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ؽ يتسض هكبضکتی يبزگیطی -يبززّی ّبی ضٍـ ثطضؾی اثطثركی

افعايف  ثْجَز تفکط هٌغقی، پیكطفت تحهیلی، زٍضُ اثتسايی زض ضيبضی

 بضاىضضبيت قغلی آهَظگ ٍ اىآهَظ زاًف ضغجت ثِ تحهیل

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 4پؼیغظث اماٝحی ك 3ّٞیؼوا کیعا،  2اهلل ٣ُؼ ّٞی م٨ٗی، 1زادق ماصب ٧ؼكزة

 

 چکیسُ

٠كارکحی در  یادگیؼم -٦ام یادد٦یای٢ پژك٦ف ة٥ ٨ُ٤٠ر ةؼرؿی جادیؼ اؿح٘ادق از ركش

قٕٞی  ك روایث افآ٨٠ز دا٣فة٥ جضنیٜ در ٠یاف ٤٠ٌٛی، رٔتث  ج٘كؼ جضنیٞی؛ ة٧ت٨د پیكؼٗث

ركا ك پایا ة٥  م٠ضٛٙ ؿاظح٥ ٦ام پؼؿك٤ا٥٠جسؼةی ك ةا اؿح٘ادق از اةؽار  ةا ركش ٣ی٥١ آ٨٠زگاراف،

چ٧ارـ ك  ٦ام کالسم٨رت پیف آز٨٠ف ك پؾ آز٨٠ف ةا ١٦كارم آ٨٠زگاراف قأٜ ة٥ جغریؾ در 

ك اؿح٘ادق  د٦غ ٠ی٣حایر صامٜ از ای٢ پژك٦ف ٣كاف  .پ٤سٟ اةحغایی در ق٧ؼؿحاف زاةٜ ا٣ساـ قغ

 ٦ام کالسیادگیؼم ٠كارکحی در  -جغریؾ درس ریاوی ٠تح٤ی ةؼ یادد٦ی ٦ام ركشازؼام 

جغریؾ ؿ٤حی ةؼام جغریؾ ریاوی در ج٨ٛیث  ٦ام ركشاؿح٘ادق از  درس، در ٠ٛایـ٥ ةا

اف ك رٔتث ة٥ جضنیٜ در آ٨٠ز دا٣فاف ك پیكؼٗث جضنیٞی آ٨٠ز دا٣فج٘كؼ ٤٠ٌٛی  ٦ام ٧٠ارت

-١ْٞ٠ی٤ی ک٥ در کالس د٦غ ٠یپژك٦ف ٣كاف  ١٦چ٤ی٢ ٣حایر .م دارداف جادیؼ ٤ْ٠ادارآ٨٠ز دا٣ف

یادگیؼم ٠كارکحی جغریؾ کؼد٣غ در  -جغریؾ ٠تح٤ی ةؼ یادد٦ی  ٦ام ركشظ٨د ةا ٦ام درس 

جغریؾ ؿ٤حی، ٠ضح٨ام آ٨٠زقی ٚنغ قغق در کحاب درؿی  ٦ام ركش٠ٛایـ٥ ةا ١ْٞ٠ی٤ی ک٥ ةا 

                                                           
 زا٦غاف ٧ٌ٠ؼم، ق٧یغ پؼدیؾ ٗؼ٤٦گیاف، دا٣كگاق.  1
 زا٦غاف رؿاٝث، پؼدیؾ ،ٗؼ٤٦گیاف دا٣كگاق.  2
 زا٦غاف ٧ٌ٠ؼم، ق٧یغ پؼدیؾ ٗؼ٤٦گیاف، دا٣كگاق.  3
 . دا٣كس٨م دكرق دکحؼام ركا٣ك٤اؿی جؼةیحی دا٣كگاق آزاد زا٦غاف 4
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یادگیؼم ٠كارکحی ة٥ ٠یؽاف ظیٞی  –یادد٦ی  ٦ام كشراز اؿح٘ادق از  ا٣غ کؼدقریاوی را جغریؾ 

 .زیاد جا زیاد روایث دار٣غ

 ّبی ضٍـ ،ضضبيت قغلی ،تحهیل ثِضغجت  ،تحهیلی پیكطفت ّبی کلیسی: ٍاغُ

 يبزگیطی هكبضکتی -يبززّی  ،فؼبل تسضيؽ
 

   هقسهِ

 ة٥ ٦اج٨ؿ٥ْ کك٨ر٧٠ٟ  ٦ام، ا٠ؼكزق یكی از قاظلك ّال٥ٚ ة٥ دا٣ایی ق٧ؼك٣غاف دا٣ایی٠یؽاف 

ز٨ا٠ِ پایغار ك ٥١٦ زا٣ت٥  ج٨ؿ٥ْ امٞی ك ٣عـحی٢ا٣ـا٣ی، ّا٠ٜ  زیؼا ٣یؼكم .ركدق١ار ٠ی

٠٨١ّی در ٚؼكف پؼكرش ك ك ج٨ؿ٥ْ در آ٨٠زش ، ةؼرؿی جاریط جض٨ؿز٨ا٠ِ ةكؼم ٠ْؼٗی قغق

ةـیارم ة٥ جؼةیث ق٧ؼك٣غاف زا٥ْ٠ جٕییؼات ك جض٨الت  ك د٦غ ک٥ ٗؼای٤غ جْٞی٠ٟیگػقح٥ ٣كاف

ؽكف ٨ّٞـ ک٥ در ای٢ ٠یاف کك٘یات ك دا٣ـح٤ی ظ٨د دیغق ةیكحؼی٢ جادیؼ  ق٤اظحی ركاف٦ام ركز ٗا

٠عاًتی٢ جْٞیٟ ك جؼةیث در ًی ٗؼای٤غ  ٦ام ْٗاٝیث، را ةؼ ٗؼآی٤غ جْٞیٟ ك جؼةیث ٧٣٨٣االف گػاقح٥

ةا  –٦ام اظیؼ ؿدر ؿا ،پؼكش ة٨دق ك یادگیؼم، ٨١٦ارق ٨٠رد ج٨ز٥ ٠ح٘كؼاف آ٨٠زش -یادد٦ی 

ظ٨د یادگیؼم؛ ج٨ز٥ ةیكحؼم را ة٥ –ج٨ز٥ ة٥ جٕییؼ در ا٣حُارات ٠عاًتی٢ از ٗؼای٤غ یادد٦ی 

٦ا ك جسؼةیات ج٨ا٣ائی ،٦ام ٗؼدم ق٧ؼك٣غافچ٨ف ج٘اكتزٞب ٨١٣دق، كز٨د ٨ّا٠ٜ ٠عحٞ٘ی ٦ٟ

ؼاد ك پیكؼٗث قغ جا ةاّخ ...ق٤اؿی ك ق٤اظحی آد٠ی در ٨ّٞـ ركافم٦ام صی٠٥ٌح٘اكت ٗا

ٗؼآی٤غ آ٨٠زش ك پؼكرش ق٧ؼك٣غاف ة٥ کٞی دگؼگ٨ف ق٣٨غ ك ٝؽكـ  م٦ام ؿ٤حی در ةارقدیغگاق

جغریؾ ٦ام ك ركش ٦ا ْٗاٝیثزام یادگیؼم ة٥ –٦ام زغیغ یادد٦ی زایگؽی٤ی ركش

$Teaching Method# ،٦اؿث ک٥ ٠حعننی٢ جْٞیٟ ؿاؿ ؿ٤حی آ٨٠زش ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼارگؼٗح٥

٦ام گ٣٨اگ٨ف، ٦ام ٚنغقغق در ؿ٨ٌح ٠عحٖٞ ك صی٨٠٥ٌدؼ ك پایغارآ٨٠زشمك جؼةیث ةؼام ارائ٥

-یادگیؼم ٠كارکحی را ٠ٌؼح ٨١٣دق، ة٥ دٝیٜ ا١٦یث یادگیؼم از ًؼیٙ ٠كارکحی الزـ -یادد٦ی

 .ک٤ی٦ٟام جضنیٞی صامٜ از آف ةیف جؼ ج٨ز٥اؿث ة٥ ٨٠ٗٛیث

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |79 
 
 

آ٨٠زگار ة٥ ٗؼاگیؼ ٠ح١ؼکؽ ة٨د، در  ٨ًر ١ّغق ةؼ ا٣حٛاؿ اًالّات از زا٣بآ٨٠زش در گػقح٥ ة٥

کاٗی مم٨رت کٞی ك چ٥ جعننی# اصا٥ًة٥ ٨ّٞـ $چ٥ ة٥ ةایـث ٠یچ٤ی٢ كوْیحی آ٨٠زگار 

دراظحیار ٚؼارد٦غ ك ٗؼاگیؼ ٣یؽ ج٧٤ا ةا ج٨ز٥ ة٥  ک٤غ كة٤غمةاقغ جا ةح٨ا٣غ اًالّات را دؿح٥ داقح٥

 ٦ا آفیي ظاص اك، ظ٨د را ؿازگار ٨١٣دق ك آ٨٠زگار ك ٠ح٤اؿب ةا قؼا اًالّات ارائ٥ گؼدیغق ج٨ؿي

 .را ٗؼاگیؼد

ؽكف ك ج٨ؿ٥ْ -م ریاوی ة٥ ١٦ؼاق ج٨ؿ٨ّٞ٥ْـ ٠عحٖٞ ة٥ كیژق ٨ّٞـ  مدا٥٤٠م گـحؼش ركزٗا

-٦ام م قحاةاف ك ٠ح٨٤ع ك ٠حْغد ج٨ا٤١٣غمآ٨٠زقی در ک٤ار ج٨ؿ٥ْك ٠ح٨٤ع جك٨ٝ٨٤ژم قحاةاف 

ؽكف آ٣اف ة٥ یادگیؼم  ...ادگیؼم کالؿی ك ی ٦ام ْٗاٝیثک٤٤غق در ق٧ؼك٣غاف قؼکث ٣یاز ركزٗا

ا٣غ جا ؿتب گكح٥ ...ؼم آ٣اف ك یم ا٠كا٣ات یادگ٦ام زغیغ ك ةؼجؼ ١ّٞی ة٥ ١٦ؼاق ج٨ؿ٧٠٥ْارت

٦ام ٚنغقغق ة٥ م٨رت م آ٨٠زشکٟ ادؼجؼگكح٥ ك وؼكرت ارائ٥ ركز ركزة٦٥ام ؿ٤حی آ٨٠زش

پؼكرش ٨٣ی٢ ظ٨د١٣ایی ٨١٣دق، در گاـ ٣عـث  كْٗاؿ، ٔیؼؿ٤حی ك ٨٠دؼجؼ در ٗؼآی٤غ آ٨٠زش 

آ٨٠زگار ٣ت٨د، م رؿیغ ک٥ دیگؼ ج٨ٝیغ کـب اًالّات كَی٥٘ زاییآ٨٠زقی ة٥ ٦امجٕییؼ ركش

-آ٨٠زاف ك آ٨٠زش چگ٥٣٨یادگیؼم دا٣ف ٦ام٠ض٨ر ْٗاٝیث آ٨٠زگار ٠غیؼیث دا٣اییم كَی٥٘

 .#1376رئ٨ؼ، ٗٛی٧ی،؛ $ غیگؼد# Learning How to Learning$آ٨٠ظح٢ 

رٚاةحی چ٨ف یادگیؼم ٗؼدگؼایا٥٣؛ یادگیؼما٨٣اّی ٠ٟ٦حعنناف جْٞیٟ ك جؼةیث یادگیؼم را ة٥ 

٦ام ٠ا، جؼ آ٨٠ظح٥داد ةیف ٨ًر ک٥ پیاژق ٣كاف١٦اف ک٤٤غ ٠یة٤غم جٛـیٟ جْاك٣یك یادگیؼم

كا٥ْٚ ك یا یك  آ٨٠زاف در ٨٠رد یك کحاب، یك ٗیٟٞ، یكاگؼ دا٣ف .صامٜ جْا٠ٜ ةا دیگؼاف اؿث

٣ُؼات دیگؼاف در ای٢ دٝیٜ ّغـ دؿحؼؿی ة٥اؿث ة٥ةاق٤غ، ةغی٧ی٠ـئ٥ٞ ٗٛي ٣ُؼ ظ٨د را داقح٥ 

ک٤٤غگاف در در یادگیؼم جْاك٣ی قؼکث .#1379ز٨ادیؽادق، ٨٠رد، یادگیؼم آ٣اف اّحتارم ٣غارد $

 مرؿ٤غ ک٥ ٥١٦د٠ییادگیؼم ظ٨پ٤غار٣غ ز٠ا٣ی ك ج٧٤ا ز٠ا٣ی ة٥ ا٦غاؼ٠ی یادگیؼم ٦ام ْٗاٝیث

جی١ی ک٥  ظ٨د ةؼؿ٤غ، ٠ا٤٣غ ٠ـاةٛات٦ـح٤غ ةح٨ا٤٣غ ة٥ ا٦غاؼ ٠ؼجتي ٦ا آف٦ا ک٥ ةا ١٦كالؿی

 ٦ام ْٗاٝیثک٤٤غق در ٤ّامؼ قؼکث مجیٟ در گؼكق جالش ك ١٦یارم ك ٨٠ٗٛیث کٞی٥ ٨٠ٗٛیث

 .ةاقغجی١ی ٠ی
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ادگیؼم از ًؼیٙ ١٦یارم ٣ـتث اؿث ک٥ یقغق ٣كاف دادق٦ام ا٣ساـ٣حایر ةـیارم از پژك٦ف

ؽایف ٨٠ْٚیث ١٦ؼاق ٦ام جضنیٞی ٠عاًتی٢ ا٠ؼ یادگیؼم ة٥ة٥ یادگیؼم ا٣٘ؼادم ك یا رٚاةحی ك ٗا

٦ام ٠تح٤ی ةؼ ١٦یارم ك ةاًؼح ا٣غیك٥ ،#1376ٗٛی٧ی؛ رئ٨ؼ، ة٨دق $٨٠دؼ  ٦ا آفرقغ ادراؾ 

٦ام گ٣٨اگ٨ف ج٨ا٤١٣غم جادیؼ ای٢ ركش درم٠كارکث در یادگیؼم، جضٛیٛات ةـیارم در ةارق

پژك٦كگؼاف ةا ا٣ساـ جضٛیٛات ك ةا  .جؼةیث ٠حؼٚی ا٣ساـ قغ ك ٠عاًتی٢ در ؿؼاؿؼ ز٧اف جْٞیٟ

٦ام از گؼكق گیؼم ة٧ؼقا٣غ ک٥ ةؼرؿی ٣حایر صامٜ از ٠س٥ّ٨١ جضٛیٛات ا٣ساـ قغق، ا٧َار داقح٥

ؽایف کی٘یث ةازدق ٦ام ةؼرؿی ،#1378 ،قغق $آٚازادق٦ام یادگیؼم یادگیؼم ١٦یار ؿتب ٗا

٦ام درس در ایؼاف ٦ام ریاوی ج٨ؿي ١ْٞ٠ی٢ در کالسد٦غ ک٥ در آ٨٠زشگ٣٨اگ٨ف ٣كاف ٠ی

کؼی١ی، $#، 1391#، $قْتا٣ی، 1378 کیا٤٠ف،قغق $ ٦ام ؿ٤حی جغریؾ اؿح٘ادق١ّغجا از ركش

ف ٨٠زاف در درس ریاوی چ٤غاآکؼد٦ام یادگیؼم دا٣فنیٞی ك ١ّٜجض ٠یؽاف پیكؼٗث .1378#

ةؼكس، كیٜ، اؿث $قغق گؽارشك وْیٖ  #1378#، $کؼی١ی، 1378 کیا٤٠ف،$ ةعف ٣یـحروایث

 .#1391#، $قْتا٣ی، 1378 کیا٤٠ف،#، 1393$

آ٨٠زاف در ای٢ کالس دا٣ف .ةاقغؿیـحٟ یادگیؼم ٠كارکحی از ای٢ ٨٣ع یادگیؼم جْاك٣ی ٠ی

-قْار یا ٥١٦ ةا٦ٟ ٣سات ٠ی .غظ٨ر٣ق٣٨غ ك یا ةا٦ٟ قكـث ٠یگیؼ٣غ ک٥ ةا٦ٟ ٨٠ٗٙ ٠ییاد٠ی

یادگیؼم در  ٦ام ْٗاٝیثم ة٥ قْار پ٧٤اف ا٠ا زارم در کٞی٥ ق٨یٟ!یاةیٟ یا ٥١٦ ةا٦ٟ ٔؼؽ ٠ی

ک١ك ٣یاز گیؼد ک٥ در اكٚاجی ک٥ ة٥آ٨٠ز یاد ٠یدر ای٢ کالس ٦ؼ دا٣ف .ق٨دکالس جتغیٜ ٠ی

در کالس ١٦یار  .ک٤غجكی٦٥ایف ک١ك ١٦كالؿیغ ة٥ج٨ا٣ ٠یدارد یا چیؽم ةؼام گ٘ح٢ دارد، 

-٨٤ّاف ٠ؼاز٦ِام ظ٨د ة٥کالؿیامٞی ةغا٤٣غ، ة٥ ٦ٟزام ای٢ ک٥ ٠ْٟٞ را ٠ؼزِآ٨٠زاف ة٥دا٣ف

اؿث ک٥ کالس را ٠ْٟٞ ای٢مدر چ٤ی٢ کالؿی، كَی٥٘ .ک٤٤غ٧٠ٟ ك ةا ارزش یادگیؼم ٣گاق ٠ی

دیگؼ داقح٥ ةاق٤غ ك ای٢ یك٠ذتث ة٥آ٨٠زاف اصـاس كاةـحگید٦غ ک٥ دا٣فام ؿاز٠افگ٥٣٨ة٥

-ق٨د ٠گؼ ای٢ ک٥ ج١اـ اّىا ٨٠ٗٙج٨ا٣غ ٨٠ٗٙاّىام گؼكق ١٣ی زجن٨ر صاکٟ ةاقغ ک٥ ٦یچ یك ا

اؿث ک٥ ٦ؼ ٗؼد ةایغ ةغا٣غ ک٥ ٠ـئ٨ؿ اؿث جا ٧٠ٟ دیگؼ کالس ١٦یارم ای٢مق٣٨غ، ٠كعن٥

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |81 
 
 

 ک٤غقا٥٣ ظاٝیةار كَائٖ آزاد ةاقغ ك یا از زیؼ١٦یار ٠ـح١ِج٨ا٣غ در گؼكقکؾ ١٣ی، ٦یچیادةگیؼد

اؿث ک٥ ٠ْٟٞ ظ٨د ة٥ یادگیؼم ٠كارکحی اّحٛاد جؼ از ٥١٦، ای٢ا٠ا ٧٠ٟ .#1379$ز٨ادیؽادق، 

جازق ١٦یارم، در یادگیؼم چیؽ٦امماز قی٨ق م ظ٨د ركز٠ؼقیادد٦ی  ٦ام ْٗاٝیثك در  .ةاقغداقح٥

 .ز٨یغ ة٧ؼق ...کالس ك مك در ادارق

کؾ داریٟ! ٦یچیكغیگؼ ا١ًی٤افاؿث ک٥ ٠ا ة٥الس ٠كارکحی ای٢آ٨٠زاف در کقْار دا٣ف

٨ٚا٣ی٢ ٨٠زاف، کارکؼدف ةا دیگؼاف ك رّایثآ٨ًر ٤٠ُٟ ة٥ دا٣فاگؼ ة٥ .٣یـثة٧حؼ از دیگؼم

د٦غ ةا گؼكق آ٧٣ا ا٠كاف ٠یازح١اّی را ک٥ ة٦٥اماز ٧٠ارت ١٦كارم را یادد٦یٟ، آ٣اف آف دؿح٥

گیؼ٣غ ك کارةؼد ج١اـ ای٢ ك یا ا٣حٛادک٤٤غ را یاد ٠ی قک٤٤غ٤٤غ، ٠عاٝ٘ثجؼم کارک٤٤غ، ةازم کكؿیِ

 .اؿث٦ا ٧٠ٟآفمدر ز٣غگی آی٤غق ٦ا ٧٠ارت

ٗؼای٤غ یادگیؼم اؿث، کحاب  مک٤٤غق ةعف ك جـ٧ی٦ٜام ٠كارکحی ٠ْٟٞ زاف در کالس

٥ ركش ٨٠دؼ ك ٦ا ك ا٠كا٣ات یادگیؼم ةگؼدد ك ٗؼمثآ٨٠زاف ٠یام ةؼام ا٣گیؽش دا٣فكؿی٥ٞ

٦ام یادگیؼم جْا٠ٞی ك ؿتك ركیكؼد٦ام یادگیؼم ٠ح٨٤ع ة٨دق، قغق، ركشادراکی اؿح٘ادق

ْی کالس درس ةا د٣یام یادگیؼم  –یادد٦ی  ٦ام ْٗاٝیثک٤٤غگاف در قؼکثم ز٣غگی ركز٠ؼقكٚا

ْی داقح٥، ٠ضیيمراة٥ٌ ٦ام آ٨٠زش، دكؿحا٥٣ ك ؿؼقار از م٘ا ك م١ی١یث گؼدیغق، کالس كٚا

ركئی از ًؼیٙ ؿاظح٢ گؼكق ك ایساد ك یا ة٧ت٨د ٦ام ١٦تـحگی، راصحی ك گكادقکالس ٠كارکحی،

١٦یارم ك  م٦ام چاٝف ةؼا٣گیؽ ة٨دق، در یادگیؼم ة٥ قی٨ق٦ا، کالس٣٘ؾ ة٨دق ای٢ کالس ّؽت

د٤٦غ ؿپار٣غ ك ٦ؼچ٥ دار٣غ در اظحیار یاراف گؼكق ٚؼار ٠یآ٨٠زاف دؿ ة٥ ز١ِ ٠ی٠كارکحی، دا٣ف

م یادگیؼم ١٦یارا٥٣، ٥١٦ ٦ام ْٗاٝیثدر  .#1379ز٨ادیؽادق، $ ؼ٣غیگجا ظ٨د ٦ٟ از یارم آ٣اف ة٧ؼق

اؿث ج١ایٜ ة٥ ٠كارکحی ١٠ك٢ ٦ام ْٗاٝیث .ا٣غگؼكق از ٦غؼ جا اةؽار ك كؿایٜ ؿ٧یٟاّىام 

ؽایف ؿٌش ج٘كؼ،  ازح١اّی ٣٘ؾ، اگا٦ی٦ام پیكؼٗث، ّؽتارجتاًی اؿاؿی، ا٣گیؽق ٦ام ٧٠ارتٗا

٠كارکحی ز٠ا٣ی یادگیؼم  در ٦ؼم٨رت .د٦غآ٨٠زاف رقغ ك گـحؼشك جض١ٜ ٗؼدم را در دا٣ف

٦غٗی یا رؿیغف ة٥ ا٦غاٗی از ؿ٨م دیگؼ آ٨٠زاف ة٥یاةی یكی از دا٣فیاةغ ک٥ دؿثجضٛٙ ٠ی

-ما٣غ ک٥ جسؼة٥ة٥ كیژق جضٛیٛات اظیؼ ٣كاف دادق .ةاقغداقح٥  آ٨٠زاف ١٦تـحگی ٠ذتثدا٣ف
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ؽایف ك دؿحیاةی ة٥ ٨٠اردم ٠ا٤٣غ پیكؼٗث جضنیٞی؛ ج٘كؼ ظالؽ ك  ٠كارکث در کالس ةا ٗا

ازح١اّی،  ٦ام ٧٠ارت؛ جْا٠ٜ گؼك٦ی ك ام ٠غرؿ٥درؿی ك  ٠ذتث ة٥ ٨٠و٨ّاتا٣حٛادم؛ ٣گؼش 

 .#1381مار٠ی، ٣ُؼم دار٣غ $٠ـحٛیٟ  ٣٘ؾ ك اصحؼاـ ٠حٛاةٜ ارجتاطّؽت

-جیٟ؛ ٚىاكت  اّىا؛ ٚىاكتجی١ی؛ جغریؾ ٦ام کارائی شیادگیؼم ٠كارکحی قا٠ٜ ا٨٣اع رك

آ٨٠زش ك  ماؿث ک٥ ٦ؼکغاـ ٠ؼاصٜ ظاص ةؼام ارائ٥ ...٠ـئ٥ٞ ك ١ّٞكؼد؛ ٚىاكت ًؼز جٞٛی؛ صٜ

-چ٤ی٢ ٨٤ٗف پؼؿف، ةضخ٦ٟ .#1382اص١غك٣غ، دار٣غ $ ک٤٤غگاف در ْٗاٝیثیادگیؼم قؼکث

٦ا ك ةازم ٦ا، ٦ا ك آكاز٦ا ك ٣ٛاقی٠ككٜ، ج١ؼی٢ ٠كارکحی، ةازدیغ ٠یغا٣ی، صٜگؼك٦ی، ؿع٤ؼا٣ی

-ؿازم، ای٘ام ٣ٛف ك جئاجؼ، ركش جسؼةی آز٠ایكگا٦ی، یادگیؼم از گؼكق ٦ٟکارآ٨٠زم، قتی٥

٦ام یادگیؼم جْا٠ٞی یا آ٨٠زش ة٤غم جٛـیٟپؼدازم ٦غایث قغق از ٠ٕؽم ك ظیاؿؿاالف، ةارش

٦ام دك جا چ٧ار ٣٘ؼق یا ةیكحؼ ةؼام در گؼكق آ٨٠زاف٠كارکحی دا٣ف٠كارکحی ة٨دق، در یادگیؼم 

-یادگیؼم ةؼ پ٤ر امٜ كاةـحگی ٠حٛاةٜ -یادگؼٗح٢ ةا یكغیگؼ ١٦كارم ٨١٣دق، ای٢ ٗؼای٤غ یادد٦ی

٨١٣دف ْٗاٝیث ٦ؼ ّى٨ ازح١اّی ك ٠كعل ٦ام ٧٠ارت .٠حٛاةٜارجتاط .قعنی٠ـئ٨ٝیث .٠ذتث

جغریؾ ٔیؼْٗاؿ در  ٦ام ركشدر ٠ٛایـ٥ ةا جغریؾ ْٗاؿ  ٦ام ركشاؿح٨ار ة٨دق، در ٨٠رد کارائی 

-یاٗح٥، ة٥ز٧ا٣ی جضٛیٛات ٠حْغد ا٣ساـ  ٦ام زارم آ٨٠زش ك پؼكرش در ؿٌشْٗاٝیثمصی٥ٌ

جغریؾ ْٗاؿ ك ٔیؼ  ٦ام ركش مدیگؼ در ةارققغق در کك٨ر٦ام ٨ًر کٞی ةؼرؿی جضٛیٛات ا٣ساـ

آر٤٠غ، ا٣غ $غ جؼ ك ٨٠دؼجؼ ة٨دقجغریؾ ْٗاؿ کارآ٠ ٦ام ركشد٦غ ک٥ ٨١٦ارق ْٗاؿ ٣كاف ٠ی

1372#. 

 ٦ام ركشد٦غ ک٥ در ج١اـ ٨٠ارد پژك٦ف، یادگیؼم ٠كارکحی ک٥ اؿاس ٣حایر ٣كاف ٠ی

ك ةؼ کی٘یث آ٨٠زش  ق٨د ٠یاف آ٨٠ز دا٣فجغریؾ ْٗاؿ اؿث ةاّخ جٕییؼات ٨ٌٞ٠ب در قعنیث 

جغریؾ ْٗاؿ ك  ٦ام ركش#، ٣حایر جضٛیٙ در ظن٨ص ٠ـائٜ 1371جادیؼ ٠ذتث داقح٥ $اؿ٨ٞی٢،

جغریؾ ْٗاؿ در  ٦ام قی٨قد٦غ ک٥ ٠یؽاف آق٤ائی دةیؼاف ةا ٠ی آ٨٠زاف ٣كافیادگیؼم ْٗاؿ دا٣ف

ة٨دق کارگیؼم ركش جغریؾ ؿع٤ؼا٣ی در ٠یاف ١ْٞ٠ی٢ ةـیار زیاد صغ پائی٢ اؿث ك ة٥
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م ٦اجغریؾ در کالس٦ام ْٗاؿ کارگیؼم ١ْٞ٠اف از ركش#، ٠یؽاف آق٤ائی ك ة1380٥ک٨دؼم،$

 .#١٦1382ث، كصغجی ةاقغ $پائی٢ ٠یدرس در ؿٌش 

درس  ٦ام کالسک٤٤غگاف در د٦غ ک٥ قؼکث٠ی٠یغا٣ی ٣كاف ك ٠ٌاْٝات  ٦ا گؽارشةؼرؿی 

٨١٤٣دق ك ّغـ ارجٛام ١ّٞی، ٧٠ارجی ك ٣گؼقی چ٤غا٣ی کـب ٦ام کك٨ر ج٨ا٤١٣غم در ؿٌش

٦ام زارم ْٗاٝیث یگؼ ٠ْىالت ؿیـحٟز٣غگی ك ج٘كؼ ٤٠ٌٛی از د٦ام ٧٠ارت ٠٘یغ، ّغـ کـب

 –یادد٦ی ٦ام ْٗاؿ قغف ركشةا در٣ُؼ گؼٗح٢ ٠ٌؼح  .آ٨٠زقی در ٠غارس کك٨ر اؿث

 ٦ام ركشام ادؼةعكی ز٧ا٣ی، ةؼرؿی ٠ٛایـ٥ جْٞیٟ ك جؼةیث در ؿٌش ٦ام ٣ُاـیادگیؼم در 

جغریؾ  ٦ام شركریاوی در ٠ٛایـ٥ ةا ٠كارکحی درس  یادگیؼم –جغریؾ ٠تحی ةؼ یادد٦ی 

اةحغایی ةؼ ٠یؽاف پیكؼٗث جضنیٞی، ج٨ٛیث ج٘كؼ ٤٠ٌٛی ك رٔتث ریاوی در ٠غارس ؿ٤حی درس 

اف ك روایث قٕٞی ١ْٞ٠ی٢ آ٣اف ا١٦یث یاٗح٥، ای٢ پژك٦ف ة٥ ای٢ ةؼرؿی آ٨٠ز دا٣فة٥ جضنیٜ 

 .پؼدازد ٠ی

 

 اّساف پػٍّف

-٠كارکحی درس  ادگیؼمی –جغریؾ ٠تحی ةؼ یادد٦ی  ٦ام ركشام ادؼةعكی ةؼرؿی ٠ٛایـ٥

اةحغایی ةؼ ٠یؽاف پیكؼٗث ریاوی در ٠غارس جغریؾ ؿ٤حی درس  ٦ام ركشریاوی در ٠ٛایـ٥ ةا 

 اف ك روایث قٕٞی ١ْٞ٠ی٢ آ٣افآ٨٠ز دا٣فجضنیٞی، ج٨ٛیث ج٘كؼ ٤٠ٌٛی ك رٔتث ة٥ جضنیٜ 

 م پژك٦ف ة٥ قؼح زیؼ ٦ـح٤غ:ا٦غاؼ كیژق

 ریاوی در ٠ٛایـ٥ ةایادگیؼم ٠كارکحی درس  –٦ام یادد٦ی : ةؼرؿی ٠یؽاف جادیؼ ركش1

 .٨٠زافآ ج٘كؼ ٤٠ٌٛی دا٣ف ٦ام ٧٠ارتؿ٤حی در ج٨ٛیث  جغریؾ ٦امركش

ریاوی در ٠ٛایـ٥  یادگیؼم ٠كارکحی درس –یادد٦ی  ٦ام ركش: ةؼرؿی جادیؼ اؿح٘ادق از 2

 .آ٨٠زافجضنیٞی دا٣فجغریؾ ؿ٤حی در پیكؼٗث  ٦ام ركش ةا
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 ٠كارکحی درس یادگیؼم –٦ام یادد٦ی م ٠یؽاف جادیؼ اؿح٘ادق از ركشا٠ٛایـ٥ : ةؼرؿی3

 .آ٨٠زافة٥ جضنیٜ در دا٣ف ؿ٤حی در رٔتث جغریؾ ٦ام ركشریاوی ك 

جغریؾ ٠تح٤ی ةؼ یادد٦ی  ٦ام ركشاز اؿح٘ادق از  ٤٠غم قٕٞی آ٨٠زگاراف: ةؼرؿی روایث4

 ؿ٤حی درسجغریؾ  ٦ام ركشةا ٠كارکحی ةؼام جغریؾ درس ریاوی در ٠ٛایـ٥  یادگیؼم –

 .ریاوی اؿث

یادگیؼم  -٠تح٤ی ةؼ یادد٦ی ٦ام جغریؾکارگیؼم ركشة٥ در ای٢ پژك٦ف، ٠حٕیؼ ٠ـحٜٛ

 ة٥جضنیٞی؛ ة٧ت٨د ج٘كؼ ٤٠ٌٛی، رٔتث ة٨دق، ٠حٕیؼ كاةـح٥ پیكؼٗث ریاوی  ٠كارکحی در آ٨٠زش

آ٨٠زاف ك آ٨٠زگاراف ز٤ـیث دا٣ف ک٤حؼؿ قا٠ٜ قٕٞی آ٨٠زگاراف ك ٠حٕیؼ٦امجضنیٜ؛ روایث 

 .ةاق٤غ٠ی

 

 ضٍـ

آز٨٠ف ك گؼكق ک٤حؼؿ ك آز٨٠ف ك پؾةا ًؼح پیف جسؼةیةؼام ازؼام پژك٦ف از ركش ٣ی٥١

-آ٠ارم دا٣فم گیؼم ك جْیی٢ ٥٣٨١٣م٨رت ک٥ پؾ از ٥٣٨١٣ة٥ ای٢ .اؿثقغقجسؼةی اؿح٘ادق

جضنیٞی،  ٦ام پیكؼٗثآز٨٠فاق# پیف٠اق ٣عـث آ٨٠زقی $آذر٠آ٨٠زاف اةحغایی، در پایاف ؿ٥

 پؾ از آف ةؼام ازؼام ًؼح .ا٨٠زاف ٦غؼ ازؼ اقغؿ٤ر در ٠یاف دا٣فج٘كؼ ٤٠ٌٛی ك رٔتث 

کالس ةؼام ازؼام ًؼح ی٤ْی  ٦13ام اّالـ آ٠ادگی آ٨٠زگاراف، جْغاد ١٦یارم ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗؼـ

 ای٢ ١ْٞ٠ی٢، کارگاق یك ركزق گؼكق آز٠ایف ة٥ ٨ًر جنادٗی ا٣حعاب ك ةؼام آق٤ایی ٦ؼچ٥ ةیكحؼ

آ٨٠زش  در پایاف دكرق .یادگیؼم ٠كارکحی ج٨ؿي ٠حعننی٢، ةؼگؽار گؼدیغ -آ٨٠زش یادد٦ی 

جضنیٞی، ج٘كؼ ٤٠ٌٛی ك ٦ام پیكؼٗث آز٨٠فای٢ دؿح٥ از ١ْٞ٠ی٢ ١٦كار در گؼكق جسؼة٥، پؾ

 .آ٨٠زاف گؼكق گ٨اق ك جسؼةی ازؼا قغؿ٤ر دا٣ف رٔتث
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پژك٦ف در م ة٨دق، صسٟ ٥٣٨١٣ اف ٠غارس اةحغایی اؿحافآ٨٠ز دا٣فم پژك٦ف، آ٠ارم زا٥ْ٠

٣٘ؼ  ٦13ام چ٧ارـ ك پ٤سٟ اةحغایی ك جْغاد آ٨٠زاف کالس٣٘ؼ از دا٣ف 355گؼكق جسؼة٥ 

 13ام قا٠ٜ جْغاد ظ٨ق٥گیؼم جنادٗی ًؼح از ٥٣٨١٣ةؼام ازؼام  .ةاق٤غآ٨٠زگاراف آ٣اف ٠ی

آ٣اف در ٠غارس ق٧ؼؿحاف زاةٜ ةؼام ازؼام ا٨٠زاف اةحغایی ك دا٣ف پ٤س٦ٟام چ٧ارـ ك پای٥ کالس

 .قغ ٨ًر جنادٗی ا٣حعابة٥ ًؼح

ؿ٤ر رٔتث ٣ا٥٠كاةـح٥ از پؼؿف ةؼام ةؼرؿی جادیؼ اؿح٘ادق از ١ّٜ آز٠ایكی ةؼ ٠حٕیؼ٦ام

ك ؿ٤سف ج٘كؼ ٤٠ٌٛی ریاوی، آز٨٠ف جضنیٞی درس  پیكؼٗث جضنیٞی ركا ك پایا، آز٨٠ف

-پایائی پؼؿف .قغ آز٠ایف ج٧ی٥قٕٞی آ٨٠زگاراف گؼكق روایث  مؿاظح٠٥ضٛٙ  م٣ا٥٠پؼؿف

آز٨٠ف ك در پؾ 86/0آز٨٠ف کؼا٣تاخ در پیف ؿ٤ر جضنیٞی ةا اؿح٘ادق از اٝ٘امرٔتث م٣ا٥٠

 .قغجْیی٢  74/0

 پیكؼٗث ؿ٤ر،رٔتث ٦ام٣ا٥٠صامٜ از ازؼام پؼؿف ٦امةؼام جسؽی٥ ك جضٞیٜ یاٗح٥

 مقغق ٠كا٦غات زكج ٦ام٠یا٣گی٢ ج٘اوٜم ةؼام ٠ٛایـ٥ Tم جضنیٞی ك ج٘كؼ ٤٠ٌٛی از آ٠ارق

 ٦امآز٨٠ف ك آ٠ارقآز٨٠ف ك پؾدر پیف# Independent Samples T Test$٠ـحٜٛ ٦ام گؼكق

٧ائی ك گیؼم ٣ةؼام ٣حیس٥ .قغج٨می٘ی قا٠ٜ درمغگیؼم ك جْیی٢ ٗؼاكا٣ی ك ٨١٣دار اؿح٘ادق 

پیكؼٗث جضنیٞی ك  ٦ام آز٨٠ف٦ام پژك٦ف در آز٨٠ف در جسؽی٥ ك جضٞیٜ یاٗح٥صػؼ ادؼ پیف 

 ٦05/0ا ؿٌش ٤ْ٠ادارم آ٠ارم در ج١ا٠ی آز٨٠ف .قغج٘كؼ ٤٠ٌٛی از جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ اؿح٘ادق 

 .اؿث

 

 ّب يبفتِ

ریاوی آ٨٠زش دیؼ جا جضٛیٙ ی٤ْیاكؿ پژك٦ف درظن٨ص ؿ٨اؿ  ٦امك جضٞیٜ یاٗح٥ةؼام جسؽی٥ 

-جغریؾ  ٦ام ركش ٠كارکحی در ٠ٛایـ٥ ةا یادگیؼم -٠تح٤ی ةؼ یادد٦ی جغریؾ٦ام ةا ركش

اؿث؟ اًالّات آ٨٠زاف چگ٥٣٨ ج٘كؼ ٤٠ٌٛی دا٣ف ٦ام ٧٠ارتریاوی در ج٨ٛیث  ؿ٤حی درس
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-گؼٗح٠٥ـحٜٛ ٨٠رد جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٚؼار٦ام ةؼام گؼكق Tآز٨٠ف ٦ام آ٠ارم ٠ؼة٥ً٨ ک٥ ةا ركش

 .اؿثا٣غ در زغكؿ زیؼ آ٠غق
 

 

ّبی چْبضم ٍ پٌجن گطٍُ آهَظاى کالؼتفکط هٌغقی زاًفّبی هؿتقل ًوطُ گطٍُ T ًتبيج آظهَى .1جسٍل 

 گَاُ ٍ تجطثِ

م پای٥

 جضنیٞی
 ٠Tٛغار  ٠یا٣گی٢ پیكؼٗث ج٘كؼ ٤٠ٌٛی زادمآ مدرز٥ گؼكق

ؿٌش 

 ٤ْ٠ادارم

چ٧ارـ 

 اةحغایی

 -23/1 53 گ٨اق
88/0 

000/

 90/4 74 جسؼة٥ 0

پ٤سٟ 

 اةحغایی

 74/0 95 گ٨اق
153/0 000/0 

 53/8 89 جسؼة٥

 

چ٧ارـ در  آ٨٠زاف دا٣فپیكؼٗث ج٘كؼ ٤٠ٌٛی  د٦غ ک٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق٠یزغكؿ ٨ٗؽ ٣كاف

ج٘كؼ ٤٠ٌٛی در دك  ة٨دق، اظحالؼ ایسادقغق ةی٢ ٠یا٣گی٢ پیكؼٗث ١٣ؼق 5 گؼكق جسؼةی صغكد

-پیكؼٗث ج٘كؼ ٤٠ٌٛی دا٣ف ٣ِ٘ گؼكق جسؼةی ٤ْ٠ادار ة٨دق، ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق٥ ة٥گؼكق گ٨اق ك جسؼة

یادگیؼم ٠كارکحی  –یادد٦ی  ٦ام ركش٦ا از  آفآ٨٠زگاراف  ماةحغائی ةا اؿح٘ادق آ٨٠زاف پ٤سٟ

، ج٘اكت ایساد قغق ةی٢ ١٣ؼات ج٘كؼ ة٨دق ١٣ؼق ةؼجؼ از گؼكق گ٨اق 8صغكد ریاوی ةؼام جغریؾ

 .ةاقغة٥ ٣ِ٘ گؼكق جسؼةی ٤ْ٠ادار ٠ی "99گ٨اق ك جسؼة٥ در ای٢ پای٥، در ؿٌش  ٤٠ٌٛی گؼكق
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-زضنسفطاٍاًی ًوطات تفکط هٌغقی زاًف: 1ًوَزاض 

اثتسايی زٍ گطٍُ گَاُ ٍ ّبی چْبضمکالؼ آهَظاى

 تجطثِ

 
-زضنسفطاٍاًی ًوطات تفکط هٌغقی زاًف: 2ًوَزاض 

 ٍ تجطثِپٌجن زض زٍ گطٍُ گَاُ ّبی کالؼآهَظاى 

 

یادگیؼم ٠كارکحی ةؼام  –٦ام یادد٦ی د٦غ ک٥ اؿح٘ادق از ركش٠ی ٨ٗؽ ٣كاف ٨١٣دار٦ام

 .اؿث٦ام گؼكق جسؼةی قغق آ٨٠زاف کالسریاوی ؿتب ة٧ت٨د ١٣ؼات ج٘كؼ ٤٠ٌٛی دا٣فآ٨٠زش

جغریؾ  ٦ام ركشریاوی ةا  پژك٦ف درظن٨ص جادیؼ آ٨٠زش٦ام ك جضٞیٜ یاٗح٥ ةؼام جسؽی٥

ؿ٤حی جغریؾ  ٦ام ركشجغریؾ ریاوی ةا  یادگیؼم ٠كارکحی در ٠ٛایـ٥ ةا -ةؼ یادد٦ی ٠تح٤ی

-آ٨٠زاف اًالّات صامٜ در زغكؿ ك ٨١٣دار زیؼ ١٣ایف دادق در ٠یؽاف پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف

 .اؿثقغق 
 

 یٍپٌجن زٍ گطٍُ گَاُ ٍ تجطثّبی چْبضمآهَظاى کالؼپیكطفت تحهیلی زاًف Tآظهَى ًتبيج  .2جسٍل 

م پای٥

 جضنیٞی
 زادمآمدرز٥ گؼكق

٠یا٣گی٢ پیكؼٗث 

 جضنیٞی
 ٠Tٛغار 

ؿٌش 

 ٤ْ٠ادارم

چ٧ارـ 

 اةحغایی

 

 02/3 53 گ٨اق

68/0 000/0 
 43/9 74 جسؼة٥

پ٤سٟ 

 اةحغایی

 37/0 95 گ٨اق
48/0 000/0 

 99/5 89 جسؼة٥
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        ٦اماف کالسآ٨٠زجضنیٞی دا٣ف پیكؼٗث د٦غ ک٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق ٠ی زغكؿ ٨ٗؽ ٣كاف

 –٦ام یادد٦ی آ٨٠زگاراف از ركشم اةحغایی در گؼكق جسؼةی، ة٥ د٣تاؿ اؿح٘ادقچ٧ارـ م پای٥

گ٨اق ة٨دق، ١٣ؼق ةیكحؼ از گؼكق  6صغكد  -٠كارکحی ةؼام جغریؾ ریاوی در ای٢ گؼكق یادگیؼم 

گ٨اق ك جسؼة٥ در  ٦امگؼكقآ٨٠زاف جضنیٞی دا٣ف١٣ؼات پیكؼٗث اظحالؼ ایسادقغق ةی٢ ٠یا٣گی٢ 

-آ٨٠زاف کالسجضنیٞی دا٣فپیكؼٗث  دار ة٨دق، ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق جسؼةی ٤ْ٠ی ٣ِ٘ گؼكقای٢ پای٥ ة٥

آ٨٠زاف ١٣ؼق ة٧حؼ از ١٣ؼات پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف 6جسؼةی صغكد اةحغائی در گؼكق ٦ام پ٤سٟ 

-جضنیٞی دا٣ف١٣ؼات پیكؼٗث گ٨اق ة٨دق، اظحالؼ ایساد قغق ةی٢ ٠یا٣گی٢ ٦ام گؼكق کالس

 .ةاقغدار ٠یة٥ ٣ِ٘ گؼكق جسؼةی ٤ْ٠ی "99آ٨٠زاف دك گؼكق گ٨اق ك جسؼة٥ در ای٢ پای٥ در ؿٌش 

 
زضنس فطاٍاًی ًوطات پیكطفت : 3ًوَزاض 

ّبی چْبضم اثتسايی زض آهَظاى کالؼتحهیلی زاًف

 زٍ گطٍُ گَاُ ٍ تجطثِ

 
زضنسفطاٍاًی ًوطات پیكطفت : 4ًوَزاض 

ّبی پٌجن زض زٍ گطٍُ آهَظاى کالؼهیلی زاًفتح

 گَاُ ٍ تجطثِ

٠كارکحی ةؼام یادگیؼم  –٦ام یادد٦ی اؿح٘ادق از ركش د٤٦غ ک٠٥ی٨١٣دار٦ام ٨ٗؽ ٣كاف 

٦ا در گؼكق آ٨٠زاف ای٢ کالسآ٨٠زش ریاوی ج٨ؿي آ٨٠زگاراف ؿتب ة٧ت٨د ١٣ؼات جضنیٞی دا٣ف

 .اؿث جسؼةی قغق

جغریؾ ٠تح٤ی ةؼ یادگیؼم ٠كارکحی ةؼام  ٦ام ركش٨ص جادیؼ پژك٦ف درظن٦ام یاٗح٥

-ریاوی در رٔتث ة٥ جضنیٜ دا٣ف جغریؾ ؿ٤حی درس ٦ام ركشآ٨٠زش ریاوی در ٠ٛایـ٥ ةا 
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ا٣غ در زغكؿ زیؼ ، ٨٠رد جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٚؼارگؼٗحT٥آز٨٠ف ٦ام آ٠ارم آ٨٠زاف اةحغایی ک٥ ةا ركش

 .اؿثآ٠غق

 اثتسايیٍپٌجنّبی چْبضمآهَظاى کالؼثِ تحهیل زاًف ضغجت T ًتبيج آظهَى .3جسٍل 

 زٍ گطٍُ گَاُ ٍتجطثی 

م پای٥

 جضنیٞی
 زادمآمدرز٥ گؼكق

٠یا٣گی٢ رٔتث ة٥ 

 جضنیٜ
 ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠Tٛغار 

چ٧ارـ 

 اةحغایی

 

 3/18 44 گ٨اق

0/31 011/0 
 10/72 64 جسؼة٥

پ٤سٟ 

 اةحغایی

 -14/0 71 گ٨اق
47/0 000/0 

 74/11 75 جسؼة٥

 

 ٦ام چ٧ارـآ٨٠زاف کالسجضنیٜ دا٣ف ة٥رٔتث  د٦غ ک٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق٠ی٨ٗؽ ٣كاف زغكؿ

یادگیؼم ٠كارکحی ةؼام جغریؾ  –٦ام یادد٦ی آ٨٠زگاراف از ركشم د٣تاؿ اؿح٘ادقاةحغایی ة٥ 

رٔتث ة٥ جضنیٜ ١٣ؼق ة٧حؼاز ١٣ؼق  ٦7/5ام گؼكق جسؼةی، صغكد درس ریاوی در کالس

آ٨٠زاف گؼكق گ٨اق ة٨دق، اظحالؼ ایساد قغق ةی٢ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات ة٧ت٨د رٔتث ة٥ جضنیٜ در  ٣فدا

د٦غ ٠ی ٣كاف چ٤ی٢ ای٢ زغكؿ٦ٟ .ةاقغدار ٠یجسؼةی ٤ْ٠ی٣ِ٘ گؼكق گ٨اق ك جسؼةی، ة٥ دك گؼكق

جضث  جسؼةی، اةحغائی در گؼكقپ٤سٟ  ٦امآ٨٠زاف کالسجضنیٜ دا٣ف ة٥ رٔتث ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق

٠كارکحی ةؼام جغریؾ درس ریاوی  یادگیؼم -٦ام یادد٦یآ٨٠زگاراف از ركشم جادیؼ اؿح٘ادق

 گ٨اق ة٨دق، ج٘اكت ایسادقغق ةی٢ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات رٔتث١٣ؼق ةؼجؼ از گؼكق 12صغكد در ای٢ گؼكق، 

 .ةاقغر ٠یدا٣ِ٘ گؼكق جسؼةی ٤ْ٠یة٥ "99ك جسؼةی در ای٢ پای٥، در ؿٌش  جضنیٜ گؼكق گ٨اق ة٥
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تحهیلی زضنس فطاٍاًی ًوطات ضغجت: 5ًوَزاض 

ّبی چْبضم اثتسايی زض زٍ گطٍُ گَاُ آهَظاى کالؼزاًف

 ٍ تجطثِ

 
-زضنس فطاٍاًی ًوطات ضغجت: 6ًوَزاض 

ّبی پٌجن زض زٍ آهَظاى کالؼتحهیلی زاًف

 گطٍُ گَاُ ٍ تجطثِ

 

٦ام آ٨٠زاف کالسث ة٥ جضنیٜ دا٣ف٨١٣دار٦ام ٨ٗؽ ک٥ ةؼ اؿاس درمغ ٗؼاكا٣ی ١٣ؼات رٔت

د٤٦غ ک٥ اؿح٘ادق از ٠ی اؿث، ٣كافقغق  چ٧ارـ ك پ٤سٟ اةحغایی در دك گؼكق گ٨اق ك جسؼةی ج٧ی٥

ریاوی ؿتب ة٧ت٨د رٔتث ة٥ یادگیؼم ٠كارکحی ةؼام جغریؾ درس  –٦ام یادد٦یركش

 .اؿثآ٨٠زاف در گؼكق جسؼةی قغق جضنیٜ دا٣ف

٦ام ریاوی ةا ركشآ٨٠زگاراف از آ٨٠زش  قٕٞیط ة٥ روایث پژك٦ف ٠ؼة٦٨ام یاٗح٥

ریاوی ک٥ ةا ؿ٤حی درس  جغریؾ ٦ام ركشیادگیؼم ٠كارکحی در ٠ٛایـ٥ ةا  -یادد٦ی

 .اؿث، در زغكؿ زیؼ آ٠غق ا٣غ گؼٗح٥ج٨می٘ی ٨٠رد جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٚؼار  ٦ام آ٠ارم ركش
 

يبزگیطی  –ّبی يبززّی اظ تسضيؽ ضيبضی ثب ضٍـ ثطضؾی هیعاى ضضبيت آهَظگبضاى گطٍُ تجطثی .4جسٍل 

 هكبضکتی

درمغ ٗؼاكا٣ی                                                  

 ٦ا پاؿط

 م٨رت ؿ٨اؿ

 کٟ زیاد ظیٞی زیاد

 جْغاد درمغ جْغاد درمغ جْغاد درمغ

٤٠غم ة٥ ازؼام ١٦یارم در آ٨٠زش درس ٠یؽاف ّال٥ٚ

 ریاوی
0/50 6 0/50 6 0 0 
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ریاوی ةا جسؼةی از جغریؾگؼكقکٞی آ٨٠زگارافروایث

 ٦ام ٠كارکحیركش
7/41 5 0/50 6 3/8 1 

 

 یادگیؼم -یادد٦ی٦ام ٠سؼم ركشة٤غم ٣ُؼات آ٨٠زگاراف زغكؿ ک٥ در آف ز١ِای٢ 

آ٨٠زگاراف گؼكق جسؼةی ة٥ م د٦غ ک٥ کٞی٠٥یقغق، ٣كاف دادق ١٣ایف  ریاوی را ٠كارکحی درس

٤٠غ ة٨دق، صغكد قاف ّال٥ٚآ٨٠زافریاوی ة٥ دا٣ف ٦ام زغیغ آ٨٠زقی در آ٨٠زشم ًؼحازؼا

٦ام ریاوی ةا اؿح٘ادق از ركش٨ًر کٞی از جغریؾ از آ٨٠زگاراف ١٦كار در گؼكق جسؼةی ة٥ "91

 .ا٣غزیاد جا زیاد روایث داقح٥یادگیؼم ْٗاؿ ٠كارکحی ة٥ ٠ٛغار ظیٞی –یادد٦ی 

 

 گیطی ثحث ٍ ًتیجِ

زا٥ْ٠، ا٣ـا٣ی  ٠كحـت٥ ٣یؼكم ٦ام ج٨ا٤١٣غمةكؼم را  ٠عحٖٞك جْاٝی ز٨ا٠ِ ٠یؽاف ج٨ؿ٥ْ 

یادگیؼم  -یادد٦ی ٦ام ركش٠یغا٣ی ة٥ ةؼرؿی جادیؼ اؿح٘ادق از ٨١٣دق، ای٢ پژك٦ف  جْیی٢

اف ك آ٨٠ز دا٣فة٥ جضنیٜ در ٠یاف  جضنیٞی؛ ة٧ت٨د ج٘كؼ ٤٠ٌٛی، رٔتث٠كارکحی در پیكؼٗث 

 .پؼدازد٠ی ٦ا آفقٕٞی ١ْٞ٠ی٢ روایث 

پای٥ ٦ام آ٨٠زگار کالس ٣٘ؼ 13ام قا٠ٜ ٥٣٨١٣جسؼةی ك گؼكق ةؼام پژك٦ف از ركش ٣ی٥١ 

 -گیؼم جنادٗیركش ٥٣٨١٣ .آ٨٠زاف آ٣اف اؿح٘ادق قغ٣٘ؼ دا٣ف 355چ٧ارـ ك اةحغایی ةا جْغاد 

ج٘كؼ ٤٠ٌٛی، ركام  ماظح٠٥ضٛٙ ؿ٦ام ٣ا٥٠پژك٦ف ةا پؼؿف٦ام ؿ٨اؿ .اؿثة٨دق  ام ظ٨ق٥

آز٨٠ف در ًی آز٨٠ف ك پؾ  م٨رت پیفاف ة٥آ٨٠ز دا٣فجضنیٞی ك رٔتث ة٥ جضنیٜ پیكؼٗث 

 ٦اماز ًؼیٙ آز٨٠ف ٦ا آفک٥ پایایی  آ٨٠زقی ؿ٥ ٠اق، در دك گؼكق گ٨اق ك جسؼة٥م یك دكرق

آ٨٠زگاراف ای٢  ٞیقٕروایث م ٣ا٥٠ا٣غ ك پؼؿفآ٠ارم ٨٠رد جضٛیٙ ك جائیغ ٚؼار گؼٗح٥

 ٦ام ركشد٦غ ک٥ ٠یصامٜ از ای٢ پژك٦ف ٣كاف ٚؼار گؼٗح٥؛ ٣حایراف ٨٠رد ؿ٤سف آ٨٠ز دا٣ف

چ٧ارـ ك  ٦ام پای٥یادگیؼم ٠كارکحی ةؼام آ٨٠زش درس ریاوی در  -جغریؾ ٠تح٤ی ةؼ یادد٦ی
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ر آ٨٠زقی د ٦ام پای٥جغریؾ ؿ٤حی ای٢ درس در ای٢  ٦ام ركش پ٤سٟ اةحغایی در ٠ٛایـ٥ ةا

 .اف جادیؼ ٤ْ٠ادارم داقح٥ اؿثآ٨٠ز دا٣فج٘كؼ ٤٠ٌٛی  ٦ام ٧٠ارتج٨ٛیث 

جغریؾ ٠تح٤ی  ٦ام ركشآ٨٠زگاراف از  ماؿح٘ادق د٦غ ک٠٥ی٣كاف  پژك٦فچ٤ی٢ ٣حایر ٦ٟ

چ٧ارـ ك پ٤سٟ اةحغایی  ٦ام پای٥یادگیؼم ٠كارکحی ةؼام آ٨٠زش درس ریاوی در  -ةؼ یادد٦ی 

جضنیٞی در پیكؼٗث  آ٨٠زقی ٦ام پای٥ ای٢ در درس یؾ ؿ٤حی ای٢جغر ٦ام ركشدر ٠ٛایـ٥ ةا 

 .اؿث اف جادیؼ ٤ْ٠ادارم داقح٥آ٨٠ز دا٣ف

-یادگیؼم  –جغریؾ ٠تح٤ی ةؼ یادد٦ی  ٦ام ركشآ٨٠زگاراف از ماؿح٘ادق ّالكق ةؼ ای٢

 ٦ام ركشچ٧ارـ ك پ٤سٟ اةحغایی در ٠ٛایـ٥ ةا  ٦ام پای٠٥كارکحی ةؼام آ٨٠زش درس ریاوی در 

اف آ٨٠ز دا٣فدر رٔتث ة٥ جضنیٜ در  آ٨٠زقی ٦ام پای٥ ای٢ در درس جغریؾ ؿ٤حی ای٢

 .اؿثجادیؼ٤ْ٠ادارم داقح٥

درس ظ٨د ةا  ٦امد٦غ ک٥ آ٨٠زگارا٣ی ک٥ در کالس٠ی پژك٦ف ٣كاف در ٧٣ایث ٣حایر

در  ا٣غ کؼدق یادگیؼم ٠كارکحی دركس ریاوی را جغریؾ -جغریؾ ٠تح٤ی ةؼ یادد٦ی  ٦ام ركش

چ٧ارـ ك پ٤سٟ  ٦ام پای٥، دركس ریاوی در جغریؾ ؿ٤حی ٦ام ركش٠ٛایـ٥ ةا آ٨٠زگارا٣ی ک٥ ةا 

یادگیؼم ٠كارکحی ة٥ ٠یؽاف ظیٞی  –٦ام یادد٦ی از اؿح٘ادق از ركش ک٤٤غ٠یاةحغایی را جغریؾ 

 .زیاد جا زیاد روایث دار٣غ

 

 هٌبثغ

 ك 2ق١ارق ، 12ؿاؿ رقغ ٠ْٟٞ، ٠س٥ٞ  .٠ٛا٥ْٝٗاؿ، جغریؾ ٦ام ركش .#٠1372ض١غ $آر٤٠غ، 

 .آ٨٠زقی كزارت آ٨٠زش ك پؼكرشدٗحؼ جك٨ٝ٨٤ژم  ٣حكارات ا ، ج٧ؼاف:3

٠س٥ٞ رقغ جك٨ٝ٨٤ژم  .٠ٛا٥ٝ ؿاظحار یادگیؼم از ًؼیٙ ١٦یارم، .#٠1378ضؼـ $آٚازادق، 

 .ا٣حكارات دٗحؼ جك٨ٝ٨٤ژم آ٨٠زقی كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش، ج٧ؼاف ،14آ٨٠زقی، ؿاؿ 
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٠س٥ٞ رقغ ٠ْٟٞ،  .٠ٛا٥ٝیادگیؼم ٠كارکحی $ركش کارآئی جی١ی#،  .#1382غ $٠ض١اص١غك٣غ، 

، ج٧ؼاف: ا٣حكارات دٗحؼ جك٨ٝ٨٤ژم آ٨٠زقی كزارت آ٨٠زش ك 170، ق١ارق 22ؿاؿ 

 .پؼكرش

 .٠ٛا٥ٝقغق پیؼا٨٠ف یادگیؼم ٠كارکحی، ة٤غم جضٛیٛات ا٣ساـز١ِ .#1371راةؼت $اؿ٨ٞی٢، 

، ج٧ؼاف: پژك٦ككغق جْٞیٟ ك 5یٟ ك جؼةیث، ق١ارق ٗٛی٧ی، ٗن٤ٞا٥٠ جْٞ جؼز٥١ ٗا٥١ً

 .جؼةیث كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش

 جؼز٥١: ٠ض١غروا ة٧ؼ٣سی،اٝگ٦٨ام زغیغجغریؾ،  .#٠1393ارقا $؛ كیٜ، یؾز٨ ةؼكس،

 .: اگاقج٧ؼاف

ج٧ؼاف: دٗحؼ آ٨٠زش ك یادگیؼم،  –٨٣ی٢ یادد٦ی٦امركش .#1379ة٢١٧ $ز٨ادیؽادق، 

 .ک٨دکاف ؿاز٠اف ٠ٜٞ ٠حضغ، ی٣٨یـٖك پؼكرش، م٤غكؽ٠٨١ّی كزارت آ٨٠زش پؼكرش

 .ؿ١ثج٧ؼاف: ا٣حكاراتكپؼكرقی، آ٨٠زقی ٦ام ٧٠ارت .#1391صـ٢ $قْتا٣ی، 

 .پژك٦ككغق جْٞیٟ ك جؼةیث ج٧ؼاف: دركف،گ٤ر یادگیؼم  .#1376$ یّٞٗٛی٧ی، ٗا٥١ً؛ رئ٨ؼ، 

آ٨٠زاف ایؼاف در فکؼد دا٣٣گا٦ی ة٥ زایگاق ك رك٣غ ١ّٜ .#1378ّتغاُْٝیٟ $کؼی١ی، 

 .ج٧ؼاف: پژك٦كگاق ٠ٌاْٝات آ٨٠زش ك پؼكرش .٠ٌاْٝات جی١ؽ ك پؼٝؽ

جغریؾ ْٗاؿ ج٨ؿي  ٦ام ركشةؼرؿی ٠یؽاف آق٤ائی ك ةكارگیؼم  .#1380روا $ ک٨دؼم،

ؿ٤٤غج: ق٨رام جضٛیٛات آ٨٠زقی ؿاز٠اف  ٠ح٨ؿ٥ٌ در اؿحاف کؼدؿحاف،مدةیؼاف دكرق

 .آ٨٠زش ك پؼكرش اؿحاف کؼدؿحاف

 ك پژك٦ككغق جْٞیٟج٧ؼاف:  .١ّٞكؼد در آز٨٠ف جی١ؽؿ٤سف .#1378روا $ّٞی ا٤٠ف،کی

 .جؼةیث

آ٨٠زقی، رقغ جك٨ٝ٨٤ژم ٠س٥ٞ  .یادگیؼم ٠كارکحی، ٠ٛا٥ٝ .#1381$ یضییمار٠ی، ٣ُؼم 

، ج٧ؼاف: ا٣حكارات دٗحؼ جك٨ٝ٨٤ژم آ٨٠زقی كزارت آ٨٠زش ك 146 ٦یسغ٦ٟ، ق١ارق دكرق

 .پؼكرش
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٦ام ْٗاؿ جغریؾ ةؼرؿی ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ةكارگیؼم ركش .#1382ك٥ٗ٨ $ق١٦ث، كصغجی 

 .١٦غاف: ق٨رام جضٛیٛات آ٨٠زقی اؿحاف ١٦غاف١٦غاف، م ٠ح٨ؿ٥ٌ اؿحافدر دكرق
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