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ًگطی ٍ اجطايی  يٌسُآی تؼبهل، ّب قبذمثطضؾی ٍ تحلیل هیعاى تإثیط 

زض تکٌیک زضؼ پػٍّی ثطای تسضيؽ اثطثرف ٍ تَلیس زاًف زض هؼلوبى 

 کٌٌسُ زضؼ پػٍّیقطکت

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 3مغی٥ٛ ز١اٝیك   2زی٤ب آراـ، 1ا٠یغ ١ْ٠ارم

 

 چکیسُ

٣گؼم ك ازؼایی در جك٤یك درس  ی٤غقآم جْا٠ٜ، ٦ا پژك٦ف صاوؼ ةا٦غؼ ةؼرؿی جأدیؼ قاظل

كپؼكرش آ٨٠زشدكرق اةحغایی  درس پژكق ١ْٞ٠اف پژك٦ی ةؼام جغریؾ ادؼةعف ك ج٨ٝیغ دا٣ف

زا٥ْ٠  ك ة٨دق از ٨٣ع پی١ایكی ای٢ پژك٦ف از ٨٣ع ج٨می٘ی .ا٣ساـ قغاؿحاف ظؼاؿاف ز٨٤ةی 

-ک٥ ةا ركش ٥٣٨١٣ ٥٣٨١٣ پژك٦ف .ة٨د٣غ٣٘ؼ  250ة٥ جْغاد  آ٨٠زگاراف اؿحافآ٠ارم پژك٦ف کٞی٥ 

اةؽار پژك٦ف پؼؿك٤ا٥٠ ٠ضٛٙ  .ة٨د٣غ ٣٘ؼ 112ة٨د٣غ ة٥ جْغاد  قغق ا٣حعابگیؼم در دؿحؼس 

٣حایر ٣كاف داد  .ةؼآكرد گؼدیغ 0.87ی٥ٞ وؼیب آٝ٘ام کؼك٣تاخ كؿ ة٥ؿاظح٥ ة٨د ک٥ پایایی آف ةا 

 .اؿثٗٛي ةؼام ٠ؤ٥٘ٝ ادؼةعكی ةؼصـب ز٤ـیث ٤ْ٠ادار ک٥ در ٠یاف ١ْٞ٠اف درس پژكق 

یك از  یچ٦ًؼ٥ٗ ٠كعل کؼد ک٥ ٠غرؾ جضنیٞی در  ١٦چ٤ی٢ ٣حایر جضٞیٜ كاریا٣ؾ یك

رقح٥ ٣گؼم ةؼصـب ةؼام ٠ؤ٥٘ٝ ادؼةعكی ك آی٤غق ا٠ا؛ ٦ام درس پژك٦ی جأدیؼم ٣غارد ٠ؤ٥٘ٝ

 .دار ة٨دیٞی ٤ْ٠یجضن

 زضؼ پػٍّی، تسضيؽ اثطثرف، تَلیس زاًف ّبی کلیسی: ٍاغُ

 
                                                           

 teacheromid@gmail.comةیؼز٤غ،  كپؼكرش آ٨٠زش٠ْاكف آ٨٠زگار .  1
 یؽم درؿی دا٣كگاق ةیؼز٤غر ةؼ٣ا٥٠آ٨٠زگار ةیؼز٤غ، دا٣كس٨م کارق٤اؿی ارقغ .  2
 . ٠غرس دا٣كگاق 3
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 هقسهِ

١٦یك٥  اگؼچ٥، ؼدیگ ی٠ؿ٤حی پكث در٦ام ةـح٥ م٨رت  ٨ًر ة٥ا جغریؾ در ةـیارم از کك٨ر٦

جغریؾ ١٦كاراف ظ٨د را ٠كا٦غق  ٣غرت ة٥ ٦ا آفم اؿث، ا صؼ٥ٗةضخ  ٦ا ٠ْٟٞدر دٗحؼ ةی٢ 

ؿ٤حی جغریؾ ١ْٞ٠اف را ٠كا٦غق  ٨ًر ة٥صحی در ةـیارم از ٠غارس کادر ٠غیؼیث ٣یؽ  .ا٣غ کؼدق

ة٥  ادارقاؿث، ی٤ْی ج٨ؿي ةازرؿی  اٗح٥یؼییج٤ْ٠ٕادار  ٨ًر ة٥ف ای٢ زؼیا ؼان یاظاٝتح٥  .٣كؼدق اؿث

یك ًؼح ک٤حؼؿ  ٨٤ّاف ة٥کالس درس ٨٘٣ذ کؼدق ك ٠غیؼاف ظ٨د را ة٥ ٠كا٦غق جغریؾ ٠ْٟٞ 

جغریؾ ٠ْٟٞ از٣ُؼ ٠غیؼ ك ٠ْٟٞ  یادؼةعك م٦ا ةؼام ای٤ك٥ ةی٢ قاظل .ک٤٤غ ی٠کی٘یث ٦غایث 

ة٥ ٠كا٦غق کالس درس ٠ْٟٞ یا ١٦كار از کالس  ا٣غج٨ یجىاد ك جْارض ة٥ كز٨د ٣یایغ ٠غیؼ ٠

 ٗؼا٦ٟ یی٦ا غقیگؼ ا ٠كا٦غق ةؼام ج٨ا٣غ ی٠كا٦غق جغریؾ ١٦كاراف ٠ .درس ١٦كار ظ٨د ةپؼدازد

ةضخ درةارق  ج٨ا٤٣غ ی٠ای٢ ٠كا٦غات ك زٞـات  .ک٤غ اؿح٘ادق ٦ا آف از ظ٨ددر کالس  ک٥ ؿازد

ؽایف د ٦ا ٠ْٟٞکالؿی ةی٢  ٦ام ْٗاٝیث ٠كا٦غق ١٦كاراف ة٧حؼی٢ ك ٠٘یغجؼی٢ ٨٣ع  .٦غرا ٣یؽ ٗا

اةحكارم جغریؾ ظ٨د را  ٦ام ْٗاٝیث ٦ا ٠ْٟٞدر درس پژك٦ی  .م اؿثا صؼ٠٥ٗكا٦غق ةؼام رقغ 

 .ک٤٤غ ی٠، ؿپؾ دیگؼاف ک٥ ٠كا٦غق کؼد٣غ در ٨٠رد آف ةضخ د٤٦غ ی٠قؼح 

٨ّی کالس درس ٠ؤدؼ ةاقغ، ةایغ ةا اؿح٘ادق از ٣ ٦ام ْٗاٝیثةؼام ای٤ك٥ ٠كا٦غق 

گؼ ٨٠اردم را ک٥ ةؼام ٠كا٦غق در ٣ُؼ  اةؽار اؿحا٣غارد ا٣ساـ ق٨د ک٥ در آف ٠كا٦غق

ةؼام ای٤ك٥ ٠كا٦غق ةؼام ٠ْٟٞ ٠كا٦غق ق٣٨غق ؿ٨د٤٠غ  .یادداقث ک٤غ ق٨د یگؼٗح٥ ٠

قغق ةؼام ةیاف  دادف ٗؼمث ة٥ ٠ْٟٞ ٠كا٦غق .ظ٨را٣غ ا٠ؼم ٧٠ٟ اؿث ةاقغ ارائ٥ پؾ

اگؼ ٠كا٦غق کالس درس  .ـ٥ درؿی قی٨ق ظ٨ةی اؿثظ٨د درةارق آف زٞ م٦ا غگاقید

٨٠یؾ ك $ ک٤غ یجغریؾ ک١ك ٠ یج٨ؿي ١٦كار یا ٠غیؼ ام٨ٝی ا٣ساـ ق٨د، ة٥ ادؼةعك

 .#264-265: 1384، ری٨٤ٝغز
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ةی٢ ٣ُؼی٥ ك ١ّٜ ك ّغـ  ٗام٥ٞام ١ْٞ٠اف،  صؼ٥ٗ ج٨ؿ٨٠٥ْا٣ِ در  جؼی٢ ٧٠ٟ ز٥ٞ١ از

یك  .#1383م آ٨٠زش ١ْٞ٠اف اؿث $ؿؼکار آرا٣ی، ٦ا ٠ـاّی ةا ١ْٞ٠اف در ةؼگؽارم دكرق یكجكؼ

٦ا در اةغاع ك  ام ١ْٞ٠اف، ركقی اؿث ک٥ ژاپ٤ی صؼ٥ٗ ج٨ؿ٠٥ْؼة٨ط ة٥  ٦ام ْٗاٝیث٥٣٨١٣ از 

آ٣چ٥  .ق٨د ق٤اظح٥ ٠ی@ 1یدرس پژك٦» ةا٣اـق٣٨غ ك ا٠ؼكزق  کارگیؼم آف پیكحاز ٠ضـ٨ب ٠ی ة٥

اک٨٤ف ٣یؽ در  ك ٦ٟ ٚؼارگؼٗح٥ ٨٠رداؿح٘ادقی درس پژك٦ ةا٣اـدر ژاپ٢ ك ةؼظی از کك٨ر٦ام دیگؼ 

آ٨٠زقی از ًؼیٙ ٠كارکث ةا ١٦حایاف ك  ٦ام ْٗاٝیثزؼیاف اؿث، جالقی در ز٧ث ة٧ت٨د 

 .#126: ١٦1387كاراف اؿث $ظاکتاز ك ١٦كاراف 

کارگؽاراف آ٨٠زقی آف را  .گػرد یةیف از یك د٥٦ از ٠ْؼٗی ك جؼكیر درس پژك٦ی در ایؼاف ٠

ك  #10-11: 1387ی، ؿؼکار آرا٣$ ک٤٤غام ة٥ ؿازم آ٨٠زش ارزیاةی ٠ی٨٤ّاف ٠غٝی ةؼ ة٥

 ک٤٤غ١ْٞ٠اف در ٠غرؿ٥ جؼكیر ٠ی ما ٠ذاة٥ اٝگ٨م پؼكرش صؼ٥ٗ پژك٦كگؼاف آ٨٠زقی آف را ة٥

 .#123-146: 1387$ظاکتاز ك ١٦كاراف، 

ةؼام ٠ٌا٥ْٝ، ج٨ؿ٥ْ ك ة٧ت٨د آ٨٠زش ك یادگیؼم اؿث ك  دار ٣ُاـدرس پژك٦ی ركیكؼدم 

ِ ارجٛام یادگیؼم  ٨ُ٤٠ر ة٥اف اؿث ک٥ آ٨٠ز دا٣فادگیؼم ی درةارقم پژك٦كی ا چؼظ٥ دركٚا

 .#37 :1393$صتیب زادق، ق٨د  ی١ْٞ٠٠اف ك امالح ك ة٧ت٨د آ٨٠زش ازؼا 

 ج٨اف ة٥ ٨٠ارد زیؼ اقارق کؼد: ٠ی یاز دیگؼ ٠ؽایام درس پژك٦

 آ٨٠ز دا٣ف ك ٠ْٟٞ ٠یاف دا٣ف ة٥ ةعكیغف ١ّٙ

 جغریؾ قی٨ق ة٧حؼی٢ ًؼاصی ك مگػار اقحؼاؾ ة٥

 .اؿث آ٨٠ز دا٣ف یادگیؼم از ٠ا٣ِ ک٥ ٠ككالجی کكٖ

 .یؼدگ ٠ی یاد ك ک٤غ ٠ی ٗكؼ آ٨٠ز دا٣ف چگ٥٣٨ ای٤ك٥ درؾ

 ٨٠ٗٙ جغریؾ ٦ام ركش یادگیؼم

 ١٦كار ٠ؼةیگؼم ٦ام ٧٠ارت ج٨ؿ٥ْ

                                                           
1 Lesson Study 
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 ارزیاةی ك ٠كا٦غات اؿاس ةؼ آ٨٠زاف دا٣ف یادگیؼم ة٧ت٨د

 آ٨٠ز دا٣ف ج٘كّؼ ةی٤ی یفپ 

 آ٨٠زاف دا٣ف رٗحار ك یادگیؼم م٦ا دادق كجضٞیٜ ی٥جسؽ ك مآكر ز١ِ

 .#305-315: 1391،پ٨ر رٗیِ$١ْٞ٠اف  از ص١ایث

 

 قیقثیبى هؿئلِ تح

ا٠ؼكزق ةـیارم از کك٨ر٦ام پیكؼٗح٥، اٚحغار ١ِّٞی ظ٨د را ٠ؼ٨٦ف زیؼة٤ام ٨٣ی٢ آ٨٠زقی ك 

 .دا٤٣غ آ٨٠زاِف ٠غارس اةحغایی ٠ی ٦ام کارةؼدم در گـحؼش یادگیؼِم دا٣ف ؿازِم ركش پیادق

ریؽمِ ا٦غاؼ آ٨٠زقی را ةا ؿؼّث ك وؼیب  ٦ام ٠ؤدؼم اؿث ک٥ ًؼح ازز٥ٞ١ قی٨ق یدرس پژك٦

رقغ ك  ٔٴ ی٥٤ا١ٝٞٞی درز٠ ٦ام ٠ْحتؼِ ةی٢ پژك٦ف ک٥ یدرصاٝ .ةاالیی ركةؼك ؿاظح٥ اؿث ا١ًی٤اف

كیژق ١ْٞ٠اف# ةیكحؼ ة٥ پژك٦ف در ٠غرؿ٥ ك کالس  ام کارگؽاراف آ٨٠زقی $ة٥ ج٨ؿ٥ْ صؼ٥ٗ

ركم ةازؿازم @ پژك٦ف ٠كارکحی در کالس درس»ةا٦غؼ  ی٦ام درس پژك٦ ، قی٨قیغدار٣غجأک

ؽایف  -در یادد٦ی  آ٨٠ز ٗكؼِم ٠ْٟٞ ك دا٣ف یادگیؼم ج١ؼکؽ داقح٥ ك ١ْٞ٠اف را جك٨یٙ ة٥ ٗا

 .#1388$ص٨ریؽاد، ک٤غ ام ظ٨د در صی٢ کار ٠ی ٦ام صؼ٥ٗ ٧٠ارت

از ٠غارس ژاپ٢  یكیدر@ یدرس پژك٦»ةار كاژق  ةیف از یك ٚؼف پیف ك ز٠ا٣ی ک٥ ةؼام اكّٝی٢

٢ اةحكار زغیغ در آی٤غق چ٥ کؼد ک٥ ای جن٨ّر ١٣ی کؾ یچجكؼیش ك ٨٠رد آز٠ایف ٚؼار گؼٗث، ٦

در آف اّیاـ، دكٝث  .جض٨ّؿ قگؼٗی دررك٣غ آ٨٠زش ٠غارس اةحغایِی ؿؼاؿؼ ز٧اف ایساد ظ٨ا٦غ کؼد

 ِٙ ك اؿحعؼاج ٣كات ةؼزـح٥ آف، گاـ ةؽرگی در جٕییؼ @ ٣ُؼی٥ پِـحا٨ٝزم»ژاپ٢ ةا ةؼرؿِی ١ّی

ر ا٠ؼ جغریِؾ ١ْٞ٠اف ك د یةؼ اؿاس ای٢ ٣ُؼی٥، ة٨د ک٥ جٕییؼ ١٧٠ .٦ام آ٨٠زش ةؼداقث ركش

 .#407: 2009گـحؼش ذ٤٦یِ قاگؼداف ایساد ٨١٣د $٠یٞح٨ف ٗؼیغ٢٠،
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 ٦ا آفاف در ٣ُؼ ةگیؼیٟ، ةایغ آ٨٠ز دا٣فم ای٤ك٥ ٠غرؿ٥ را ٗٛي ٠كا٣ی ةؼام آ٨٠زش زا ة٥

اف ك صحی كاٝغی٢ آ٨٠ز دا٣فکارظا٥٣ ٗكؼ ك پژك٦كگا٦ی ةغا٣یٟ ک٥ ة٥ جْغاد ١ْٞ٠اف، کارک٤اف، 

 .#19: 1392یادگیؼم كز٨د دارد $ؿاکی،  د٤٦غق ج٨ؿ٥ْپژك٦كگؼ ك 

آف اؿث ک٥ ٥١٦ ١ْٞ٠اف ةؼام قؼکث در پژك٦ف ة٥ کالس  ی٦ام درس پژك٦یكی از كیژگی

 .ق٨د گا٦ی یك ٠حعنل از ظارج از ٠غرؿ٥ ةؼام قؼکث در زٞـ٥ د٨ّت ٠ی .ق٣٨غ د٨ّت ٠ی

ج٧٤ا  ٤٦گاـ ةضخ درةارق درس ٥٣ .ک٤٤غ ١ْٞ٠اف ك ٣اَؼاف، درس را ٣ٛغ ك جٕییؼاجی را پیك٧٤اد ٠ی

در  .گیؼد ٣یؽ ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼار ٠ی ی٦ام امٞی درس پژك٦ آ٨٠زاف ةٞك٥ ٗؼوی٥ یادگیؼم ك ٧ٟٗ دا٣ف

ا٣غ، ١٦ؼاق ةا ٣حیس٥ زٞـات در یك کحاةچ٥  ركم آف ةضخ کؼدق ٦ا  پایاف، درؿی ک٥ ٠ْٟٞ

صی٢ ازؼام ای٢ ٗؼای٤غ،  در .آكرم ك ٤٠حكؼقغق جا ١ْٞ٠اف دیگؼ ٣یؽ از آف آگا٦ی یاة٤غ ز١ِ

٤٠غ ة٥ ١٦كارم ةا  ٦ام ظ٨د ة٨دق ك ّال١ْٞ٠٥ٚاف ةایـحی ٠كحاؽ مضتث درةارق ّٛایغ ك ركش

٦ام زغیغ را  آ٨٠زاف یاد ةگیؼ٣غ، ركش جغریؾ را جٕییؼ دادق ك ایغق از دا٣ف .یكغیگؼ ةاق٤غ

 .#1384،اؿحیگٞؼ ك ٦یتؼتآز٠ایف ک٤٤غ $

 ا٣ـا٣ی ٨ّٞـ ١ٞٚؼك در پژك٦كی ص٨زق ی٢جؼ صـاس ك ٢جؼی یِكؿ ،كپؼكرش آ٨٠زش در پژك٦ف

 از اةْاد ٥١٦ در زا٥ْ٠ ج٨ؿ٥ْ اٝگ٨م ك زیؼؿاظث٨٤ّاف  كپؼكرش ة٥ آ٨٠زش .گیؼدیةؼ٠ در را

 .#٣1393ژاد،  چ١ٜاؿث $ ةؼظ٨ردار َؼیٖ ك صیاجی ٣ٛكی

 

 پیكیٌِ پػٍّف

 ٣كافكپؼكرش  آ٨٠زش در ٨٣ پارادای١ی پژك٦یةا ٨٤ّاف درس #٣1393ژاد $جضٛیٙ چ١ٜ  ٣حایر

 یكغیگؼ ةا دركس ا٦غاؼ پیؼا٨٠ف یكیا٣غ ٦ٟ زٞـات در ١ْٞ٠اف یدرس پژك٦ اٝگ٨م در د٦غ ی٠

 ازؼا ٠ؼص٥ٞ ة٥ را آف ك ٨١٣دق جغكی٢ را ظ٨د جغریؾ ةؼ٣ا٥٠ پؼداظح٣،٥ُؼ  جتادؿ ك ةضخ ة٥

 ك ازؼا ،ًؼاصی ز٤ت٥ ؿ٥ در ی٤ْی .پؼداز٣غ ی٠ آف امالح ك ةؼرؿی ك٣ٛغ  ة٥ ؿپؾ ك گػار٣غ ی٠

 از ةیف یدرس پژك٦ در .ک٤٤غ ی٠ ١٦یارم ك ١٦كارم ١٦٘كؼم، ١٦غیگؼ ةا ةؼ٣ا٥٠ یك ارزیاةی
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 ٠ؼة٨ط کارةؼدم ك ١ّٞی ٦ام ٧٠ارت ةیا٨٠ز٣غ، را یادگیؼم ك آ٨٠زش ٣ُؼم ٠تا٣ی ١ْٞ٠اف ای٤ك٥

 ٦ام ْٗاٝیث ك ظ٨دارزیاةی جغریؾ، م٦ا ركش ارزیاةی ،#آ٨٠زشیادگیؼم $ یادد٦ی ٗؼای٤غ ة٥

 ک٥ آكرد ی٠ پغیغ ٠غرؿ٥ در ١ْٞ٠اف یادگیؼم ةؼام ٠ضیٌی ٠غؿ ای٢ .آ٨٠ز٣غ ی٠ را ٨٠زقیآ

 .ةاق٤غ ظ٨د م٦ا آ٨٠ظح٥ ك ١ّٜ در ةازا٣غیكی دیگؼاف، از یادگیؼم مكز٨ زـث در ٠غاكـ٨ًر  ة٥

 ١ْٞ٠اف آ٨٠زقی ١ّٞكؼد ةؼ یدرس پژك٦ م٦ا ص٥ٛٞ جككیٜ جأدیؼ # ةا ةؼرؿی1393$ مپ٨الد

ؽایف ٨٠زب یدرس پژك٦ م٦ا ص٥ٛٞ ادد ٣كاف اةحغایی  .گؼدد ی٠ ١ْٞ٠اف در آ٨٠زقی ١ّٞكؼد ٗا

 ما صؼ٥ٗ ج٨ؿ٥ْ ةؼ پژك٦ی درس م جضث ٨٤ّاف جأدیؼا ٠ٛا٥ٝ# در 1387ظاکتاز ك ١٦كاراف $

 ةؼ-درس کالس در ٠كارکحی  پژك٦ف از اٝگ٨یی ٨ٌٞ٠ب ٨٤ّاف ة٥-پژك٦ی درس از ریاوی ١ْٞ٠اف

 .پؼدازد ٠ی ریاوی ١ْٞ٠اف ام ج٨ؿ٥ْ صؼ٥ٗ

اًالّات ةؼ ركم ةؼظی از   در جضٛیٛی ک٥ ج٨ؿي اؿحیگٞؼ ك ٦یتؼت ةا ٨٤ّاف قكاؼ آ٨٠زقی 

قغق اؿث، ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ ّا٠ٜ امٞی  ا٣ساـ 1999در ؿاؿ  TIMSS ٦ام دادقك 

َ٘ؼم ٣ؽاد، $ ام ١ْٞ٠اف اؿث در ج٨ؿ٥ْ صؼ٥ٗ ی٦ا اؿح٘ادق از ركش درس پژك٦ ژاپ٤ی  ٨٠ٗٛیث

1393 :23#. 

 

 ضٍـ

زا٥ْ٠  .ة٨د پؼؿك٤ا٥٠ ٠ضٛٙ ؿاظح٥پژك٦ف ك اةؽار از ٨٣ع پی١ایكی ة٨دق  ج٨می٘ی ركش جضٛیٙ

٦ام جضنیٞی ؿاؿ یک٤٤غق در ًؼح درس پژك٦ ٠غارس اةحغایی قؼکثآ٨٠زگاراف کٞی٥ آ٠ارم 

٥٣٨١٣ پژك٦ف ک٥ ة٥  .اؿحاف ظؼاؿاف ز٨٤ةی ة٨د٣غ كپؼكرش آ٨٠زشادارق کٜ  93-94ك  95-94

كجضٞیٜ اًالّات ةا  ی٥جسؽ .٣٘ؼ ة٨د٣غ 112ة٨د٣غ جْغاد  قغق ا٣حعابگیؼم در دؿحؼس ٥ركش ٣٨١٣

ؽار اؿح٘ادق از آ٠ار ج٨می٘ی ك اؿح٤تاًی در ٠ضیي ٣ؼـ  .ا٣ساـ قغ ٣18ـع٥  spssٗا

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |307 
 
 

 ؾؤاالت پػٍّف

 ٣گؼم ةؼصـب ز٤ـیث جأدیؼ اؿث؟آیا ٠حٕیؼ٦ام ادؼةعكی، ج٨ٝیغ دا٣ف، جْا٠ٜ، ازؼا ك آی٤غق

-پژك٦اف در ٠حٕیؼ٦ام ادؼةعكی، ج٨ٝیغ دا٣ف، جْا٠ٜ، ازؼا ك آی٤غقؾ جضنیٞی درسآیا ٠غر

 ؟دارد یؼجأدی درس پژك٣٦گؼم 

٣گؼم ةؼ اؿاس رقح٥ جضنیٞی آیا ةی٢ ٠حٕیؼ٦ام ادؼةعكی، ج٨ٝیغ دا٣ف، جْا٠ٜ، ازؼا ك آی٤غق

 ام كز٨د دارد؟راة٥ٌ

 

 ّب يبفتِ

-ةؼرؿی ٦ؼ یك از ؿؤاالت پژك٦ف پؼداظح٥ ٠ی صاؿ ةا اؿح٘ادق از آ٠ار ج٨می٘ی ك اؿح٤تاًی ة٥

 .ق٨د

 ٣گؼم ةؼصـب ز٤ـیث جأدیؼ اؿث؟آیا ٠حٕیؼ٦ام ادؼةعكی، ج٨ٝیغ دا٣ف، جْا٠ٜ، ازؼا ك آی٤غق 

 

 ّبی زضؼ پػٍّی ثط اؾبؼ جٌؿیتًتبيج آهبض تَنیفی هؤلفِ .(1جسٍل )

 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٠یا٣گی٢ جْغاد ز٤ـیث ٠حٕیؼ

 5.69 40.29 24 ٠ؼد ادؼةعكی

 95.4 48.43 64 زف

دا٣ف غیج٨ٝ  3.20 19 25 ٠ؼد 

 83.2 14.19 71 زف

 4.03 22.33 24 ٠ؼد جْا٠ٜ

 29.4 39.23 71 زف

 10.54 42.08 24 ٠ؼد ازؼا

 93.5 68.42 65 زف
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 2.45 11.50 24 ٠ؼد ٣گؼمقآی٤غ

 70.1 46.11 72 زف

 

م ادؼةعكی، ج٨ٝیغ دا٣ف، جْا٠ٜ، ازؼ ك # ةؼام ٦ؼ یك از ٠حٕیؼ٦ا1ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ق١ارق $

 .اؿث آ٠غق دؿث ة٣٥گؼم، ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ة٥ ج٘كیك ز٤ـیث آی٤غق

 

 ّبی زضؼ پػٍّی ثط اؾبؼ جٌؿیتهؤلفًِتبيج آهبض اؾتٌجبعی  .(2جسٍل )

 Df t sig ٠حٕیؼ٦ا

 0.01 -2.59 86 ادؼةعكی

 84.0 -21.0 94 دا٣ف غیج٨ٝ

 0.20 -1.29 93 جْا٠ٜ

 74.0 -33.0 87 ازؼا

گؼم٣آی٤غق  94 0.09 0.93 

 

 -t 59.2# ٗٛي ةؼام ٠ؤ٥٘ٝ ادؼةعكی ةؼصـب ز٤ـیث ٠ٛغار 2ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ق١ارق $

٤ْ٠ادار اؿث  درمغ 99در ؿٌش  د٤٦غق پاؿطآز٨٠د٣ی  86ةؼآكرد قغق ک٥ در درز٥ آزادم 

$01.0>p#. ةاقغیدار ٦١٣ا ای٢ ٠ٛغار ٤ْ٠یكٝی ةؼام ؿایؼ ٠ؤ٥٘ٝ. 

-پژك٦اف در ٠حٕیؼ٦ام ادؼةعكی، ج٨ٝیغ دا٣ف، جْا٠ٜ، ازؼا ك آی٤غقآیا ٠غرؾ جضنیٞی درس

 ؟دارد یؼجأدی درس پژك٣٦گؼم 
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 ّبی زضؼ پػٍّی ثط اؾبؼ هسضک تحهیلیًتبيج آهبض تَنیفی هؤلفِ .(3جسٍل )

 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٠یا٣گی٢ جْغاد ٠غرؾ جضنیٞی ٠حٕیؼ٦ا

 ادؼةعكی

 

 3.77 43.73 15 پٟٞید ٨ٗؽ

 5.40 42.37 60 کارق٤اؿی

 4.95 44 12 کارق٤اؿی ارقغ

 ج٨ٝیغ دا٣ف

 

 2.50 19.53 15 پٟٞید ٨ٗؽ

 3.02 18.99 66 کارق٤اؿی

 3.30 19.30 13 کارق٤اؿی ارقغ

 جْا٠ٜ

 3.37 23.81 16 پٟٞید ٨ٗؽ

 3.29 23.16 64 کارق٤اؿی

 4.13 22.92 13 کارق٤اؿی ارقغ

 ازؼا

 

 6.39 42.77 13 پٟٞید ٨ٗؽ

 7.79 42.90 61 کارق٤اؿی

 6.99 41.61 13 کارق٤اؿی ارقغ

 ٣گؼمآی٤غق

 1.31 11.56 16 پٟٞید ٨ٗؽ

 1.89 11.48 61 کارق٤اؿی

 2.57 11.46 13 کارق٤اؿی ارقغ

 

٠غرؾ جضنیٞی  ةؼ اؿاس# ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٦ؼ ٠ؤ٥٘ٝ 3ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ق١ارق $

 ٦ا آز٨٠د٣یالزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ اظحالؼ جْغاد ة٥ دٝیٜ ّغـ پاؿعگ٨یی ةْىی  .اؿث ةؼآكرد قغق

 .ةاقغة٥ ؿٌش جضنیالت ٠ی
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 ّبی زضؼ پػٍّی ثط اؾبؼ هسضک تحهیلیهؤلفًِتبيج آهبض اؾتٌجبعی  .(4جسٍل )

٠س٨١ع  ٦اگؼكق ٠حٕیؼ٦ا

 ٠سػكرات

Df f sig 

 45.0 8.0 2 41.55 ةی٢ گؼك٦ی ادؼةعكی

 84 87.2192 ٦یگؼكدركف

 8.0 24.0 2 4.23 ةی٢ گؼك٦ی ج٨ٝیغ دا٣ف

 91 49.811 گؼك٦یدركف

 74.0 3.0 2 7 ةی٢ گؼك٦ی جْا٠ٜ

 90 8.1057 گؼك٦یدركف

 85.0 16.0 2 17.83 ةی٢ گؼك٦ی ازؼا

 84 79.4714 گؼك٦یدركف

 99.0 01.0 2 0.09 ةی٢ گؼك٦ی ٣گؼمآی٤غق

 94 65.337 گؼك٦یدركف

 

در جضٞیٜ كاریا٣ؾ  f آ٠غق دؿث ة٥ک٥ از ٠ٛغار  ٨ًر ١٦اف# 4ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ق١ارق $

٦ام درس پژك٦ی جأدیؼم ٣غارد یك از ٠ؤ٥٘ٝ یچ٦ةاقغ، ٠غرؾ جضنیٞی در ًؼ٥ٗ ٠كعل ٠ی یك

 .#p>٤ْ٠05.0اؿث $ك ةی

قح٥ جضنیٞی ٣گؼم ةؼ اؿاس رآیا ةی٢ ٠حٕیؼ٦ام ادؼةعكی، ج٨ٝیغ دا٣ف، جْا٠ٜ، ازؼا ك آی٤غق

 ام كز٨د دارد؟راة٥ٌ

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |311 
 
 

 

 ّبی زضؼ پػٍّی ثط اؾبؼ ضقتِ تحهیلیًتبيج آهبض تَنیفی هؤلفِ .(5جسٍل )

ا٣ضؼاؼ  ٠یا٣گی٢ جْغاد رقح٥ جضنیٞی ٠حٕیؼ٦ا

 اؿحا٣غارد

 ادؼةعكی

 

 4.8 42.19 47 آ٨٠زش اةحغایی

 2.83 38 2 ركا٣ك٤اؿی جؼةیحی

 2.65 51 3 ٠كاكرق

 ج٨ٝیغ دا٣ف

 

 2.7 18.87 52 زش اةحغاییآ٨٠

 1.41 18 2 ركا٣ك٤اؿی جؼةیحی

 2.08 22.67 3 ٠كاكرق

 3.39 22.87 52 آ٨٠زش اةحغایی جْا٠ٜ

 7.07 20 2 ركا٣ك٤اؿی جؼةیحی

 3.78 26.33 3 ٠كاكرق

 ازؼا

 

 8.69 4.94 48 آ٨٠زش اةحغایی

 8.69 37 2 ركا٣ك٤اؿی جؼةیحی

 2.31 49.33 3 ٠كاكرق

 11.58 11.58 53 آ٨٠زش اةحغایی م٣گؼآی٤غق

 8.5 8.5 2 ركا٣ك٤اؿی جؼةیحی

 13.67 13.67 3 ٠كاكرق

 

ی درس پژك٦٦ام # ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ةؼام ؿایؼ ٠ؤ5ٖٝةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ق١ارق $

مؼٗان ة٥ ّٞث ّغـ  ٦ا آز٨٠د٣یالزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ اظحالؼ در جْغاد  .اؿث آ٠غق دؿث ة٥

 .ةاقغ٠ی ٦ا آز٨٠د٣یةْىی پاؿعگ٨یی 
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 ّبی زضؼ پػٍّی ثط اؾبؼ ضقتِ تحهیلیهؤلفًِتبيج آهبض اؾتٌجبعی  .(6جسٍل )

٠س٨١ع  ٦اگؼكق ٠حٕیؼ٦ا

 ٠سػكرات

Df f sig 

 005.0 93.5 2 261.65 ةی٢ گؼك٦ی ادؼةعكی

 49 1081.28 گؼك٦یدركف

 06.0 05.3 2 43.20 ةی٢ گؼك٦ی ج٨ٝیغ دا٣ف

 54 382.72 گؼك٦یدركف

 13.0 12.2 2 52.12 ةی٢ گؼك٦ی جْا٠ٜ

 54 662.724 گؼك٦یدركف

 25.0 45.1 2 210 ةی٢ گؼك٦ی ازؼا

 50 3631.48 گؼك٦یدركف

 007.0 50.5 2 32.03 ةی٢ گؼك٦ی ٣گؼمآی٤غق

 55 160.04 گؼك٦یدركف

 

یٞی، رقح٥ جضنـب ٣گؼم ةؼصةؼام ٠ؤ٥٘ٝ ادؼةعكی ك آی٤غق #6ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ق١ارق $

-درمغ ٤ْ٠ی 99، در ؿٌش sigةؼآكرد گؼدیغق ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥  0.007ك  0.005ة٥ جؼجیب  ٠fٛغار 

 .كٝی ةؼام ؿایؼ ٠حٕیؼ٦ا ةؼصـب ز٤ـیث ٤ْ٠ادار ٣ت٨د .#P<0.01دار اؿث $

 

 گیطی ثحث ٍ ًتیجِ

ازؼایی در ٣گؼم ك  ی٤غقآم جْا٠ٜ، ٦ا قاظلةؼرؿی ك جضٞیٜ ٠یؽاف جأدیؼ  ةا٦غؼپژك٦ف صاوؼ 

ذکؼ اؿث ک٥  ٚاةٜ .جك٤یك درس پژك٦ی ةؼام جغریؾ ادؼةعف ك ج٨ٝیغ دا٣ف ا٣ساـ گؼدیغ

ٗٛي  ٣حایر ٣كاف داد ک٥ .ٗٛي ١ْٞ٠اف قكؼت ک٤٤غق در زك٨٤ارق درس پژك٦ی ة٨د٣غ ٦ا آز٨٠د٣ی
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 tک٤٤غق در درس پژك٦ی ٠ٛغار  ةؼام ٠ؤ٥٘ٝ ادؼةعكی ةؼصـب ز٤ـیث در ٠یاف ١ْٞ٠اف قؼکث

١٦چ٤ی٢ ٣حایر جضٞیٜ  .٦ا ٤ْ٠ادار ٣ت٨دكرد قغق ٤ْ٠ادار اؿث ك ةؼام ؿایؼ ٠ؤ٥٘ٝةؼآ -59.2

٦ام درس پژك٦ی یك از ٠ؤ٥٘ٝ یچ٦ًؼ٥ٗ ٠كعل کؼد ک٥ ٠غرؾ جضنیٞی در  كاریا٣ؾ یك

یٞی در ٠یاف ١ْٞ٠اف رقح٥ جضن٣گؼم ةؼصـب ةؼام ٠ؤ٥٘ٝ ادؼةعكی ك آی٤غق ا٠ا؛ جأدیؼم ٣غارد

 .دار اؿث٤یک٤٤غق در درس پژك٦ی ٠ْ قؼکث

 

 پیكٌْبزات

کار ظ٨د ٚؼار د٦یٟ ة٥ ٦غؼ  ؿؼ٨ٝص٥پیؼكم ك  ٦ا آفی از ظ٨ة ة٥در ا٣ح٧ا اگؼ ٨٠ارد زیؼ را 

اف دؿث ظ٨ا٦یٟ یاٗث ك راق رؿیغف ة٥ آف آ٨٠ز دا٣فظ٨د ی٤ْی یادگیؼم  ٨٠رد٣ُؼ ة٤ٞغ٠غت

 ٨٠اردم چ٨ف: .گیؼد ی٠جؼ ا٣ساـ  یِؿؼ

م درس ٦ا گؼكقجی ک٥ در دركس ٠عحٖٞ ج٨ؿي ٦ام جضٛیٛا ٠ـئ٨ٝی٢ و٢١ ظغ٠ث از یاٗح٥

م ٦ا ركشجغریؾ ك   ٦ام ٧٠ارتم و٢١ ظغ٠ث ز٧ث ٦ا کالسج٨ا٤٣غ در  ی٠ق٨د  ی٠پژكق ا٣ساـ 

در ٦ام ةؼجؼ را ةؼام اؿح٘ادق ٨١ّـ ١ْٞ٠اف ة٥ چاپ رؿا٣یغق یا جغریؾ اؿح٘ادق ک٤٤غ یا ٥٣٨١٣

 .ٚؼار د٤٦غ دؿحؼس

م ْٗاؿ ك زغیغ ٦ا ركش١ْٞ٠ا٣ی ک٥ ة٥  ٠ؤدؼا٥٣ ك ظالٚ ٦ام ْٗاٝیثج٨ز٥ ك ارج ٧٣ادف ة٥ 

 .پؼداز٣غ ی٠

ة٥ جك٨یٙ ١٦كاراف ةؼام  ٠ؤدؼجؼجؼ درس پژك٦ی ة٥ ١٦كاراف ك ایساد را٦كار٦ایی  یٙد٠ْٚؼٗی 

از اةحغام ؿاؿ  ٠ذالن ز٧ث ا٣ساـ درس پژك٦ی  جؼ ٤٠اؿبقؼکث در ای٢ ٗؼای٤غ ا٣حعاب ز٠اف 

 .جضنیٞی

٦ام  ی٦٥٤ؽک٤٤غ ك پؼداظث  ی٠ر درس پؽك٦ی قؼکث جك٨یٙ ظیٞی ظ٨ب ١٦كارا٣ی ک٥ د

 ١ْٞ٠اف در ا٣ساـ پؼكژق
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ك دٝـ٨ز در زػب ١ْٞ٠اف ةؼام قؼکث ْٗاؿ در زك٨٤ارق درس  ٤٠غ ّال٥ٚا٣حناب ٠غیؼاف 

 .ك٦یژپ

 

 هٌبثغ

٦ا از ١ْٞ٠اف ز٧اف قكاؼ آ٨٠زقی: ة٧حؼی٢ ایغق .#1384اؿحیگٞؼ، زی١ؽ ك ٦یتؼت، زی١ؽ $

جؼز٥١ ٠ض١غروا ؿؼکار آرا٣ی ك ّٞیؼوا ٠ٛغـ،  .الس درسةؼام ة٧ت٨د آ٨٠زش در ک

 .ا٣حكارات ٠غرؿ٥، چاپ دكـ

 ةؼ پژك٦یدرس ٦امص٥ٛٞ جككیٜ جأدیؼ ةؼرؿی .#١٦1393كاراف $ّٞی ك  ق٧ؼم، مر پ٨الدم

 ، دؿحؼس در:اةحغایی ١ْٞ٠اف آ٨٠زقی ١ّٞكؼد

[http://www.civilica.com/Paper-ASMJ01-ASMJ01_0672.html] 

از ١ْٞ٠اف ز٧اف  ٦ا غقیقكاؼ آ٨٠زقی: ة٧حؼی٢ ا .#1390حیگٞؼ ك زی١ؽ٦یتؼت $زی١ؽ اؿ

٠ٛغـ،  روا یجؼز٥١ ٠ض١غروا ؿؼکار آرا٣ی ك ّٞ .ةؼام ة٧ت٨د آ٨٠زش در کالس درس

 .93-110مل  .چاپ قكٟ، ج٧ؼاف: ا٣حكارات ٠غرؿ٥

 :در دؿحؼس .كپؼكرش آ٨٠زش در ٨٣ پارادای١ی یدرس پژك٦ .#٠1393ؼجىی $ ٣ژاد، چ١ٜ

[http://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_062.html] 

 اكؿ ٟٚ: ٣كؼ دا٣كگاق ٟٚ، ص چاپ .را١٤٦ام ١ّٞی درس پژك٦ی .#1392روا $صتیب زادق، 

37. 

 .٣اقؼ ٨ٝح زرّی٢ :ج٧ؼاف .پژك٦ف ٠كارکحی کارک٤اف یدرس پژك٦ .#1388ص٨ریؽاد، ة٢١٧ $

درس جأدیؼ  .#1387ك ٨٠ؿی پ٨ر، ١ْ٣ث ا٥ٝ $ روا٠ض١غظاکتاز، ُّی٥١ اٝـادات؛ ٗغایی، 

٣كؼی٥ پژك٦ككغق  .ٗن٤ٞا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث .ام ١ْٞ٠اف ریاوی ی ةؼ ج٨ؿ٥ْ صؼ٥ٗپژك٦

 .146-123: ص 24،94 .جْٞیٟ ك جؼةیث
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٣كؼی٥ ١ّٞی پژك٦كی  .ارائ٥ ٠غٝی ةؼام جضٛیٙ در درس ریاوی .#1391رٗیِ پ٨ر، اة٨اٝ٘ىٜ $

 .315ك  305ص  .4رق ق١ا .٨6زقی زٞغ ٤ٗ٠اكرم آ

ز٧اد چاپ اكؿ، ج٧ؼاف:  .پژك٦ی ٠تا٣ی، ام٨ؿ ك ركش ازؼا درس .#1392$ روا ؿاکی،

 .یدا٣كگا٦

پژك٦ف ٠كارکحی ١ْٞ٠اف در کالس درس: جسؼة٥  .#1378$پاییؽ  ٠ض١غرواؿؼکار آرا٣ی، 

  ٣كؼی٥ پژك٦ككغق .ٗن٤ٞا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث .در ٠غرؿ٥  ام ١ْٞ٠اف ژاپ٢ در پؼكرش صؼ٥ٗ

 .61-76: ص 59پیاپی  ق١ارق 11ؿاؿ  .جْٞیٟ ك جؼةیث

 .ام در ٠غرؿ٥اٝگ٨یی ةؼام ج٨ٝیغ دا٣ف صؼ٥ٗ یدرس پژك٦ .#1383ؿؼکار آرا٣ی، ٠ض١غروا $

 .10-12، ص 51رقغ ٠غیؼیث ٠غرؿ٥، دكرق قكٟ، ق١ارق 

درس پژك٦ی اٝگ٨یی ةؼام ة٥ ؿازم گ٘ح١اف ریاوی در  .#٠1390ض١غروا $، ؿؼکار آرا٣ی

ٗن٤ٞا٥٠ جْٞیٟ ك  .س: ٠ٌا٥ْٝ ٨٠ردم درس ریاوی دةیؼؿحاف ٨ٗکی قی١اکالس در

 .35-62#، مل 105$پیاپی  1جؼةیث، ؿاؿ ةیـث ك ٦٘حٟ، ق١ارق 

$ٚـ١ث  كپؼكرش درس پژك٦ی ٦ـح٥ جض٨ؿ در آ٨٠زش .#1387$٠ض١غروا  ،ؿؼکار آرا٣ی

 .10-11دكـ#، ٠س٥ٞ رقغ ٠غیؼیث ٠غرؿ٥، دكرق قكٟ، ق١ارق ٦٘حٟ، مل 

ٗؼ٤٦گ آ٨٠زش ك یادگیؼم: پژك٦كی ٠ؼدـ ٣گارا٥٣ ةا  .#٠1389ض١غروا $ ،را٣یؿؼکار آ

 .ج٧ؼاف؛ ا٣حكارات ٠غرؿ٥ .ركیكؼد جؼةیحی

 .چاپ اكؿ ک٨ركش ج٧ؼاف: .درس پژك٦ی .#1393ّادؿ $َ٘ؼم ٣ؽاد، 

جؼز٥١ ةكارت،  .آ٨٠زش ٠ؤدؼ: ركش جغریؾ کارآ٠غ .#1384$ غی٨ی٨٠یؾ، دا٣یٜ ك ری٨٤ٝغز، د

 .264-265، مل ، ص١یغ، ج٧ؼاف، ٣كؼ رقغپ٨ر یك ق١ـ ی٠ض١غّٞ

، ص Sharpe .E.M، ا٣حكارات ٦ام ٠ح٘كؼاف ةؽرگ ز٣غگی ك ایغق .#2009$ ٠یٞح٨ف ٗؼیغ٢٠

407. 
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