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ای اضظقیبثی تسٍيي قسُ ٍ ػولیبتی زض هساضؼ اثتسايی  ثطضؾی هقبيؿِ

 )يک تحقیق کیفی(

 :ق٣اـ ٨٣یـ٤غ

1ق٧ؼةا٨٣ صـ٤ی
  

 

 هقسهِ ٍ ثیبى هؿئلِ

م آزاد ا٣غیف، ٠ـئ٨ؿ، ٦ا فااز ز٥ٞ١ كَایٖ ك ا٦غاؼ امٞی ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش، جؼةیث ا٣ـ

غ ة٥ ا٦غاؼ ٨٠رد ٣ُؼ ظ٨د ج٨ا٣ ٠ی٠ا٣ی ای٢ ٣ُاـ ز .صٛیٛث ًٞب، قساع، ّْٗاؿ ك ظّٞاؽ اؿث

م گ٣٨اگ٨ف زا٥ْ٠ ا٣ـا٣ی، ة٥ كیژق در ص٨زق ٦ا ةعفدؿث یاةغ ک٥ ٠ح٤اؿب ةا جٕییؼاجی ک٥ در 

م ظ٨د ة٥ كز٨د آكرد ٦ا ةعف، جض٨ّؿ ة٤یادی٢ را در ٥١٦ آیغ ٠ی٣ُؼی٥ ٦ام یادگیؼم ة٥ كز٨د 

یاز٦ا ك ا٣حُارات زغیغم را ٗؼا ركم ّنؼ زغیغ را ةا ٦ؼ ٣ا٠ی ک٥ ةع٨ا٣یٟ، ٣ .#1389$ٚؼق دأی، 

٦ا زؽ ةا یادگیؼم دا٣ف ركزآ٠غ، ٣گؼش کارآ٠غ ك کـب  ک٥ ةؼآكردف آف آد٠ی ٚؼار دادق اؿث

؛ گؼدد ١یٗؼا٦ٟ ٣ گیؼم جن١یٟج٘كؼ ك اؿح٘ادق م ة٧ی٥٤ از آف در ارزش داكرم ك  ٦ام ٧٠ارت

ریؽم  پؼكرم پای٥ ایی ك صا٥ُٗگؼ ا٠ؼم ک٥ ةا پاٗكارم ةؼ ادا٥٠ ٣ُاـ آ٨٠زقی گػقح٥ ک٥ ةا ٠غرؾ

# ك در ای٢ ظیاةاِف ةی ا٣ح٧ا، 1392کؼ٠ْٞیاف، زْ٘ؼم ٦ؼ٣غم كّتادم، $ یـث٣ پػیؼ ا٠كافقغق، 

آ٨٠زقی ٠ح٤اؿب ةا ٣یاز٦ام ا٠ؼكز ك ٗؼدا، ٣ح٨ا٤٣غ یا ٣ع٨ا٤٦غ، جٕییؼاتِ ٤ْ٠اداِر الزـ  ٦ام ٣ُاـاگؼ 

٨ا٤٦غ ٠ٛاك٠حی ایـحا داقح٥ ةاق٤غ، زیؼ ظ٨د ایساد ک٤٤غ كیا ةع ٦ام ٣ُاـم ظؼدق  را، در ٥١٦

ٚؼق دأی، قغ $٦امِ ُّیِٟ ٠اقی٢ِ در صاِؿ صؼکِث ركزآ٠غِ ٤ّٗاكرا٥٣ ك ٣ا٨٣ ٤ّٗاكرا٥٣، ٥ٝ ظ٨ا٤٦غ  چؼخ

٦ایی پؼ٠عاًؼق،  ٦ام اظیؼ در ز٧اف، ؿاؿ # ك دٚیٛا ة٥ ١٦ی٢ دالیٜ ؿاؿ ٦ا ك صحّی د1394٥٦

زش ك پؼكرش ٣یؽ جضث جأدیؼ ای٢ جٕییؼات ك امالصات پؼجٕییؼ ك جض٨ؿ ك ا٣ٛالةی ة٨دق ك ٣ُاـ آ٨٠
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٠یالدم ی٣٨ـك٨ ٣یؽ ةا قْار آ٨٠زش ةؼام ٥١٦، ج١ا٠ی  1990ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ك از ؿاؿ 

کك٨ر٦ام ز٧اف را ة٥ امالصات آ٨٠زقی ٗؼا ظ٨ا٣غق ك ٦غؼ از امالصات آ٨٠زقی را ة٧ت٨د 

 .#١٦1390ؼ٣گ ة٥ ٣ٜٛ از روایی، ةاةالف، ٗؼج ا٧ٝی ك اؿث $کی٘یّث ٣ُاـ آ٨٠زقی اّالـ کؼدق 

حنادم ك  ٦ام ٣ُاـدر ٦ؼ کك٨رم، ٣ُاـ آ٨٠زقی، یكی از پیچیغق جؼی٢ زیؼ ازح١اّی، ٚا

دؿحؼؿی ة٥ جك٤یك ٦ام ٨ٚم جؼ ك ج٨ؿ٥ْ ك  م كؿی٥ٞ# ك ج٧٤ا 1394ٚؼق دأی، اؿث $ٗؼ٤٦گی 

ك جأ٠ی٢ قؼایي  رٚاةث ٦ام ةی٢ ا١ٝٞٞی ةؼام اؿح٘ادق از جك٤یك ٦ام زغیغ .پیكؼٗث ةیكحؼ اؿث

ة٧حؼ زیـح٢، جالش ٦ام كؿیِ ةؼام ة٤یادگػارم ٣ُاـ زا٠ِ جؼ ك ؿ٨دةعف جؼ آ٨٠زقی را 

دگؼگ٣٨ی ٦ام ؿؼیِ ك ازح٤اب ٣اپػیؼ ز٣غگی، ٣یاز ة٥ جؼةیث ك کـب آ٠ادگی  .٨٠زب قغق اؿث

یش ةؼام ٚت٨ؿ جض٨ّؿ در اةْاد گ٣٨اگ٨ف صیات ا٣ـا٣ی را ٠ی ًٞتغ ک٥ ج٧٤ا ةا جْٞیٟ ك جؼةیث مض

اؿث ك جؼةیث مضیش، ظ٨د ٠ـحٞؽـ ًؼاصی، ازؼا ك ارزقیاةی دٚیٙ آف اؿث جا در  پػیؼ ا٠كاف

ارزیاةی  .#1391ة٨ؿحا٣ی، ٗا٣ی ك اكزی ٣ژاد، گؼدد $٧٣ایث ٤٠سؼ ة٥ یادگیؼم ١ّیٙ، پایغار ك ٠ؤدؼ 

م ٣ُاـ ارزقیاةی اؿث ك ارزقیاةی جضنیٞی یكی از ٨ّا٠ٜ  ك ٠یؽاف جضٛٙ ای٢ ا٦غاؼ ةؼ ٧ّغق

٠ٌاْٝات ةی٢ ا١ٝٞٞی در ز٠ی٥٤  .#٣1392ُؼم، ٨٠ؿی پ٨ر ك ؿی٘ی، اؿث $٧٠ٟ در ة٧ت٨د یادگیؼم 

ک٥ کك٨ر٦ام ةـیارم در ٣ُاـ آ٨٠زقی ك ٣ُاـ ارزقیاةی ظ٨د،  د٦غ ٠یارزقیاةی جضنیٞی ٣كاف 

در کك٨ر٦ام اركپام قؼٚی گؼایف ٦ام ارزقیاةی زغیغ دیغق  .دؿث ة٥ امالصات زدق ا٣غ

اؿاس جْؼیٖ اؿحا٣غاد٦ام ٠ّٞی ك گػر از ارزقیاةی دا٣ف ٠ض٨ر ة٥ ارزقیاةی ک٥ ةؼ  ق٣٨غ ٠ی

ةاةالف، ٗؼج ا٧ٝی ك ١٦ؼ٣گ ة٥ ٣ٜٛ از ٠ض١غم، $ ا٣غ قغقٚاةٞیّث ٠غار ك ٠ـأ٥ٝ ٠ض٨ر پای٥ گػارم 

ٝػا ةـیارم از ٠ْىالت ْٗٞی ٣ُاـ آ٨٠زقی کك٨ر، ارجتاط ج٤گاج٤گی ةا ةضخ ارزقیاةی  .1390#

 م كاؿ٥٥ٌ ارزقیاةی درؿث ك ٤٠اؿب ا٣ساـ ٣ك٨د ك یا ازؼام ٣اٚل آف ة٥ دارد ك در م٨رجی ک

١ّٞاف،  ظٌا٦ام ذ٤٦ی صامٜ از درؾ ٣ادرؿث، ک١ت٨د ا٠كا٣ات ك ٤٠اةِ، آگا٦ی ك جـٞي ٣اکاٗی ٠ْ

١ّٞاف، كاٝغی٢ ك  ٦ام کالسةاٗث صاکٟ ةؼ ٠غارس ك  اف؛ ظـارت ٦ام آ٨٠ز دا٣فدرس ك ٣گؼش ٠ْ

غ ای٢ اٝگ٨م ارزق٤١غ ک٥ ةا ٦غؼ ة٧ت٨د ٣ُاـ آ٨٠زقی ًؼاصی ج٨ا٣ ی٠زیادم در ةؼظ٨ا٦غ داقث ك 
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ٜ ةؼؿا٣غ  قغق ك در صاؿ ازؼا اؿث را از ٠ـیؼ امٞی ظ٨د ظارج ؿاظح٥ ك کارآیی آف را ة٥ صغٚا

ك گی١تا،  1390، ٠یؼزا ٠ض١غم ك صـی٤ی 1388؛ صـ٤ی ك اص١غم، 1383$٠ؼجىایی ٣ژاد، 

ج٧٤ا ةؼ ٠ضح٨ام جٕییؼ جأکیغ قغق ك از رك٣غ ازؼایی آف  ة٤اةؼای٢ اقحتاق ةؽرگ آف اؿث ک٥ .2012#

، ک٤غ ٠ی#؛ چؼا ک٥ ا١٦ّیّث ٗؼآی٤غم ک٥ جٕییؼ را ادارق 1387، 1ٔ٘ٞث ق٨د $جاق٢١ ك اریٞی

ة٥ ّتارت دیگؼ اقا٥ّ ك ٧٣ادی٥٤ کؼدف ٨٣آكرم ك جٕییؼات  .١٦ـ٤گ ظ٨د ا٣غیك٥ م جٕییؼ اؿث

 .#1388$صـ٤ی ك اص١غم،  ١٣ایغ ٠یٞب در ٣ُاـ آ٨٠زقی جأ٠ٜ ك جغةیؼ كیژق ام را ً

 جؼی٢ ٧٠ٟ# ك ٠1389ٞكی، $ یثجؼةارزقیاةی در ٨٧٘٠ـ زغیغ ظ٨د زؽیی از ٗؼآی٤غ جْٞیٟ ك 

٦ام جؼةیحی ک١ك  را، در دؿحؼؿی ١ٌ٠ئ٢ ة٥ ٦غؼ آ٨٠ز دا٣ف٤ّنؼ آف اؿث؛ چؼا ک٥ ٠ْٟٞ ك 

ِٖ ٗؼآی٤غ ٠ی زتات امالح ك ة٧ت٨ِد ة٥ ٦ام جغریؾ ك یادگیؼم، ٨٠ ک٤غ ك ةا ٣كاف دادف ٣ٛاط وْ

# ك در صٛیٛث ٨٣ّی ؿیـحٟ ةازظ٨رد اؿث ک٥ 1394ٚؼق دأی، ؿازد $ را، ٗؼا٦ٟ ٠ی ٦ا آف٨٠ِٚ 

ةایغ و٢١ ج٨ّز٥ ة٥ ٔایث جْٞیٟ ك جؼةیث ك ٦غؼ ٦ام یادگیؼم ة٥ كؿایٜ ك اةؽارم ک٥ ةؼام 

ا ک٥ ارزقیاةی ٣یاز٦ا زیؼ .#٣1389یؽ ج٨ّز٥ ١٣ایغ $٠ٞكی،  ق٨د ٠یرؿیغف ة٥ ا٦غاؼ، ة٥ کار گؼٗح٥ 

٨٠ز٨د  ٦ام ٣ارؿاییك  ک٤غ ٠ییادگیؼم را ٗؼا٦ٟ  -را کكٖ، ٦غؼ ٦ا را جغكی٢ ك ا٠كا٣ات یادد٦ی

# ك از آ٣سا ک٥ جْؼیٖ یادگیؼم ك 1390صـ٤ی، ک٤غ $ ٦ام آ٨٠زقی را ةؼًؼؼ ٠ی م دكرق در ٥١٦

آ٨٠زش ك پؼكرش  م٦ا ٣ُاـة٥ جتِ آف، ارزقیاةی جضنیٞی دگؼگ٨ف قغق اؿث، ج٨می٥ ی٣٨ـك٨ ة٥ 

ز٧اف، اؿح٘ادق از ركش ٦ا ك ركیكؼد٦ام ٗؼآی٤غم ك کی٘ی ةا اةؽار٦ام ٠ح٨٤ع اؿث $كؿث ك 

ؿ٤سف ٨٣ی٢، ج١ایؽ ٚاًِ ةی٢ جغریؾ ك ارزقیاةی را ٔیؼ وؼكرم دا٣ـح٥ ك  .#1999، 2کؼیٛح٨ف

 ك 1387$٧٠ؼ٠ض١غم،  دا٣غ ٠ی٠ؼز صغم یا صغ ٗامٜ ٠یاف ای٢ دك ٗؼآی٤غ را از ةی٢ رٗح٥ 

#؛ در صاٝی ک٥ اگؼ جغریؾ ك ارزقیاةی دك ا٠ؼ زغا در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د، 1390اص١غم ك ١٦كاراف،

آ٣چ٤اف ک٥ در ارزقیاةی ؿ٤حی چ٤ی٢ ٠ی ٨١٣د، ة٥ ازام ٦ؼ یك دٚی٥ٛ ک٥ مؼؼ ارزقیاةی 

، ة٤اةؼای٢ در زؼیاف ارزقیاةی، یادگیؼم ٣یؽ ةایغ در ركد ٠ییك دٚی٥ٛ آ٨٠زش از دؿث  ق٨د ٠ی
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ای٢ ٨٠و٨ع ک٥ ارزقیاةی کالؿی یكی از ٨ّا٠ٜ ٠ؤدؼ درة٧ت٨د  .#2012، 1غ $كاجؼززؼیاف ةاق

یادگیؼم در کالس درس اؿث، در ؿاؿ ٦ام اظیؼ ةـیار ٨٠رد ج٨ّز٥ ماصب ٣ُؼاف ٚؼار گؼٗح٥ 

در ز٧اف در راة٥ٌ ةا ارزقیاةی ك ٣ض٨ق ازؼام آف ك جأدیؼ  1980جضٛیٛات زیادم ٣یؽ از ؿاؿ  .اؿث

از ز٥ٞ١ ای٢ جضٛیٛات در ظارج کك٨ر،  .اف ا٣ساـ گؼٗح٥ اؿثآ٨٠ز دا٣فم آف ةؼ ركم یادگیؼ

١ّٞاف ة٥ کار ٠ی گیؼ٣غ، 2000$ 2جضٛیٙ ٝ٘ؼا٣ـ٨ا # اؿث ک٥ در ا١٦ّیّث ٨٣ع ؿ٤سكی ک٥ ٠ْ

١ّٞا٣ی ک٥  گ٨یغ ٠ی ، ق٨د ٠یؿ٤سف ٦ام ؿٌضی ٦غایث  م كؿی٥ٞآ٨٠زقی آ٣اف ة٥  ٦ام ركش٠ْ

١ّٞا٣ی ک٥ ة٥ ا١ّاؿ 1389ؿیٖ، $ ک٤٤غ ٠ییادگیؼ٣غگا٣ی ؿٌضی جؼةیث  ؿ٤حی  ٦ام ركش# ك ٠ْ

، ج٤یس٥ م آف ة٥ ٨ًر ٠ـح٤غم ٗاز٥ْ آ٠یؽ ك ٨٠ّٗٛیّث ٦ام د٤٦غ ٠یآز٨٠ف كر٥ٚ ام ادا٥٠ 

از ؿٌش ٨٠رد ا٣حُار ة٨دق  جؼ پایی٢ق٘ا٦ی ة٥ ٨ًر ٔیؼٚاةٜ جن٨رم  ٦ام ٧٠ارتاف در آ٨٠ز دا٣ف

 ٦ام قی٨قؿث ک٥ یك ارجتاط ٠ـحٛیٟ ةی٢ #، دریاٗح٥ ا2012$ 4گی١تا .#1988، 3اؿث $چـحی٢

، ز٠ا٣ی ک٥ ة٥ ٨ًر ٦ا آفاف ك ة٧ت٨د یادگیؼم آ٨٠ز دا٣ف٤٠اؿب ؿ٤سف کالؿی ك پیكؼٗث ة٧حؼ 

در جضٛیٛاجی ک٥ در ای٢ راؿحا، ج٨ؿي آ٨٠زش ك پؼكرش  .، كز٨د داردق٨د ٠ی٠ؤدؼ ة٥ کار گؼٗح٥ 

ج٘كؼم ك  ٦ام پؼؿفی٘ی در اف ٠ك٨١ؿ ًؼح ارزقیاةی ج٨مآ٨٠ز دا٣فا٣گٞـحاف م٨رت گؼٗث 

 .#1394ٚؼق دأی، $ ا٣غ دادقؿ٨ٌح ةاال، ١ّٞكؼد ة٧حؼم را ٣كاف 

 یٛیصٛ# ك ١٦چ٤ی٢ پژك٦ف ٗؼج ا٧ٞٝی ك 1390$ یصـ٤در جضٛیٛات داظٞی، جضٛیٙ 

# ٠ؤیغ آف اؿث ک٥ در کٜ، گؼكق ٠ك٨١ؿ ًؼح ارزقیاةی ج٨می٘ی ٣ـتث ة٥ گؼكق $1386

ّٗٙ جؼ ة٨دق اؿثٔیؼ٠ك٨١ؿ ًؼح، ة٧حؼ ١ّٜ کؼدق ك   .در دؿحیاةی ة٥ ا٦غاؼ آ٨٠زقی ٨٠

#، ٣یؽ ّادت ة٥ ارزقیاةی ؿ٤حی ج٨ؿي ١ْٞ٠اف ك ٠ٛاك٠ث ك دق٨ارم آ٣اف در 1390$ یؼزا٠ض١غم٠

 ی٤یصـ .دا٣غ ٨ّا٠ٜ ازؼام ای٢ ًؼح ٠ی جؼی٢ ٧٠ٟپػیؼش ك ازؼام ارزقیاةی ج٨می٘ی را از 
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ارزقیاةی را ّٜٞ ةؼكز ٠ككالت ازؼایی  # ٣اآگا٦ی ك ٣غاقح٢ دا٣ف کاٗی ١ْٞ٠اف از ای$1389٢

#، 1387$ یغرمص#، 1388ک٧ٞؼ $٦ام زیادم از ز٥ٞ١ پژك٦ك٧ام  پژك٦ف .دا٣غ ای٢ ًؼح ٠ی

#، ظ٨ش ظٞٙ ك ١٦1390كاراف $پ٨ر ك  #، ةیؼ٠ی1385$ یؼصـی٤ی٠#، 1388$ مصا٠غ

#، 1387$ یکؼ٠ا٣كا٦#، ٧٠ازؼ ك 1383# ك $1385$ یصـ٤#، اص١غم ك 1389$ ی٘یپاقاقؼ

# ٠ؤیغ ای٢ ٠ٌٞب اؿث ک٥ اگؼ ارزقیاةی ج٨می٘ی ةا ٣1383ژاد $ # ك ٠ؼجىایی1390$ یصـ٤

٦ام ةـیارم در یادد٦ی ك  ٦ا ك ركة٤ا٦ا، ة٥ درؿحی ازؼا گؼدد ةؼ ٠ؤ٥٘ٝ اصحـاب آ٠ادگی زیؼؿاظث

 .آ٨٠زاف ك ؿال٠ث ركصی آ٣اف ادؼ گػار ظ٨ا٦غ ة٨د یادگیؼم دا٣ف

جْٞیٟ ك  ٦ام ٣ُاـ١٦ـ٨ ةا ؿایؼ  -ُاـ آ٨٠زقی کك٨رجؼی٢ پیا٠غ٦ام ج٨ز٥ ٣ یكی از ٧٠ّٟ

اف آ٨٠ز دا٣فركیكؼد ؿاز٣غق گؼایی یادگیؼم، ةا جأکیغ ةؼ ارزقیاةی آ٨٠ظح٥ ٦ام  -جؼةیث د٣یا

٦ام یادگیؼم  ةا ٠ـائٜ ك جكٞیٖ آ٨٠ز دا٣فیادد٦ی ك ١٦گاـ ةا ٨٠از٥٧  ٦ام ْٗاٝیثةا  ز٠اف ٦ٟ

٦ام ٣ُاـ ؿ٤حی  # کاؿحی ٦ا ك ٣اکا٠ی1392م، $کؼ٠ْٞیاف، زْ٘ؼم ٦ؼ٣غم كّتاد .ة٨دق اؿث

ارزقیاةی جضنیٞی در ایؼاف ك گـحؼش ٣گؼا٣ی ا٣غیك٤١غاف ص٨زق جْٞیٟ ك جؼةیث از یك ؿ٨ ك 

٣اج٨ا٣ی ركیكؼد ک١ّی در ةؼآكردق ؿاظح٢ ا٣حُارات زا٥ْ٠، ؿؼا٣ساـ ز٠ی٥٤ زایگؽی٤ی ٣ُاـ 

$٣ُؼم،  1381ؼكرش در ؿاؿ ارزقیاةی کی٘ی ج٨می٘ی را ةا جن٨یب ق٨رام ّاٝی آ٨٠زش ك پ

# ةا ٦غؼ ایساد جٕییؼات ة٤یادم در ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼاف ك ةا ٨٠1392ؿی پ٨ر ك ؿی٘ی، 

یادگیؼم ة٥ م٨رت آز٠ایكی ٗؼا٦ٟ ؿاظث  -٤ّایث ة٥ ركیكؼد٦ام ٨٣ی٢ در ٗؼآی٤غ یادد٦ی

گؼا  ؿ٤حی ١٣ؼق٦ؼچ٤غ ركیگؼدا٣ی از ٣ُاـ ارزقیاةی  .#1392کؼ٠ْٞیاف، زْ٘ؼم ٦ؼ٣غم كّتادم، $

٦ایی اؿث، ا٠ا در  گؼا در دكرق اةحغایی، د١ؼق وؼكرت ك گؼایف ة٥ ٣ُاـ ارزقیاةی کی٘ی ج٨میٖ

یادگیؼم $ؿاز٣غق  -یادد٦ی ق٤اؿی ركافكاِٚ ای٢ ارزقیاةی ا٧ٝاـ گؼٗح٥ از ركیكؼد٦ام زغیغ 

٣ی ة٥ ٦ام ٗٞـ٘ی ك ج٘كّؼ پؾ از پ٨زیح٨یـٟ ك ١٦ـ٨ ةا گؼایف ز٧ا گؼایی# ك زاییغق قی٨ق

در ای٢ ارزقیاةی پؼكرش اةْاد ٠عحٖٞ كز٨دم ا٣ـاف $از ز٥ٞ١ ّٛال٣ی،  .امالصات آ٨٠زقی اؿث

ّاً٘ی، ازح١اّی، زـ١ا٣ی# ة٥ یك ٠یؽاف صائؽ ا١٦یث اؿث ك رقغ جك ةْغم، ٠ذالن دا٣ـح٢ ٦ا، 

ارد از ظ٨اؿح٢ ٦ا، ج٨ا٣ـح٢ ٦ا ك دا٣ـح٢ ٦ا در کا٨٣ف ج٨ز٥ ٚؼار د ام ٠س٥ّ٨١ٚاةٜ دٗاع ٣یـث ك 
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ّْاؿ ک٥ ارزیاةی ةؼام یادگیؼم ص١ایث  .#1391$٧٠ؼ٠ض١غم، ارزقیاةی ج٨می٘ی یا ١٦اف ارزیاةی ٗ

# ركیكؼدم در ارزقیاةی جضنیٞی اؿث ک٥ ةا جأکیغ ةؼ یادگیؼم ك 2005، 1$٦ا٣ؼ ك٦ا٨ٗؿ ک٤غ ٠ی

غ ك غ ة٥ جٞ٘یٙ یا ج٨ٝیغ دا٣ف ةیا٣سا٠ج٨ا٣ ٠ی# 1383ج٘كؼ، ة٥ ظن٨ص ج٘كؼ ؿ٨ٌح ةاال $رؿحگار، 

ّْاؿ ك پ٨یا ةؼام یادگیؼم  اف ةاقغ $صـ٤ی ك اص١غم، آ٨٠ز دا٣فز٠ی٥٤ ؿاز ایساد ٠ضیٌی ٗ

ةؼ ای٢  .امٞی ارزقیاةی ج٨می٘ی، ٣گاق ٠ح٘اكت آف ة٥ ارزقیاةی اؿث ٦ام كیژگییكی از  .1388#

اًالّات از ًؼیٙ اةؽار٦ام ٠ح٨٤ع $اص١غم ك ١٦كاراف،  آكرم ز١ِاؿاس ٦غؼ از ارزقیاةی، 

$رؿحگار،  ةاقغ ٠ی# پ٨یا ك رقغ د٤٦غق 1384ة٥ م٨رت ٠ـح١ؼ، ٠غاكـ $ٗؼا٦ا٣ی،  # ك1390

 ک٤غ ٠یک١ك  آ٨٠ز دا٣ف# ک٥ ة٥ ٠ّْٟٞ در جنضیش ٠ـیؼ٦ام یادگیؼم ك آ٨٠زش ظاص ٦ؼ 1383

اةؽار ١٧٠ی ک٥ ٨٠ّٗٛیّث ٠ّْٟٞ را در ازؼام ارزقیاةی ج٨می٘ی  .#1390$اص١غم ك ١٦كاراف، 

ِ ٦ک٤غ ٠یجى١ی٢  ، 2$ةؼكک٧ارت د٦غ ٠ی آ٨٠ز دا٣ف١اف ٠ا٦یّث ةازظ٨ردم اؿث ک٥ اك ة٥ ، در كٚا

#؛ چؼا ک٥ ّا٠ٜ ٠ؤدؼ ك ادؼةعف در ة٧ت٨د ١ّٞكؼد یادگیؼ٣غق، ١٦اف ةازظ٨رد اؿث $صـ٤ی 1390

# ك ةازظ٨ردم ک٥ ة٥ ظ٨ةی ج٧ی٥ّ قغق ةاقغ، ة٥ ٨٤ّاف اةؽارم ٧٠ّٟ در ارزقیاةی، 1388ك اص١غم، 

١ّٞاف را ةؼام ارزقیاةی از  د٦غ ٠یاف را ٣كاف آ٨٠ز دا٣فدر ١ّٞكؼد  اةْاد ٧٠ّٟ یا ٤ّامؼ کی٘ی ك ٠ْ

# 2011$ 4ةؼ١٦ی٢ اؿاس، كاؿاگار .#2005، 3$٠ك جیگ ك اكکا٣ؼ ک٤غ ٠یکار٦ام آ٣اف را١٤٦ایی 

٤غ ج٨ا٣ ٠یاف قاف ٠ح١ؼکؽ ق٣٨غ، آ٨٠ز دا٣ف، ٠غارس در م٨رجی ک٥ ةؼ دادف ةازظ٨رد ة٥ گ٨یغ ٠ی

م کار اةؽار ٧٠ٟ دیگؼم اؿث ک٥ در ای٢ ارزقیاةی ةـیار  پ٨ق٥ .رجٛاء د٤٦غاؿحا٣غار٦ام ظ٨د را ا

آ٨٠ز ك  ٨٠رد ج٨ز٥ کارق٤اؿاف ك ٠حعنناف ٚؼار گؼٗح٥ ك اًالّات کاٗی از ٠یؽاف پیكؼٗث دا٣ف

آ٨٠زاف  ام از ٥٣٨١٣ کار٦ام دا٣ف م کار ّتارت اؿث از ٠س٥ّ٨١  پ٨ق٥ .د٦غ چگ٣٨گی آف ارائ٥ ٠ی

آكرم گكح٥، آگا٦ا٥٣ ا٣حعاب گؼدیغق ك ٤٠ُٟ  یادگیؼم، ٦غ٤١ٗغ ز١ِ -٦یک٥ در ٗؼآی٤غ یادد

                                                           
1 Hanauer & Hafful 

2 Brookhart 

3 Mctigh & Oconnor 

4 Vasagar 
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ٚؼق دأی، اؿث $آ٨٠زاف  د٦ی قغق ك ةیا٣گؼ ٠یؽاف جالش، پیكؼٗث ك ٨٠ٗٛیث دا٣ف ؿاز٠اف

اًالّات دیگؼم چ٨ف  آكرم ز١ِة٤ا ةؼ امٜ ج٨٤ع اةؽارم از اةؽار٦ام  ارزقیاةی ج٨می٘ی .1394#

دم، جكاٝیٖ درؿی، پؼؿف، ظ٨دؿ٤سی ك ١٦ـاؿ ؿ٤سی، ١ّٞكؼ ٦ام آز٨٠فدتث ٠كا٦غات، 

پؾ آ٣چ٥ ٠ـّٟٞ  .١٣ایغ کأػم ٠ح٤اؿب ةا ٦غؼ ٣یؽ اؿح٘ادق ٠ی-٠غاد ٦ام آز٨٠فكاٝغؿ٤سی ك 

ک٥ ةؼام کـب ج٨ا٣ایی م٨ْد در ٣ُاـ آ٨٠زقی، ة٥ کارگیؼم ظ٨ب اةؽار٦ام  اؿث ای٢ اؿث

ازؼام یك  م ٣ض٨قاؿث،  آ٣چ٥ ٠ـٟٞ .#1387ارزقیاةی، قؼًی وؼكرم اؿث $٧٠ؼ٠ض١غم، 

جا كٚحی یك ةؼ٣ا٥٠ ة٥ ازؼا  .آ٨٠زقی اؿث ک٥ از چگ٣٨گی ج٧ّی٥ م آف پؼا١٦ّیّث جؼ اؿث م ٣ا٥٠ةؼ

ة٧حؼی٢ ةؼ٣ا٥٠ ٦ام آ٨٠زقی ة٥ ّٞث ازؼام  .در ٣یا٠غق اؿث، ٠ا٤٣غ ای٢ اؿث ک٥ كز٨د ٣غارد

 م ٣ا٥٠ک٥ یك ةؼ ای٢ در صاٝی اؿث .غ ٣حایر دؿ ؿؼد ک٤٤غق ام را ٤٠سؼ ق٨دج٨ا٣ ٠ی٣اٚل 

غ ٣حایر روایث ةعكی را پغیغ آكرد $گؼكق ج٨ا٣ ٠ی٣ارؿام ج٧ی٥ قغق، در م٨رت ازؼام مضیش 

 #٠1389كاكراف ی٣٨ـك٨، 

م اؿاؿی ك ٦غؼ کٞی از ازؼام ای٢ پژك٦ف، ةؼرؿی ٠ٛایـ٥ ام ًؼح  ة٤اةؼای٢ ٠ـأ٥ٝ

غایی در صاؿ ازؼاؿث، ارزقیاةی ج٨می٘ی جغكی٢ قغق ةا آ٣چ٥ ة٥ ٨ًر ١ّٞی در ٠غارس دكرق اةح

 .٦ام زیؼ ٨٠رد ةؼرؿی ك كاکاكم ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ك ةؼام دؿحیاةی ة٥ ای٢ ٦غؼ، ؿؤاؿ ةاقغ ٠ی

 آیا ٣گؼش ٠سؼیاف ٣ـتث ة٥ ارزقیاةی ج٨می٘ی در صغ ٨ٌٞ٠ب اؿث؟

ْٗٞی ٠سؼیاف ٣ـتث ة٥ ازؼام مضیش ك ٚنغ قغق م ارزقیاةی  ٦ام ٧٠ارتآیا ٠یؽاف دا٣ف ك 

 ٨ب ك ٚاةٜ ٚت٨ؿ اؿث؟ج٨می٘ی در صغ ٠ٌٞ

٠ضیي ك ٤٠اةِ آ٨٠زقی ةؼام ازؼام مضیش ارزقیاةی  آیا پیف ٣یاز٦ا، قؼایي، ا٠كا٣ات

 ج٨می٘ی ٗؼا٦ٟ قغق اؿث؟

یادگیؼم ك ز٠اف# ةا _٦غؼ، ٠ضح٨ا، ركق٧ام یادد٦ی$ یدرؿآیا ارجتاط ؿایؼ ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ 

 ارزقیاةی ج٨می٘ی در صغ ٚاةٜ ٚت٨ؿ ك ٨ٌٞ٠ب اؿث؟
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 یقضٍـ قٌبؾی تحق

٠ٌا٥ْٝ، پژك٦كگؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٦غؼ جضٛیٙ، ٨٣ع ك ٠ا٦یث ؿؤاالت پژك٦كی از اةؽار  ای٢در 

در ای٢ جضٛیٙ، دیغگاق،  .٠ناصت٥ $٠ناصت٥ ١ّیٙ ك ٣ی٥١ ؿاظحار یاٗح٥# اؿح٘ادق ٨١٣دق اؿث

٠ْٟٞ دكرق اةحغایی ک٥ ة٥ م٨رت ٦غ٤١ٗغ ا٣حعاب قغق ة٨د٣غ، ٨٠رد ةؼرؿی  23جسؼةیات ك دا٣ِف 

٠ْٟٞ پؾ از ةیاف ا٦غاِؼ پژك٦ف ة٥ ٠كارکث ک٤٤غگاف،  23کٞی٥ ٠ناصت٥ ٦ام ای٢  .ٗثٚؼار گؼ

وتي ك ةالٗام٥ٞ دؿث ٨٣یؾ قغ جا ةازظ٨رد٦ام الزـ ةؼام ٠ناصت٥ ٦ام ةْغم ك یا ک٘ایث ك 

 .دٚی٥ٛ ة٨د ٠50یا٣گی٢ ٠غت ٠ناصت٥ ةا ٠كارکث ک٤٤غگاف صغكد  .ٗؼا٦ٟ ق٨د ٦ا دادقاقتاع 

از ركیكؼد  ٦ا آفةؼام جضٞیٜ  .م کی٘ی ٠تح٤ی ةؼ ٠ناصت٥ ة٨دق اؿث٦ا دادقم ای٢ پژك٦ف، ٦ا دادق

ؿؤاؿ امٞی در راة٥ٌ ةا ٦غؼ، ز٧ث  4در ای٢ پژك٦ف  .جضٞیٞی اؿح٘ادق قغق اؿث -ج٨می٘ی

٠ناصت٥ ًؼاصی قغق ة٨د ك چ٤غ ؿؤاؿ ٗؼّی ٣یؽ در زؼیاف ٠ناصت٥ ز٧ث ج١ْیٙ اًالّات 

٣گؼش ق١ا ٣ـتث ة٥ ارزقیاةی  ".کٞی قؼكع قغاكٝی٢ ؿؤاؿ ةا یك ؿؤاؿ  .٠ٌؼح قغق اؿث

 .ك ٠ح٤اؿب ةا پاؿط ٠كارکث ک٤٤غگاف ؿؤاالت ةْغم ٠ٌؼح قغ "ج٨می٘ی چگ٥٣٨ اؿث؟ -کی٘ی

٠ناصت٥ ٦ا ةا ا٣حعاب ٠كارکث ک٤٤غگاف، در اجاٚی ظ٨ٞت ك ةا ج٤ُیٟ كٚث ٚتٞی در ٠ضیي 

 .ك ج٨میٖ قغ٣غ غمة٤ ًت٦٥ٛام ٨٣قح٥ قغق کغگػارم،  ؿپؾ ٠ناصت٥ .آ٨٠زقگاق ا٣ساـ قغ

کغ٦ام ٠كاة٥ ة٥ ٝضاظ ٠٨٧٘٠ی در یك ظ٨ق٥ ٚؼار گؼٗح٤غ ك ظ٨ق٥ ٦ام ٠ؼجتي ة٥ ٝضاظ 

٠ناصت٥ ٦ا جا رؿیغف ة٥  .٤ْ٠ایی در یك ًت٥ٛ ٚؼار دادق ك ًتٛات ٠كاة٥ در ٦ٟ جٞ٘یٙ قغ٣غ

قغ كٝی ة٥ ةْغ ایساد  12از ٠ناصت٥ ةا ٠كارکث ک٤٤غق  ٦ا دادقاقتاع  .اٗثی ادا٥٠ ٦ا دادقاقتاع 

ؿٌضی اؿث ک٥ اًالّات ك  ٦ا دادقاقتاع  .اٗثی ادا٥٠جا جكا٠ٜ ًتٛات  ٦ا دادقآكرم ك جضٞیٜ  ز١ِ

ؼاد  .آیغ م ٠ناصت٥ ٦ا ة٥ دؿث ١٣ی ٦ام زغیغم ةا ادا٥٠ دادق در ادا٥٠، از ةاز٣گؼم ج٨ؿي ٗا

 در اظحیار گیؼم ٣حیس٥جضٞیٜ قغ ك  ٦ا یاٗح٠٥حعنل ٣یؽ اؿح٘ادق قغ؛ ة٥ ای٢ م٨رت ک٥ 

٠ضٛٛی٢ دیگؼم ک٥ ٦ٟ ةا ٠ضیي آ٨٠زقی ك ٦غؼ جضٛیٙ ك ٦ٟ ةا جضٛیٙ کی٘ی آق٤ا ة٨د٣غ ٚؼار 

 .گؼٗث ك ٗؼآی٤غ کار جأییغ قغ
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 .آٍضزُ قسُ اؾت ّب آىههبحجِ قًَسگبى ثب هكرهبت  1زض جسٍل 

 ؿ٢ کغ
ؿاة٥ٛ 

 جغریؾ
 ؿ٢ کغ جضنیالت ز٤ـیث

ؿاة٥ٛ 

 جغریؾ
 جضنیالت ز٤ـیث

٨ٗؽ  ٠ؼد 23 46 13 ٝیـا٣ؾ زف 25 44 1

 ٝیـا٣ؾ

 ٝیـا٣ؾ ٠ؼد 30 50 14 ٝیـا٣ؾ زف 20 39 2

 ٝیـا٣ؾ ٠ؼد 19 38 15 ٝیـا٣ؾ زف 24 43 3

 ٝیـا٣ؾ ٠ؼد 26 45 16 ٝیـا٣ؾ زف 18 38 4

 ٝیـا٣ؾ زف 24 43 17 ٝیـا٣ؾ زف 28 48 5

٨ٗؽ  زف 27 45 18 ٝیـا٣ؾ زف 30 49 6

 ٝیـا٣ؾ

 ٝیـا٣ؾ زف 20 40 19 ٨ٗؽ ٝیـا٣ؾ زف 16 35 7

 ٝیـا٣ؾ زف 19 47 20 ٨ٗؽ ٝیـا٣ؾ زف 12 36 8

٨ٗؽ  زف 24 44 21 ٝیـا٣ؾ زف 23 43 9

 ٝیـا٣ؾ

 ٝیـا٣ؾ زف 15 35 22 ٝیـا٣ؾ زف 19 39 10

 ٝیـا٣ؾ زف 20 49 23 ٝیـا٣ؾ زف 19 40 11

 ٨ٗؽ ٝیـا٣ؾ زف 22 43 12

 

 ّب ّبی ثبظِ ههبحجِ : کس گصاضی2جسٍل 

 جؼاکٟ ةاالم کالؿ٧ا
اف ةا آ٨٠ز ا٣فدّغـ ٠ٛایـ٥ 

ٟ٦ 

داقح٢ ةازظ٨رد 

 ٤٠اؿب ك ق٘اؼ

جْغاد زیاد اةؽار٦ا ك 

 ؿؼدرگ١ی ٠سؼیاف

كز٨د ٗىام رٗاٚحی 

 ة٥ زام رٚاةحی

ایساد ٗىام اظالٚی ك 

 آرا٠ف در کالس درس

کا٦ف اّحتار 

 ا٠حضا٣ات جؼاک١ی

اؿحٞؽاـ اؿح٘ادق از 

ركق٧ام ٨٣ی٢ جغریؾ 
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 ز٧ث ای٢ ارزقیاةی

ٝؽكـ ةؼگؽارم 

 ز آ٨٠زمکالؿ٧ام ةا
 اٗؽایف اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ اٗؽایف ظالٚیث صسٟ زیاد کحاة٧ا

اٗؽایف ٣گؼش 

٠ذتث ة٥ درس ك 

 ٠غرؿ٥

ام  ّغـ ارجٛام ؿٞی٥ٛ

 آ٨٠ز دا٣ف

ج٨٤ع در اةؽار٦ام 

 اًالّات آكرم ز١ِ

اة٧اـ در ٠٘اد آیی٢ ٣ا٥٠ 

 ٦ا ك ٠ٛؼرات

اٗؽایف ا١٦یث 

ٗؼآی٤غ ة٥ زام 

 ٣حیس٥

ّغـ ١٦ا٤٦گی ٠ضح٨ام 

 ارزقیاةی دركس ةا ای٢

كز٨د ةازظ٨رد 

جك٨ی٤ی ة٥ زام 

 پایا٣ی مؼؼ

٠ك٥ٕٞ زیاد ١ْٞ٠اف ةؼام 

 ازؼام مضیش ارزقیاةی

 ٨٣ی٢ ة٨دف ارزقیاةی
صػؼ ١٣ؼق گؼایی ك ةیـث 

 گؼایی

کا٦ف اوٌؼاب 

 ا٠حضاف
 اٗؽایف رٔتث یادگیؼم

رقغ ٧٠ارت ٣ٛغ 

ظ٨د ك ظ٨دامالصی 

 افآ٨٠ز دا٣فدر 

 اٗؽایف ة٧غاقث ركا٣ی
ج٧ام ج٨ز٥ ة٥ ج٘اك

 افآ٨٠ز دا٣فٗؼدم 

اٗؽایف ركصی٥ 

ا٣حٛادپػیؼم در 

 افآ٨٠ز دا٣ف

م  اٗؽایف ا٣گیؽق

 یادگیؼم

١٦ؼا٦ی ٠ْٟٞ در ٗؼآی٤غ 

 افآ٨٠ز دا٣فیادگیؼم 
 ة٧ت٨د یادگیؼم

١٦ؼا٦ی كاٝغی٢ در 

 افآ٨٠ز دا٣فیادگیؼم 

 

 ّب هحَضی ههبحجِ  : کس گصاضی3جسٍل 

٠ناصت٥  ج٨می٘ی از دیغگاق-٣كات ٠ذتث ارزقیاةی کی٘ی

 ق٣٨غگاف

ج٨می٘ی از -٣كات ٤٠٘ی ارزقیاةی کی٘ی

 دیغگاق ٠ناصت٥ ق٣٨غگاف

كز٨د ٗىام رٗاٚحی ة٥ زام رٚاةحی، اٗؽایف ركصی٥ 

 اف ك در ٣حیس٥ اٗؽایف ظالٚیثآ٨٠ز دا٣فا٣حٛادپػیؼم در 

 جؼاکٟ ةاالم کالؿ٧ا

 ٝؽكـ ةؼگؽارم کالؿ٧ام ةاز آ٨٠زم اٗؽایف ٣گؼش ٠ذتث ة٥ درس ك ٠غرؿ٥

اٗؽایف ا١٦یث ٗؼآی٤غ ة٥  ٦ف اّحتار ا٠حضا٣ات جؼاک١ی كکا

 زام ٣حیس٥

ّغـ ١٦ا٤٦گی ٠ضح٨ام دركس ةا ای٢ 

 ارزقیاةی
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 صسٟ زیاد کحاة٧ا ٨٣ی٢ ة٨دف ارزقیاةی

 جْغاد زیاد اةؽار٦ا ك ؿؼدرگ١ی ٠سؼیاف افآ٨٠ز دا٣فرقغ ٧٠ارت ٣ٛغ ظ٨د ك ظ٨دامالصی در 

 د آیی٢ ٣ا٥٠ ٦ا ك ٠ٛؼراتاة٧اـ در ٠٘ا م یادگیؼم اٗؽایف ا٣گیؽق

٠ك٥ٕٞ زیاد ١ْٞ٠اف ةؼام ازؼام مضیش  افآ٨٠ز دا٣ف١٦ؼا٦ی ٠ْٟٞ در ٗؼآی٤غ یادگیؼم 

 ارزقیاةی

  اٗؽایف اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ

  صػؼ ١٣ؼق گؼایی ك ةیـث گؼایی

  آ٨٠ز دا٣فام  ّغـ ارجٛام ؿٞی٥ٛ

  ایساد ٗىام اظالٚی ك آرا٠ف در کالس درس

اف ةا ٦ٟ ك ج٨ز٥ ة٥ ج٘اكج٧ام ٗؼدم آ٨٠ز دا٣فّغـ ٠ٛایـ٥ 

 افآ٨٠ز دا٣ف

 

ایساد ٗىام اظالٚی ك آرا٠ف در کالس درس ك کا٦ف 

 اوٌؼاب ا٠حضاف ك اٗؽایف ة٧غاقث ركا٣ی

 

  داقح٢ ةازظ٨رد ٤٠اؿب ك ق٘اؼ ك در ٣حیس٥ ة٧ت٨د یادگیؼم

اًالّات ك در ٣حیس٥ اٗؽایف  آكرم ز١ِج٨٤ع در اةؽار٦ام 

 اّحتار اًالّات

 

  ٞؽاـ اؿح٘ادق از ركق٧ام ٨٣ی٢ جغریؾ ز٧ث ای٢ ارزقیاةیاؿح

  افآ٨٠ز دا٣ف١٦ؼا٦ی كاٝغی٢ در یادگیؼم 

اًالّات ك در ٣حیس٥ اٗؽایف  آكرم ز١ِج٨٤ع در اةؽار٦ام 

 اّحتار اًالّات

 

  اٗؽایف رٔتث یادگیؼم

 

 ّب يبفتِ

٣غگاف ك ج٘ـیؼ ٠ضح٨ام ٠ناصت٥ ق٨ ٦ام پاؿطم اؿحعؼاج قغق ك ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠زا ةا ج٨ز٥ ة٥  در ای٢

 .ق٨د ٠ٌؼح قغق ج٨ؿي آ٣اف ة٥ ؿؤاالت پژك٦ف پؼداظح٥ ٠ی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

246 | 
 
 
 

 آیا ٣گؼش ٠سؼیاف ٣ـتث ة٥ ارزقیاةی ج٨می٘ی در صغ ٨ٌٞ٠ب اؿث؟

ک٥ اكٝی٢ ؿؤاؿ ٠ناصت٥ چگ٣٨گی ٣گؼش ٠سؼیاف ة٨د؛ ك کذؼت ٣كات ٠ذتث  ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢

قتعحا٥٣ ٠سؼیاف ارزقیاةی ذکؼ قغق ج٨ؿي ٠سؼیاف، در ای٢ پژك٦ف ٠كعل گؼدیغ ک٥ ظ٨

اٝتح٥  .م الزـ ك ٨ٌٞ٠ةی در ارجتاط ةا ازؼام ًؼح دار٣غ ج٨می٘ی ٣گؼقی ٠ذتث ك ا٣گیؽق -کی٘ی

ؽایف ج٨ا٣ ٠ی ٦ا آفجْغادم از ٠ناصت٥ ق٣٨غگاف ٠ككالجی را ٠ٌؼح ٠ی ٨١٣د٣غ ک٥ صٜ  غ ة٥ ٗا

 .ق٨د م آ٣اف ٤٠ح٧ی ق٨د ک٥ ٨٠ارد ٠ٌؼكص٥ در ةعف پیك٧٤ادات آكردق ٠ی ا٣گیؽق

ْٗٞی ٠سؼیاف ٣ـتث ة٥ ازؼام مضیش ك ٚنغ قغق م ارزقیاةی  ٦ام ٧٠ارتآیا ٠یؽاف دا٣ف ك 

 ج٨می٘ی در صغ ٨ٌٞ٠ب ك ٚاةٜ ٚت٨ؿ اؿث؟

م زیاد ٠سؼیاف، ٣یاز ة٥  ٠ك٥ٕٞ ٠ا٤٣غةا ج٨ز٥ ة٥ ا٧َاراِت جْغاد زیادم از ٠ناصت٥ ق٣٨غگاف، 

اؿث ک٥ ٠ناصت٥ ق٣٨غگاف ٨٤٦ز  ٦ا، ٠كعل ةؼگؽارم کالؿ٧ام ةازآ٨٠زم ك صسٟ زیاد کحاب

، دا٣ف ك ٧٠ارت الزـ، ز٧ث ازؼام مضیِش ای٢ ارزقیاةی را کـب ١٣ای٤غ ك از ا٣غ ٣ح٨ا٣ـح٥

٦ام  ١٦چ٤ی٢، جضٞیٜ ٠ٌٞب ٨ٗؽ ٣كاف از آ٨٠زش .٠ْایب اؿح٘ادق ١٣ای٤غ٦ا در ز٧ث رِٗ  ٗؼمث

اة٧ا٠ات آ٣اف را ةؼًؼؼ  ٦ام و٢١ ظغ٠ث در ای٢ راة٥ٌ، ٣ح٨ا٣ـح٥ ٣اکاٗی آ٣اف دارد ك ای٤ك٥ کالس

در ای٢ راة٥ٌ پیك٧٤اد داد٣غ ک٥ ة٧حؼ اؿث زٞـات ج٨زی٧ِی  ٠4كارکث ک٤٤غق کغ  .ؿازد

مِ ةسا ك درؿث اةؽار٦ام ارزقیاةی ج٨می٘ی ةؼگؽار گؼدد ك  ٦ام ٠غارس ز٧ث اؿح٘ادق ؿؼگؼكق

ر اةحغام راق ٦ا د درؿثِ ای٢ ٗؼآی٤غ را در ٠غارس رمغ ١٣ای٤غ ك کسؼكم ای٢ ّؽیؽاف رك٣غ ازؼام

 .ؿغ گؼدد

آیا پیف ٣یاز٦ا، قؼایي، ا٠كا٣اِت ٠ضیي ك ٤٠اةِ آ٨٠زقی ةؼام ازؼام مضیش ارزقیاةی 

 ج٨می٘ی ٗؼا٦ٟ قغق اؿث؟

٦ا، ا٠كا٣ات ك ٤٠اةِ  ٣یاز ٠ناصت٥ ق٣٨غگاف، صاکی از ای٢ اؿث ک٥ ٠حأؿ٘ا٥٣ پیف ٦ام پاؿط 

٥ ق٣٨غگاف، یكی از ٨ّا٠ٜ ٧٠ٟ ةاقغ ك ٠ناصت آ٨٠زقی الزـ ز٧ث ازؼام ای٢ ًؼح ٤٠اؿب ١٣ی

م  از ٨٠ارد ٠ٌؼح قغق .دا٤٣غ ٣یاز٦ا ٠ی ّغـ ٨٠ٗٛیث ظ٨د را ١٦ی٢ ٗؼا٦ٟ ٣ت٨دف ا٠كا٣ات ك پیف
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آ٨٠زاف ك ١٦چ٤ی٢  ٦ا ك ّغـ ا٠كاف یادگیؼم ١ّیٙ ٠ضح٨م ج٨ؿي دا٣ف آ٣اف صسٟ زیاد کحاب

 8م کغ  ٤٣غ ٠كارکث ک٤٤غقصحی ةـیارم از ٠ناصت٥ ق٣٨غگاف ٠ا .ةاقغ ٦ا ٠ی جؼاکٟ ةاالم کالس

٣یؽ ةیاف  7م کغ  ٠ناصت٥ ک٤٤غق .دا٣ـح٤غ ّٞث ازؼام ٣اٚل ًؼح ٠ی جؼی٢ ٧٠ٟای٢ ّا٠ٜ را 

٣٘ؼ ٣ؼؿا٤٣غ،  ٦25ا را ة٥ زیؼ  ک٥ آ٠ار کالس داقح٤غ ک٥ ٠ح٨ٝیاف ا٠ؼ ارزقیاةی ج٨می٘ی جا ز٠ا٣ی

ج٨ا٤٣غ ج١ا٠ی  ٢ ١ْٞ٠ی٢ ١٣ی٣تایغ ج٨ِٚ ازؼام مضیش ای٢ ارزقیاةی را داقح٥ ةاق٤غ ك ٌِٚ ة٥ یٛی

 .اةؽار٦ام ارزقیاةی کی٘ی ج٨می٘ی را در کالس ة٥ کار ةتؼ٣غ

یادگیؼم ك ز٠اف# ةا _٦غؼ، ٠ضح٨ا، ركق٧ام یادد٦ی$ یدرؿآیا ارجتاط ؿایؼ ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ 

 ارزقیاةی ج٨می٘ی در صغ ٚاةٜ ٚت٨ؿ ك ٨ٌٞ٠ب اؿث؟

ج٨می٘ی ة٥ ٠یؽاف  -اةی کی٘یةؼاؿاس ٣حایر صامٜ از ای٢ پژك٦ف، ٠ككالت ازؼام ارزقی

٠ناصت٥ ق٣٨غگاف  .ٚاةٜ ج٨ز٧ی ٠ؼة٨ط ة٥ ّغـ ارجتاط ٤٠اؿب ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی اؿث

م آ٨٠زقی ٣ـتث ة٥ ز٠اف جْیی٢ قغق ةؼام ٗؼآی٤غ ٦ا ٗؼمث٠ْحٛغ٣غ ّغـ ج٤اؿب ز٠اف ك 

ییؼ در یادگیؼم ٠ح٤اؿب ةا جٕ -یادد٦ی ٦ام ْٗاٝیثیادگیؼم ك ّغـ جٕییؼ ك ٨٣آكرم در  -یادد٦ی

م ٠ككالت ازؼام ارزقیاةی  ٨ّا٠ٜ ١ّغق جؼی٢ ٧٠ٟركیكؼد ارزقیاةی ج٨می٘ی $ؿاز٣غق گؼایی# از 

ةا ای٢ ٣گاق جٕییؼ در ركیكؼد ارزقیاةی، جٕییؼ در ؿایؼ ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠  .ةاق٤غ ج٨می٘ی ٠ی -کی٘ی

٘ا٥٣ ةیاف داقح٤غ ک٥ ٠حأؿ 13م کغ  ة٥ ٨ًر ٠ذاؿ ٠ناصت٥ ق٣٨غق .١٣ایغ درؿی را وؼكرم ٠ی

٦ام ؿ٤حی ٠ا٤٣غ ؿع٤ؼا٣ی اؿث؛ در م٨رجیك٥  ٦ام جغریؾ ١ْٞ٠اف ةؼ اؿاس ركش اکذؼ ركش

ٝػا  .ارزقیاةی کی٘ی ج٨می٘ی ةؼ اؿاس ركیكؼد٦ام ٨٣ی٢ یادد٦ی ك یادگیؼم ة٤ا قغق اؿث

٦ام ٨٣ی٢ جغریؾ را در  ٦ام ركش ١٣ای٤غ جا ١ْٞ٠اف کالسًٞتغ ک٥ ٠ـؤٝی٢ ا٠ؼ جؼجیتی اجعاذ  ٠ی

 .ةی آ٨٠ظح٥ ك ة٥ کار ةگیؼ٣غصی٢ ارزقیا

 گیطی ًتیجِثحث ٍ 

آ٨٠زش ك پؼكرش در رك٣غ ظ٨د ةا ٠ـائٞی ٨٠از٥ اؿث ک٥ گاق ٣اقی از ٣ارؿایی در ةؼ٣ا٥٠ ٦ا ك 

ك گاق ٣اقی از ٣اآگا٦ی، کٟ کارم ك ٣اج٨ا٣ی ٠ّْٟٞ، ٣ٛل ك ک١ت٨د كؿایٜ ك  ٦ا آفؿاظث ك ٠ضح٨ام 
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ة٥ ٨٤ّاف ٠سؼم آف ك ةاالظؼق ّغـ ازؼام دٚیٙ  ا٠كا٣ات کار، ّغـ پػیؼش ًؼح از ؿ٨م ٠ّْٟٞ

در ای٢ ٠یاف ارزقیاةی ة٥ دٝیٜ ٣ٛف کٞیغم آف در کٜ ٗؼآی٤غ آ٨٠زش، از  .ًؼح ة٨دق اؿث

# ك ١٦چ٤ی٢ از آ٣سا ک٥ ٠ّْٟٞ ٤ّنؼ اؿاؿی ٠ض٨ر 1390ا١٦ّیّث ة٥ ؿؽایی ةؼظ٨ردار اؿث $٠ٞكی، 

ك ٣تایغ ١ّْٞ٠اف را در ای٢ ٗؼآی٤غ  ج٨اف ١ی#، ة٤اةؼای٢ ٦1383٣ؼگ٥٣٨ جٕییؼ ك جض٨ّؿ اؿث $صـ٤ی، 

٦ٟ اک٨٤ف ١ْٞ٠اف در ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼاف ٗاٚغ  .#٣1388ادیغق گؼٗث $ٗحضی كازارگاق، 

٦ام درؿی ًؼاصی قغق ج٨ؿي  ةاق٤غ ك ةیكحؼ، ةؼ٣ا٥٠ گیؼم ٠ی ٦ؼگ٥٣٨ اظحیار ك ٚغرت جن١یٟ

ک٥  در م٨رجی .آكر٣غ م ازؼا در٠ی ٠٥ٛا٠ات ٠ؼکؽم در ؿٌش كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش را ة٥ ٠ؼصٞ

م اؿاؿی جأکیغ دار٣غ ک٥ ٨٠ٗٛیث یك ةؼ٣ا٥٠  ، ةؼ ای٢ ٣كح٦٥ا پژك٦فةـیارم از ٠ٌاْٝات ك 

ٗحضی كازارگاق، دارد $٦ا ةـحگی  درؿی ة٥ ٠كارکث ٠ْٟٞ در ًؼاصی، ازؼا ك ارزقیاةیِ ةؼ٣ا٥٠

ز ای٢ اؿث ک٥ ١ْٞ٠اف ٣گؼش ٣حایر ای٢ پژك٦ف ظ٨قتعحا٥٣ صاکی ا .#1389ز٠ا٣ی ٗؼد،  ك 1383

٦ا ك ٠ضح٨ام زیاد  ٠ذتحی ٣ـتث ة٥ ًؼح دار٣غ ا٠ا كز٨د ٠ككالجی از ز٥ٞ١ جؼاکٟ ةاالم کالس

٦ام ةـیار زیاد در  ٠ٌاٝب درؿی ٣ـتث ة٥ ز٠اف در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق ةؼام آ٨٠زش ك ازؼام ًؼح

م ٠ؼجىایی ٦ا یاٗح٦٥ف ةا ٣حایر ٨ٗؽ در ای٢ پژك .ا٣غ اةحغایی جا صغكدم ادؼات ٤٠٘ی ظ٨د را داقح٥

 .ظ٨ا٣ی دارد # 1390ٟ٦$ یؼزا٠ض١غم٠# ك صـی٤ی ك ٣1383ژاد $

٦ام پژك٦ف صاوؼ صاکی از ای٢ اؿث ک٥ دا٣ف ك ٧٠ارت ١ْٞ٠اف در ازؼام  چ٤ی٢ یاٗح٥ ٦ٟ

٦ا صاکی از ٗام٥ٞ ةی٢ ًؼح  ج٨می٘ی در صغ ٨ٌٞ٠ةی ٣یـث ك یاٗح٥ -م ارزقیاةی کی٘ی ة٧ی٥٤

٦ام و٢١ ك صی٢ِ ظغ٠ث  ارزقیاةی ج٨می٘ی دارد؛ ٝػا جغارؾ آ٨٠زش جغكی٢ قغق ك ١ّٞیاجی

ة٥ ٨ًرم ک٥ ١ّْٞ٠اف ةایغ  .رؿغ ةؼام ةازآ٨٠زم ١ْٞ٠اف ك ة٥ ركز قغف آ٣اف وؼكرم ة٥ ٣ُؼ ٠ی

را ة٥  ک٤٤غ ٠یك ٧٠ّٟ جؼ آ٣ك٥، چگ٥٣٨ ارزیاةی  ک٤٤غ ٠ی، چ٥ ٨ًر جغریؾ ک٤٤غ ٠یآ٣چ٥ را جغریؾ 

# ك ة٥ ٨ًر 2012ّـكؼم ك ةضؼا٣ی،  ك 2005ٚؼار د٤٦غ $اكةؼگ،  دّٚث ٨٠رد ةؼرؿی ك ةازةی٤ی

ةؼام ای٢ ٨ُ٤٠ر ك ةؼام جضٛٙ ةعكیغف ة٥ جٕییؼات اٝگ٦٨ام آ٨٠زقی، ة٥ رقغ  ٦ا آفٌِٚ، 
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#؛ چؼا ک٥ یك ٠ّْٟٞ، را١٤٦ا ك را٦تؼ اؿث ك در ٚتاؿ 2007، ٠1ـح١ؼ ٣یاز دار٣غ $ةؼیر ام صؼ٥ٗ

س ٠ـئ٨ٝیّث کؼدق ك پاؿعگ٨ ةاقغ $٧٠ؼ٠ض١غم، جضٛٙ یا ّغـ جضٛٙ یادگیؼم ةایغ اصـا

ة٥ ٣ٜٛ از کؼ٠ْٞیاف  1998، 2ک٤غم ك 1998؛ کارٝؾ، 1993م پژك٦كی $پا١ٝؼ،٦ا یاٗح٥ .1388#

ك ١٦كاراف# ٣یؽ ٣كاف د٤٦غق ّغـ ٨٠ّٗٛیّث جٕییؼ ةؼ٣ا٥٠ ٦ا، ٗؼآی٤غ٦ا یا ركیكؼد٦ا در ٣ُاـ 

١ّٞاف ك ةغكف آ٨٠زش آ٨٠زقی ةغكف درؾ ام٨ؿ ك ١ّٞكؼد٦ام جٕییؼ پیك٧٤ادم  ج٨ؿي ٠ْ

# ٣یؽ، در ٠ٌاْٝات ظ٨د دریاٗح٥ اؿث ک٥ یك ارجتاط ٠ـحٛیٟ ةی٢ 2012$ 3گی١تا .٠سؼیاف اؿث

، ز٠ا٣ی ٦ا آفاف ك ة٧ت٨د یادگیؼم آ٨٠ز دا٣ف٤٠اؿب ؿ٤سف کالؿی ك پیكؼٗث ة٧حؼ  ٦ام قی٨ق

١ّْٞاف ةایغ آ٨٠زش ، كز٨د دارد ك ٦كغار دادق اؿث ک٥ ٠ق٨د ٠یک٥ ة٥ ٨ًر ٠ؤدؼ ة٥ کار گؼٗح٥ 

٦ام  ٦ام پژك٦ف ٦ام پژك٦ف صاوؼ، ةا یاٗح٥ یاٗح٥ .دیغق ك آ٨٠زش ٦ام ظ٨د را ةازآ٨٠زم ١٣ای٤غ

# ٠ت٤ی ةؼ ّغـ آق٤ایی ١ْٞ٠اف 1387$ یکؼ٠ا٣كا٦# ك ٧٠ازؼ ك 1387$ یغرمص#، 1388ک٧ٞؼ $

م ظارزی در ٦ا فپژك٦از ز٥ٞ١  .ظ٨ا٣ی دارد ةا اةؽار٦ا ك ا٦غاؼ ج٨می٘ی، در یك راؿحا ة٨دق ك ٦ٟ

ة٥ ٣ٜٛ از کؼ٠ْٞیاف ك ١٦كاراف# اؿث ک٥ در آف وْٖ  2006 4جأییغ ای٢ یاٗح٥، ٠ٌا٥ْٝ $زام اکا

١ّٞاف در ة٥ کارگیؼم  ک٥ در ظغ٠ث یادگیؼم ةاقغ،  ام گ٥٣٨ ة٥ؿ٤سف ك ارزقیاةی  ٦ام ركش٠ْ

 .گؽارش گؼدیغق اؿث

٦ا، قؼایي، ا٠كا٣اتِ ٠ضیي ك ٦ام ای٢ پژك٦ف صاکی از ای٢ اؿث ک٥ پیف ٣یاز چ٤ی٢ یاٗح٥ ٦ٟ

گ٥٣٨ ک٥ ة٥ جضٛٙ صغاکذؼم  ج٨می٘ی، آف -٤٠اةِ آ٨٠زقی ةؼام ازؼام مضیش ارزقیاةی کی٘ی

م ةیؼ٠ی پ٨ر ك ١٦كاراف ٦ا پژك٦فةا  ام یاٗح٥چ٤ی٢  .ةاقغ ا٦غاؼ ٤٠ح٧ی ق٨د، ٧٠یا ١٣ی

# ك 1387#، ٧٠ازؼ ك کؼ٠ا٣كا٦ی $1388#، صا٠غم $1389#، ظ٨ش ظٞٙ كپاقاقؼی٘ی $1390$

 .# ١٦ع٨ا٣ی دارد٠1386یؼصـی٤ی $
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گ٘ث ک٥ اگؼ چ٥ ٧٠ارت در ة٥  ج٨اف ٠ی# 2001$ 1# ك ٝی1387٢ةؼاؿاس ٣ُؼ ٧٠ؼ٠ض١غم $

اف، قؼط وؼكرم ةؼام کـب آ٨٠ز دا٣فکارگیؼم ظ٨ب اةؽار٦ام ارزقیاةی پیكؼٗث جضنیٞی 

یادد٦ی یادگیؼم ةی ج٨ا٣ایی م٨ْد در ٣ُاـ آ٨٠زقی اؿث، ٝیك٢ ٠یؽاف ٨٠ّٗٛیّث ٠ّْٟٞ در ٗؼآی٤غ 

ارجتاط ةا ٗؼا٦ٟ آ٠غف ٨ّا٠ٜ، پغیغق ٦ا ك ا٠كا٣ات ٨٠رد ٣یاز ةؼام ازؼام مضیش یك ًؼح ٣یـث 

١ّٜ،  م ٠ؼص٥ٞم ٣ُؼم اؿث ک٥ در ٦ا ًؼحك ّغـ كز٨د ا٠كا٣ات کاٗی یكی از ٠ككالت ازؼایی 

 .ق٨د ٠ی ٦ا آف٤٠سؼ ة٥ ازؼام ٣اٚل 

ی ؿایؼ ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةا ارزقیاةی ٦ام پژك٦ف صاوؼ در ارجتاط ةا ١٦ـ٨ی یاٗح٥

٦ا ارجتاط الزـ را ة٥ ز٧ث جضٛٙ ا٦غاِؼ ًؼح ك کٟ  ج٨می٘ی صاکی از ای٢ اؿث ک٥ ای٢ ٠ؤ٥٘ٝ

ّّٞث ةؼكز چ٤ی٢ ٠ككٞی را در  ج٨اف ٠ی .ِم ارزقیاةی جغكی٢ قغق ك ١ّٞیاجی ٣غار٣غ کؼدف ٗام٥ٞ

ْیّث زـحس٨ ٨١٣د ک٥ ظاؿحگاق ارزقیاةی کی٘ی ج٨م ی٘ی، ركیكؼد ؿاز٣غق گؼایی یادگیؼم ای٢ كٚا

اؿث، در صاٝی ک٥ ٨٤٦ز ةعف اُّٟ ةؼ٣ا٥٠ ٦ام درؿی دكرق اةحغایی ةا ٠ضح٨ا ك ٦غؼ ٦ام 

م ةیؼ٠ی پ٨ر ك ٦ا پژك٦فای٢ یاٗح٥ ةا  .گؼدد ٠یةؼگؼٗح٥ از ركیكؼد٦ام رٗحار گؼایا٥٣ ج٧ی٥ّ ك ج٤ُیٟ 

جٕییؼ در ٠ؤ٥٘ٝ ؿ٤سف ك  .# ١٦ع٨ا٣ی دارد1389# ك ظ٨ش ظٞٙ ك قؼی٘ی $١٦1390كاراف $

 ٦ام قی٨قغ ج١اـ ٠ؤ٥٘ٝ ٦ام پیف از ظ٨د ٠ا٤٣غ ج٨ا٣ ٠یارزقیاةی در صكٟ ص٨زق امٞی ك کا٣٨٣ی 

ای٢ جأدیؼ ة٥ صغّم اؿث ک٥ از آف ة٥  .2جغریؾ را ٠ـحٛی١ان جضث جأدیؼ ٚؼار د٦غ ك دگؼگ٨ف ؿازد

، 3ق قغق اؿث $ج٣٨ـحاؿ ك گیپؽدر جْٞیٟ ك جؼةیث ٣یؽ ٣اـ ةؼد@ زا ة٥ زایی پارادای١ی»٨٤ّاف یك 

#؛ ٝػا ١٦چ٤اف ا٠یغكاریٟ ک٥ ای٢ جٕییؼ پارادای١ی ة٥ 2001ك دیگؼاف،  4، ة٥ ٣ٜٛ از ٦ارگؼی٨ز1996

ج٨می٘ی ك  -مِ ة٧ت٨د ازؼام ارزقیاةی کی٘ی ٝػا پیك٧٤اد٦ام جس٨یؽم زیؼ در راؿحا .ك٨ٚع ةپی٣٨غد

 :گؼدد ٠یم ای٢ پژك٦ف ارائ٥ ٦ا یاٗح٥اس پیكگیؼم از ركم دادف پغیغق ٣اکارآ٠غمِ ای٢ ٣ُاـ ةؼاؿ
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ِم کاٗی ١ْٞ٠اف در ازؼام ًؼح ارزقیاةی ج٨می٘ی، ٠سؼیاف ًؼح ةا ٠ككالجی  ةا كز٨د ا٣گیؽق

٠ـ١ٞان ٣حایر ة٧حؼم کـب ظ٨ا٦غ قغ ك ةاركرم ك  ٦ا آفدر ازؼا ركةؼك ٦ـح٤غ ک٥ ةا ٠ؼجِ٘ ٨١٣دف 

 ا٣غ: ٥کارآ٠غم ًؼح، ةی٥١ ظ٨ا٦غ قغ ک٥ ٨٠ارد زیؼ از آف ز١ٞ

 آ٨٠زاف در کالؿ٧ام درس کا٦ف جؼاکٟ دا٣ف

 آ٨٠زم ارزقیاةی ج٨می٘ی ةؼام ٠سؼیاف ًؼح ٦ام ةاز ةؼگؽارم کالس

 ١٦ا٤٦گی ٠ضح٨ام دركس ةا ارزقیاةی ج٨می٘ی

٦ام ٠غیؼاف  ٦ا ةا و٨اةي ازؼا ك در ٣حیس٥ پیكگیؼم از ا١ّاؿ ؿٞی٥ٛ ١٦ا٤٦گی آیی٢ ٣ا٥٠

 ٠غارس ك ٨٣اصی

در دكرق اةحغایی ك ٗؼا٦ٟ ٨١٣دف ٗؼاغ ةاؿ ١ْٞ٠اف در ازؼام ٦ؼ چ٥  ٦ام ازؼایی کا٦ف ًؼح

 .جؼ ارزقیاةی ج٨می٘ی ٠ؤدؼجؼ ك ١ّٛی

١ّٞاف در  ؽایف آگا٦ی ٠ْ ازؼام ارزقیاةی ج٨می٘ی، اةؽار٦ام ای٢ ٨٣ع ارزقیاةی ك  م ز٠ی٥٤ٗا

ح ك جٕییؼ ، از ًؼیٙ ج٨ز٥ ة٥ جؼةیث ٠ّْٟٞ ك امال٦ا آف٧٠ّٟ جؼ از آف کارةؼد مضیش ك ة٥ ٨٠ِٚ 

آ٨٠زقی ك ج٨ّز٥ ةیكحؼ ة٥ ةؼ٣ا٥٠ ٦ام  ٦ام ٣ُاـةؼ٣ا٥٠ ٦ام آف، ٦ٟ ز٧ث ةا دگؼگ٣٨ی ا٣حُارات از 

ؽایی ة٥ ٨ُ٤٠ر  ام صؼ٥ٗو٢١ ظغ٠ث، جغارؾ آ٨٠زش  ١ّٞاف ك ٠غیؼاف، ةؼ٣ا٥٠ ٦ام دا٣ف ٗا ْ٠

ی ٨٠رد ٣یاز ازؼام ارزقیاةی کی٘ ٦ام ٧٠ارتارجٛاء ؿٌش ١ّٞی ٠سؼیاف در راؿحام ج٨ٛیث 

 .٦ام کارگا٦ی ج٨می٘ی از ًؼیٙ کالس

١٦ـ٨ ةا جأ٠ی٢ ك ٗؼا٦ٟ ؿاظح٢ ا٠كا٣ات، قؼایي ك ٤٠اةِ آ٨٠زقی ٨٠رد ٣یاز ةؼام ازؼام 

اف در کالس، درز٠ی٥٤ آ٨٠ز دا٣فارزقیاةی کی٘ی ج٨می٘ی و٢ِ١ ةاز٣گؼم ك کا٦فِ جؼاکٟ 

٦ام  م ك آ٨٠زقةازؿازم ٠ضیي یادگیؼم کالس ك ٠غرؿ٥ ٠ح٤اؿب ةا ركیكؼد٦ام زغیغ یادگیؼ

 .م آف ج٨ز٥ّ كیژق ٠تػكؿ گؼدد ا٣ـاف گؼایا٥٣

ة٥ ٨ُ٤٠ر ةؼًؼؼ ؿاظح٢ یا کٟ ٨١٣دف ٠ككٜ ّغـ ١٦ا٤٦گی ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةا 

در ا٦غاؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی دكرق اةحغایی ة٥ ٨ُ٤٠ر ٗؼا٦ٟ  گؼدد ٠یارزقیاةی کی٘ی ج٨می٘ی، پیك٧٤اد 

ؼد، اؿح٤تاط كاؿح٤حاج، ٚىاكت ك ارزیاةی ك صٜ کؼدف یادگیؼم ٠ا٣غگار ك ؿٌش ةاال $درؾ، کارة
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جغكی٢ گؼدد ک٥  ام گ٥٣٨ ة٠٥ـأ٥ٝ# صسٟ ك ٠ضح٨ام کحاب ٦ام ٠ؼة٥ً٨ ةاز٣گؼم ق٨د ك درس ٦ا 

 .٨٣ی٢ یادد٦ی ٣یاز داقح٥ ةاقغ ك ١ّْٞ٠اف را ة٥ ای٢ ّؼم٥ ٗؼاظ٨ا٣غ ٦ام ركشجغریؾ آف ة٥ 

 هٌبثغ

 ك ٗیؼكزق ٗؼكزةعف، صـ٢؛ ًا٦ؼم، ق؛ًا٦ؼ رؿحگار، ًیت٥؛ ةیگی، ص١ؽق آ٥٤٠؛ اص١غم،

 کٜ ادارق: ج٧ؼاف .ج٨می٘ی ارزقیاةی در ٠ْٟٞ را١٤٦ام .#1390$ز٦ؼاؿادات  یاؿی٤ی،

 .درؿی ٦ام کحاب ج٨زیِ ك چاپ

 در ج٨می٘ی ارزقیاةی ازؼام یاةی ز٠ی٥٤ .#1385$اص١غ  صـ٤ی، ك ٔال٠ْٞی اص١غم،

 ك آ٨٠زش ؿاز٠اف كؼ٣: ج٧ؼاف .84-85 یٞیجضن ؿاؿ در ج٧ؼاف اةحغایی ٠غارس

 .ج٧ؼاف ق٧ؼ پؼكرش

 کارةؼد در ٠ؤدؼ ٨ّا٠ٜ .#1391$٠ض١غ  ١٦ؼ٣گ، ٧٠ؼاف؛ ا٧ٞٝی، ٗؼج ّادؿ؛ ةاةالف،

 آ٨٠زش، ٤ٗاكرم پژك٦كی ١ّٞی ٣كؼی٥ .اةحغایی ١ْٞ٠اف دیغگاق از ج٨می٘ی ارزقیاةی

 .1ق١ارق  7ؿاؿ 

 ًا٦ؼق ٠حؼزٟ .٠ؤدؼ ةازظ٨رد ی٤ْی ج٨می٘ی ارزقیاةی .#1390$ؿ٨زاف  ةؼكک٧ارت،

 .جؼةیث ٤٠ادم ٠ؤؿـ٥: ج٧ؼاف .رؿحگار

 ٠یؽاف ٠ٛایـ٥ .#1391$ اص١غروا ٣ژاد، اكزی ك ا٥ٝ صسث ٗا٣ی، اٗـا٥٣؛ ة٨ؿحا٣ی،

 یك ٣اصی٥ ٠غارس در قغق ازؼا ةا قغق ٚنغ ج٨می٘ی ارزقیاةی ًؼح ١٦ع٨ا٣ی

 .123-145 ص 1 ق١ارق 2دكرق  درؿی، م ٣ا٥٠ةؼ م٦ا پژك٦ف ٠س٥ٞ .قیؼاز

 ق٤اؿایی .#1390$ صـی٢ ٨ٝ٨٠م، ك اةؼا٦یٟ زْ٘ؼم، ٠نٌ٘ی؛ قؼیٖ، ّٞی؛ ر،پ٨ ةیؼ٠ی

 اةحغایی ٠غارس در ج٨می٘ی ارزقیاةی ًؼح ازؼام ةؼ ٠ؤدؼ ٨ّا٠ٜ ة٤غم ا٨ٝیث ك

 .1-28 درؿی، ةؼ٣ا٥٠ پژك٦ك٧ام ٠س٥ٞ .کك٨ر
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 .٣ژاد روایی ّٞی ٠حؼزٟ، .پیؼكزم ةـحؼ ٨٣آكرم .#1387$چارٝؽ  اریٞی ك ٠ایكٜ جاق٢١،

 .رؿا ٗؼ٤٦گی ظغ٠ات ٠ؤؿـ٥: افج٧ؼ

 اؿحاف در ج٨می٘ی کی٘ی ارزقیاةی ةؼ٣ا٥٠ ازؼام از ارزقیاةی .#1388$ ٦ازؼ صا٠غم،

 .آ٨٠زقی ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ارقغ کارق٤اؿی ٣ا٥٠ پایاف ،#ساٝؽ٦ؼا $ دا٣كگاق: ج٧ؼاف .ؿ٤١اف

 ظ٨ا٣غف ٧٠ارت ةؼ کی٘ی ك ک١ی ارزقیاةی ٦ام قی٨ق جأدیؼ .#1390$ق٧ؼةا٨٣  صـ٤ی،

 .38-40 ص 7ش  14دكرق  اةحغایی، رقغ ٠س٥ٞ .افآ٨٠ز ا٣فد

 ارزقیاةی در ٨٣ اٝگ٨م ج٨می٘ی ارزقیاةی .#1388$ صـی٢ اص١غم، ك ٠ض١غ صـ٤ی،

 .٠غرؿ٥ ا٣حكارات: ج٧ؼاف .جضنیٞی

 کارةـث ظن٨ص در كاٝغی٢ ك ١ْٞ٠ی٢ ٣گؼش ةؼرؿی .#1390$ اٝـادات ٧ٗی٥١ صـی٤ی،

 ركا٣ی ك ركصی ؿال٠ث ك یادگیؼم یادد٦ی ی٤غٗؼآ ة٧ت٨د در ج٨می٘ی کی٘ی ارزقیاةی

 پایاف 89-90 جضنیٞی ؿاؿ در ج٧ؼاف ق٧ؼ اكؿ پای٥ اةحغایی ٠غارس افآ٨٠ز دا٣ف

 .٠ْٟٞ جؼةیث دا٣كگاق: ج٧ؼاف .ارقغ کارق٤اؿی ٣ا٥٠

 دا٣كگاق .ج٨می٘ی ارزقیاةی ًؼح ازؼایی ٠ككالت ةؼرؿی .#1387زْ٘ؼ $ صیغرم،

 .درؿی ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ارقغ ؿیکارق٤ا ٣ا٥٠ پایاف ٠ْٟٞ، جؼةیث

 آز٠ایكی ازؼام ارزقیاةی ٣حایر گؽارش .#1389$صـ٢  قؼی٘ی، پاقا ك ایؼج ظٞٙ، ظ٨ش

 ك آ٨٠زش پژك٦كگاق: ج٧ؼاف .کك٨ر آ٨٠زقی ٤٠اًٙ از ةؼظی در ج٨می٘ی ارزقیاةی

 .پؼكرش

 پؼكرش، ك آ٨٠زش كزارت: ج٧ؼاف .آ٨٠زش ظغ٠ث در ارزقیاةی .#1383$ًا٦ؼق  رؿحگار،

 .جؼةیث ٤٠ادم ٗؼ٤٦گی ٠٥ؤؿـ

 .ج٨می٘ی ارزقیاةی ًؼح ا٦غاؼ از اةحغایی ١ْٞ٠اف جسارب .#1389$ٗا٥١ً  ٗؼد، ز٠ا٣ی

 .ارقغ کارق٤اؿی ٣ا٥٠ پایاف ظ٨راؿگاف، كاصغ اؿال٠ی آزاد دا٣كگاق: ام٧٘اف

 .زغیغ ك ٚغیٟ ركش یادگیؼم ٗؼآكردق ك ٗؼآی٤غ ؿ٤سف .#1389اکتؼ $ ّٞی ؿیٖ، 

 .قآگا ا٣حكارات: ج٧ؼاف
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 ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ٗؼآی٤غ در ١ْٞ٠اف ٠كارکث ؿ٤سی ا٠كاف .#1383$ک٨ركش  كازارگاق، ٗحضی

 .3ؿاؿ  8ش  آ٨٠زقی، ٦ام ٨٣آكرم ٗن٤ٞا٥٠ .ایؼاف پؼكرش ك آ٨٠زش ٣ُاـ در درؿی

 .ؿ١ث: ج٧ؼاف .ایؼاف درؿی ةؼ٣ا٥٠ ١ٞٚؼك .#1388$ک٨ركش  كازارگاق، ٗحضی

 .جؼةیث ٤٠ادم ٠ؤؿـ٥: ج٧ؼاف .کی٘ی اةیارزقی ةؼ ام ٠ٛغ٥٠ .#1384$ ٧٠غم ٗؼا٦ا٣ی،

 ج١ْیٙ در ٠ـح١ؼ شیاة٩ ارز ٣ٛف# 1386$ ٧ٗی٥١ ،صٛی٩ٛ ك ٧٠ؼاف ،ا٩٧ٞٝ جٗؼ

 قل پژك٦ككغ: ج٧ؼاف .ج٧ؼاف ق٧ؼ اةحغای٩ ل دكرق دكـ پای٥ل آ٨٠زاف دا٣ف یادگیؼل

 .79 قل ق١ار ،جؼةیث ك جْٞیٟ ٥ل ٣ا٠ ٗنٜ .جؼةیث ك جْٞیٟ

 ک٨ركش: ج٧ؼاف .کأػم -٠غاد م٦ا آز٨٠ف ةا یادگیؼم ت٨دة٧ .#1389$ة٢١٧  دأی، ٚؼق

 .چاپ

 ز٣غق ا٣حكارات: ج٧ؼاف .یادگیؼم ةؼام ارزقیاةی ةیـث جا م٘ؼ .#1394$ة٢١٧  دأی، ٚؼق

 .ا٣غیكاف

 ٠ككالت ةؼرؿی .#1392$ ؿیغصـ٢ ّتادم، ك روا ٦ؼ٣غم، زْ٘ؼم صـ٢؛ کؼ٠ْٞیاف،

: ام٧٘اف .اةحغایی ٠غارس ٠غیؼاف ك ١ْٞ٠اف دیغگاق از ج٨می٘ی کی٘ی ارزقیاةی ازؼام

 .73-92ص  2 ق١ارق آ٨٠زقی، ٨٣ی٢ ركیكؼد٦ام ٗن٤ٞا٥٠

 اؿحاف در ج٨می٘ی ارزقیاةی ًؼح ا٦غاؼ جضٛٙ ٠یؽاف ةؼرؿی .#1388$٨٤٠چ٧ؼ  ک٧ٞؼ،

 .ٚؽكی٢ اؿحاف پؼكرش ك آ٨٠زش ؿاز٠اف: ٚؽكی٢ .پژك٦كی ًؼح .ٚؽكی٢

 .٠كایط ٗؼیغق ٠حؼزٟ، .آ٨٠زقی ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ٗؼآی٤غ .#1389$ ی٣٨ـك٨ ٠كاكراف گؼكق

 .٠غرؿ٥ ا٣حكارات: ج٧ؼاف

 کارةـث ظن٨ص در كاٝغی٢ ك ١ْٞ٠ی٢ ٣گؼش ةؼرؿی .#1383$ ّن١ث ٣ژاد، ٠ؼجىایی 

-84 جضنیٞی ؿاؿ در ج٧ؼاف ق٧ؼ اةحغایی دكـ ك اكؿ ٦ام پای٥ در ج٨می٘ی ارزقیاةی

 .اؿال٠ی آزاد دا٣كگاق: رم ق٧ؼ .ارقغ کارق٤اؿی ٣ا٥٠ پایاف 83

 .٠غرؿ٥ ا٣حكارات: ج٧ؼاف درؿی، ریؽم ةؼ٣ا٥٠ .#1389$ صـ٢ ٠ٞكی،
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 .ؿ١ث: ج٧ؼاف .درؿی ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ٠تا٣ی .#1390$صـ٢  ٠ٞكی،

 ج٨می٘ی کی٘ی ارزقیاةی ًؼح ارزقیاةی .#1387$٠ؼجىی  کؼ٠ا٣كا٦ی، ك یضیی ٧٠ازؼ،

 ك آ٨٠زش ؿاز٠اف پؼكرش، ك آ٨٠زش كزارت: ج٧ؼاف .ج٧ؼاف ق٧ؼ ٥٣٨١٣ ٠غارس در

 .ج٧ؼاف ق٧ؼ پؼكرش

: ج٧ؼا .ا٣غاز٦ا چكٟ ك ركیكؼد٦ا ٣ُؼگا٧٦ا، درؿی ةؼ٣ا٥٠ .#1388$ ٠ض٨١د ٠ض١غم، ٧٠ؼ

 .ؿ١ث ا٣حكارات

 ا٣حكارات: ج٧ؼاف .یادگیؼم یادد٦ی ٗؼآی٤غ٦ام ةازا٣غیكی .#1387$ ٠ض٨١د ٧٠ؼ٠ض١غم،

 .٠غرؿ٥

 ٦ام آ٨٠ظح٥ از ارزقیاةی زیؼ٣ُاـ صغاکذؼم ا٣گارق .#1391$ ٠ض٨١د ٧٠ؼ٠ض١غم،

 ة٥ اجكام ةا ج٨می٘ی ارزقیاةی ٣ٛغ ك جؼةیث ك جْٞیٟ ٣ُاـ در ؿ٤سف یا افآ٨٠ز دا٣ف

 .116ش  .جؼةیث ك جْٞیٟ ٗن٤ٞا٥٠: ج٧ؼاف .آف

 ارزقیاةی ًؼح در ٠غارس ٦ام کحاةعا٥٣ زایگاق .#1385$ةیگٟ  ٣ا٦یغ ٠یؼصـی٤ی،

 ارق٤اؿیک ٣ا٥٠ پایاف ٗؼدكؿی، دا٣كگاق: ٠ك٧غ .رو٨م ظؼاؿاف اؿحاف در ج٨می٘ی

 .کحاةغارم ٨ّٞـ ارقغ

 ةؼ ج٨می٘ی ارزقیاةی جأدیؼ .#1392$ ٠ض١غ ؿی٘ی، ك ؿْیغ پ٨ر، ٨٠ؿی رو٨اف؛ ٣ُؼم،

 .اةحغایی چ٧ارـ پای٥ افآ٨٠ز دا٣ف جضنیٞی پیكؼٗث ك ظالٚیث جضنیٞی، ظ٨دپ٤غارق

 .103-124 ص 1ش  5دكرق  یادگیؼم، آ٨٠زش ٠ٌاْٝات ٠س٥ٞ

Askereh, A., Bahrani, T. (2012). Discriptive evaluation of the primary 

schools: an Overview. Vol2 

Bridget, S. (2007). Evaluation of the primary schools whithboard 

Expansion progect-summar. Report to the Department for Children, 

Schoos & Families.l 

Chastain, K. (1988).Developing second- language skills theory & 

practice. HBG Harcourt Brace Govanovich, publishers San Diago 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

256 | 
 
 
 

New York Chicago Austin.Washington,D.C London Sydney Tokyo 

Toronto. 

Gimba, M. (2012).Teacher capacity Bulding classroom assessment for 

sustainable student learning. Journal of education & social research. 

Vol.2. 

Hanauer, D.Hafful,G. (2005). Active assessment: Assessing scientific 

Inquiry. mentoring in Academia & Industry, Vol2. 

Hargreaves, A., Earl, L., Moore, S. & Manning, S. (2001). Learning to 

change: Teaching beyond subjects and standards. San Francisco: 

Jossey-Bass Inc. 

Linn, Robert L. (2001). Assessments and accountability (condensed 

version). Practical Assessment,Research & Evaluation,7(11#. 

Mctighe, jay&O’connor,Ken. (2005).Seven Practices for effective 

learning educational leadership.63,10-17. 

Oberg, C. (2005). Inclusive and supportive supportive education congress 

special education. conference Inclusion:1st-4th Glasgow.Scotland. 

Vasagar, J. (2011).Give children feed back to improve standards in 

school, says new guide. Published on guardian co.uk. 

Waters, J. (2012). Solving Formative assessment. T.H. E Journal's. sep. 

dijital edition 

West, R., crighton, J. (1999). Examination reform in centeral & estern 

Europe. Issues & trends assessment in education. pp:35-45. Vol,No.2. 

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

