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ّبی لبًًَی ّبی چٌسپبیِ لطثبًی ًمصآهَظاى والؼصسا؛ زاًففطیبز ثی

 ٍپطٍضـ ٍظاضت آهَظـ
 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 1ّٞی زارع ٠ٛغـك  0، ٠ض٨١د میا٠ی/ر٠ىاف میا٠ی، .٠یافز٦ؼا زاز٤گی در، -ّا٥ً٘ ؿاررم،  ,٠ـ٨ْد میا٠ی

 

 چىیسُ

د٦غ آ٨٠زش چ٤غپایػ٥ در ةیكػحؼ کكػ٨ر٦ا ازز١ٞػ٥ ایػؼاف از ٚػغ٠ث ًػ٨ر٣ی ٦ا ٣كاف ٠یةؼرؿی

ِ ردق ٦ا ای٢در ةؼظی از کك٨ر ا٠ا در ایؼاف ك ؛ةؼظ٨ردار اؿث ا٣غ ك ٦ؼچ٤ػغ  قػغق ٦ا ٨٠رد ٔ٘ٞػث كٚا

-از ؿ٨م ٠ـئ٨ٝی٢ ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼارگؼٗح٥ اؿث ا٠ا ةػ٥ ٣ُػؼ ٠ػی جؼم٨ًر زغم در دك ؿاؿ اظیؼ ة٥

م ٦ػام چ٤غپایػ٥ كزػ٨د دارد کػ٥ ج٨زػ٥ كیػژق٦ام ؿاظحارم ٤٦ػ٨ز در کػالسرؿغ ةؼظی وْٖ

١ْٞ٠ػاف ایػ٢  ا٣ػغ کػ٥دادق٣كاف ٦ا پژك٦فةؼظی ًٞتغ( ٠سؼیافج ةؼ٣ا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث ایؼاف را ٠ی

 ك درک١حػؼ از قػٕٜ ظػ٨د راوػی ٦ـػح٤غ  ،پای٥جک٦ام ٦ا ٣ـتث ة٥ ١٦کاراف ظ٨د در کالس ردق

کػ٥ در  درصاٝی (#441,$ 2ةؼ٣ػؼ ك ٠٢اؿػا٣ػغ زیػادم ٨٠ازػ٥ ٠كکالت ةا ٠غیؼیث کالس جغریؾ ك

غا٠ات ٠ذتحی در ای٢ ز٠ی٥٤ م٨رت گؼٗحػ٥ اؿػث کػ٥  م كؽا٣غك٣ ، ٠ا٤٣غ٦ام دیگؼکك٨ر ٗیٞیپی٢ ٚا

در پػژك٦ف  یػ٢ کكػ٨ر٦ا قػغق اؿػث(چ٤غپای٥ در ا ٦امکالس٤٠ح٧ی ة٥ دكرق زغیغم در جاریط 

٦ام ؿػاظحارم ٦ا در ظن٨ص كز٨د وْٖصاوؼ ؿْی قغق اؿث جا و٢١ از٣ُؼ گػرا٣غف پژك٦ف

 ارا ٥ گؼدد( ٦ا آف٦ام چ٤غپای٥، را٦کار٦ام ز٧ث از ٠یاف ةؼداقح٢ ك ٚا٣٨٣ی در کالس

                                                           
كپؼكرش ق٧ؼؿحاف در٠یاف، ظؼاؿاف  ق٤اؿی جؼةیحی ك ٗؼ٤٦گی قأٜ در ٠غیؼیث آ٨٠زشکارق٤اس ارقغ ركاف(  ,

 م ٠ـئ٨ؿ#$٨٣یـ٤غق ز٨٤ةی، ایؼاف
 ةغ٣ی ك ٠غرس دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف، ظؼاؿاف ز٨٤ةی، ایؼاف کارق٤اس ارقغ جؼةیث(  -
 کارق٤اس آ٨٠زش ک٨دکاف اؿحذ٤ایی ك ٗؼ٤٦گی، در٠یاف، ظؼاؿاف ز٨٤ةی، ایؼاف(  .
 ، ظؼاؿاف ز٨٤ةی، ایؼافٗؼ٤٦گی(  /
 ، ظؼاؿاف ز٨٤ةی، ایؼافٗؼ٤٦گی(  0
 ی دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، ٠ؼکؽ ٧٣ت٤غافّى٨ ٦یئث ١ّٞ(  1

, Mason & Burns 
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 ّبی لبًًَی.هؼلوبى، ظؼف یتَاًوٌسؾبظّبی چٌسپبیِ، ولیسی: والؼ ّبی ٍاغُ
 

 هِهمس

قغق اؿث ک٥ ةؼظی از  ٦ام ٠عحٖٞ در کك٨ر٦ام ٠عحٖٞ ق٤اظح٥ ٦ام درس چ٤غپای٥ ةا٣اـ کالس

٦ا ةا  ای٢ ردق #(440,، ,١ْٞ٠ی، جک اجاٚی، ٠عحٞي $كی٢١٤ة٥ قؼح زیؼ اؿث5 جؼکیتی، جک ٦ا آف

٦ا در  گ٥٣٨ ردق ر٦تؼم دك یا چ٤غ کالس را یک ٠ْٟٞ ةؼ ٧ّغق دارد( ای٢  ٦ؼ ٣ا٠ی ک٥ ٦ـح٤غ،

یاٗح٥  ج٨ؿ٥ْ گؼٗح٥ جا کك٨ر٦ام ج٨ؿ٥ْ م کك٨ر٦ا از کك٨ر٦ام درصاؿ حٟ آ٨٠زقی ٥١٦ؿیـ

ج٨ؿ٥ْ ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼارگؼٗح٥  ٦ا ةیكحؼ در کك٨ر٦ام درصاؿ گ٥٣٨ ردق م ای٢ا٠ا ١ّغق كز٨د دارد؛

ؽایف ٣ؼخ ٠كارکث در آ٨٠زش ١٦گا٣ی ك  گ٥٣٨ ردق م ای٢اؿث( ّٞث ج٨ؿ٥ْ ٦ا در ای٢ کك٨ر٦ا، ٗا

آ٨٠زاف اؿث( ٦ا ةؼام دا٣ف م ای٢ ردقكپؼكرش ك ٨ٗایغ ةا٨ٛٝق ٦ام آ٨٠زش٦ف ٦ؽی٥٤اةحغایی، کا

٦ام چ٤غپای٥، ٨ٌٞ٠  ١ْٞ٠اف ك کارق٤اؿاف آ٨٠زقی ٣یـث ا٠ا در ةؼظی قؼایي ٦ؼچ٤غ کالس

٠ذاؿ جؼاکٟ  ٨٤ّاف ٦ا اؿح٘ادق ق٨د( ة٥ گ٥٣٨ ردق رؿغ جا ازای٢ظیٞی وؼكرم ك ٨ْٛ٠ؿ ة٥ ٣ُؼ ٠ی

آ٨٠زاف، ک١ت٨د ١ْٞ٠اف ك دریٜ ٠اٝی ك اٚحنادم ةاّخ ركم جْغاد دا٣ف ز١ْیث، کا٦ف کٟ

٦ا ٚتٜ ای٢  از ٠غت ٦ا چ٤غپای٥ قغق اؿث( ٦ام آ٨٠زقی ة٥ ؿ١ث جثؿیؾ ردق آكردف ؿیـحٟ

٦ا در ؿیـحٟ آ٨٠زقی ایؼاف ٣یؽ كز٨د داقح٥ اؿث( ةؼ اؿاس آ٠ار رؿ١ی كزارت  ردق

ای٥ در کك٨ر دایؼ اؿث ک٥ ١ّغجان ی٤ْی ٦ؽار کالس درس چ٤غپ 0/كپؼكرش، صغكد  آ٨٠زش

 #(34.,ا٣غ $ٗىٞی،  قغق در ٤٠اًٙ ركؿحایی جكکیٜ ٦ا آفدرمغ  43*10

-٦ام چ٤غپای٥ ٠یؽاف آ٠ادگی ١ْٞ٠اف اؿث( پژك٦فم کالس ٦ام ٧٠ٟ درز٠ی٥٤یکی از ةضخ

در ک٤٤غ، ةیكحؼی٢ ٠كکالت را ٦ام چ٤غپای٥ جغریؾ ٠ی ا٣غ ١ْٞ٠ا٣ی ک٥ در کالس٦ا ٣كاف دادق

٦ام  ا٣غ( كٚث ا٣غؾ ك ٠ضح٨ام زیاد کحا  یادگیؼم داقح٥)کالس درس ك ٠غیؼیث ٗؼای٤غ یادد٦ی

ك ١٦ی٢ ا٠ؼ  جا#؛ک٤غ $٣ٜٛ در آٚازادق، ةی ٦ام چ٤غپای٥ را دچار ٠كکٜ ٠ی درؿی ١ْٞ٠اف کالس

ث کی٘یث آ٨٠زش ١ْٞ٠اف قغق اؿث $ ٦ا # ّالكق ةؼ ای٢ پژك٦ف441, ،ةؼ٣ؼ ك ٠٢اؿ٤٠سؼ ة٥ ٗا

                                                           
, Veenman 
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٦ام چ٤غپای٥ ٠ك٨ٕؿ جغریؾ ٦ـح٤غ م ای٢ ٨٠و٨ع اؿث ک٥ ١ْٞ٠ا٣ی ک٥ در کالس د٤٦غق ف٣كا

ةا ٣گؼقی ٤٠٘ی ة٥ کار ظ٨د  ٦ا آف# ١٦چ٤ی٢ 441,اؿحؼس قٕٞی ةیكحؼم داقح٥ $كیی٢١٤، 

# ك +,+-، -٣ٜٛ در ةؼاكف 441,؛ كیی٢١٤، 441,؛ ٠اؿ٢ ك ةؼف، 0++-، ,٣گؼیـح٥ $ٝیحٜ

 ةا #(.,+-، .٣غار٣غ $ک٨ؿحیا، کی٨ك٣سا، ٠اکـ٨ؿ ك ک٨یی٤ی ٨ًرکٞی روایث قٕٞی ٤٠اؿتی ة٥

٦ام چ٤غپای٥ ق٨د ک٥ چؼا ١ْٞ٠ی٢ در کالسج٨ز٥ ة٥ آ٣چ٥ در ةار ذکؼ قغ ای٢ ؿؤاؿ ٠ٌؼح ٠ی

 ا٣غ؟ج٨ٗیٙ چ٤غا٣ی ٣غاقح٥

 ضٍـ

-پژك٦ف ظارزی ٨٠ردةضخ ك ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث ك در٧٣ایث چاٝف +.در ای٢ پژك٦ف ةیف از 

٦ام چ٤غپای٥ ٨٣یـ٤غگاف پژك٦ف صاوؼ، ةاّخ ّغـ ج٨ٗیٙ ١ْٞ٠اف در کالس ٦ایی ک٥ از دیغ

٦ام ؿاؿ در کالس +,قغق، اؿحعؼاج گؼدیغ( و٢١ ای٤ک٥ ظ٨د ٨٣یـ٤غگاف ٣یؽ ؿاة٥ٛ جغریؾ 

 ا٣غ(٦ا را درؾ کؼدقم٨رت ٠ضـ٨س ای٢ چاٝف چ٤غپای٥ داقح٥ ك ة٥

 گیطی ًتیدِ ٍ ثحث

٦ام ا٠ٜ ٠حْغدم در ّغـ ٨٠ٗٛیث ١ْٞ٠اف کالس٦ام ٠عحٖٞ ٣كاف داد ک٥ ٨ّةؼرؿی پژك٦ف

چ٤غپای٥ ٣ٛف دارد( اكٝی٢ ّا٠ٞی ک٥ ةایغ ة٥ آف ج٨ز٥ داقث ای٢ اؿث ک٥ ٨٠ٗٛیث ١ْٞ٠ی٢ در 

٦ام اك در ٠غیؼیث ٗؼآی٤غ یادد٦ی ك چیؽ ة٥ ٠یؽاف آ٠ادگی ك ج٨ا٣ایی ٦ا چ٤غپای٥ ٚتٜ از ٥١٦ ردق

٦ا ك ٣یاز٦ام م كیژگیام درةارق#، ٠ٌا٥ْٝ+43,$ /٦ا ةـحگی دارد( ةا٣غم یادگیؼم ای٢ کالس

ک٤٤غگاف اّالـ کؼد٣غ پای٥ در ا٣گٞیؾ، ک١ٞتیا ك کا٣ادا ا٣ساـ داد، ج١اـ قؼکث٦ا چ٤غ ١ْٞ٠اف ردق

٦ا  گ٥٣٨ ردق جؼی٢ ٨ّا٠ٜ ٨٠ٗٛیث در ای٢د٦ی از ٧٠ٟ ك ؿاز٠اف ریؽمدر ةؼ٣ا٥٠ ٦ا آفک٥ ج٨ا٣ایی 

ق٨د( ٦ام ١ْٞ٠ی٢ ٣ادیغق گؼٗح٥ ٠یقغق ك ج٨ا٣ایی اِٚاک٨٤ف ٨٠رد ٔ٘ٞث كاؿث( ٨٠و٨ّی ک٥ ٦ٟ

كپؼكرش ایؼاف چ٤ا٣چ٥ قعنی دك ؿاؿ ا٣ح٧ایی ظغ٠حف را در  چؼاک٥ ٠ٌاةٙ ٨ٚا٣ی٢ آ٨٠زش

                                                           
, Little 

- Brown 

. Kucita; Kivunja; Maxwell & Kuyini 
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ام ةاقغ ١٦اف صٙ م٨رجی ة٥ اج١اـ ةؼؿا٣غ ک٥ در پـث ؿاز٠ا٣ی ٠غیؼیث یا ٠ْاك٣ث ٠غرؿ٥

د( ای٢ ٨٠و٨ع ةاّخ قغق جا ١ْٞ٠ی٤ی ٠غیؼیث كم ةؼام ؿاٝیاف ةاز٣كـحگی كم ةؼٚؼار ظ٨ا٦غ ة٨

ا٣غ ةؼام ةؼظ٨ردار قغف از پای٥ گػرا٣غق٦ام جکک٥ قایغ ج١اـ دكراف ظغ٠ث ظ٨دش را در کالس

ام قؼكع ة٥ ٦ام چ٤غپای٥ ؿؼازیؼ ق٣٨غ ك ةغكف ٦یا جسؼة٥ؿ٨م کالس ص٨ٛؽ ة٥ ای٢ اوا٥ٗ

٦ام چ٤غپای٥ آ٨٠زاف کالسفةی٢ ای٢ دا٣ ٦ا ١٣ای٤غ( پؼكاوش اؿث ک٥ درای٢ آ٨٠زش در ای٢ ردق

م دكـ ٣یؽ ١ْٞ٠ی٤ی ق٣٨غ ك در ك٥ٞ٦م اكؿ ٚؼةا٣ی ای٢ وْٖ ٚا٣٨٣ی ٠ی٦ـح٤غ ک٥ در ك٥ٞ٦

ا٣غ ك ةْغ از ةاز٣كـحگی ٦یا ج٘اكجی ٦ام چ٤غپای٥ ظغ٠ث کؼدق٦ـح٤غ ک٥ ؿاٝیاف ؿاؿ در کالس

 ٦ا گػرا٣غق ٣غارد( ةا اقعامی ک٥ دك ؿاؿ ا٣ح٧ایی ظغ٠حف را در ای٢ ردق

٦ام چ٤غپای٥ ةایغ ة٥ آف ج٨ز٥ دك٠ی٢ ّا٠ٞی ک٥ در پاؿط ة٥ ّغـ ٨٠ٗٛیث ١ْٞ٠اف در کالس

م درؿی جٕییؼ در ةؼ٣ا٥٠ داقث وْٖ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ك ٣ت٨د آگا٦ی در ای٢ ز٠ی٥٤ اؿث ة٤اةؼای٢

$ٝیحٜ  ٦ایی اؿث ک٥ ةایغ ةؼداقح٥ ق٨دجؼی٢ گاـ٦ام چ٤غپای٥ ةاقغ یکی ٧٠ٟآ٨٠زاف کالسدا٣ف

٦ا چ٤غپای٥ را  م درؿی ٠ٞی آ٨٠زش اةحغایی در صاؿ صاوؼ جغریؾ در ردقچؼاک٥ ةؼ٣ا٥٠ #(0++-

# دریاٗث ک٥ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠ٞی ةؼام +,+-؛ ٣ٜٛ در ةؼاكف، ,++-ةعكغ( ٝیحٜ $ؿ٨٧ٝث ١٣ی

ج٨اف ای٢ دؿح٥ از جٕییؼات را جضث ٨٤ّاف دیگؼ ٠ی ّتارت ة٥ قغق اؿث؛ پای٥ ًؼاصی ٦ام جک کالس

م درؿی، ٨٠اد آ٨٠زقی، #، ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ةؼ٣ا0٥٠++-٠ضح٨ا ةیاف کؼد( ٝیحٜ $ ؿازمیکپارچ٥

 ک٤٤غ؛پای٥ پكحیتا٣ی ٠ی٦ام جک٦ام ارزیاةی، ٥١٦ ك ٥١٦ از کالسآ٠ادگی ١ْٞ٠اف ك ؿیـحٟ

م درؿی ةایغ ةا ك ای٢ جْغیٜ یا ا٣ٌتاؽ ةؼ٣ا٥٠ م درؿی جْغیٜ ق٨د؛ة٤اةؼای٢ ةایغ ای٢ ةؼ٣ا٥٠

-ة٤اةؼای٢ ٠ی #؛+,+-١ٞاف ك کارق٤اؿاف در ؿٌش ٠ٞی ا٣ساـ ق٨د $ةؼاكف، ١٦کارم ٠كحؼؾ ٠ْ

٦ام چ٤غپای٥ جٌتیٙ ٨١٣د م درؿی کالسپای٥ را ةؼ اؿاس ةؼ٣ا٦٥٠ا جک م درؿی ردقج٨اف ةؼ٣ا٥٠

# ک٥ در کك٨ر ة٨جاف ا٣ساـ .,+-#( ّالكق ةؼ ای٢ در پژك٦ف ک٨ؿحیا ك ١٦کاراف $0++-$ٝیحٜ، 

 ٦ا آف٦ایی ک٥ ٣ـتث ة٥ آ٨٠زش ٦ا آفد ای٢ ؿؤاؿ ٚؼار گؼٗح٤غ ک٥ ٣ُؼ قغ، دا٣كس٨ ١ْٞ٠اف ٨٠ر

ةیاف کؼد٣غ ک٥ ای٢  ٦ا آفدرمغ  +3ةی٤٤غ چیـث؟ ز٧ث جغریؾ در ٠غارس چ٤غپای٥ ٠ی

ظ٨ا٤٦غ در ٠غارس ١٣ی ٦ا آف٦ا ١٦چ٤ی٢ ٣كاف داد ک٥ ٦ا ٣اکارآ٠غ ك ٣ا٨ٌٞ٠  اؿث( پاؿطآ٨٠زش
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ک٥  گؼاف ة٨د٣غ ک٥ در یک کالس ٗاٚغ ا٠کا٣ات $درصاٝی٣ ٦ا آفچ٤غپای٥ جغریؾ ک٤٤غ؛ زیؼا 

 ٦ا آفظ٨ةی ا٣ساـ د٤٦غ(  آ٨٠زاف ة٥ا٣غ# ٠ـئ٨ٝیث ظ٨د را در ةؼاةؼ دا٣فآ٨٠زش رزـ را ٣غیغق

م درؿی آ٨٠زش اةحغایی کك٨رقاف اگؼ ٨٠رد ةازةی٤ی ٚؼار گیؼد، ٠٘یغجؼ ك  ٠ْحٛغ ة٨د٣غ ک٥ ةؼ٣ا٥٠

ؿث ک٥ آ٨٠زش اةحغایی کك٨ر ٠ا در ةضخ ٠غارس چ٤غپای٥ ٠ؤدؼجؼ ظ٨ا٤٦غ ة٨د ك ای٢ ٨٠و٨ّی ا

قغت ة٥ آف ٣یاز٤٠غ اؿث( ٠ؼكرم ةؼ كاصغ٦ام درؿی گػرا٣غق قغق ج٨ؿي دا٣كس٨ ١ْٞ٠اف  ة٥

د٦غ ک٥ ٠حثؿ٘ا٥٣ ٦یا كاصغ درؿی در ارجتاط ةا كپؼكرش اةحغایی ٣كاف ٠ی م آ٨٠زشرقح٥

 ٠غارس چ٤غپای٥ كز٨د ٣غارد(

ق٨د( چؼاک٥ ةعف ؿ٠٨ی٢ ّا٠ٜ ّغـ ٨٠ٗٛیث ١ْٞ٠اف ٠ضـ٨  ٠ی ٣ت٨د ا٠کا٣ات آ٨٠زقی ٣یؽ

ج٨ز٧ی از ١ْٞ٠اف ٠كکالجی از ٚتیٜ ّغـ دؿحؼؿی ة٥ ٤ٗاكرم آ٨٠زقی ٠ذٜ در دؿحؼس  ٚاةٜ

ّالكق  ةؼ٣غ(٣ت٨دف کا٠پی٨جؼ ك ای٤حؼ٣ث ك ّغـ دؿحؼؿی ة٥ ظغ٠ات ٠كاكرق ك ٨٠اد آ٨٠زقی ر٣ر ٠ی

٦ام چ٤غپای٥، ٦ام آ٨٠زقی کالس٠ح٤اؿب ةا ةؼ٣ا٥٠ ٦امةؼ ای٢ ٣ت٨د ٤٠اةِ آ٨٠زقی ٠ذٜ کحا 

ج٨ز٥ كاٝغی٢ در پكحیتا٣ی از ٨٠ٗٛیث ٗؼز٣غا٣كاف ك صٜ  آ٨٠زاف، ٠كکٜ زٞبجْغاد کٟ دا٣ف

٦ا ك ٠كکالجی ة٨د ک٥ ٠كکالت ٠غرؿ٥ ك ٠كکالت ٠ؼة٨ط ة٥ جْا٠ٜ ةا ١٦کاراف ازز٥ٞ١ چاٝف

 #(4++-، ,١ْٞ٠اف ةا آف ٨٠از٥ ة٨د٣غ $ؿاگ، ؿاكاس ك ؿؽار

 ّب پیكٌْبز

٦ا چ٤غپای٥، ١ْٞ٠اف  كیژق در ردق ک٥ یکی از ٨ّا٠ٜ ةـیار جثدیؼگػار ةؼ زؼیاف آ٨٠زش، ة٥ ازآ٣سایی

ؽایف کی٘یث جغریؾ ٠ـئ٨رف ةایغ ص١ایثةاق٤غ، ة٤اةؼای٢ پیك٧٤اد ٠ی٠ی ٦ام ق٨د ز٧ث ٗا

كپؼكرش  ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ٦ا ا٣ساـ د٤٦غ( ّالكق ةؼ ای٢ ةایغ ٠سؼیافج ٠اٝی ةیكحؼم از ١ْٞ٠ی٢ ای٢ ردق

-٠ی ٦ا آف٠ذاؿ  ٨٤ّاف م ةیح٨ج٥ $ؿاک٢ قغف# کؼدف ١ْٞ٠ی٢ در ركؿحا٦ا را ٗؼا٦ٟ ک٤٤غ، ة٥ز٠ی٥٤

ق٨د جا ٠ْٟٞ ج٨ا٤٣غ ٣ـتث ة٥ ةؼٚؼارم صٙ ةیح٨ج٥ ةؼام ای٢ ١ْٞ٠اف اٚغاـ ک٤٤غ ای٢ کار ةاّخ ٠ی

ؼ ایساد ارجتاط ّاً٘ی ١ّیٙ ةا م ةیكحؼم ةؼام ٠ا٣غف در ركؿحا را داقح٥ ةاقغ ك ّالكق ةا٣گیؽق

-کارم، ٣ـتث ة٥ ةؼًؼؼ کؼدف ٠كکالت جضنیٞی اصح١اٝی دا٣فآ٨٠زا٣ف در ؿاّات ةیدا٣ف

                                                           
, Sag; savas & sezar 
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ریؽم ک٤غ( رزـ ة٥ ةؼ٣ا٥٠ ًؼح٦ام ٨ٗؽکالس ٦ا آفآ٨٠زاف در اكٚات ٗؼأث اٚغاـ کؼدق ك یا ةؼام 

٦غ کؼد چؼاک٥ در ذکؼ اؿث در ٣ُؼ گؼٗح٢ مؼؼ ا٠حیاز ةیح٨ج٥ ٦یا دردم را دكا ٣ع٨ا

 ق٨د(ؿاررم ج٨ز٧ی ١٣ی دادق ك ة٥ امٜ قایـح٥ ٣یؼك٦ا ا٠حیاز زایگاق ظ٨د را ازدؿث د٦ی ؿاز٠اف

٦ا را ٣غار٣غ،  ک٥ در ٠ٌاٝب ةار ذکؼ قغ ةیكحؼ ١ْٞ٠اف آ٠ادگی رزـ ةؼام ركیاركیی ةا ای٢ ردق چ٤اف

٦ام  ک٤٤غ، ةیكحؼ ٠ؼجتي ةاکالس٠ْٟٞ یا دا٣كکغق کـب ٠ی دیگؼ آ٣چ٥ در ٠ؼاکؽ جؼةیث ّتارجی ة٥

ج٨اف،  آ٨٠زاف اؿحذ٤ایی $کٟگ٥٣٨ ک٥ ةؼام دا٣ف ق٨د ١٦افة٤اةؼای٢ پیك٧٤اد ٠ی پای٥ اؿث؛جک

٦ا چ٤غپای٥ ٣یؽ ٣ـتث  ٠ْٟٞ كیژق ة٥ كز٨د آ٠غق، در ظن٨ص ردق ٠ا٣غق#، ٠ؼاکؽ جؼةیث ٣اق٨٤ا ك ّٛب

غاـ ک٤٤غ جا قا٦غ آ ة٥ ایساد ٠ؼاکؽ جؼةیث ٨٠زگاراف پؼج٨اف ك ٠حعنل در ای٢ ٠ْٟٞ ٠ـحٜٛ ٚا

٨ًر ٠ـحٜٛ كز٨د ٣غاقح٥ ةاقغ در ٠ؼاکؽ  ز٠ی٥٤ ةاقیٟ( اگؼ ایساد ٠ؼاکؽ آ٨٠زقی ةؼام ١ْٞ٠اف ة٥

٦ام م آ٨٠زش اةحغایی دركؿی در راة٥ٌ ةا ركش٠ْٟٞ ّادم ةؼام دا٣كس٨ ١ْٞ٠اف رقح٥ جؼةیث

چ٤ی٢ در ٣ُؼ گؼٗح٢ ؿاة٥ٛ ٦ا چ٤غپای٥، اظحناص د٤٦غ( ٦ٟ ٦ام ٠غیؼیحی ردقجغریؾ ك قی٨ق

ؿاؿ ظغ٠ث  +,٠ذاؿ ة٥ ازام ٦ؼ  ٨٤ّاف ٦ا از ا١٦یث ظاص ةؼظ٨ردار ق٨د( ة٥ جغریؾ در ای٢ ردق

٦ام چ٤غپای٥ یک ؿاؿ ة٥ ؿ٨اةٙ ظغ٠حی ٗؼد اوا٥ٗ ق٨د( ا٠یغ اؿث ةا ٤ّایث ٠ـئ٨ٝی٢ در کالس

 ٦ام چ٤غپای٥ ةاقیٟ(كپؼكرش قا٦غ دگؼگ٣٨ی کالس آ٨٠زش

كر  كپؼكرش ز٤ا  آٚام ٤٧٠غس دی٥١ ز ٠ْاك٣ث آ٨٠زش اةحغایی كزارت آ٨٠زشدر پایاف ٣یؽ ا

ا٣غ جٛغیؼ ٦ام چ٤غپای٥ ا٣ساـ دادقم کالس ام درز٠ی٥٤ک٥ در دك ؿاؿ اظیؼ اٚغا٠ات ٠ؤدؼ ك ؿاز٣غق

 ق٨د(ك جكکؼ ٠ی

 

 هٌبثغ
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٦ا م ّٞث#( ٧٠ازؼت ز٨ا٣اف ركؿحایی، ٠ٌا30٥ْٝ.,اةیا٥٣، ٠ض١غصـی٢ ك ًا٦ؼظا٣ی، ٧٠غم $زارّی

 (.,).، /٦2ام ٠ؤدؼ ةؼ آف، رقغ آ٨٠زش زٕؼاٗیا، ك ّا٠ٜ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |571 
 

Aghazadeh,Moharram (visited at -+,0*,+*+/).National Curriculum 

Adaptation Model for Multi-grade Classrooms, Center for Educational 

Planning and Development (CEPD), ,-,2. 

Brown, B. (-+,+). Multigrade Teaching A Review of Issues, Trends and 

Practices Implications for Teacher Education in South Africa.South 

Africa: The Centre for Education Policy Development (CEPD) (Pty) 

Ltd Johannesburg, 03---. 

Coskun, A; Metin, M; Bülbül, B & Kaleli, G. (-+,,) A study on 

developing an attitude scale towards multi-grade Classrooms for 

elementary school teachers. Social and Behavioral Sciences, ,0, -2..–

-2.2. 

Kucita, p; Kivunja, c; Maxwell, T. W & Kuyini, B. (-+,.). Bhutanese 

stakeholders‘ perceptions about multi-grade teaching as a strategy for 

achieving quality universal primary education. International Journal 

of Educational Development, .., -+1–-,- 

Little, A. (-++0) Multi-grade teaching - A review of research and practice 

– Education, 

Mason, D.A. & Burns, R.B. (,442). Reassessing the effects of 

combination classes Educational Research and Evaluation, . (,), ,–0.. 

Sag, R; Savas, B; & Sezer, R. (-++4). Birlestirilmis sınıflarda ögretim 

dersi uygulamalarının etkililigi ve Burdur‘da birlestirilmis sınıflar 

uygulaması. Lnnü  ػniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, ,+(,),.2-01 

Veenman, S. (,440). Cognitive and non-cognitive effects of multi-grade 

and multi-age classes, Review of Educational Research, 1/ (/). 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

