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پصیط ثط ضظبیت تحصیلی ٍ پیكطفت زضؾی ٍ یبز  ًمف تسضیؽ اًؼؽبف

 اضی زضؼ ػلَم تدطثی زٍضُ اثتسایی قْطؾتبى ؾطپل ظّبةز
 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

,٨ؿ٨مٗؼا٣ک ٠
 -روا ٠ض١غمك   

 

 چىیسُ

پػیؼ ةؼ روایث جضنیٞی، پیكؼٗث  ای٢ پژك٦ف ةا٦غؼ ةؼرؿی ك جْیی٢ ٣ٛف جغریؾ ا٣ٌْاؼ

آ٨٠زاف پای٥ قكٟ اةحغایی قکٜ گؼٗث( ةغی٢ ٨ُ٤٠ر ةا  درؿی ك یاد دارم درس ٨ّٞـ جسؼةی دا٣ف

م  ٣٘ؼ از زا٥ْ٠ ,0د آز٨٠ف ك گؼكق ک٤حؼؿ، جْغا پؾ –آز٨٠ف  اؿح٘ادق از ركش قت٥ آز٠ایكی ةا پیف

ة٥  .4)/4آ٨٠زاف پای٥ قكٟ اةحغایی ق٧ؼؿحاف ؿؼپٜ ز٦ا  در ؿاؿ جضنیٞی  ٣٘ؼم دا٣ف +0/

٣٘ؼ# ك ک٤حؼؿ  1-ك ة٥ قکٜ جنادٗی در دك گؼكق آز٠ایف $ ٦ام در دؿحؼس ا٣حعا  م ٥٣٨١٣ قی٨ق

در ةعف روایث گیؼم ٠حٕیؼ٦ا در ای٢ ٠ٌا٥ْٝ  ٣٘ؼ# ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ٚؼار گؼٗح٤غ( اةؽار ا٣غازق 0-$

# ة٨د ک٥ 23.,م پؼؿك٤ا٥٠ روایث جضنیٞی ةضؼا٣ی ك ز٨کار $ یاٗح٥ م جْغیٜ جضنیٞی، ٥٣٨١٣

ؿٌضی ٝیکؼت اؿث( در دك ةعف پیكؼٗث درؿی ك یاد دارم ٣یؽ از دك  /گ٨ی٥ در ًیٖ  0,دارام 

٨ـ اؿح٘ادق گؼد 1قغق ةؼ اؿاس ؿ٨ٌح  ؿؤاٝی ج٧ی٥ +-م  آز٨٠ف ٠ضٛٙ ؿاظح٥ یغ( گا٥٣ ق٤اظحی ٞة

٦ا، ا٣ضؼاؼ ٠ْیار،  ٦ام $٠یا٣گی٢، ج٘اوٜ ٠یا٣گی٢ ٦ام ای٢ آز٨٠ف ةا اؿح٘ادق از آ٠ارق ج٨میٖ دادق

٦ا، ةا اؿح٘ادق از جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ م٨رت  كجضٞیٜ دادق ك ٨١٣دار# ك جسؽی٥ ک١حؼی٢ ك ةیكحؼی٢ ١٣ؼق

٥ ٣كاف داد ک٥ جغریؾ ا٣ٌْاؼ ؿ٨ـ ة٥ ٠یؽاف پػیؼ در ٚیاس ةا ركش ٠ؼ گؼٗث( ٣حایر ای٢ ٠ٌاْٝ

# 06F-*4,ك  6Sig+*+++#، پیكؼٗث درؿی $16F,*.3ك  6Sig+*+++ةیكحؼم روایث جضنیٞی $

 آ٨٠زاف ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ را جضث جثدیؼ ٚؼار دادق اؿث( # دا٣ف6F/-*,0ك  6Sig+*+++ك یاد دارم $

یـبز   پیكـطفت زضؾـی،   پصیط، ضظبیت تحصـیلی،  ّبی ولیسی: تسضیؽ اًؼؽبف ٍاغُ

 زاضی، ػلَم تدطثی

                                                           
 frnkmosavi@yahoo.comاؿحادیار گؼكق ٠غیؼیث آ٨٠زقی، كاصغ کؼ٠ا٣كاق، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، کؼ٠ا٣كاق، ایؼاف  (,
 زقی، كاصغ کؼ٠ا٣كاق، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، کؼ٠ا٣كاق، ایؼافارقغ جک٨ٝ٨٤ژم آ٨٠ کارق٤اس(  -
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٦ایی اؿث ک٥ ا٣ـاف از دیؼةاز ةا آف ؿؼكکار داقح٥ اؿث( ٨ُ٤٠ر ٧٣ایی از آ٨٠زش  آ٨٠زش از ٥ٝ٨ٛ٠

ك جغریؾ، رؿیغف ة٥ یادگیؼم ة٧حؼ اؿث ك ای٢ ٦غؼ ز٠ا٣ی جضٛٙ ظ٨ا٦غ یاٗث ک٥ ٗؼآی٤غم 

آ٨٠زاف داقح٥ ةاقیٟ $ز٨یؾ ك  اؿاؿی ك ام٨ٝی، در ا٣حعا  ك ارا ٥ ٠ضح٨ام درؿی ةؼام دا٣ف

یادگیؼم ة٥ قکٜ )٦ام یادد٦ی ٦ا ك ركش #( ةؼ ای٢ اؿاس، قی٨ق1/، ص ١,442کاراف، ٦

٦ام ا٣حٛاؿ ك جتادؿ  م گػقح٥ جٕییؼ کؼدق اؿث( ٤٠اةِ اًالّاجی، راق ج٨ز٧ی ٣ـتث ة٥ دك د٥٦ ٚاةٜ

قغق اؿث  گیؼم اًالّات ٠ا ٣یؽ ٠ح٤اؿب ةا ای٢ جٕییؼات، دگؼگ٨ف ك چگ٣٨گی قکٜ اًالّات

 #(3، ص 4++-١٦کاراف، ك  ,$دی٨یغ ؿ٨ف

ؽایف پیچیغگی، آ٨٠زش در ز٧اف ا٠ؼكز را ةا چاٝف ٦ام زغیغم ركةؼك  جٕییؼات ؿؼیِ ك ٗا

كپؼكرش ٠ٌؼح گؼدیغق اؿث( آگا٦ی رك ة٥ رقغ  ٦ام زغیغم در آ٨٠زش ؿاظح٥ اؿث ك ظ٨اؿح٥

تٙ ةا ٨ُ٤٠ر ١ّٞکؼد دٚیٙ ك ٤٠ٌ آ٨٠زاف ة٥ از وؼكرت جٕییؼ ك ة٧ت٨د قؼایي آ٨٠زقی ةؼام دا٣ف

ْی ز٣غگی، ة٥ ك ١٦کاراف،  -یاـ)قغف اؿث $ةار ٨ًر ٠غاكـ در صاؿ جٕییؼ ك ٠ٌؼح قؼایي كٚا

م آ٨٠زش ك جغریؾ اؿث ک٥  ٦ام ٨٣ی٤ی از ارا ٥ گیؼم قی٨ق ٦ا، قکٜ #( پیا٠غ ای٢ دگؼگ٣٨ی-++-

٦اؿث(  م ای٢ قی٨ق ، ازز٥ٞ١/م کالس درس ةاز ةؼ قی٨ق ةا جکی٥ .پػیؼ آ٨٠زش ك جغریؾ ا٣ٌْاؼ

م کا٠ٜ ك یا یک ؿیـحٟ آ٨٠زقی ٣یـث،  م یادگیؼم ك جغریؾ، اگؼچ٥ ک٥ یک ٣ُؼی٥ ای٢ قی٨ق

پػیؼم در  ٦اؿث ک٥ ةا چ٧ار ّا٠ٜ امٞی $ا٣ٌْاؼ ٦ا ك ركش ام از ایغق ا٠ا در ٨ّض، ٠س٥ّ٨١

آ٨٠زاف ةا ا٨٣اع  اؿح٘ادق از ٗىام آ٨٠زقی، چ٤غگا٥٣ ة٨دف ٤٠اةِ یادگیؼم، درگیؼم دا٣ف

ق٤اؿایی ك  ٦ام ک٨چک# ٚاةٜ ك آ٨٠زش ٗؼدم ١ْٞ٠اف یا آ٨٠زش ة٥ گؼكق گیؼم٦ام یاد ْٗاٝیث

 #(2--، ص ,++-، 0گیؼم اؿث $جیتادیا ٨ قکٜ

ؿازد جا ز٨ا٣ب ٠ٌاْٝاجی ظ٨د را ا٣حعا  ١٣ای٤غ( ای٢  پػیؼ ٗؼاگیؼاف را ٚادر ٠ی آ٨٠زش ا٣ٌْاؼ 
                                                           

, Davidson 
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، ,٨د $آکاد٠ی آ٨٠زش ّاٝیق ٦ا چگ٥٣٨ ك کسا یاد ةگیؼ٣غ، ٣یؽ ٠ی ٨ًر٨١ْ٠ؿ قا٠ٜ ای٤ک٥ آف ة٥

پػیؼ در ةؼظی دركس ٣ـتث ة٥ ؿایؼ  م ا٣ٌْاؼ #( کارةؼد آ٨٠زش ك جغریؾ ة٥ قی٨ق.,+-

م ای٢ دركس درس ٨ّٞـ جسؼةی اؿث  ٦ا، از ا٠کاف ازؼایی ةیكحؼم ةؼظ٨ردار اؿث( ازز٥ٞ١ درس

ْیث ٨ٌٞ٠ةی ، كو-آ٨٠زاف ایؼا٣ی ة٤ا ة٥ ق٨ا٦غ ٨٠ز٨د ك ةؼ اؿاس ٣حایر ٠ٌاْٝات جی١ؽ ک٥ دا٣ف

آ٨٠زاف ایؼا٣ی در  م درس ٨ّٞـ چ٧ارـ اةحغایی دا٣ف ام ک٥ رجت٥ گ٥٣٨ ا٣غ، ة٥ در ای٢ درس ٣غاقح٥

در ةی٢  --م  رجت٥ .++-کك٨ر، در ؿاؿ  1-در ةی٢  0-م  ، رجت440٥,ای٢ ٠ٌاْٝات، در ؿاؿ 

 #(3++-کك٨ر ة٨دق اؿث $کؼی١ی،  1.در ةی٢  2-م  رجت٥ 2++-کك٨ر ك در ؿاؿ  0-

پػیؼ را  ؿاس آ٣چ٥ ةیاف گؼدیغ، ای٢ ٠ٌا٥ْٝ در جالش اؿث جا ٣ٛف جغریؾ ا٣ٌْاؼةؼ ا

یکی از اٝگ٦٨ام ٠ؤدؼ در ارجٛات ؿٌش کی٘یث یادگیؼم درس ٨ّٞـ، ةؼ روایث جضنیٞی ك  ٨٤ّاف  ة٥

آ٨٠زاف پای٥ قكٟ اةحغایی در درس ٨ّٞـ جسؼةی ٨٠رد  ٠یؽاف پیكؼٗث درؿی ك یاد دارم دا٣ف

 ارزیاةی ٚؼار د٦غ(

 ضٍـ پػٍّف

م  ای٢ ٠ٌا٥ْٝ از٣ُؼ ٦غؼ در گؼكق ٠ٌاْٝات کارةؼدم ك از٣ُؼ قی٨ق ك ركش ازؼا ازز٥ٞ١ 

 آز٨٠ف ك گؼكق ک٤حؼؿ اؿث( آز٨٠ف ك پؾ ٠ٌاْٝات قت٥ آز٠ایكی ةا پیف

 گیؼم زا٥ْ٠ آ٠ارم، صسٟ ٥٣٨١٣ ك ركش ٥٣٨١٣

ایی ق٧ؼؿحاف ؿؼپٜ آ٨٠زاف پای٥ قكٟ اةحغ م دا٣ف م آ٠ارم ای٢ ٠ٌا٥ْٝ درةؼگیؼ٣غق زا٥ْ٠ 

م  ٦ام آ٠ارم ةا اؿح٘ادق از قی٨ق ٨ُ٤٠ر جْیی٢ ٥٣٨١٣ اؿث( ة٥ .4)/4ز٦ا  در ؿاؿ جضنیٞی 

 د٦ی قغق را ا٣حعا  ك ة٥ قکٜ جنادٗی ٦ام در دؿحؼس، جْغاد دك کالس از پیف ؿاز٠اف ٥٣٨١٣

ق آز٠ایف ك در ٦ؼ یک از دك گؼك# ٣٘ؼ ٣یؽ در گؼكق ک٤حؼؿ ٚؼار  0-٣٘ؼ در گؼكق آز٠ایف ك  1-$

 (ک٤حؼؿ ٚؼار گؼٗح٤غ

 گیؼم5اةؽار٦ام ا٣غازق

                                                           
, Higher education academy 
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آ٨٠زاف ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ  ٨ُ٤٠ر جْیی٢ ٠یؽاف روایث جضنیٞی دا٣ف پؼؿك٤ا٥٠ روایث جضنیٞی5 ة٥ 

م روایث جضنیٞی  م پؼؿك٤ا٥٠ یاٗح٥ م جْغیٜ م آز٠ایكی از ٥٣٨١٣ در ٚتٜ ك ةْغ از ٠غاظ٥ٞ

گ٨ی٥ ام در ًیٖ  0,م  یک پؼؿك٤ا٥٠ پؼؿك٤ا٥٠# اؿح٘ادق گؼدیغ( ای٢ 23.,ةضؼا٣ی ك ز٨کار $

د٦غ( ةؼام  آ٨٠زاف را ٨٠رد ارزیاةی ٚؼار ٠ی ؿٌضی اؿث ک٥ ٠یؽاف روایث جضنیٞی دا٣ف /

م٨رت ٤٠٘ی  ٦ام ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ ة٥ گ٨ی٥ از ٠س٨١ع گ٨ی٥ .٦ا،  ز٨ٞگیؼم از ؿ٨گیؼم پاؿط

آٝ٘ام کؼك٣تاخ ك ةا ازؼا ةؼ  ًؼاصی گؼدیغق اؿث( در ای٢ ٠ٌا٥ْٝ ٣یؽ پایایی پؼؿك٤ا٥٠ ة٥ ركش

ؼاد زا٥ْ٠ 20ركم جْغاد  م ٠ح٘اكت ا٣ساـ گؼٗث ٠یؽاف وؼیب  م آ٠ارم در ؿ٥ ٠غرؿ٥ ٣٘ؼ از ٗا

ة٨دق  +*24قغق ةؼام جْیی٢ پایایی ةؼاةؼ  ٦ا ةؼ اؿاس آٝ٘ام کؼك٣تاخ ٠ضاؿت٥ ١٦ـا٣ی درك٣ی دادق

٤اؿب ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ ةؼام م پایایی ٠ د٤٦غق درمغ ٗؼاجؼ ك ٣كاف +2اؿث ک٥ از صغ ةضؼا٣ی 

 ةاقغ( م ٦غؼ ٠ی ازؼام در زا٥ْ٠

آز٨٠ف پیكؼٗث درؿی $یادگیؼم# ك یاد دارم5 در ج٧ی٥ اةؽار ای٢ پژك٦ف در ةعف یادگیؼم  

قغق، رزـ  ٦ام ٠ٌؼح م ازؼا ك ١٦چ٤ی٢ ٗؼوی٥ ك یاد دارم ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ا٦یث ٨٠و٨ع ك ٣یؽ قی٨ق

٨ُ٤٠ر جكکیٜ  م ؿؤارت، ة٥ دد( پؾ از ج٧ی٥ ٠س٥ّ٨١ة٨د ک٥ از اةؽار ٠ضٛٙ ؿاظح٥ اؿح٘ادق گؼ

جؼجیب  ای٢ م٨رت جنادٗی ة٥ دك ةعف جٛـیٟ ك ة٥ آز٨٠ف ؿؤارت ٦ؼ ٦غؼ ة٥ آز٨٠ف ك پؾ پیف

آز٨٠ف ج٧ی٥ گؼدیغ( ةؼام آز٨٠ف یاد  ؿؤاؿ ةؼام پؾ +-آز٨٠ف ك  ؿؤاؿ ةؼام پیف +-در٠س٨١ع 

٦ا  آز٨٠ف ةا٦ٟ جؼکیب ك از آف ٨٠ف ك پؾآز م ؿؤارت پیف آز٨٠ف دكـ# ٣یؽ ٠س٥ّ٨١ دارم $پؾ

٨ُ٤٠ر جْیی٢ ٠یؽاف ركایی اةؽار  ؿؤاٝی ج٧ی٥ ك ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار گؼٗث( ة٥ +.م  یک ٠س٥ّ٨١

٠ضٛٙ ؿاظح٥ در ةعف یادگیؼم ك یادد٦ی ٠ٌاٝب درؿی ٨ّٞـ جسؼةی، از ركایی ٠ضح٨ایی ك 

یغ( ةؼام ای٢ ا٠ؼ، و٢١ ا١ّاؿ م٨رم ك ةا اؿح٘ادق از٣ُؼ ١ْٞ٠اف در ٠ٌِٛ اةحغایی اؿح٘ادق گؼد

گیؼم ٠حٕیؼ٦ا در ای٢ ةعف ةا ١٦کارم ١ْٞ٠اف ك  م اةؽار ا٣غازق دٚث ك ج٨ز٧ات رزـ در ج٧ی٥

٦ا،  ٦ا، ٤٠اةِ ج٧ی٥ آز٨٠ف م آز٨٠ف ٦ا، ةْغ از ج٧ی٥ کارگیؼم ام٨ؿ ١ّٞی در ًؼاصی ای٢ آز٨٠ف ة٥

١ْٞ٠اف ٠ٌِٛ اةحغایی ٚؼار گؼٗث ك از  ٣٘ؼ از .٦ا در اظحیار جْغاد  ا٦غاؼ آز٨٠ف ك ٣یؽ امٜ آز٨٠ف

قغق ةؼ اؿاس ا٦غاؼ ٨٠رد٣ُؼ ك ٣یؽ  ٦ا ظ٨اؿح٥ قغ جا ةا ا٣ساـ ١ّٜ ةازةی٤ی ؿؤارت ًؼاصی آف
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٨ُ٤٠ر جْیی٢ پایایی ٣یؽ  ٠ضح٨ام کحا  درؿی، امالصات رزـ را ةؼام ا١ّاؿ یادآكرم ١٣ای٤غ( ة٥

آز٠ایی اؿح٘ادق گؼدیغ( ةغی٢ ٨ُ٤٠ر ٠س٨١ع  ٦ا، از ركش ةاز ٦ا ك قؼایي آز٨٠ف ةا ج٨ز٥ ة٥ كیژگی

آ٨٠زاف یک  ةار ةؼ ركم جْغاد دا٣ف آز٨٠ف، یک آز٨٠ف ك پؾ ؿؤارت آز٨٠ف در دك ةعف پیف

٦ا، ازؼا  ٣٘ؼم ازؼا ك ةْغ از گػقث یک ٦٘ح٥ دكةارق آز٨٠ف ةؼ ركم ١٦اف آز٨٠د٣ی 0-کالس 

٦ا ةؼ اؿاس  اف ١٦تـحگی دادقگؼدیغ( ٣حایر صامٜ از ازؼام آز٨٠ف در دك ٠ؼص٥ٞ دتث ك ٠یؽ

وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف ٨٠رد٠ضاؿت٥ ٚؼار گؼٗث( ٣حایر ای٢ ١٦تـحگی دارام وؼیتی ةؼاةؼ 

 گیؼم ٠حٕیؼ٦ا در ای٢ ةعف ة٨د( م پایایی ةارم اةؽار ا٣غازق د٤٦غق ة٨د ک٥ ٣كاف +*.,4

 ضٍـ اخطا:

ادؼةعكی جغریؾ ٨ُ٤٠ر جْیی٢ ٠یؽاف  ای٢ ٠ٌا٥ْٝ در دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ك ة٥

آ٨٠زاف  پػیؼ ك جغریؾ ة٥ ركش ٨١ْ٠ؿ ك ٠ؼؿ٨ـ ٠غارس ةؼ ٠یؽاف روایث جضنیٞی دا٣ف ا٣ٌْاؼ

ك ٣یؽ پیكؼٗث درؿی $یادگیؼم# ك یاد دارم آ٣اف در درس ٨ّٞـ ا٣ساـ گؼٗث( قؼح چگ٣٨گی ازؼا 

ؼكق ٦ام آز٨٠د٣ی، ارا ٥ گؼدیغق اؿث( آ٨٠زش در گؼكق آز٠ایف ١٦ا٤٣غ گ در ٦ؼ یک از گؼكق

ؿاٟٝ »ك « ز٤گٜ ةؼام کیـث؟»ام ك در دك درس  دٚی٥ٛ +0م آ٨٠زقی  زٞـ٥ 3ک٤حؼؿ در 

٨ُ٤٠ر آ٨٠زش ة٥  م قكٟ اةحغایی م٨رت گؼٗث( در ای٢ کالس ة٥ کحا  ٨ّٞـ پای٥« ة١ا٣یٟ

م آ٨٠زش در ای٢ گؼكق  م ارا ٥ قغق ك ج٘اكت قی٨ق پػیؼ، چ٧ار ٥ٝ٨ٛ٠ در ٣ُؼ گؼٗح٥ م ا٣ٌْاؼ قی٨ق

 حؼؿ در ای٢ چ٧ار قاظن٥ ظالم٥ گؼدیغق اؿث( ای٢ چ٧ار ٠ؤ٥٘ٝ قا٠ٜ ٨٠ارد زیؼ اؿث5ةا گؼكق ک٤

 پػیؼم در اؿح٘ادق از ٗىام آ٨٠زقی ا٣ٌْاؼ

 چ٤غگا٥٣ ة٨دف ٤٠اةِ یادگیؼم

 ٦ام یادگیؼم5 آ٨٠زاف ةا ا٨٣اع ْٗاٝیث درگیؼم دا٣ف

 ٦ام ک٨چک آ٨٠زش ٗؼدم ١ْٞ٠اف یا آ٨٠زش ة٥ گؼكق

آ٨٠زاف  م آ٨٠زقی، ٗىام آ٨٠زش ك یادگیؼم دا٣ف زٞـ٥ 3در  ٦ام م٨رت گؼٗح٥ در آ٨٠زش

٠ضغكد ة٥ کالس درس ك ٠ضیي آف ٣ت٨دق اؿث( ةٞک٥ از ٗىام کارگاق ك آز٠ایكگاق ٠غرؿ٥، ٗىام 

٦ام دیغارم  صیاط ٠غرؿ٥، ٗىام پارؾ ٣ؽدیک آ٨٠زقگاق ة٧ؼق گؼٗح٥ ك در و٢١ آف از رؿا٥٣
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 زـ ٠ح٤اؿب ةا ٠٘ا٦یٟ آ٨٠زقی ة٧ؼق گؼٗح٥ قغ($ٗیٟٞ# ةؼام ایساد ٠ضیي ك ٗىام آ٨٠زقی ر

م آ٨٠زقی ٠ضغكد ة٥ کحا  درؿی ك ٤٠اةِ کالؿی  ١٦چ٤ی٢، ٤٠اةِ یادگیؼم ك ٠ٌا٥ْٝ در ای٢ قی٨ق

 ٣ت٨دق اؿث(

 +0م آ٨٠زقی  زٞـ٥ 3از دیگؼ ؿ٨، آ٨٠زش در گؼكق ک٤حؼؿ ١٦ا٤٣غ گؼكق آز٠ایف در 

م قكٟ  کحا  ٨ّٞـ پای٥« ٟ ة١ا٣یٟؿاٝ»ك « ز٤گٜ ةؼام کیـث؟»ام ك در دك درس  دٚی٥ٛ

م ج٨ویضی ةا اؿح٘ادق از کحا  ك  ٨ُ٤٠ر آ٨٠زش از قی٨ق اةحغایی م٨رت گؼٗث( در ای٢ کالس ة٥

م  جناكیؼ ك اةؽار ٨٠ز٨د در کارگاق ٠غرؿ٥، اؿح٘ادق گؼدیغ( ةغی٢ ٨ُ٤٠ر در اةحغام ٦ؼ زٞـ٥

ٗؼد، ةْغ از  م٨رت ٗؼدة٥   ة٥م کحا قغ جا ةا٠ٌا٥ْٝ آ٨٠زاف کالس ظ٨اؿح٥ ٠ی آ٨٠زقی از دا٣ف

قغق، ج٨ؿي ٠ْٟٞ ارا ٥ گؼدیغق ك  ظ٨ا٣غف ٦ؼ پاراگؼاؼ ج٨ویضات رزـ در ٨٠رد ٠ٌاٝب ظ٨ا٣غق

 ا٣غ( آ٨٠زاف ٣یؽ در ای٢ ز٠ی٥٤ ٣ُؼات ظ٨د را ةیاف ٨١٣دق دا٣ف

 ّب ٍتحلیل زازُ تدعیِ

آ٠ار اؿح٤تاًی  ٦ام ای٢ پژك٦ف ةا اؿح٘ادق از دك ركش آ٠ار ج٨می٘ی ك كجضٞیٜ دادق جسؽی٥

م َا٦ؼم ٣حایر از  ٦ا ك ٠ٛایـ٥ ٨ُ٤٠ر ج٨میٖ دادق م٨رت گؼٗث( در ةعف آ٠ار ج٨می٘ی ة٥

٦ام ج٨می٘ی $ٗؼاكا٣ی، درمغ ٗؼاكا٣ی، ک١حؼی٢ ١٣ؼق، ةیكحؼی٢ ١٣ؼق، ٠یا٣گی٢، ا٣ضؼاؼ  آ٠ارق

جضٞیٜ  ٦ا ك ٨١٣دار# ك در ةؼرؿی ٗؼویات ٣یؽ از آز٨٠ف آ٠ار اؿح٤تاًی ٠ْیار، ج٘اوٜ ٠یا٣گی٢

آز٨٠ف،  م ٠سػكر اجا ك جْغیٜ ادؼ پیف ک٨كاریا٣ؾ ةا ةؼرؿی ٠٘ؼكوات آف ك ١٦چ٤ی٢ ٠ضاؿت٥

 اؿح٘ادق گؼدیغق اؿث(

 ّب یبفتِ

 ّب ّبی ضگطؾیًَی ٍ ّوگٌی ٍاضیبًؽ : ًتبیح آظهَى فطض ّوگٌی قیت1خسٍل قوبضُ 

 
 ٠حٕیؼ

 ٦ا ١٦گ٤ی كاریا٣ؾ ٦ا ١٦گ٤ی قیب

 ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠Fٛغار  ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠Fٛغار 

 +*44+ -*43 +*40+ -*4 روایث جضنیٞی

 +*03+ .*-, +*,3, ,*/3 پیكؼٗث درؿی

 +*-34 +*4,+ +*/.+ /*22 یاد دارم
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٦ام رگؼؿی٣٨ی  ، ١٦گ٣٨ی قیب,قغق در زغكؿ ق١ارق  ٦ام ارا ٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر جضٞیٜ

ٛي ای٢ ٗؼض در ٨٠رد ةؼام دك ٠حٕیؼ روایث جضنیٞی ك پیكؼٗث جضنیٞی ٤ْ٠ادار ٣ت٨د ك ٗ

یک از ٠حٕیؼ٦ام  ٦ام ٨ٝف ةؼام ٦یا یاد دارم ةؼٚؼار ٣ت٨د( ١٦چ٤ی٢ ١٦گ٤ی كاریا٣ؾ

٦ام رگؼؿی٣٨ی ك ١٦چ٤ی٢ ١٦گ٤ی  ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ٤ْ٠ادار ٣ت٨د( ة٥ ّتارجی ٗؼض ١٦گ٤ی قیب

٦ا در ٠حٕیؼ٦ام ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ةؼٚؼار ك اؿح٘ادق از آز٨٠ف جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ ٠ساز  كاریا٣ؾ

 اقغ(ة ٠ی

آ٨٠زاف پای٥ قكٟ اةحغایی در  پػیؼ ةؼ ٠یؽاف روایث جضنیٞی دا٣ف جغریؾ ا٣ٌْاؼ 1فطظیِ 

 درس ٨ّٞـ جسؼةی ٠ؤدؼ اؿث(

 

 ّبی آظهَزًی ّبی لجل ٍ ثؼس اظ تؼسیل هتغیط ضظبیت تحصیلی گطٍُ : هیبًگیي2خسٍل 

غ از جْغیٜ ٠یا٣گی٢ ٚتٜ از جْغیٜ گؼكق ٠حٕیؼ  ٠یا٣گی٢ ْة

 3.*,1 3.*22 ایفآز٠ روایث جضنیٞی

 ,.*0/ ,.*3- ک٤حؼؿ
 

قغق را ةؼام ٠حٕیؼ كاةـح٥ $١٣ؼات  ٦ام جْغیٜ ٣كغق ك جْغیٜ زغكؿ ٨ٗؽ ٠یا٣گی٢

پػیؼ  م جغریؾ ا٣ٌْاؼ آز٨٠ف روایث جضنیٞی# در دك ركش آ٨٠زقی $آ٨٠زش ة٥ قی٨ق پؾ

ة٥ ای٤ک٥  د٦غ( ةا ج٨ز٥ در گؼكق آز٠ایف ك آ٨٠زش ة٥ ركش ٠ؼؿ٨ـ در گؼكق ک٤حؼؿ# ٣كاف ٠ی

ق٨د  قغق اؿح٘ادق ٠ی ٦ام جْغیٜ ٦ام ٠عحٖٞ آ٨٠زقی از ٠یا٣گی٢ م جثدیؼ ركش ةؼام ٠ٛایـ٥

م ةی٢  زیؼا ای٢ ٠یا٣گی٢ صاٝث اؿحا٣غاردقغق داقح٥ ك ةا در ٣ُؼ داقح٢ آف ا٠کاف ٠ٛایـ٥

# در 3.*,1قغق گؼكق آز٠ایف $ ق٨د ک٥ ٠یا٣گی٢ جْغیٜ ٦ا كز٨د دارد، ٠كا٦غق ٠ی ركش

ج٨اف گ٘ث ک٥  # در رجت٥ دكـ ٚؼار دارد( ٝػا ٠ی,.*0/كؿ ك ٠یا٣گی٢ گؼكق ک٤حؼؿ $م ا رجت٥

آز٨٠ف  پػیؼ از جثدیؼگػارم ةیكحؼم ةؼ ركم ١٣ؼات پؾ م جغریؾ ا٣ٌْاؼ آ٨٠زش ة٥ قی٨ق

 آ٨٠زاف ةؼظ٨ردار ة٨دق اؿث( روایث جضنیٞی دا٣ف
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 زٍ گطٍُ« ضظبیت تحصیلی»آظهَى : ذالصِ تحلیل وٍَاضیبًؽ ًوطات پؽ3خسٍل 

 

وؼیب 

 جثدیؼ

Sig F  ٠یا٣گی٢

 ٠سػكرات

درز٥ 

 آزادم

٠س٨١ع 

 ٠سػكرات

 ٤٠تِ جٕییؼ

ک٨كاریا٣ؾ  ++1*3/ , ++1*3/ 0,*4/ +*+++ +*//-

 آز٨٠ف# $پیف

 گؼكق -10*0/ , -10*0/ 1,*.3 +*+++ +*+1-

 ظٌا ,31,*3, 3/ 3.*22   

 کٜ -++11 ,0    

 

ةؼام گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ةؼاةؼ  ٣Fـتث  ق٨د ٠كا٦غق ٠ی .گ٥٣٨ ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

ة٤اةؼای٢ ٗؼوی٥ پژك٦ف ٨٠رد  ةاقغ؛ ازٝضاظ آ٠ارم ٤ْ٠ادار ٠ی P>+*0+اؿث ك در ؿٌش  1,*.3

اؿث( ای٢  +*+1-گیؼد( رزـ ة٥ ج٨ویش اؿث ک٥ ٠یؽاف وؼیب جثدیؼ ةؼام گؼكق ةؼاةؼ  جثییغ ٚؼار ٠ی

اریا٣ؾ ١٣ؼات روایث جضنیٞی درمغ ك 1-م آف اؿث ک٥ در صغكد  د٤٦غق ٨٠و٨ع ٣كاف

پػیؼ# ٚاةٜ  م آ٨٠زقی $جغریؾ ا٣ٌْاؼ آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف اظحنامان ج٨ؿي ا١ّاؿ قی٨ق دا٣ف

 جتیی٢ اؿث(

آ٨٠زاف پای٥ قكٟ اةحغایی در  پػیؼ ةؼ ٠یؽاف پیكؼٗث درؿی دا٣ف ا٣ٌْاؼجغریؾ  2فطظیِ 

 درس ٨ّٞـ جسؼةی ٠ؤدؼ اؿث(
 

 ّبی آظهَزًی ظ تؼسیل هتغیط پیكطفت زضؾی گطٍُّبی لجل ٍ ثؼس ا : هیبًگیي4 خسٍل

 

 ٠یا٣گی٢ ةْغ از جْغیٜ ٠یا٣گی٢ ٚتٜ از جْغیٜ گؼكق ٠حٕیؼ

 3,*0- 3,*,, آز٠ایف پیكؼٗث درؿی

 1,*2 1,*31 ک٤حؼؿ
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آز٨٠ف  قغق را ةؼام ٠حٕیؼ كاةـح٥ $١٣ؼات پؾ ٦ام جْغیٜ ٣كغق ك جْغیٜ زغكؿ ٨ٗؽ ٠یا٣گی٢

پػیؼ در گؼكق آز٠ایف  م جغریؾ ا٣ٌْاؼ ٨زقی $آ٨٠زش ة٥ قی٨قپیكؼٗث درؿی# در دك ركش آ٠

م جثدیؼ  د٦غ( ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ةؼام ٠ٛایـ٥ ك آ٨٠زش ة٥ ركش ٠ؼؿ٨ـ در گؼكق ک٤حؼؿ# ٣كاف ٠ی

ق٨د زیؼا ای٢ ٠یا٣گی٢ صاٝث  قغق اؿح٘ادق ٠ی ٦ام جْغیٜ ٦ام ٠عحٖٞ آ٨٠زقی از ٠یا٣گی٢ ركش

٦ا كز٨د دارد، ٠كا٦غق  م ةی٢ ركش اقح٢ آف ا٠کاف ٠ٛایـ٥اؿحا٣غاردقغق داقح٥ ك ةا در ٣ُؼ د

م اكؿ ك ٠یا٣گی٢ گؼكق ک٤حؼؿ  # در رجت3٥,*0-قغق گؼكق آز٠ایف $ ق٨د ک٥ ٠یا٣گی٢ جْغیٜ ٠ی

پػیؼ از  م جغریؾ ا٣ٌْاؼ ج٨اف گ٘ث ک٥ آ٨٠زش ة٥ قی٨ق # در رجت٥ دكـ ٚؼار دارد( ٝػا ٠ی1,*$2

 آ٨٠زاف ةؼظ٨ردار ة٨دق اؿث( ز٨٠ف پیكؼٗث درؿی دا٣فآ جثدیؼگػارم ةیكحؼم ةؼ ركم ١٣ؼات پؾ

 

 زٍ گطٍُ« پیكطفت زضؾی»آظهَى : ذالصِ تحلیل وٍَاضیبًؽ ًوطات پؽ5خسٍل 

وؼیب 

 جثدیؼ

Sig F  ٠یا٣گی٢

 ٠سػكرات

درز٥ 

 آزادم

 ٤٠تِ جٕییؼ ٠س٨١ع ٠سػكرات

ک٨كاریا٣ؾ  .1,*4 , .1,*4 0.,*.1 +*+++ +*2.4

 آز٨٠ف# $پیف

 گؼكق +.*// , +.*// 0-*4, +*+++ +*//.

 ظٌا 03 3/ ,*,-   

 کٜ ,030,*14 ,0    

 

ةؼام گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ةؼاةؼ  Fق٨د ٣ـتث  ٠كا٦غق ٠ی 3 گ٥٣٨ ک٥ در زغكؿ ١٦اف

ة٤اةؼای٢ ٗؼوی٥ پژك٦ف ٨٠رد  ةاقغ؛ ازٝضاظ آ٠ارم ٤ْ٠ادار ٠ی P>+*0+اؿث ك در ؿٌش  0-*4,

اؿث( ای٢  +*//.ؿث ک٥ ٠یؽاف وؼیب جثدیؼ ةؼام گؼكق ةؼاةؼ گیؼد( رزـ ة٥ ج٨ویش ا جثییغ ٚؼار ٠ی

درمغ كاریا٣ؾ ١٣ؼات پیكؼٗث درؿی  /.م آف اؿث ک٥ در صغكد  د٤٦غق ٨٠و٨ع ٣كاف

پػیؼ# ٚاةٜ  م آ٨٠زقی $جغریؾ ا٣ٌْاؼ آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف اظحنامان ج٨ؿي ا١ّاؿ قی٨ق دا٣ف

 جتیی٢ اؿث(
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آ٨٠زاف پای٥ قكٟ اةحػغایی در درس  د دارم دا٣فپػیؼ ةؼ ٠یؽاف یا ا٣ٌْاؼجغریؾ  3فطظیِ 

 ٨ّٞـ جسؼةی ٠ؤدؼ اؿث(
 

ّبی آظهَزًی ّبی لجل ٍ ثؼس اظ تؼسیل هتغیط یبز زاضی گطٍُ : هیبًگیي6 خسٍل

 ٠یا٣گی٢ ةْغ از جْغیٜ ٠یا٣گی٢ ٚتٜ از جْغیٜ گؼكق ٠حٕیؼ

 1,*.2 1,*02 آز٠ایف یاد دارم

 0,*.- 0,*/ ک٤حؼؿ
 

قغق را ةؼام ٠حٕیؼ كاةـح٥ $١٣ؼات آز٨٠ف یاد  ٦ام جْغیٜ ٣كغق ك جْغیٜ زغكؿ ٨ٗؽ ٠یا٣گی٢

پػیؼ در گؼكق آز٠ایف ك آ٨٠زش  م جغریؾ ا٣ٌْاؼ دارم# در دك ركش آ٨٠زقی $آ٨٠زش ة٥ قی٨ق

٦ام  م جثدیؼ ركش د٦غ( ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ةؼام ٠ٛایـ٥ ة٥ ركش ٠ؼؿ٨ـ در گؼكق ک٤حؼؿ# ٣كاف ٠ی

ق٨د زیؼا ای٢ ٠یا٣گی٢ صاٝث  قغق اؿح٘ادق ٠ی ٦ام جْغیٜ ٠عحٖٞ آ٨٠زقی از ٠یا٣گی٢

٦ا كز٨د دارد، ٠كا٦غق  م ةی٢ ركش اؿحا٣غاردقغق داقح٥ ك ةا در ٣ُؼ داقح٢ آف ا٠کاف ٠ٛایـ٥

م اكؿ ك ٠یا٣گی٢ گؼكق ک٤حؼؿ  # در رجت1٥,*.2قغق گؼكق آز٠ایف $ ق٨د ک٥ ٠یا٣گی٢ جْغیٜ ٠ی

پػیؼ از  م جغریؾ ا٣ٌْاؼ ج٨اف گ٘ث ک٥ آ٨٠زش ة٥ قی٨ق # در رجت٥ دكـ ٚؼار دارد( ٝػا ٠ی0,*.-$

 آ٨٠زاف ةؼظ٨ردار ة٨دق اؿث( جثدیؼگػارم ةیكحؼم ةؼ ركم ١٣ؼات آز٨٠ف یاد دارم دا٣ف

 

 زٍ گطٍُ« یبز زاضی»آظهَى : ذالصِ تحلیل وٍَاضیبًؽ ًوطات 7خسٍل 

وؼیب 

 جثدیؼ

Sig F  ٠یا٣گی٢

 ٠سػكرات

درز٥ 

 آزادم

 ؼ٤٠تِ جٕیی ٠س٨١ع ٠سػكرات

 ک٨كاریا٣ؾ +4,*-4 , +4,*-4 10,*.+ +*+++ +*220

 آز٨٠ف# $پیف

 گؼكق 3-*0. , 3-*0. /-*,0 +*+++ +*3..

 ظٌا 00*.0 3/ ,*1,   

 کٜ ,,..,*,3 ,0    
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ةؼام گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ةؼاةؼ  Fق٨د ٣ـتث  ٠كا٦غق ٠ی 2گ٥٣٨ ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

ة٤اةؼای٢ ٗؼوی٥ پژك٦ف ٨٠رد  ةاقغ؛ ٤ْادار ٠یازٝضاظ آ٠ارم ٠ P>+*0+اؿث ك در ؿٌش  /-*,0

اؿث( ای٢  +*3..گیؼد( رزـ ة٥ ج٨ویش اؿث ک٥ ٠یؽاف وؼیب جثدیؼ ةؼام گؼكق ةؼاةؼ  جثییغ ٚؼار ٠ی

درمغ كاریا٣ؾ ١٣ؼات آز٨٠ف یاد دارم  /.م آف اؿث ک٥ در صغكد  د٤٦غق ٨٠و٨ع ٣كاف

پػیؼ# ٚاةٜ  آ٨٠زقی $جغریؾ ا٣ٌْاؼم  آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف اظحنامان ج٨ؿي ا١ّاؿ قی٨ق دا٣ف

 جتیی٢ اؿث(

 ثحث ٍ تفؿیط

پػیؼ ةؼ روایث جضنیٞی، پیكؼٗث درؿی ك یاد دارم  در ای٢ پژك٦ف ٣ٛف جغریؾ ا٣ٌْاؼ 

آ٨٠زاف پای٥ قكٟ اةحغایی در درس ٨ّٞـ ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗث( ٣حایر پژك٦ف ةیا٣گؼ آف  دا٣ف

در کالس درس در گؼكق آز٠ایف در ٚیاس ةا پػیؼ  م جغریؾ ا٣ٌْاؼ اؿث ک٥ آ٨٠زش ة٥ قی٨ق

گؼكق ک٤حؼؿ، ة٥ قکٜ ٤ْ٠ادارم ٠یؽاف روایث جضنیٞی، پیكؼٗث درؿی ك یاد دارم 

آ٨٠زاف ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ را ارجٛات ةعكیغق اؿث( ٣حایر ای٢ ٠ٌا٥ْٝ ١٦ـ٨ ةا ٣حایر پژك٦ف  دا٣ف

#، دی١حؼیادیؾ ك +,+-#، رای٤ت٨ $33.,کار ك ١٦کاراف $ #، ٣ٛؼق+4.,ًتا یاف ك ١٦کاراف $

٦ایی اؿث ک٥  پػیؼ دارام كیژگی # اؿث( جغریؾ ا٣ٌْاؼ/++-ك ارج٢١ $ #2++-پ٠٨ت٨رجـیؾ $

آ٨٠زاف  ج٨ا٣غ و٢١ قادا  ؿازم ٗىام آ٨٠زش ك یادگیؼم، ة٥ یادگیؼم ١ّیٙ ك پایغار دا٣ف ٠ی

ب پػیؼ ٤٠اةِ یادگیؼم ٠ضغكد ة٥ ٤٠اةِ درؿی ك ٠ٌاٝ ٤٠سؼ ق٨د( چؼاک٥ در جغریؾ ا٣ٌْاؼ

٦ا ٣یـث، ٗىام آ٨٠زش ك یادگیؼم ٣یؽ ٠ضغكد ة٥ ٗىام ٠غرؿ٥ ك کالس ٣یـث( در ای٢  کحا 

آ٨٠زاف در ٠ؼکؽ ج٨ز٥ ٚؼار دارد( ّا٠ٜ کٞیغم در ای٢  م جغریؾ، صؾ زـحس٨گؼم دا٣ف قی٨ق

٦ام یادگیؼم ظ٨دقاف اؿث،  آ٨٠زاف ة٥ ا٣حعا  ك ظٞٙ ٠ضیي م آ٨٠زقی ٚادر ة٨دف دا٣ف قی٨ق

٦ا از پیف  چیؽ ةؼام آف ٦ام ٠ؼؿ٨ـ آ٨٠زقی در ٗىایی ٚؼار ةگیؼ٣غ ک٥ ٥١٦ ركش ٥٣ ای٤ک٥ ٠ا٤٣غ

ٗٛي در دؿحاف ٠ْٟٞ،  پػیؼ، ک٤حؼؿ جغریؾ ك یادگیؼم ٥٣ قغق ةاقغ( در جغریؾ ا٣ٌْاؼ جْیی٢

گیؼد( در ای٢ قی٨ق، و٢١ ج٨ز٥ ة٥ آرا٠ف ك  آ٨٠زاف م٨رت ٠ی ٗکؼم دا٣ف ةٞک٥ ةا ٠كارکث ك ٦ٟ

 ٨٠زاف، ٣یاز٦ام ٗیؽیکی آ٣اف ٣یؽ ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼار دارد(آ آؿایف ركا٣ی دا٣ف
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٦ام درؿی  ٦ام ؿ٤حی آ٨٠زش، ٠ضغكد ة٥ کحا  ١٦ا٤٣غ ركش  آ٨٠زاف ٤٠اةِ یادگیؼم دا٣ف 

٦ام  ٣یـث، ةٞک٥ ج١اـ ٤٠اةِ اًالّاجی در دؿحؼس ازز٥ٞ١ ای٤حؼ٣ث ك ٗىام ٠سازم، کحا 

ج٨ا٤٣غ ٣ٛف ٤٠اةِ آ٨٠زقی  آ٨٠زاف ٠ی درؿی، ٠سالت ك ((( ةا ٠كارکث ك ١٦کارم ظ٨د دا٣ف ک١ک

آ٨٠زاف  م دا٣ف را داقح٥ ةاق٤غ( و٢١ ای٤ک٥ ا٣حعا  ٤٠اةِ ٦ٟ ةؼ اؿاس ٣یاز ك ذكؽ ك ؿٞی٥ٛ

پػیؼ ک٥ ةاّخ  م جغریؾ ا٣ٌْاؼ م کٞیغم دیگؼ در آ٨٠زش ة٥ قی٨ق گؼدد( ٣کح٥ ا٣حعا  ٠ی

آ٨٠زاف در  ؼم ١ّٞی دا٣فق٨د، ْٗاٝیث ٠ض٨ر ة٨دف ج١اـ ٠ؼاصٜ آ٨٠زش ك درگی ادؼةعكی آف ٠ی

٦ام ٚتٜ، صی٢ ك ةْغ از آ٨٠زش اؿث ک٥ قؼایي یادگیؼم پایغار را ةؼام آ٣اف ٗؼا٦ٟ  ْٗاٝیث

٦ام ١ّٞی آ٨٠زقی،  آ٨٠زاف ةا ا٣ساـ ْٗاٝیث ؿازد ة٤اةؼای٢، کكٖ ٠٘ا٦یٟ ج٨ؿي دا٣ف ٠ی

 م جغریؾ اؿث( م ٨٠و٨ّات اؿاؿی در ای٢ قی٨ق ازز٥ٞ١
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