؼا ةؼ اؿاس ٗٞـ٥٘ كز٨دگؼایی، پژك٦ف ٨٦یحف را ا٣حعا  ک٤غ( ركا٣ك٤اؿی ا٣ـاف

گؼا، ٣ٛف  ق٤اؿاف ا٣ـاف ق٤اؿی رٗحارگؼا ة٥ ٠عاٝ٘ث ةؼظاؿث( در ٠یاف ركاف را ا٣ساـ داد ك ةا ركاف

ج٨ا٣غ ج١ا٠ی  ٠كا٦غق ١٣ی ةارزجؼ از دیگؼاف اؿث( اك ٠ْحٛغ اؿث ک٥ رٗحار ٚاةٜ« کارؿ رازؼز»

ج٨اف ةؼ اؿاس رٗحار صی٨ا٣ات  ٦ام رٗحار آد٠ی را جكؼیش ک٤غ ك رٗحار ا٣ـاف را ١٣ی ز٤ت٥

 #(/2.,پارؿا، کؼد $آز٠ایكگا٦ی ج٨میٖ 

ك اكایٜ  +40,ا٣غ، در د٥٦  گؼایا٥٣ ک٥ ة٥ آف ركا٣ك٤اؿی ٣یؼكم ؿ٨ـ ٣اـ دادق ركا٣ك٤اؿی ا٣ـاف

ؿث( در ای٢ دیغگاق ک٥ ٗؼاگیؼ ٠ض٨ر اؿث ة٥ ة٥ كز٨د آ٠غق ا .ك رازؼز -ج٨ؿي ٠از٨ٝ +41,

د٦غ ك ةیكحؼ ة٥ رقغ  قغق ك اماٝث را در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ة٥ ک٨دؾ ٠ی قک٨ٗایی ا٣ـاف ا١٦یث دادق

ٗحضی ك $ ا٣گیؽ٣غ آ٨٠زاف ةؼ٠ی ٦ا ج٨ز٥ دارد ك ا٣گیؽش درك٣ی را در دا٣ف ٦ام ّاً٘ی ةچ٥ ز٤ت٥

 #/3.,ازارگاف، 

یی در ز٨ا٠ِ م٤ْحی ك پیكؼٗح٥ رقغ یاٗح٥ اؿث ك ادؼات گؼا ٦ام اظیؼ ٧٣ىث ا٣ـاف در ؿاؿ

٨ًرکٞی ةـحؼ امٞی پیغایف  ج٨اف دیغ( ة٥ ظ٨ةی ٠ی ٦ام ز٨اف ة٥ آف در اٗکار ك گ٘حار ٣ـٜ

گؼایی را در ٠کاجب ٗٞـ٘ی اگؽیـحا٣ـیاٝیـٟ، پیكؼٗث گؼایی ك ٣ُؼیات ؿ٨رف  ركا٣ك٤اؿی ا٣ـاف

ةْغ٦ا ٠از٨ٝ، امٌالح ظ٨دقک٨ٗایی ك رازؼز ا٣غیك٥ ج٨اف یاٗث(  ، ٠ی0ك ژاف پٜ ؿارجؼ /کیؼککارد

                                                           
,)Peterson. 
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را ة٥ كز٨د آكرد( اك ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ٦غؼ ٣ُاـ آ٨٠زقی « ا٣ـاف، کارکؼد ج١اـ ك ک١اؿ»

ؼاد  ة٥ ظن٨ص در ٠ٌِٛ اةحغایی ةایغ ةؼ ٠ت٤ام ًتیْث پ٨یام زا٥ْ٠ ةاقغ ك رقغ ك پؼكرش ٗا

٣كغق  ز٨د ةا ای٢ ٦غؼ ک٥ ا٣ـاف جؼةیث٦ام جؼةیحی ٨٠ ق٨د ٠گؼ ةا جٕییؼ قی٨ق کارآ٠غ، صامٜ ١٣ی

 #(#,4.,٠یٞؼ، جؼز٥١ ٧٠ؼ ٠ض١غم، $ آ٨٠زد ک٥ چگ٥٣٨ ةیا٨٠زد( ٠ی

اؿث ی٤ْی ٗؼد پی٨ؿح٥ در صاؿ جٕییؼ ك  ,ازز٥ٞ١ ٠٘ا٦یٟ ٧٠ٟ در ای٢ ٣ُؼی٥ ٨٧٘٠ـ قغف

٣یـث پػیؼ  ک٨قغ ةؼ ک١اؿ ظ٨د ةی٘ؽایغ ك ای٢ زؽ از راق جؼةیث ؿاٟٝ ا٠کاف جض٨ؿ اؿث ك ٠ی

گؼایا٥٣ ظ٨د قک٨ٗایی اؿث ک٥ دراف  ٦ام ا٣ـاف ٦غؼ ةـیارم از ةؼ٣ا٥٠#( 414,، -رجؼؿا$

آ٨٠زاف را ٗؼا٦ٟ  ٦ام یادگیؼم ةایغ ٨٠زتات درگیؼم ةی٢ اةْاد ق٤اظحی ك ّاً٘ی دا٣ف جسؼة٥

آكرم  گؼایاف ٗٛي جثکیغ ةؼ ٢ٗ ک٤غ ك ة٥ ز٣غگی ک٣٨٤ی ک٨دکاف ج٨ز٥ داقح٥ ةاقغ( از٣ُؼ ا٣ـاف

٦ام ٗؼدم، ز١ْی ك  یـث، ةٞک٥ جثکیغ امٞی ةؼ کاكش ك ة٥ دؿث آكردف ارزشآ٨٠زش کاٗی ٣

كپؼكرش ا٣ـا٣گؼایا٥٣ ة٥ آف ج٨ز٥ کؼدق، رقغ  ازح١اّی اؿث، یکی از ٨٠و٨ّاجی ک٥ آ٨٠زش

 #(24.,کا٣حیٞغ، جؼز٥١ ؿیٖ،اؿث $آ٨٠زاف  دا٣ف ظ٨دپ٤غارق

 گطایبًِ اًؿبى ٍپطٍضـ آهَظـ لَت ًمبغ

 ؼ٣ا٥٠ درؿی، ةؼ اؿاس ٠٘ا٦یٟ قعنی(جالش در ز٧ث جغكی٢ ة  %

 % جضؼیک یادگیؼ٣غق، ةؼام دؿحیاةی ة٥ ا٣گیؽق درك٣ی ةـیار ٨ٚم(

گیؼم ك صى٨ر در زا٥ْ٠ جؼٔیب  % ای٢ دیغگاق ٗؼد را ة٥ اؿح٘ادق از َؼٗیث ظ٨د در جن١یٟ

 ک٤غ( ٠ی

 آیغ( صـا  ٠ی % ای٢ دیغگاق ةعكی از یک ٧٣ىث ٠٨١ّی ٗؼ٤٦گ زا٥ْ٠ ة٥

 آكرد( جؼ ٗؼا٦ٟ ٠ی آ٨٠ز را در یک ةـحؼ كؿیِ گؼایا٥٣، ٣گؼش ٠ْٟٞ ة٥ دا٣ف ف% دیغگاق ا٣ـا

 اًؿبًگطایبًِ ٍپطٍضـ آهَظـ ظؼف ًمبغ

٦ا ة٥ دٝیٜ ٗػٛغاف اةؽار ٤٠اؿب ٠كکالجی ة٥ ١٦ؼاق دارد، ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ  ارزقیاةی ةؼ٣ا٥٠  %
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 ی ٨٠از٥ اؿث(قغق، ةا ک١ت٨د ق٨ا٦غ جسؼة ةؼام ادتات مضث ك یا ٣ادرؿحی ادّا٦ام ٠ٌؼح

ا٣غ ك از  ٦ام جتٞیٕاجی ٠ػػضن٨ر ؿاظح٥ گؼایاف، ظ٨د را در چارچ٨  ٨٤ٗف ك ركش ةؼظی از ا٣ـاف  %

 ا٣غ( ج٨ز٥ کاٗی ة٥ یک زیؼة٤ام ٣ُؼم، ک٥ اؿحٛالؿ ٗؼد را ة٥ رؿ١یث ةك٤اؿغ، ةاز٠ا٣غق

%  ِ ؼاًی ا٣ضنارم، ٨٠رداؿح٘ادق كٚا  ؿث(قغق ا دیغگاق ا٣ـا٣گؼایا٥٣ ةؼام ظ٨دؿحایی ٗا

٦ام ؿ٤حی درؿی ٨٠زب ٠ضغكد قغف ًتیْث ک٨دکاف ك ّالیٙ  گؼایاف ةؼ٣ا٥٠ ة٥ اّحٛاد ا٣ـاف

ة٥ ای٢ ظاًؼ آ٣اف اصـاؿات ک٨دؾ از ٚتیٜ چگ٣٨گی ج٘کؼات آ٣اف، ٨٦یث ك  ق٨د، آ٣اف ٠ی

٨٤ّاف ٠ـا ٜ ١٧٠ی ک٥ ةایغ در ٨٠و٨ّات درؿی  قعنیث ٠ٞی، جسار  قعنی ك ظن٨می را ة٥

ؼ گؼٗح٥ ق٣٨غ ق٣٨غ ة٥ ای٢ ظاًؼ ک٥ ةا  ٦ا ةؼرؿی ٠ی در کالس ٣یؽ ارزش ک٤٤غ( ٠ٌؼح ٠ی ،در ٣ُ

ِ ٠ی ق٣٨غ ك جٕیؼ  ق٣٨غ، ج٘ـیؼ ٠ی ا٦غاؼ ك قؼایي قعل ٠ح٤اؿب ق٣٨غ ٣یؽ ٨٠رد ارزقیاةی كٚا

پیؼك یادگیؼ٣غق ٠ض٨رم دا٣ف را ةؼام دار٣غگاف ٠حعنناف آ٨٠زش  #(/43,، ,ركةی٢$ ک٤٤غ پیغا ٠ی

ؿادگی  ١٧ٗغ ک٥ ة٥ ا٤٣غ ك ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ٦ؼ ٗؼدم دا٣ف را ة٥ ًؼیٙ ظامی ٠ید ٗؼد ٠ی آف ٤٠ضنؼة٥

 #(3++-اؿح٘اف ؿچیؼك،$ دؿحؼؿی ٣یـث  ك ٚاٜة  ٧ٟٗ ةؼام ٗؼد دیگؼم ٔیؼ از ظ٨دش ٚاٜة

 گطایبًِ : ػٌبصط ثطًبهِ زضؾی هجتٌی ثط اًؿبى1خسٍل 

 کارةؼد٦ا ٦ا ز٠ی٥٤

 ا٦غاؼ

٦ػام ظػاص  ٦ام در صػ٨ؿ ٚاةٞیث ؼةیػات ك ةؼ٣ا٠ػ٥ٚت٨ؿ ٣یاز٦ا ك ٠ٛامغ ٗؼاگیؼ ك ایسػاد جس

ٗؼاگیؼ( جـ٧یٜ ظ٨دقک٨ٗایی ك ک٨قف ةؼام رقغ اصـاس ک٘ایث قعنػی در ج١ػاـ اٗػؼاد( 

 ک٥ ٦ـث( ا٣ـػاف را ٦ػغؼ ٣ػ٥ كؿػی٥ٞ ٚػؼارداد( چ٤اف جضٛٙ ذات ا٣ـاف ك پػیؼش ک٨دؾ آف

 ٦ام ةی٢ ٗؼدم ٦ام ظ٨دپ٤غارق ٠ذتث ك ٧٠ارت ٧٠ارت ایساد

آ٠ػ٨زاف  ٦ام جؼةیحی ازز٥ٞ١ دظاٝث د٠کؼاجیک دا٣ف ٦ا ك قی٨ق گیؼم ٠كعل کؼدف جن١یٟ

در ٗؼای٤غ جْٞیٟ ك جؼةیث ظ٨دقاف در ج١اـ ؿػ٨ٌح ازػؼا ك ١ّػٜ ك جكػ٨یٙ ظػ٨د ر٦تػؼم( 

 گـحؼش ج٨ز٧ات اؿاؿی ٗؼاگیؼاف ٣ـتث ة٥ ارزش دیگؼاف ك ٧٠ارت در صٜ جىاد٦ا

غ ةػ٥ ةضػخ کػؼدف ك درؾ ک٥ ٥١٦ ةح٨ا٤٣ػ ٣ض٨م ٦ام یادگیؼم ة٥ ک٨قف در گـحؼش ٠ضیي

 ٦ام ص١ایث گؼد زاٝب ك ظاٝی از ج٧غیغ ةپؼداز٣غ( کؼدف در ٠ضیي
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 پػیؼ ك پؼكرش ظ٨دپ٤غارق ٠ذتث( ٦ایی ظ٨دارزقیا ، ٠ـئ٨ٝیث پؼكرش ا٣ـاف

 پؼكرش اٗؼادم ْٗاؿ ك دارام ركصی٥ ٠كارکث گؼك٦ی ك گـحؼش ركاةي ا٣ـا٣ی(

 ف ةؼام رقغ اؿحْغاد٦ا(رقغ ك ج٨ؿ٥ْ ظالٚیث، ک٤سکاكم، ّال٥ٚ ك ٗؼمث داد

 ةؼام رقغ ك ج٨ؿ٥ْ یک ٣ُاـ ّاً٘ی#٤٦ؼ٦ا $ایساد یک ٨٣ع ّال٥ٚ ك گؼایف ة٥ 

 جؼ اؿث جا ة٥ دؿث آكردف ٠ٛغار زیادم دا٣ف ك اًالّات دا٣ـح٢ چگ٥٣٨ یادگؼٗح٢ ٧٠ٟ

٣ٛف 

 یادگیؼ٣غق

٣ػا در گیؼ٣غق ج٨ا پػیؼ ك ٠تحکؼ ك ظالؽ ك ٣ٛػاد ك جنػ١یٟ ٗؼدیث ْٗاؿ، ظ٨دز٨ش ك ٠ـئ٨ٝیث

گیػؼد(  ا٣حعا  ك ظ٨د ر٦تؼم ك ظ٨دارزیاةی اؿث ك ٠ـئ٨ٝیث یادگیؼم را ظ٨د ة٥ ٧ّػغق ٠ی

٦ایی دارام ٠كکالت زغیغ ؿازگار ک٤ػغ( یادگیؼ٣ػغق كٚحػی در  ٚادر اؿث ظ٨د را ةا ٨٠ْٚیث

٦ا  ق٨د( ای٢ جسؼة٥ ٤٠غ ٠ی ٦ام یادگیؼم ٠٘یغ ة٧ؼق ک٤غ از جسؼة٥ زؼیاف آ٨٠زش ٠كارکث ٠ی

ک٤٤غ ٥٣  ٦ا کار ٠ی ّالیٙ، ا٠کا٣ات، ٣یاز٦ا ك جکاٝیٖ رقغم آ٣اف ٠ح٤اؿب اؿث( آفةا آ٠ادگی، 

ک٤٤غق  ةؼام ج٨ٛیث ظ٨د ك دیگؼاف، ةٞک٥ ةؼام ٠ٛامغ ازح١ػاّی ظػ٨د( اگػؼ قػؼایي جـػ٧یٜ

آ٨٠ز ةؼ کحا   ٦ام ةا٨ٛٝق ظ٨د اؿث( دا٣ف آ٨٠ز ٚادر ة٥ رقغ ج٨ا٣ایی ٤٠اؿب ٗؼا٦ٟ ق٨د، دا٣ف

 ؿث(ك ٠ضح٨ام درؿی صاکٟ ا

ٗؼای٤غ 

 یادگیؼم

آ٨٠زاف از صٙ ا٣حعا  ةؼظ٨ردار اؿث ك اصـاؿػات  اٗحغ دا٣ف آ٣چ٥ در کالس درس اج٘اؽ ٠ی

ق٨د( از اٝگ٨م ٗؼدم ك آ٨٠زش ٔیؼ٠ـحٛیٟ ک٥ رقغ ظ٨دپ٤غارق ك ركاةي  آ٨٠ز ٠ٌؼح ٠ی دا٣ف

 قػ٨د( ةػ٥ ظ٨دآز٠ػایی ك ک٤ػغ، اؿػح٘ادق ٠ی کارآ٠غ، ةا یادگیؼ٣ػغگاف ك ٠ضػیي را جثکیػغ ٠ی

 ق٨د( جكعیل ٗؼدم در آ٨٠زش ة٧ادادق ٠ی

آ٨٠ز ةا ق٘اٗیث، ٠ـػئ٨ٝیث ك دٝـػ٨زم ك  آ٨٠زش ادؼةعف ٠ْٟٞ ک٥ راة٥ٌ ةی٢ ٠ْٟٞ ك دا٣ف

ک٤٤غق ٣یاز٦ا ١٦ػؼاق  ٦ؼکؾ ظالٚیث ظ٨د را پؼكرش د٦غ#، جث٠ی٢زغایی $كاةـحگی ٠حٛاةٜ، 

 اؿث(

٠ضیي 

 یادگیؼم

صحػؼاـ ٠حٛاةػٜ ك ١٦کػارم ك دكؿػحی ٦ام درس آزاد، ٠ضیٌػی ؿؼقػار از اّح١ػاد، ا کالس

# 33.,٧٠ؼ٠ض١غم، $ ک٥ قاگؼد ةح٨ا٣غ اصـاؿات ظ٨د را ةا دیگؼاف در ٠یاف ةگػارد( ٣ض٨م ة٥

٦ا ٠حضؼؾ ٦ـح٤غ ك زام  پػیؼ ک٥ دراف دی٨ار٦ا ك م٤غٝی ٦ام ةؽرگ ةا ٗىایی ا٣ٌْاؼ کالس

 ٠ْٟٞ داةث ٣یـث(

ّالیٙ ك اؿحْغاد٦ایف ةػ٥ کكػٖ  ک٥ قاگؼد ةؼ اؿاس ٣ض٨م ٠ضیٌی ٤ٔی از صیخ ٤٠اةِ، ة٥

 اؿحْغاد ظ٨د ةپؼدازد(

 ج٨ا٣غ یاد ةگیؼد( آ٨٠ز اصـاس ک٤غ ٠ی ز٨م گؼـ، ٠ذتث ك پػیؼ٣غق ک٥ دا٣ف
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ام اؿث ک٥ ٠ك٨ؽ رقغ ٗؼدم اؿث ك ةؼ جغاكـ ٗؼای٤غ یػادگیؼم جثکیػغ  گ٥٣٨ ز٨ یادگیؼم ة٥

 #-4.,ةیاةا٣گؼد،$ ق٨د( ٠ی

 ٣ٛف ٠ْٟٞ

ركد كٝی ا٠ؼك٧٣ػی  گاـ ةا اك ز٨ٞ ٠ی ة٥ ک٤٤غق اؿث ک٥ گاـ رکثک٤٤غق ك ٠كا ٠ْٟٞ ٗٛي جـ٧یٜ

 ک٤٤غق ٣یـث(

٠ْٟٞ در قکٜ دادف ة٥ ٗىام صاکٟ ةؼ کالس درس ٣ٛف دارد( از ًؼیٙ گ٨ش دادف ْٗػاؿ، 

 گػارد( آ٨٠زاف ٠ی ٦ام ارجتاًی را در اظحیار دا٣ف ةؼدارم از ٧٠ارت اٝگ٨م ٤٠اؿب در ة٧ؼق

١٣ایغ ك ةغی٢ جؼجیب ظ٨د ٣یؽ یػک  ةا گك٨دگی ةؼظ٨رد ٠ی٦ام زغیغ  ٠ْٟٞ ٣ـتث ة٥ ا٣غیك٥

 یادگیؼ٣غق اؿث(

٦ام ةػاز ك کـػب  ک٤ػغ جػا ةاةیػاف آزاد ّٛایػغ ك ًػؼح پؼؿػف ٠ْٟٞ ة٥ یادگیؼ٣غق ک١ک ٠ی

 پػیؼ ق٨د( اش، اؿحٛالؿ ركم ك ٠ـئ٨ٝیث اصـاس ظ٨  ك ٠ذتث درةارق جسؼةیات یادگیؼم

 آ٨٠ز ةؼٚؼار ک٤غ( ةی ةی٢ ظ٨د ك دا٣ف٠ْٟٞ ةایغ ةح٨ا٣غ ركاةي ا٣ـا٣ی ك ّاً٘ی ظ٨

ؿػازد(  ٠ْٟٞ در اةؼاز اصـاؿات ك ٨ّاًٖ ظ٨د مغاٚث دارد ك چیػؽم از ٗؼاگیػؼ پ٧٤ػاف ١٣ی

 ک٤غ( ٦ا ك ا٠یاؿ ظ٨د را ةؼ ٗؼاگیؼ جض١یٜ ١٣ی ظ٨اؿث

 آ٨٠زاف در یادگیؼم ؿ٧یٟ اؿث( ک٤غ ك ةا دا٣ف ٠ْٟٞ ٣ٛف اٝگ٨ ةؼام رٗحار ك ّادات را ای٘ا ٠ی

 ٠ضح٨ا ك

د٦ی  ؿاز٠اف

 آف

 ق٨د( ٦ام ق٤اظحی ا١٦یث ةیكحؼم دادق ٠ی ة٥ اةْاد ّاً٘ی ٣ـتث ة٥ ز٤ت٥

 جسؼةیات ٤ْ٠ادار ةؼام ٗؼاگیؼ ةایغ در ٠ضح٨ا گ٤سا٣یغق ق٨د(

٦ام ٗؼاگیؼ ٠غار، ّال٥ٚ ك ا٣گیؽق، ٠ْیار اؿاؿی ك کٞیغم اؿػث کػ٥ ةایػغ در ٠ضحػ٨ا  در ًؼح

 ٠ٞض٨ظ ق٨د(

ر ة٥ دؿث آكردف یک درؾ مضیش از ٨٦یث ظ٨د ك کـب ٤ْ٠ا ك ٠ضح٨ا ةایغ ةح٨ا٣غ اٗؼاد را د

 کارةؼد ٠٘یغ ک١ک ک٤غ(

٦ام ٗؼدم ك جسؼةیات ٗؼاگیؼ ج٨ز٥ ک٤غ ك ک٤سکاكم ک٨دؾ را ةؼا٣گیػؽد  ةایغ ةح٨ا٣غ ة٥ ج٘اكت

 ك ٝػت درك٣ی را در اك ة٥ كز٨د آكرد(

ای٢ ةایػغ ٠ضحػ٨ا ق٨د( ة٤ػاةؼ د٦ی ٤٠اؿب ك ج٨اٝی ٠ضح٨ا، ٨٠زب ٚاةٞیث یادگیؼم ٠ی ؿاز٠اف

 د٦ی ق٨د ک٥ ٤٠سؼ ة٥ ٠حْاٝی قغف ٗؼاگیؼ گؼدد( ام ؿاز٠اف گ٥٣٨ ة٥

ركش آ٨٠زش 

 ك جغریؾ

 ٠ضیٌی پغیغ آكرد ک٥ دراف یادگیؼم، ٗؼاگیؼ ٠ض٨ر زؼیاف داقح٥ ةاقغ(

 یادگیؼ٣غق را در ٗؼای٤غ یادگیؼم درگیؼ ک٤غ#ق٨د $از ركش ْٗاؿ اؿح٘ادق 

ج٨ا٣غ در یػادگیؼم ٠ػؤدؼ ٣ٛػف ای٘ػا  ًالّات ظ٨د ٠ی٦ؼ کؾ ةؼ اؿاس جسار  یادگیؼم ك ا
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ک٤ػغ(  ق٨د ك ٠ْٟٞ قاگؼد را در ةیاف اصـاؿات جؼٔیػب ٠ی ک٤غ( از اٝگ٨م ٗؼدم اؿح٘ادق ٠ی

رؿػغ ك از ًػؼؼ ٠ْٞػٟ ص١ایػث  ٠كکٜ ج٨ؿي قاگؼد ٠ٌؼح ك از ًؼیٙ ةضخ ة٥ ةیػ٤ف ٠ی

 اؿػب اؿػث(٦ػام آ٨٠زقػی ٤٠ # ركش ةازم,3., یة٧ؼ٣گةؼكس ز٨یؾ، جؼز٥١ $ ق٨د( ٠ی

م٨رت گؼك٦ػی  آ٨٠زاف ة٥ ةعن٨ص در دكرق اةحغا ی# ركش جغریؾ ٠كارکحی ک٥ دراف دا٣ف$

٦ػام ١ّٞػی،  ٦ایی ک٥ ٠تح٤ی ةؼ جسار  ركز٠ؼق اؿػث( گؼدش گیؼ٣غ( اؿح٘ادق از ركش یاد ٠ی

٦ام ١٣ایكػی اؿػح٘ادق  ٦ام ٤٦ؼم ك ةازم ٦ام گؼك٦ی، ْٗاٝیث صٜ ٠ـئ٥ٞ ك ٠كارکث، ةازم

 ق٨د( ٠ی

 ةیارزقیا

 آ٨٠ز ارا ٥ ةازظ٨رد مادٚا٥٣ ة٥ دا٣ف

ج٨ا٣غ ة٧حؼی٢ ٨٣ع ارزقیاةی ةاقػغ( ارزقػیاةی جضػث ک٤حػؼؿ ٠ْٞػٟ از ًؼیػٙ  ظ٨دارزیاةی ٠ی

 ق٨د( آ٨٠ز از ظ٨د در صی٢ یادگیؼم ا٣ساـ ٠ی ارزقیاةی دا٣ف

د٤٦غق پایاف ٣حیسػ٥ اؿػث كٝػی  ةؼیٟ( ٠غرؾ ٣كاف ةا ا٠حضاف ك ١٣ؼق ٦یا کارم از پیف ١٣ی

 #(-4.,ةیاةا٣گؼد،$ ٤٠غ اؿث( ٗؼای٤غ یادگیؼم اؿث ک٥ یادگیؼ٣غق ة٥ آف ّال٥ٚادا٥٠ 

زام  گػارم، ج٧٤ا ٤٠تِ ارزقیاةی ٣تاقغ ك از ركصی٥ رٗاٚث ة٥ در دكرق اةحغا ی ة٧حؼ اؿث ١٣ؼق

 رٚاةث اؿح٘ادق ق٨د(

 

 گطایبًِ اًؿبى زضؾی ثطًبهِ ضٍیىطز ًمس

گؼایا٥٣ ة٥ ظاًؼ جثکیغ زیاد  از ركیکؼد٦ام ا٣ـافا٣غ ١ّٞی ٠٨١ّان  ٦ام ٣ُاـ ًؼٗغاراف چارچ٨ 

گؼایا٥٣ ةسام ج٨ز٥ کؼدف ة٥ ا١٦یث ارزیاةی ك جْیی٢ ك ای٤ک٥ آیا  ٦ام آ٨٠زش آر٠اف ةؼ ركش ٦ا آف

٠ک ٣یٜ، $ ٦ا كاْٚان ةؼام پیكؼٗث ك یادگیؼم ٗؼاگیؼ ٠٘یغ ٦ـح٤غ یا ٥٣ ا٣حٛاد کؼد٣غ ای٢ قی٨ق

گؼایا٥٣ را از  ٦ام درؿی ا٣ـاف ک٤٤غ ک٥ ةؼ٣ا٥٠ ك٧٤اد ٠یایاف ازح١اّی پی ةاز ؿاز٣غگی #(4++-

ْی ة٥  کكٖ ١٦غر٥٣ ٣یاز٦ام اصـاؿی ك ازح١اّی ٗؼاگیؼ ٗؼاجؼ رك٣غ جا ةح٨ا٤٣غ ة٥ م٨رت كٚا

# /,+-$ ١٦چ٤ی٢ ةؼك٠ی #(0++-اؿح٨ارت ك كاٝکؼ،$ ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ّغاٝث ازح١اّی ةپؼداز٣غ

گیؼ دیگؼ ركیکؼد٦ا ٦ـحٟ ک٥ ج٨ز٥  ٦ام چكٟ ٥٣ ك ز٤ت٥گؼایا ریؽم ا٣ـاف ٠ْحٛغ ة٥ جؼکیب ةؼ٣ا٥٠

ؼاد از ًؼیٙ را٦کار٦ایی چ٨ف كاصغ٦ام  را ة٥ ؿ١ث پؼكرش ارجتاًات ا٣ـا٣ی ك ٠ضحؼ٠ا٥٣ ٠یاف ٗا

٦ا ك قی٨ق جغریؾ ج٨أـ ةا ٨ٌّٗث ك ١٦غٝی جا ٗؼاگیؼ جك٨یٙ  ٤٠اؿب، کار گؼك٦ی ك ایساد ْٗاٝیث

 ٛادم ١ّٜ ک٤٤غ(ق٣٨غ در کار٦ام ظ٨د ةاّا٥ً٘ ك دیغ ا٣ح
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 گیطی ًتیدِ

ا٣غ ک٥ و٢١ جؼؿیٟ چگ٣٨گی ك صغكد ا٣حٛاؿ  ٦ام درؿی اةؽار ١ّٞی ك ازح١اّی ٣یؼك٤٠غم ةؼ٣ا٥٠

٦ام ١ّٞی آف ٨٠ؿـ٥  ٦ام جؼةیحی یا ة٥ ّتارجی، ؿیاؿث ٦ا، ةیا٣گؼ ٗٞـ٥٘ ك ٦غؼ دا٣ف ك ٧٠ارت

ة٥ ًؼاصی، ٨٣ؿازم ك ریؽم درؿی ا١٦یث دادف  ٣یؽ ٦ـح٤غ( یکی از ٨٠و٨ّات ٧٠ٟ در ةؼ٣ا٥٠

ك ١٦ا٤٦گ ؿاظح٢ ٠ضح٨ا ك  ٦ام درؿی ٠ح٤اؿب ةا ركیکؼد٦ام ةؼ٣ا٥٠ درؿی جسغیغ٣ُؼ در ةؼ٣ا٥٠

٨ًرکٞی ًؼاصی  ة٥ #(32.,كزیؼم، اؿث $٦ام جغریؾ ةا قؼایي در صاؿ جٕییؼ ك ٣ا١ٌ٠ئ٢  ركش

٥٠ اقارق در ةؼ٣ا ٦ا آفةؼ٣ا٥٠ درؿی ة٥ ٗؼای٤غ ٠كعل کؼدف ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ك گ٤سا٣غف 

 #(3-5 31.,ٗحضی كازارگاق، $ ک٤غ ٠ی

آ٨٠ز ارجتاط ةؼٚؼار ک٤غ( ة٥  ةؼ اؿاس ٣حایر ٠ْٟٞ، ةایغ ةؼام ایساد ٣كاط ك ؿاز٣غگی ةا دا٣ف

آ٨٠ز ج٨ز٥ ک٤غ ك ١٣ؼق را ج٧٤ا ٠الؾ ارزقیاةی ٚؼار  کی٘یث آ٨٠زش ك ق٨ر ك ّال٥ٚ ك درؾ دا٣ف

زام صٍ٘ کؼدف  ق درك٣ی را رقغ د٦غ ك ة٥ ١٧ٗیغف ة٣٥غ٦غ( اؿحْغاد٦ام ٧٣٘ح٥ را ةارز ک٤غ ك ا٣گیؽ

٦ام گ٣٨اگ٨ف آ٨٠زش ك از ٠ضیٌی ٤ٔی ةؼام  پػیؼ ةاقغ ك از قی٨ق ةپؼدازد( ًؼح درس ةایغ ا٣ٌْاؼ

٦ام جض١یٞی  جـ٧یٜ ك ج٨ٛیث یادگیؼم اؿح٘ادق ک٤غ ك ة٥ پؼكرش ج٘کؼ ا٣حٛادم ةپؼدازد ك از ا٦ؼـ

د٤٦غق، پغر ك  درؿی ا٣ـا٣گؼایا٥٣ قا٠ٜ ٠ؼةی، دكؿث، ارا ٣٥ٛف ١ْٞ٠اف در ةؼ٣ا٥٠ اؿح٘ادق ٣ک٤غ( 

در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ا٣ـا٣گؼایا٥٣، ٠ؼاصٜ ْٗاٝیث ٠ْٟٞ  #(+++-ٗؼیؼ،$ ك کارگؼ ٗؼ٤٦گی اؿث ٠ادر ١٦کار

ک٤٤غق  ك قاگؼد، قا٠ٜ کاكقگؼم، ركق٤گؼم ك ا٣حٛاؿ اؿث( ٠ْٟٞ در جغریؾ، ٣ٛف جـ٧یٜ

١ی٤اف ة٥ كز٨د آكرد(  ک٤غ در کالس یادگیؼم را دارد ك ؿْی ٠ی درس ٗىایی آک٤غق از اّح١اد ك ًا

ارت   ٣ٛف دا٣ف آ٨٠ز ٦ٟ یک ٣ٛف ٠ض٨رم ك ْٗاؿ اؿث ک٥ در ٨٠و٨ّات ٨٠ردّال٥ٚ ظ٨د، جضث ٣ُ

 پؼدازد ك ٣ض٨ق ارجتاط ٦ٟ ةی٢ ٠ْٟٞ ك قاگؼد، دكزا٣ت٥ ك ٠حٛاةٜ اؿث( ك ٦غایث ٠ْٟٞ، ة٥ ْٗاٝیث ٠ی
 

 هٌبثغ

 قكٟ( چاپ كیؼایف، ا٣حكارات 5ج٧ؼاف ی جؼةیحی(ركا٣ك٤اؿ# -4.,$ یٜاؿ١اّ ةیاةا٣گؼد،

 ؿع٢ ا٣حكارات ٦ا( ج٧ؼاف5 #5 ركا٣ك٤اؿی یادگیؼم ةؼ ة٤یاد ٣ُؼی2/٥.,پارؿا، ٠ض١غ $

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |563 
 

5 ج٧ػؼاف ٠ض١غروػا ة٧ؼ٣گػی، جؼز١ػ٥ اٝگ٦٨ام جػغریؾ( #,3.,٠ارقا $،  ، كیٜ ، ةؼكس ز٨یؾ

  اكّؿ  چاپ . جؼةیث  ک١اؿ  ا٣حكارات

٦ام زغیغ $قؼصی ةؼ ٣ُؼیات  ؿ٨م ٨٦یث درؿی ة٥ # ةؼ٣ا31٥٠.,$ ٨ركش(ٗحضی كازارگاق، ک

 (((آیی٢ ا٣حكارات ٠ْامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی#( ج٧ؼاف5

 گؼا، ٦ام درؿػی ا٣ـػاف قػ٤اظحی ةؼ٣ا٠ػ٥ #( ٠تػا٣ی ٗٞـػ٘ی ك ركاف.4.,اة٨اٝ٘ىػٜ $ٔ٘ارم، 

 ا١ٝٞٞی ٗٞـ٥٘ جْٞیٟ ك جؼةیث در ١ّٜ ١٦ایف ةی٢

٦ام ٤ّامؼ چ٧ارگا٥٣ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠ٌِٛ کارق٤اؿی ةػا  یكیژگ ٢یی# جت33.,$ ٟی٠ؼک٨دؼم، 

ریؽم در آ٨٠زش ّػاٝی،  پژك٦ف ك ةؼ٣ا٥٠ ٗن٤ٞا٥٠ ٦ام کارآٗؼی٤ی( جثکیغ ةؼ پؼكرش ٧٠ارت

 3,),ص  /0ق١ارق 

آ٠ػ٨زاف در ٠ػغارس،  دا٣ف ظ٨دپ٤ػغارق#5 اٗػؽایف 24.,کا٣حیٞغ، زک ػ ٝیکػ٨كٝؽ، ٦اركٝػغ $ 

 ا٣كگاق اٝؽ٦ؼات(جؼز٥١ ؿ٨ؿ٢ ؿیٖ، ج٧ؼاف5 ا٣حكارات د

 ٦ام ةؼ٣ا٠ػ٥ درؿػی، جؼز١ػ٥ ٠ض١ػ٨د ٧٠ؼ٠ض١ػغم، ج٧ػؼاف5 #5 ٣ُؼیػ24٥.,$ پی ٠یٞؼ، زی(

 ؿ١ث ا٣حكارات

اكؿ،  فیؼایػك ؿػ١ث، ا٣حكػارات 5ج٧ػؼاف ریؽم درؿػی( ةؼ٣ا٥٠ # ٠ٛغ٠ات34.,صـ٢ $٠ٞکی، 

 چاپ پ٤سٟ(

 ا٣غیكػ٥، پیػاـ ا٣حكػارات 5ج٧ػؼاف را١٤٦ام ١ّػٜ#($ یدرؿ ریؽم # ةؼ٣ا٥٠-4.,صـ٢ $٠ٞکی، 

 ، چاپ ٦یسغ٦ٟیؼاؿث دكـك

ا٣غاز٦ا، چػاپ  چكػٟ ك ٦ػا کؼدیرك ٦ػا، م درؿی5 ٣ُؼگاق  #( ةؼ٣ا33٥٠.,$ ٠ض٨١د ٧٠ؼ٠ض١ّغم،

 دكـ، ٠ك٧غ5 ا٣حكارات آؿحاف ٚغس رو٨م(

٦ا در ةػػاز٣گؼم  #( كوػػْیث ؿػػ٧ٟ ٠كػػارکث دا٣كػػگاق30.,$ ١٦کػػاراف ك روػػا ٣ػػ٨ركز زادق،

ریؽم در  ریؽم، ٗنػ٤ٞا٥٠ پػژك٦ف ك ةؼ٣ا٠ػ٥ ٣ا٠ػ٦٥ام درؿی ٠ن٨  ق٨رام ّاٝی ةؼ ةؼ٣ا٥٠

 -/ ق١ارق آ٨٠زش ّاٝی،
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