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اضتجبعی، ؾبظگبضی اجتوبػی  ّبی هْبضتتإثیط ضٍـ تسضيؽ ّویبضی ثط 

 ٍ پیكطفت تحهیلی زضؼ هغبلؼبت اجتوبػی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 ٠3ض١غصـی٢ ٔال٠ی ٨٣ٚابك  2 ّٞیؼوا زْ٘ؼم،  1صـی٢ ٠ؤ٤٠ی ٨١٧٠ئی

 

 چکیسُ

ارجتاًی، ؿازگارم ازح١اّی ك  ٦ام ٧٠ارتغؼ جأدیؼ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ ای٢ پژك٦ف ةا٦

آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ از ًؼیٙ قت٥ آز٠ایكی  پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی دا٣ف

آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ ق٧ؼؿحاف زاكق در ؿاؿ  زا٥ْ٠ آ٠ارم کٞی٥ دا٣ف .ة٥ ا٣ساـ رؿیغق اؿث

آ٨٠ز ك در دك  دا٣ف 30ام جْغاد  گیؼم جنادٗی ظ٨ق٥ ٥٣٨١٣ ازةا اؿح٘ادق  .ة٨د 93-94جضنیٞی 

 ٦ا ةا اؿح٘ادق از پؼؿك٤ا٥٠گؼدآكرم دادق .٣٘ؼ# گ١اردق قغ٣غ ٦15ؼ گؼكق ک٤حؼؿ $گؼكق آز٠ایف ك 

ؿازگارم ازح١اّی ك پؼؿك٤ا٥٠ ٠ضٛٙ ؿاظح٥ پیكؼٗث جضنیٞی درس  ارجتاًی، ٦ام ٧٠ارت

ی٢ پژك٦ف پایایی آز٨٠ف پیكؼٗث جضنیٞی درس در ا .٠ٌاْٝات ازح١اّی م٨رت گؼٗح٥ اؿث

 ./ ة٥ دؿث آ٠غKR 65 20 یچارؿ٨فر -٠ٌاْٝات ازح١اّی ةا اؿح٘ادق از ک٨در

٣حایر ٣كاف داد ک٥ جأدیؼ ركش  .٦ا اؿح٘ادق قغ كجضٞیٜ دادق از جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ ةؼام جسؽی٥

یٞی درس ٠ٌاْٝات ارجتاًی، ؿازگارم ازح١اّی ك پیكؼٗث جضن ٦ام ٧٠ارتجغریؾ ١٦یارم ةؼ 

 .٤ْ٠ادار اؿث آ٨٠زاف ازح١اّی دا٣ف

 اضتجبعی، ؾبظگبضی اجتوبػی، ّبی هْبضت : ضٍـ تسضيؽ ّویبضی،ّبی کلیسی ٍاغُ

 یكطفت تحهیلی زضؼ هغبلؼبت اجتوبػیپ
                                                           

 جؼةث صیغری٥، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، جؼةث صیغری٥، ایؼاف كاصغ پژك٦كگؼاف ز٨اف ك ٣عتگاف، ةاقگاق.  1
 ایؼاف ،ٚائ٤ات ٨ّٞـ جؼةیحی، گؼكق ٚائ٤ات، كاصغ آزاد اؿال٠ی، دا٣كگاق.  2
 یؼافا كپؼكرش ٚای٢، آ٨٠زش ،آ٨٠زگار دا٣كس٨م دکحؼام ٠غیؼیث آ٨٠زقی،.  3
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 هقسهِ

 ا٧َار٣ُؼ ة٥ یكغیگؼ ١ّٞكؼد درةارق یادگیؼ٣غگاف ك ١ْٞ٠اف ک٥ رؿغ ٠ی اكج ة٥ ز٠ا٣ی یادگیؼم

 در .ةاقغ یادگیؼ٣غگاف ّالیٙ کكٖ ك یادگیؼم كؿْث ة٥ ا٧َار٣ُؼ٦ا ركیكؼد ك ةپؼداز٣غ

چ٤ا٣چ٥ ةع٨ا٦یٟ  .ق٨د ةـیار ٚغی١ی ة٥ کار گؼٗح٥ ٠ی ٦ام ٦ام درؿی ٗؼز٣غا١٣اف، ركش کالس

 ای٢ .٦ام ٨٣ی٢ داقح٥ ةاقیٟ ٨٤ّاف ٣یؼكم کارآ٠غ آ٠ادق ک٤یٟ ةایغ درؾ درؿحی از ركش آ٣اف را ة٥

 ٦ا آف٦ام درؿی از  ؿازم ک٤یٟ ك ةْغ در کالس ات ك ٣یاز٦ام ظ٨یف ٠ح٤اؿبرا ةا ا٠كا٣ ٦ا ركش

٨ًر ٠ـح١ؼ ٨ٚاّغم ٨٣ی٢ زام ٨ٚاّغ  ام اؿث ک٥ ة٥ گ٥٣٨ رقغ دا٣ف ة٥ ؿؼّث .٤٠غ ق٨یٟ ة٧ؼق

٦ام د٣یام  ٦ایی ٠س٧ؽ ةاق٤غ ک٥ در چاٝف گیؼد ٝػا ٗؼاگیؼاف ةایغ ة٥ دا٣ف ك ٧٠ارت ٚتٞی را ٠ی

ؿازد جا  كپؼكرش را ٠ٞؽـ ٠ی ای٢ ٦غؼ ٠حعنناف ك ١ْٞ٠اف آ٨٠زش .گیؼ٣غدر ج٤گ٤ا ٚؼار ٣ ٨٣ی٢

ظغاداد ٣ژاد، ق٨د $٦ایی ٤٠سؼ  کارگیؼ٣غ ک٥ ة٥ چ٤ی٢ دا٣ف ك ٧٠ارت ٦ام جغریـی را ة٥ ركش

زام ةؼ٣ا٥٠ درؿی  كپؼكرش ّٛیغق دارد ک٥ ة٥ ز٧ا٣ی آ٨٠زش ٣ُؼاف ماصبیكی از  1ةؼك٣ؼ .1388#

ک٤غ ك دیغگاق امٞی ظ٨د را در ٚاٝب ٠ذاٝی ٗٞـ٘ی  پیك٧٤اد ٠یظٌی ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠ارپیچ را 

ج٨اف ة٥ ٦ؼ ک٨دکی در ٦ؼ ؿ٤ی ة٥ قكٞی  كم در ةیاف ای٤ك٥ ٦ؼ ٨٠و٨ّی را ٠ی .ک٤غ ةیاف ٠ی

آیغ  ٦ام دا٣ف ة٥ كز٨د ١٣ی گ٨یغ صی٥ٌ ک٤غ ك ٠ی ٠كؼكع آ٨٠ظث، ركش دیگؼم را ا٣حعاب ٠ی

ج٨اف در ؿ٨ٌح كؿیْی از ا٣حؽاع ك پیچیغگی، ة٥  ی٦ؼ صی٥ٌ از دا٣ف را ٠ .ق٨د ةٞك٥ ؿاظح٥ ٠ی

٦ام آف ةا ٣ٛادم ك  ٦ام دا٣ف ك کكٖ ا٣حؽاع ك پیچیغگی كز٨د آكرد ك راز ك ر٠ؽ ؿاظث صی٥ٌ

ک٥ ة٧حؼی٢ اٝگ٨م آف در زؼیاف یادد٦ی ك  .گیؼم صٜ ٠ـئ٥ٞ اؿث ٠كارکث ْٗاؿ در ٗؼای٤غ قكٜ

ج٨اف گ٘ث ٠تا٣ی ٣ُؼم  ٠ی .#٣1388ژاد، ة٥ ٣ٜٛ از ظغاداد اؿث $یادگیؼم ركش جغریؾ ١٦یارم 

كپؼكرش ة٥ قی٨ق ١٦یارم ٠حأدؼ از دك دیغگاق ١ّغق ك اؿاؿی اؿث یكی دیغگاق رقغم  آ٨٠زش

٦اؿث ك دیگؼم دیغگاق ا٣گیؽقی ک٥  ٦ام پیاژق، كیگ٨جـكی ك ١٦كاراف آف ک٥ ةؼگؼٗح٥ از ٣ُؼی٥

                                                           
1 Bruner 
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یادگیؼم  .#1987، 1ؿالكی٢اق٨د $ ةیكحؼ ة٥ اٚغا٠ات ٨ٝی٢، اجكی٤ـ٨ف ك اؿكی٤ؼ ٠ؼة٨ط ٠ی

١٦یارم یا ركش جغریؾ ة٥ قی٨ق ١٦یارم ّتارت اؿث از ركقی ک٥ ةؼام ؿاظث دادف ة٥ 

ام ز٧ث رؿیغف ة٥ ا٦غاؼ ٠كحؼؾ ةا یكغیگؼ کار  گ٥٣٨ آ٨٠زاف ة٥ یادگیؼم کالؿی، دا٣ف

جك  دیغق، پاؿعگ٨یی ٗؼدم جك ٨ُ٤٠ر ؿ٤سف دا٣ف ك ٧٠ارت آ٨٠زش ک٥ ة٥ ک٤٤غ درصاٝی ٠ی

ارجتاًی ةعكی از  ٦ام ٧٠ارت .#1964، 3ة٥ ٣ٜٛ از کٞی 2ةاركف$م گؼكق ٨٠رد٣ُؼ اؿث اّىا

ام از  زیؼا ةعف ١ّغق .#1385ز٣غگی ٦ـح٤غ $پ٨ر قؼی٘ی، ة٧ؼا٠ی ك ًای٥٘ جؼیؽم،  ٦ام ٧٠ارت

ؼاد ك ة٥ ةیاف دٚیٙ ٦ام ٧٠ارت ؼاد جككیٜ  ٦ام ٧٠ارت جؼ ازح١اّی را ركاةي ةی٢ ٗا ارجتاًی ٗا

ارجتاًی اؿث ک٥ ٚتالن آ٨٠ظح٥ اؿث  ٦ام ٧٠ارتِٚ ازح١اّی قغف ٦ؼ ٗؼد دؿحاكرد دركا .د٦غ ٠ی

-م٨رت ارجتاًی ة٥ ٦ام ٧٠ارتدر ٠ح٨ف پژك٦كی، ٨٧٘٠ـ  .#1384، ة٥ ٣ٜٛ از ؿ٧ؼاةی، 4$ة٨ٝح٨ف

ازح١اّی  ٦ام ٧٠ارت# ٠ْحٛغ اؿث ک٥ 2001$ 5ق٨ٞدر٢٠ .قغق اؿث ٦ام ٠عحٞ٘ی جْؼیٖ

ؼاد از یك ٠ی ٦ا آفرٗحار٦ام ٦ـح٤غ ک٥ جض٨ؿ  ؿ٨ ك ة٧غاقث ركا٣ی آ٣اف ك  ج٨ا٣غ ةؼ ركاةي ةی٢ ٗا

 1985$ 6اق٤ایغر، راةی٢ ك ٝغی٤گ٧اـ .٣یؽ ١ّٞكؼد ٠٘یغ ك ٠ؤدؼ در ازح١اع از ؿ٨م دیگؼ ٠ؤدؼ ةاقغ

٨٤ّاف كؿی٥ٞ ارجتاًی ةی٢ ٗؼد ك  ازح١اّی را ة٥ ٦ام ٧٠ارت# ٣یؽ 1381ة٥ ٣ٜٛ از ی٨ؿ٘ی ك ظیؼ، 

ك ارجتاط ؿاز٣غق ك ؿاٟٝ ی ادا٠٥٠ْحٛغ اؿث ک٥ ای٢ كؿی٥ٞ ةؼام قؼكع ك ک٤غ ك  ٠ضیي جْؼیٖ ٠ی

 1975$ 7زی١تاردك .گؼدد ٨٤ّاف ةعف ١٧٠ی از ة٧غاقث ركا٣ی ٨٠رداؿح٘ادق كاِٚ ٠ی ةا١٦ـاالف ة٥

ازح١اّی ك ارجتاًی را ةؼام ایساد  ٦ام ٧٠ارت# 2002، 8ة٥ ٣ٜٛ از پحؼؿ٨ف ك ١٦كاراف

٦ام ٠عحٞ٘ی م٨رت ارجتاًی ة٥ ٦ام ٧٠ارت .دا٣غ ـا٣ی الزـ ٠ید٦ی ك صٍ٘ یك راة٥ٌ ا٣ ؿاز٠اف

                                                           
1 Slavin 

2 Burron 

3 Clay 

4 notloB  

5 Schludermann 

6 ninBncdne rBd enBcB 

7 ocraredo 

2 Paterson 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |335 
 
 

ةی٢ ٗؼدم ٨١٦ارق  ٨٤ّاف یك ٧٠ارت اؿاؿی در ركاةي ج٨ا٣ایی گ٨ش دادف ْٗاال٥٣ ة٥ ،ةاقغ ٠ی

كق٨٤د اؿث ْٗاٝیحی ک٥  ای٢ ٧٠ارت ٨٣ّی از ٠كارکث ْٗاؿ در یك گ٘ث .٨٠ردج٨ز٥ ة٨دق اؿث

در ٧٠ارت گ٨ش  .#1381ا٠ی٢ چ٧ار ؿ٨ٚی، $ک٤غ  یگ٨ی٤غق را در ا٣حٛاؿ ٨ُ٤٠ر ظ٨یف یارم ٠

دادف کاٗی ٣یـث ک٥ ق٣٨٤غق ؿؼاپا گ٨ش ةاقغ ك ج١اـ ص٨اس ظ٨د را ة٥ ؿع٤اف گ٨ی٤غق ٨ٌْ٠ؼ 

ک٤غ ٨ًر ظالم٥ ة٥ اك ٤٠حٜٛ  دارد ةٞك٥ ةؼام ا١ًی٤اف از درؾ ٠ٌٞب ةایغ اؿح٤تاط ظ٨د را ٣یؽ ة٥

ارجتاًی ٣ٛف  ٦ام ٧٠ارتاف ٠ؤ٥٘ٝ دیگؼم از ٨٤ّ ٦ا ة٥ ٧٠ار ٣ُٟ د٦ی ة٥ ٦یساف .١٦اف ٤٠تِ#$

٨ًرکٞی ای٢ ٧٠ارت ٣اَؼ ةؼ  ک٤غ ك ة٥ ١٧٠ی در ةؼٚؼارم جغاكـ ك ؿال٠ث ركاةي ازح١اّی ای٘ا ٠ی

، 1گ٢١ٞاؿث $٦ا ك ٨ّاًٖ دیگؼاف  ك ٣یؽ ک٤ار آ٠غف ةا ٦یساف ٦ا آف٦ا ك ٧٠ار  ج٨ا٣ایی اةؼاز اصـاس

٨٤ّاف یكی دیگؼ از  ٦ام كاوش ارجتاًی ة٥ ك ارؿاؿ پیاـج٨ا٣ایی دریاٗث  .#1383ة٥ ٣ٜٛ از پارؿا، 

 .#2003، 2كای٨گ٢ ك ركشاؿث $ارجتاًی ٨١٦ارق ٨٠ردج٨ز٥ ة٨دق  ٦ام ٧٠ارت٦ام ٠ؼة٨ط ة٥  ٠ؤ٥٘ٝ

ارجتاًی ك ازح١اّی در ز٣غگی ركز٠ؼق دارام ةیكحؼی٢ پی٣٨غ ةا  ٦ام ٧٠ارتظالم٥ ای٤ك٥ 

١٦چ٤ی٢ ازح١اّی قغف یك ٗؼای٤غ  .#2003، ٨٣3جا كؿ٨رؿی٦ـح٤غ $رٗحار٦ام ةی٢ ٗؼدم 

آیغ ک٥  ام، ارجتاًی ةی٢ ٗؼد ك زا٥ْ٠ اؿث، ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ٗؼای٤غ پیچیغق ة٥ ق١ار ٠ی دكزا٣ت٥

ؼاد ك  ٦ام ٧٠ارتکـب  .اةْاد گ٣٨اگ٣٨ی دارد ازح١اّی، چگ٣٨گی ةؼٚؼارم ارجتاط ةا ؿایؼ ٗا

از ؿازگارم  .#1384اکار، صـی٢ چارم ك ٗغ٦ـح٤غ $ؿازگارم ازح١اّی ازز٥ٞ١ ای٢ اةْاد 

# 1381ة٥ ٣ٜٛ از ّاةغی٤ی،  1988$ 4آ٠غق اؿث اؿٞتی ك گ٨را ١ّٜ ازح١اّی جْاریٖ ةـیارم ة٥

دا٤٣غ از٣ُؼ آ٣اف ٧٠ارت ازح١اّی ّتارت  ؿازگارم ازح١اّی را ٠حؼادؼ ةا٧٠ارت ازح١اّی ٠ی

ًؼیٙ ظاص ک٥ در  اؿث از ج٨ا٣ایی ایساد ارجتاط ٠حٛاةٜ ةا دیگؼاف درز٠ی٥٤ ظاص ازح١اّی ة٥

٨ّا٠ٜ ٠حْغدم در ؿازگارم ازح١اّی قعل ك  .ٚت٨ؿ ك ارزق٤١غ ةاقغ ّؼؼ زا٥ْ٠ ٚاةٜ

ؼاد ٣ٛف دار٣غ ک٥ ٣ُؼی٥ ك  ق٤اظحی ركاف٦ام ٠عحٖٞ جؼةیحی،  ٦ا ك دیغگاق ازح١اّی ٗا

                                                           
1 nnrtrrB 
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# در ٠ؼكرم زا٠ِ ٨ّا٠ٜ ٠ؤدؼ 2000$ 1ای٨اجا ك ١٦كاراف .ا٣غ جأکیغ کؼدق ٦ا آفق٤اظحی ةؼ  زا٥ْ٠

٣یؽ ة٥ ٨ّا٠ٜ  ٦ا آفک٤٤غ ک٥ ٦ؼ یك از  ر ؿازگارم ازح١اّی را ة٥ قف دؿح٥ ١ّغق جٛـیٟ ٠ید

٦ام زـ١ا٣ی ٣اقی از ٣ٛل ّى٨، جٕػی٥  ا٣غ از: اٖٝ: ٠ضؼك٠یث ا٣غ ک٥ ّتارت قغق جؼ جٛـیٟ زؽئی

ب: ٨ّا٠ٜ  .زا ٣ادرؿث ك ةغ، ٠ضؼك٠یث از ظ٨اب ك ظـحگی ركا٣ی، ٗؼای٤غ٦ام ّاً٘ی آؿیب

٣ُیؼ ةیكارم، ز٤گ، ةالیام  .٠ضیٌی: ٣ُیؼ جٕییؼات ؿؼیِ ك ٧٠ٟ ازح١اّی -١اّیازح -ركا٣ی

ک٨دؾ، ًؼد کؼدف  -٣ُیؼ اٝگ٦٨ام ٣ادرؿث ظا٨٣ادگی، ٗٛغاف كاٝغ .ج: ٨ّا٠ٜ جؼةیحی ...ًتیْی 

ؼاًی پاقیغق،  ک٘ایث، از٦ٟ ٦ام ةی د: ؿاظحار ظا٨٣ادگی ٣اؿازگار در ظا٨٣ادق .ٗؼز٣غاف ك ص١ایث ٗا

: ٗكار٦ام ٣اقی از ق .آؿیب ركا٣ی اكٝی٥ ك ّغـ دتات ّاً٘ی ك ركا٣ی كاٝغی٢ وغازح١اّی ك

٦ام ز٣غگی  ٦ام ٣اؿاٟٝ، جٛاوام قٕٞی ك جضنیٞی ك پیچیغگی ز٣غگی زغیغ م٤ْحی ٠ا٤٣غ رٚاةث

: ٨ّا٠ٜ ژ٣حیكی ك اردی ٣ُیؼ اظحالالت زـ١ی، ركا٣ی ك ّاً٘ی ک٥ ز٠ی٥٤ را ةؼام ك .زغیغ

 ةؼ ٠ؤدؼ ٨ّا٠ٜ ١٦چ٤ی٢ ٠ٌا٥ْٝ .ک٤غ ازگارا٥٣ ازح١اّی ٗؼا٦ٟ ٠یرٗحار٦ام ةؽ٦كارا٥٣ ك ٣اؿ

 ٚؼارگؼٗح٥ جؼةیث ك جْٞیٟ ٨٠ردج٨ز٥ ٠حعنناف ازپیف ةیف اظیؼ د٥٦ ؿ٥ ًی جضنیٞی پیكؼٗث

 ك دا٣ف ؿاظحار٦ام از ٦ٟ جضنیٞی ک٥ پیكؼٗث ا٣غ دادق ٣كاف ٠حْغدم پژك٦كی ٦ام یاٗح٥ .اؿث

 ای٢ ةؼ .#1995، 2پػیؼد ك ٦ٟ از ٨ّا٠ٜ ٠ضیٌی $ةاجٞؼ ك كی٢ ٠ی جأدیؼ اًالّات پؼدازش ٗؼای٤غ٦ام

 ٦ا، ةؼداقث ك ٦ا ٣گؼش ٠ا٤٣غ ام كاةـح٥ ٦ٟ ة٥ ٠حٕیؼ٦ام جأدیؼ، جضث جضنیٞی پیكؼٗث اؿاس

 .اؿث ٚتیٜ ای٢ از ك ٠غرؿ٥ ة٥ ٠ؼة٨ط ٠حٕیؼ٦ام كاٝغی٢، ك جأدیؼ ١٦ـاالف اٚحنادم، ٠حٕیؼ٦ام

 ك ٠ككٜ ٦ا آف جٕییؼ رك ازای٢ ك ٦ـح٤غ ظا٥٣ ٠ضیي ك ٨ادقظا٣ ة٥ ٠ؼة٨ط ای٢ ٠حٕیؼ٦ا از ةـیارم

٠ذٜ  .آ٨٠ز٣غ دا٣ف ة٥ ٠ؼة٨ط ٠حٕیؼ٦ام ٦ا آف ؿایؼ .اؿث آ٨٠زقی ٠ضیي ک٤حؼؿ ظارج از

 ا٣حعاب ةؼ، آی٤غق در ج٨ا٤٣غ ٠ی ک٥ ٦ایی ٣گؼش ك ٨٠ٗٛیث دادف ٣ـتث ك آ٨٠ز دا٣ف ٦ام ةؼداقث

 از ٣ٜٛ ة٥ ،1991 ةگػار٣غ $ری٨٤ٝغز، جأدیؼ آ٨٠زاف دا٣ف قٕٞی ٦ام ٗؼمث ك جضنیٞی م رقح٥

                                                           
1 atrlr 

2 Buttler and Winne 
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# ا٣ساـ داد٣غ ٨ّا٠ٜ 2006$ 3# ك گاالگؼ ك کا1992٢١ٗ$ 2ک٥ ٝیغر در ةازةی٤ی .#2004، ٦1ی٤غ

٦ام ز٤ـیحی در پیكؼٗث جضنیٞی ٦ـح٤غ  ةیؼك٣ی ك درك٣ی را ق٤اؿایی کؼد٣غ ک٥ ٤٠تِ ج٘اكت

زا٥ْ٠، ٠غرؿ٥ ك کالس ٠ؼجتي اؿث، ک٤غ ک٥ ةا  ٨ّا٠ٜ ةیؼك٣ی ة٥ ٠حٕیؼ٦ام ٠عحٞ٘ی اقارق ٠ی

٨ّا٠ٜ  .رٗحار٦ا ك ا٣حُارات كاٝغی٢، ١٦ـاالف ك ١ْٞ٠اف ٣ٛف کٞیغم را در ای٢ ٠حٕیؼ٦ا دار٣غ

ةا یادگیؼ٣غق از ٚتیٜ ٨٦ش، ج٨ا٣ایی  ٠ؼجتي ق٤اظحی ركافق٤اظحی ك  درك٣ی ة٥ ٠حٕیؼ٦ام زیـث

ة٥ ٣ٜٛ از $ؿ٤اد٦ا ج١ؼکؽ دارد ازح١اّی قا٠ٜ ا٣گیؽش، ا١ًی٤اف ك ا -ٗىایی ك ٠حٕیؼ٦ام ركا٣ی

قغق ٦غؼ ای٢ پژك٦ف  ةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث ٨٠و٨ع ك ٠ٌاٝب گ٘ح٥ .#١٦2008كاراف،  ك 4كی٤ك٢١ٞ

ارجتاًی، ؿازگارم ازح١اّی ك پیكؼٗث جضنیٞی  ٦ام ٧٠ارتجأدیؼ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ 

 .ةاقغ آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ ٠ی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی دا٣ف

 قغق اؿث: ٦ام زیؼ جغكی٢ ٥ةغی٢ ٨ُ٤٠ر ٗؼوی

 .آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ جأدیؼ دارد ارجتاًی دا٣ف ٦ام ٧٠ارتركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ -1

 .آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ جأدیؼ دارد ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ ؿازگارم ازح١اّی دا٣ف-2 

آ٨٠زاف پـؼ  ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی دا٣ف-3 

 .قكٟ جأدیؼ داردپای٥ 

 

 ضٍـ

کارگیؼم قغق، ركش جغریؾ  ٠حٕیؼ ٠ـحٜٛ ة٥ .اؿث #قت٥ آز٠ایكی$ام  ركش پژك٦ف، ٠غاظ٥ٞ

ارجتاًی، ؿازگارم ازح١اّی ك پیكؼٗث جضنیٞی درس  ٦ام ٧٠ارت١٦یارم ك ٠حٕیؼ٦ام كاةـح٥، 

آ٨٠زاف  ٣فم دا م آ٠ارم، کٞی٥ زا٥ْ٠ .ةاقغ آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ ٠ی ٠ٌاْٝات ازح١اّی دا٣ف

                                                           
1 Hind 

2 Lider 

3 Galager and Kaufman 

4 Winkelmand 
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ةاقغ ک٥ در ٠غارس دكٝحی  ی٠ 1393 – 94م قكٟ اةحغایی در ؿاؿ جضنیٞی  پـؼ پای٥

ةا ج٨ز٥ ة٥  .٣٘ؼ اؿث 1200ةؼ  ةاٝٓ ٦ا آفةاق٤غ ک٥ جْغاد  ق٧ؼؿحاف زاكق ٠ك٨ٕؿ ة٥ جضنیٜ ٠ی

ام ا٣حعاب  م٨رت جنادٗی ظ٨ق٥ ةاقغ، دك کالس پـؼا٥٣ ة٥ ک٥ ای٢ پژك٦ف قت٥ آز٠ایكی ٠ی ای٢

٨٤ّاف گؼكق آز٠ایف  ة٥ #٣٘ؼق 15$٨٤ّاف گؼكق گ٨اق ك کالس دیگؼ  ة٥ #٣٘ؼق 15$یك کالس  .گؼدیغ

ارجتاًی، ؿازگارم ازح١اّی ك  ٦ام ٧٠ارتآز٨٠ف  پؾ از گؼٗح٢ پیف .قغق اؿث در ٣ُؼ گؼٗح٥

 ًی #ركش جغریؾ ١٦یارم$م آز٠ایكی  پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی، ٠غاظ٥ٞ

م آز٠ایكی،  پؾ از اج١اـ دكرق .٠ؼص٥ٞ ة٨د م٨رت گؼٗث 5قا٠ٜ زٞـ٥ ک٥ ٦ؼ زٞـ٥  16

 .آز٨٠ف ركم ٦ؼ دك گؼكق ازؼا قغ پؾ

 

 اثعاض پػٍّف

ؿؤاؿ ة٨دق ك ٦غؼ آف ؿ٤سف  19ارجتاًی: ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ دارام  ٦ام ٧٠ارتپؼؿك٤ا٥٠ -1

ؼاد ٠عحٖٞ اؿث ة٨دق ًیٖ پاؿعگ٨یی آف از ٨٣ع ٝیكؼت  .٠یؽاف ٧٠ارت ارجتاًی ةی٢ ٗؼدم در ٗا

ةؼام ة٥ دؿث  .5ظ٨ب ، ةـیار 4، ظ٨ب 3ةعف  ، روایث2، پایی٢ 1ک٥ ة٥ گؽی٥٤ ةـیار پایی٢ 

ای٢ ا٠حیاز  .آكردف ا٠حیاز کٞی پؼؿك٤ا٥٠، ٠س٨١ع ا٠حیازات ٥١٦ ؿؤاالت را ةا٦ٟ ز١ِ ک٤یغ

جؼ د٤٦غق ٧٠ارت ارجتاط ةی٢ ٗؼدم ةاال ٦ام ةاالجؼ ٣كاف ١٣ؼق .را ظ٨ا٦غ داقث 95جا  19ام از  دا٥٤٠

 .د٤٦غق ظ٨ا٤٦غ ة٨د ك ةؼّكؾ در قعل پاؿط

١٦تـحگی  ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ را از ًؼیٙ # ركایی1391ركایی ك پایایی پؼؿك٤ا٥٠: ٤٠س١ی زادق $

ةا پؼؿك٤ا٥٠ ج٨ا٣ایی ةؼٚؼارم ارجتاط ٠ؤدؼ ٠ضاؿت٥ ك یك ١٦تـحگی ٨ٚم ةی٢ آف ةا  ز٠اف ٦ٟ

آف  ز٠اف ٦ٟ# ك در٣حیس٥ ركایی r;  698/0پؼؿك٤ا٥٠ ج٨ا٣ایی ةؼٚؼارم ارجتاط ٠ؤدؼ ة٥ دؿث آ٠غ $

ا٣غازق ركش از اؿح٘ادق ةا آف اّح١اد ٚاةٞیث ای ٤ا٥٠پؼؿك ١٦چ٤ی٢ پایائی .٨٠رد جأییغ ٚؼار گؼٗث
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در  .د٤٦غق پایایی ظ٨ب ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ اؿث ة٥ دؿث آ٠غ ک٥ ٣كاف 73/0کؼك٣تاخ  آٝ٘ام گیؼم

 .ة٥ دؿث آ٠غ 73/0کؼك٣تاخ  ای٢ پژك٦ف پایایی ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ ةا اؿح٘ادق از آٝ٘ام

 پؼؿك٤ا٥٠ ؿازگارم ازح١اّی:-2

ؼاد کٜق ١ؼةؼ اؿاس ٣ ازح١اّی صاوؼ ؿازگارم در پژك٦ف  کاٝی٘ؼ٣یا قعنیحیآز٨٠ف  در ٗا

قغق ک٥ دارام  ج٨ؿي کالرؾ ك ١٦كاراف ؿاظح٥ 1953ای٢ آز٨٠ف ک٥ در ؿاؿ  .ق٨د ؿ٤سیغق ٠ی

ةٞی ك ظیؼ# $ ما ؿؤاؿ دكگؽی٥٤ 180م ؿ٤سغ دارا دك ٠ٛیاس ٗؼدم، ازح١اّی ك کٞی را ٠ی

 قا٠ٜةاقغ ك  ؿؤاؿ ٠ی 90ا٠ا در ای٢ پژك٦ف از ٠ٛیاس ؿازگارم ازح١اّی ک٥ دارام  .ةاقغ ٠ی

 ازح١اّی، ٦ام ازح١اّی، ٧٠ارت ٦ام ٚاٝب :.:از ا٣غ ّتارت ک٥ اؿث کٜ ١٣ؼق یك ك ؿٌش قف

 15 دارام ٦ؼ ؿٌش اّی،ازح١ ركاةي ام، ٠غرؿ٥ ركاةي ظا٨٣ادگی، ركاةي وغازح١اّی، ّالئٙ

 .قغق اؿث ةاقغ اؿح٘ادق ٠ی ؿؤاؿ

 قعنیحی آز٨٠ف درةارق ظ٨د ةضخ قاٗؼدر :ازح١اّی ؿازگارم پؼؿك٤ا٠ة اّحتار ك ركایی

 قغق، ا٣ساـ ٠ٌاْٝات پایة ةؼ ک٥ ک٤غ ةیاف ٠ی ركا٣ی ٦ام گیؼم ا٣غازق٥ ؿا٤ٝا٠ در کحاب کاٝی٘ؼ٣یا

 قغق جنضیشٗؼ٨٠ؿ  از ركش ج٤نیٖ ةا اؿح٘ادق از 18 جا 17 ٦ام در گؼكقرا  آز٨٠ف پایایی وؼایب

ازح١اّی  ؿازگارم ٠ٛیاس ةؼام ك 888/0قعنی  ؿازگارم ٠ٛیاس ةؼام ةؼاكف، -اؿپیؼ٢٠

 ركم (1371$ ٧٠ؼ ٠ٌاْٝةظسـح٥ ةؼ اؿاس آز٨٠ف ای٢ پایایی وؼایب .ة٥ دؿث آكرد 0 867/0

 ٠ٛیاس ٠ضاؿت٥ قغق ةؼام کؼك٣تاخ ّادم ةا اؿح٘ادق از آٝ٘امآ٨٠زاف  ٣٘ؼم از دا٣ف 35گؼكق  یك

 .اؿث 788/0ؿازگارم ازح١اّی  ٠ٛیاس ك ةؼام 800/0قعنی  ؿازگارم

آ٨٠زاف در ارجتاط ةا ٠ٌاْٝات ازح١اّی،  ٨ُ٤٠ر ؿ٤سف پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف ة٥ -3 

ا٦غاؼ  .آز٣٨٠ی ةؼ اؿاس ٠ضح٨ام آ٨٠زقی کحاب جْٞی١ات ازح١اّی پای٥ قكٟ ؿاظح٥ ق٨د

گا٥٣ صی٥ٌ ق٤اظحی ك درؾ ك ٧ٟٗ ٠ٌاٝب  ٨٠ف ٨ٌْ٠ؼ ة٥ ًتٛات قفآ٨٠زقی ؿؤاالت آز

٣٘ؼ از  13ؿؤاؿ ج٨ؿي پژك٦كگؼ ك  100ٚؼار اؿث ةا ٤ّایث ة٥ ٠ضح٨ام آ٨٠زقی ٨ٗؽ  .ةاقغ ٠ی

٦ام آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ؿاظح٥ ق٨د ک٥  آ٨٠زگاراف ٠سؼب کالس قكٟ ازز٥ٞ١ آ٨٠زگاراف گؼكق

جْغیٜ گؼدد ك در٧٣ایث  جغریر كیؼایف ك اجسؼة٥ ة٥ای٢ ؿؤاالت ج٨ؿي کارق٤اؿاف ك آ٨٠زگاراف ة
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گیؼم  ٨ُ٤٠ر ا٣غازق ٨٤ّاف آز٨٠ف پیكؼٗث جضنیٞی ة٥ ٧٣ایی اؿحعؼاج گؼدیغ ك ای٢ ؿؤاالت ة٥ 30

ك ای٢ ؿؤاالت ٠سغدان ةؼ ٠ت٤ام زغكؿ  .آ٨٠زاف جن٨یب گؼدد ٠یؽاف پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف

ؿؤاالت ٗؼـ آز٨٠ف ١٦حایی  30ای٢ ك ٠ْادؿ  .زغكؿ دك ةْغم# جٌتیٙ گؼدد$ مة٤غ ة٨دز٥

٦ام  گا٥٣ صی٥ٌ ق٤اظحی ك ج١اـ ظنین٥ گیؼم ًتٛات قف ؿاظح٥ ق٨د ک٥ از٣ُؼ ا٣غازق

 .٨٠رد٣ُؼ، ؿٌش دق٨ارم ك ج١یؽ، جْغاد ؿؤاالت ك ٔیؼق ةا ؿؤاالت ٨٠رد٣ُؼ یكـاف ك ٠ْادؿ ةاقغ

ار ؿ٤سف ٠یؽاف آز٨٠ف، اةؽ آز٨٠ف ك پؾ ٨٤ّاف پیف اٖٝ ك ب# ؿؤاؿ ١٦حا ة٥ٗؼـ $ای٢ دك 

 .پیكؼٗث جضنیٞی ٚؼار گؼٗث

 ٦15ا ة٥  اٖٝ ك ب# ةا در اظحیار ٚؼار دادف ای٢ آز٨٠ف$ یی١٦حاةؼام ركایی ٠ضح٨ایی دك ٗؼـ 

ا٣غ  ٦ام و٢١ ظغ٠ث ای٢ کحاب را گػرا٣غق ٣٘ؼ از آ٨٠زگاراف ٠سؼب ازز٥ٞ١ آ٨٠زگارا٣ی ک٥ دكرق

ف جْٞی١اجی ظتؼق ٚؼار گیؼد ک٥ ١٦گاف ا٣ٌتاؽ ٣٘ؼ از را١٤٦ایا 5ةؼرؿی ق٨د ك در٧٣ایث در اظحیار 

٨ُ٤٠ر ةؼرؿی ركایی  ة٥ .را ةا ا٦غاؼ آ٨٠زقی ك ٠ضح٨ام ٨٠و٨ع ٨٠ردپژك٦ف جأییغ کؼد٣غ ٦ا آف

آ٨٠زاف  ک٤٤غق در پژك٦ف ظ٨اؿح٥ قغ دا٣ف ؿازق آز٨٠ف از یك آ٨٠زگار کالس قكٟ قؼکث

٨د ةؼ اؿاس قف ٠اق گػقح٥ از ٦ام ٠عحٖٞ جك٨ی٤ی ك جكعینی ظ کالس را ةا ج٨ز٥ ة٥ ارزیاةی

غاـ ك دتث ای٢ رجت٥ جؼی٢ ة٥ جؼجیب رجت٥ جؼی٢ جا وْیٖ ٨ٚم ة٤غم  ة٤غم ١٣ایغ پؾ از ا٣ساـ ای٢ ٚا

ةؼاكف ك از ًؼیٙ وؼیب ١٦تـحگی  –ج٨ؿي پژك٦كگؼ، ةا اؿح٘ادق از وؼیب ١٦تـحگی اؿپیؼ٢٠ 

ة٥ ١٣ؼات پیكؼٗث جضنیٞی ة٥  آ٨٠زاف ةا ج٨ز٥ ٦ایی ک٥ دا٣ف ٦ام آ٨٠زگار ةا رجت٥ اؿپیؼ٢٠ رجت٥

در ای٢ پژك٦ف پایایی  .ة٥ دؿث آ٠غ /70دؿث آكردق ة٨د٣غ ٠ضاؿت٥ گؼدیغ ك وؼیب ١٦تـحگی 

 ./ ة٥ دؿث آ٠غKR 65 20 یچارؿ٨فر -ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ ةا اؿح٘ادق از ک٨در

 ًحَُ اجطای آظهبيف

ؽار٦ا ٨٣ةث ة٥ ٦ام ١٦یارم ك ٣یؽ ج٧ی٥ اة ك جككیٜ گؼكق پؾ از ا٣حعاب ٥٣٨١٣ آظهَى: پیف

ارجتاًی، ؿازگارم ازح١اّی ك پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات  ٦ام ٧٠ارتآز٨٠ف  ازؼام پیف
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، ؿازگارم ؿؤاؿ 18ارجتاًی قا٠ٜ  ٦ام ٧٠ارتآز٨٠ف  پیف .ازح١اّی در دك گؼكق رؿیغ

ک٥ ٦ؼیك  .ؿؤاؿ ة٨د 30 یازح١اّؿؤاؿ ك پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات  90قا٠ٜ ازح١اّی 

 ٦ا آز٨٠د٣یگ٨یی ة٥ ؿؤاالت  ک٥ ةؼام پاؿط ٨ًرم ٦ا ز٨اب ةغ٤٦غ ة٥ ةایغ ة٥ ؿؤاؿ ٦ا آز٨٠د٣یاز 

 .٠ضغكدیث ز٠ا٣ی ٣غاقح٤غ

ارجتاًی، ؿازگارم  ٦ام ٧٠ارت٦ام  آز٨٠ف : پؾ از ازؼام پیفآهَظـ تسضيؽ ّویبضی

ازح١اّی ك پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی ٨٣ةث ة٥ آ٨٠زش ركش جغریؾ ١٦یارم 

زٞـ٥ ک٥ ٦ؼ زٞـ٥  10 آ٨٠زش جغریؾ ١٦یارم ة٥ گؼكق آز٠ایف ًی .آز٠ایكی رؿیغ در گؼكق

 ةاقغ: ٠ؼص٥ٞ ة٥ قؼح زیؼ ٠ی 5قا٠ٜ 

جؼی٢ ا٣حُار را از یادگیؼ٣غق ك  جْیی٢ ا٦غاؼ یادگیؼم: در ای٢ ٠ؼص٥ٞ درؿث هطحلِ اٍل 

 .جؼی٢ ؿٌش از یادگیؼم را ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼاردادیٟ دٚیٙ

جككیٜ  -٦1ام یادگیؼم: آ٨٠زاف در گؼكق ارق ٚؼار دادف دا٣فگیؼم درة جن١یٟ هطحلِ زٍم

اّىام گؼكق ةایغ جْا٠ٜ چ٧ؼق ة٥ چ٧ؼق ك ارجتاط  -2 .٣٘ؼ 6جا  ٦2ام ٣ا١٦گ٢ یادگیؼم از  گؼكق

 .چك١ی داقح٥ ةاق٤غ

جكٞی٘ی را  -1آ٨٠زاف: ركق٢ کؼدف دٚیٙ ؿاظث ٦غؼ ك جكٞیٖ ةؼام دا٣ف هطحلِ ؾَم

ا٦غاؼ  -2 .آ٨٠زاف جن٨یؼ ركق٤ی از آف داقح٥ ةاق٤غ یغ ک٥ دا٣فآ٨٠زاف جْیی٢ ک٤ ةؼام دا٣ف

٠٘ا٦یٟ  -3.درس ك ٠٘ا٦یٟ ٠ؼة٨ط ة٥ آف ك جسارب یادگیؼم پیكی٢ ٠ؼة٨ط ة٥ آف را ركق٢ ک٤یغ

آ٨٠زاف ةپؼؿیغ جا ةح٨ا٤٣غ درؾ ك  ؿؤاالت ظامی را از دا٣ف -٠.4ؼة٨ط ة٥ درس را ج٨ویش د٦یغ

 .رؿی ک٤٤غ٧ٟٗ آ٣اف از جكاٝیٖ یادگیؼم را ةؼ

٦ام یادگیؼم ١٦یارم ك ٠غاظ٥ٞ در کار آ٣اف  ٦ام گؼكق ةاز٣گؼم جأدیؼ ةضخ هطحلِ چْبضم

ؽكدف ارجتاط ٠یاف گؼك٦ی ك  ارائ٥  -1ٗؼدم:  ٦ام ٧٠ارتةؼام ک١ك ة٥ ا٣ساـ دادف جكٞیٖ ك ٗا

 -3 .١٦كارم ٦ام ٧٠ارتاٚغا٠ات الزـ ةؼام آ٨٠زش  -2 .ک١ك ةؼام ا٣ساـ دادف کار یا كَی٥٘

 .م٥ درسظال
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آ٨٠زاف ك ک١ك ة٥ آ٣اف ةؼام جكؼیش  ارزقیاةی ٠یؽاف پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف هطحلِ پٌجن

٦ام ٨٠رد ا٣حُار از ًؼیٙ  در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ؿ٤سف ةازدق .گؼٗح٥ اؿث ٦ایی ک٥ ا٣ساـ ٣ض٨ق ١٦كارم

 ٦ام را در ٦غؼ ٦ا آفج٨اف  ک٥ ٠ی .٦ام ٠ْیار ١ّٞی اؿث قغق ةا ةازدق ٦ام صامٜ ٠ٛایـ٥ ةازدق

 .#1386آٚازادق، کؼد $قغق زـحس٨  رٗحارم جْیی٢

ارجتاًی، ؿازگارم ازح١اّی ك پیكؼٗث جضنیٞی درس  ٦ام ٧٠ارتآز٨٠ف  پؾ آظهَى: پؽ

 .٠ٌاْٝات ازح١اّی در گؼكق آز٠ایف ك گ٨اق ةْغ از آظؼی٢ زٞـ٥ ركش جغریؾ ١٦یارم ازؼا قغ

ای٢ ج٘اكت ک٥ در ای٢ ٠ؼص٥ٞ  آز٨٠ف ازؼا قغ ةا ةؼام ازؼام آف ١٦اف ؿؤاالت ٠ؼص٥ٞ پیف ک٥

ركم  .آز٨٠ف ٗؼؽ دارد ؿؤاالت پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی ةا ٠ؼص٥ٞ پیف

 .آز٨٠ف ٦ٟ ازؼا قغ پؾ

 

 ّب يبفتِ

آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ جأدیؼ  ارجتاًی دا٣ف ٦ام ٧٠ارتركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ -1ٗؼوی٥ 

 .دارد

 ّب آظهَى ثِ تفکیک گطٍُ آظهَى ٍ پؽ اضتجبعی زض پیف ّبی تهْبض: هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًوطات 1جسٍل 

 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٠یا٣گی٢ جْغاد گؼكق ٠ؼص٥ٞ قاظل 

 12/ 373 666/62 15 آز٠ایف آز٨٠ف پیف

 947/13 666/58 15 ک٤حؼؿ

 637/15 666/68 15 آز٠ایف آز٨٠ف پؾ

 421/12 000/59 15 ک٤حؼؿ

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |343 
 
 

ارجتاًی ةْغ از ٠غاظ٥ٞ در  ٦ام ٧٠ارتم  ی٢ ١٣ؼق٠یا٣گ ق٨د ٨ًر ک٥ ٠كا٦غق ٠ی ١٦اف

آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ  در دا٣ف ك 666/68±637/15آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف  دا٣ف

 فیكق آز٠اؼگ ٢یا٣گیک٥ ٠د٦غ  ٣كاف ٠ی 1زغكؿ  ٦ام یاٗح٥ .ة٥ دؿث آ٠غ 421/12±000/59

ؽا ٣ـتث ة٥ گؼكق ک٤حؼؿ ٤حؼؿ ك آز٠ایف ک٥ گؼكق ک ك ةؼام ا١ًی٤اف از ای٢ داقح٥ اؿث فیٗا

ةاق٤غ ی٤ْی از٣ُؼ پارا٠حؼ٦ام ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ١٦ـاف ٦ـح٤غ ةا اؿح٘ادق از آز٨٠ف ٨ٝی٢  ٠ْادؿ ٠ی

ک٥ در ؿٌش  410/2ةؼاةؼ اؿث ةا  ٨٠fرد آز٨٠ف ٚؼار گؼٗح٤غ ک٥ ٣حایر آف ٣كاف داد ٠ٛغار 

$05/0p>ج٨ز٥ ة٥ ةا  .ق٨د ٦ا جأییغ ٠ی م یكـا٣ی كاریا٣ؾ ة٤اةؼای٢ ٠٘ؼكو٥ .# ٤ْ٠ادار ٣یـث

 .ج٨اف آز٨٠ف آ٠ارم را ا٣ساـ داد ٦ا ٠ی ٦ا ةؼام جضٞیٜ دادق رّایث ؿایؼ ٠٘ؼكو٥

 

 اضتجبعی ّبی هْبضت: ًتبيج تحلیل کَاضيبًؽ اثط ضٍـ تسضيؽ ّویبضی ثط 2جسٍل قوبضُ 

 ٠س٨١ع ٠سػكرات ٤٠تِ جأدیؼ
درز٥ 

 آزادم

٠یا٣گی٢ 

 ٠سػكرات
 ٠fٛغار 

ؿٌش 

 دارم ٤ْ٠ی

 /000 610/101 187/4411 1 187/4411 آز٨٠ف پیف

 /023 787/5 216/251 1 216/251 ٦ا گؼكق

   413/43 27 146/1172 ظٌا

 

 .ةاقغ ٠ی 787/5آ٨٠زاف  در دا٣ف fم آز٨٠ف آ٠ار ٠ٛغار د٦غ ک٥ ٣كاف ٠ی 2زغكؿ  ٦ام یاٗح٥ 

از٣ُؼ  ارجتاًی ٦ام ٧٠ارتك ک٤حؼؿ ةؼ  یكی٦ام آز٠ا در گؼكقركش جغریؾ ١٦یارم ک٥ جأدیؼ 

 .٤ْ٠ادار اؿث #p<05/0در ؿٌش $ مآ٠ار
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 ّب آظهَى ثِ تفکیک گطٍُ پؽ اضتجبعی زض ّبی هْبضتقسُ ًوطُ  ّبی تؼسيل هقبيؿِ هیبًگیي 3قوبضُ جسٍل 

 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٠یا٣گی٢ جْغاد گؼكق

 648/1 601/60 15 ک٤حؼؿ

 648/1 377/66 15  آز٠ایف

  

آ٨٠زاف  ارجتاًی ةْغ از ٠غاظ٥ٞ در دا٣ف ٦ام ٧٠ارتةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ٨ٗؽ، ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق 

دارم ةیكحؼ  ٨ًر ٤ْ٠ی # ة377/66٥آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ $ # ٣ـتث ة٥ دا٣ف601/60گؼكق آز٠ایف $

 .#>05/0pة٨د $

گیؼیٟ ک٥  ق٨د ك ٣حیس٥ ٠ی آ٠غق، ٗؼوی٥ اكؿ پژك٦ف جأییغ ٠ی دؿث ٦ام ة٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ یاٗح٥

 .جأدیؼ ٠ذتث دارد ارجتاًی ٦ام ٧٠ارتركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ 

 .آ٨٠زاف پای٥ قكٟ جأدیؼ دارد جغریؾ ١٦یارم ةؼ ؿازگارم ازح١اّی دا٣ف ركش 2ٗؼوی٥ 

 

 ّب آظهَى ثِ تفکیک گطٍُ آظهَى ٍ پؽ : هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًوطات ؾبظگبضی اجتوبػی زض پیف4جسٍل 

 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٠یا٣گی٢ جْغاد گؼكق ٠ؼص٥ٞ قاظل 

 264/1 800/2 15 آز٠ایف آز٨٠ف پیف

 883/0 733/3 15 ک٤حؼؿ

 990/0 866/4 15 آز٠ایف آز٨٠ف پؾ

 899/0 666/3 15 ک٤حؼؿ

 

م ؿازگارم ازح١اّی ةْغ از ٠غاظ٥ٞ در  ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق ق٨د ٨ًر ک٥ ٠كا٦غق ٠ی ١٦اف

ة٥ دؿث  666/3±/899آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ  در دا٣ف ك 866/4±/990آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف  دا٣ف

ؽا ٣ـتث ة٥ گؼكق ک٤حؼؿ فیكق آز٠اؼگ ٢یا٣گیک٥ ٠د٦غ  ٣كاف ٠ی 1زغكؿ  ٦ام اٗح٥ی .آ٠غ  فیٗا
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ةاق٤غ ی٤ْی از٣ُؼ  ک٥ گؼكق ک٤حؼؿ ك آز٠ایف ٠ْادؿ ٠ی ك ةؼام ا١ًی٤اف از ای٢ داقح٥ اؿث

پارا٠حؼ٦ام ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ١٦ـاف ٦ـح٤غ ةا اؿح٘ادق از آز٨٠ف ٨ٝی٢ ٨٠رد آز٨٠ف ٚؼار گؼٗح٤غ ک٥ 

ة٤اةؼای٢  .# ٤ْ٠ادار ٣یـث<05/0p/ک٥ در ؿٌش $002ةؼاةؼ اؿث ةا  fداد ٠ٛغار  ٣حایر آف ٣كاف

٦ا ةؼام جضٞیٜ  ةا ج٨ز٥ ة٥ رّایث ؿایؼ ٠٘ؼكو٥ .ق٨د ٦ا جأییغ ٠ی م یكـا٣ی كاریا٣ؾ ٠٘ؼكو٥

 .ج٨اف آز٨٠ف آ٠ارم را ا٣ساـ داد ٦ا ٠ی دادق

 

 ط ؾبظگبضی اجتوبػی: ًتبيج تحلیل کَاضيبًؽ اثط ضٍـ تسضيؽ ّویبضی ث5جسٍل قوبضُ 

 ٤٠تِ جأدیؼ
٠س٨١ع 

 ٠سػكرات
 درز٥ آزادم

٠یا٣گی٢ 

 ٠سػكرات
 ٠fٛغار 

ؿٌش 

 دارم ٤ْ٠ی

 /074 453/3 844/2 1 844/2 آز٨٠ف پیف

 /016 553/6 394/5 1 394/5 ٦ا گؼكق

   /823 27 225/22 ظٌا

 .ةاقغ ٠ی 553/6آ٨٠زاف  در دا٣ف fم آز٨٠ف آ٠ار ٠ٛغار د٦غ ک٥ ٣كاف ٠ی 5زغكؿ  ٦ام یاٗح٥ 

از٣ُؼ  ؿازگارم ازح١اّیك ک٤حؼؿ ةؼ  یكی٦ام آز٠ا در گؼكقركش جغریؾ ١٦یارم ک٥ جأدیؼ 

 .٤ْ٠ادار اؿث #p<05/0در ؿٌش $ مآ٠ار

 

 ّب آظهَى ثِ تفکیک گطٍُ پؽ قسُ ًوطُ ؾبظگبضی اجتوبػی زض ّبی تؼسيل هقبيؿِ هیبًگیي 6قوبضُ جسٍل 

 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٠یا٣گی٢ جْغاد گؼكق

 245/0 803/3 15 ک٤حؼؿ

 245/0 730/4 15  آز٠ایف

آ٨٠زاف  ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ٨ٗؽ، ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق ؿازگارم ازح١اّی ةْغ از ٠غاظ٥ٞ در دا٣ف 

دارم ةیكحؼ  ٨ًر ٤ْ٠ی # ة803/3٥آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ $ # ٣ـتث ة٥ دا٣ف730/4گؼكق آز٠ایف $
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ق٨د ك ٣حیس٥  ٗؼوی٥ اكؿ پژك٦ف جأییغ ٠یآ٠غق،  دؿث ٦ام ة٥ ج٨ز٥ ة٥ یاٗح٥ ةا .#>05/0pة٨د $

 .گیؼیٟ ک٥ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ ؿازگارم ازح١اّی جأدیؼ ٠ذتث دارد ٠ی

آ٨٠زاف  ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی دا٣ف 3 ی٥ٗؼو

 .پـؼ پای٥ قكٟ جأدیؼ دارد

 

آظهَى ٍ  هغبلؼبت اجتوبػی زض پیف : هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًوطات پیكطفت تحهیلی زضؼ7جسٍل 

 ّب آظهَى ثِ تفکیک گطٍُ پؽ

 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٠یا٣گی٢ جْغاد گؼكق ٠ؼص٥ٞ قاظل 

 305/3 733/12 15 آز٠ایف آز٨٠ف پیف

 992/2 333/13 15 ک٤حؼؿ

 780/2 633/15 15 آز٠ایف آز٨٠ف پؾ

 780/2 633/14 15 ک٤حؼؿ

 

م پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی  ١٣ؼق ٠یا٣گی٢ ق٨د ٨ًر ک٥ ٠كا٦غق ٠ی ١٦اف

آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ  در دا٣ف ك 633/15±780/2آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف  ةْغ از ٠غاظ٥ٞ در دا٣ف

 فیكق آز٠اؼگ ٢یا٣گیک٥ ٠د٦غ  ٣كاف ٠ی 1زغكؿ  ٦ام یاٗح٥ .ة٥ دؿث آ٠غ 780/2±633/14

ؽا ٣ـتث ة٥ گؼكق ک٤حؼؿ ک٥ گؼكق ک٤حؼؿ ك آز٠ایف  ی٢ك ةؼام ا١ًی٤اف از ا داقح٥ اؿث فیٗا

ةاق٤غ ی٤ْی از٣ُؼ پارا٠حؼ٦ام ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ١٦ـاف ٦ـح٤غ ةا اؿح٘ادق از آز٨٠ف ٨ٝی٢  ٠ْادؿ ٠ی

در ؿٌش  ک٥ 524/1ةؼاةؼ اؿث ةا  ٨٠fرد آز٨٠ف ٚؼار گؼٗح٤غ ک٥ ٣حایر آف ٣كاف داد ٠ٛغار 

$05/0p>ةا ج٨ز٥ ة٥  .ق٨د ٠ی ٦ا جأییغ م یكـا٣ی كاریا٣ؾ ة٤اةؼای٢ ٠٘ؼكو٥ .# ٤ْ٠ادار ٣یـث

 .ج٨اف آز٨٠ف آ٠ارم را ا٣ساـ داد ٦ا ٠ی ٦ا ةؼام جضٞیٜ دادق رّایث ؿایؼ ٠٘ؼكو٥
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: ًتبيج تحلیل کَاضيبًؽ اثط ضٍـ تسضيؽ ّویبضی ثط پیكطفت تحهیلی زضؼ هغبلؼبت 8جسٍل قوبضُ 

 اجتوبػی

 درز٥ آزادم ٠س٨١ع ٠سػكرات ٤٠تِ جأدیؼ
٠یا٣گی٢ 

 ٠سػكرات
 ٠fٛغار 

ؿٌش 

 دارم ی٤ْ٠

 /000 105/162 161/190 1 161/190 آز٨٠ف پیف

 /001 810/14 373/17 1 373/17 ٦ا گؼكق

   173/1 27 673/31 ظٌا

 

 810/14آ٨٠زاف  در دا٣ف fم آز٨٠ف آ٠ار ٠ٛغار د٦غ ک٥ ٣كاف ٠ی 8زغكؿ  ٦ام یاٗح٥ 

ٗث جضنیٞی پیكؼك ک٤حؼؿ ةؼ  یكی٦ام آز٠ا در گؼكقركش جغریؾ ١٦یارم ک٥ جأدیؼ  .ةاقغ ٠ی

 .٤ْ٠ادار اؿث #p<05/0در ؿٌش $ ماز٣ُؼ آ٠اردرس ٠ٌاْٝات ازح١اّی 

 

قسُ ًوطُ پیكطفت تحهیلی زضؼ هغبلؼبت اجتوبػی زض  ّبی تؼسيل : هقبيؿِ هیبًگیي9قوبضُ جسٍل 

 ّب آظهَى ثِ تفکیک گطٍُ پؽ

 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٠یا٣گی٢ جْغاد گؼكق

 /280 352/13 15 ک٤حؼؿ

 /280 881/14 15  آز٠ایف

 

ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ٨ٗؽ، ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی ةْغ از  

# 352/13آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ $ # ٣ـتث ة٥ دا٣ف881/14آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف $ ٠غاظ٥ٞ در دا٣ف

 آ٠غق، ٗؼوی٥ ؿ٨ـ پژك٦ف دؿث ٦ام ة٥ ج٨ز٥ ة٥ یاٗح٥ ةا .#>05/0pدارم ةیكحؼ ة٨د $ ٨ًر ٤ْ٠ی ة٥

گیؼیٟ ک٥ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات  ق٨د ك ٣حیس٥ ٠ی جأییغ ٠ی

 .ازح١اّی جأدیؼ ٠ذتث دارد
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 گیطی ثحث ٍ ًتیجِ

ارجتاًی، ؿازگارم  ٦ام ٧٠ارت٨ُ٤٠ر ةؼرؿی جأدیؼ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ  پژك٦ف صاوؼ ة٥

ةاقغ  ٠ی پـؼ پای٥ قكٟ آ٨٠زاف ازح١اّی ك پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی دا٣ف

ارجتاًی  ٦ام ٧٠ارت٦ا صكایث از آف داقث ک٥ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ  یاٗح٥ .گؼٗح٥ اؿث ا٣ساـ

ك صٛا٣ی ك  ٦ام ١٦غا٣ی ٦ا ةا پژك٦ف ی٢ یاٗح٥ا .آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ جأدیؼ ٠ذتث دارد دا٣ف

 ركش جٞ٘یٛی ةا ١٦یارم ًؼیٙ از یادگیؼم جأدیؼ در پژك٦ف ٠ٛایـ٥ .#1390ٝیاٚث دار $

 ٣حایر ق٤اؿی ا٣ساـ داد٣غ زیـث درس جضنیٞی پیكؼٗث ةؼ پاؿط ك پؼؿف ك ک٨جاق ؿع٤ؼا٣ی

ركش  ةا جغریؾ ک٥ قا٦غ گؼكق در ٦ا آز٨٠ف پؾ ك ٦ا آز٨٠ف پیف ک٥ ٠یا٣گی٢ ج٘اكت داد ٣كاف

 اة ٠ٛایـ٥ در جٞ٘یٛی ةا ركش جغریؾ ّتارجی، ة٥ .ة٨د جسؼةی گؼكق از ةیكحؼ قغق ا٣ساـ جٞ٘یٛی

ٚؼیب ك ّارٗا٣یاف ك ظٞعاٝی  .اؿث ة٨دق ٠ؤدؼجؼ آ٨٠زاف جضنیٞی دا٣ف پیكؼٗث در ١٦یارم ركش

در جضٛیٙ ٠ٛایـ٥ جأدیؼ دك ركش آ٨٠زش ؿ٤حی ك ١٦یارم ةؼ ٠یؽاف یادگیؼم  .$1383#

دا٣كس٨یاف ک٥ ا٣ساـ داد٣غ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغف ک٥ آ٨٠زش ة٥ ركش ١٦یارم در ٠ٛایـ٥ ةا 

ك ج٘اكت ٤ْ٠ادارم ةی٢ دك ركش در ٠یؽاف یادگیؼم  .٠ؤدؼجؼ ة٨دق اؿث آ٨٠زش ة٥ ركش ؿ٤حی

٦ام ک٥ جأدیؼ جغریؾ ةا جٞ٘یٙ دك  در پژك٦ف .#٨٣1390ركزم ك ١٦كاراف $ .دا٣كس٨یاف كز٨د دارد

ام از  اٝگ٨م آ٨٠زقی ١٦یارم ك یادگیؼم در صغ جـٞي ةؼ یادگیؼم ٠تضخ ّالئٟ صیاجی: جسؼة٥

١ّٜ دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقكی ٠ك٧غ ا٣ساـ دادف ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغف دا٣كس٨یاف پؼؿحارم ك اجاؽ 

ركش آ٨٠زش جٞ٘یٛی در ٠ٛایـ٥ ةا ركش آ٨٠زش ؿ٤حی ةؼ ارجٛام ؿٌش دا٣ف، ٧ٟٗ کارةؼد ك  ک٥

در یادگیؼم ٠تضخ ّالئٟ صیاجی از درس ام٨ؿ ك ٨٤ٗف ٠ؤدؼجؼ ة٨دق  ٦ا آف١٦چ٤ی٢ روایث 

 ام پؼكژق ركش ة٥ آ٨٠زش ٨٤ّاف جأدیؼ ةا پژك٦كی رد #1388صٛا٣ی $ ك ی٨ؿ٘ی پ٨ر، یؽدیاف .اؿث

 ك درس آ٠ار در ٨ٗالدق٧ؼ جسؼةی ؿ٨ـ دظحؼ آ٨٠زاف دا٣ف جضنیٞی پیكؼٗث ةؼ ٠كارکحی ك

 دیغق آ٨٠زش ٠كارکحی ام پؼكژق ٨ًر ة٥ ک٥ آ٨٠زا٣ی دا٣ف ک٥ یاٗح٤غ دؿث ٣حیس٥ ای٢ ؿازم ة٥ ٠غؿ

 ةاالجؼم پیكؼٗث جضنیٞی از ة٨د٣غ، دیغق آ٨٠زش ؿ٤حی ٨ًر ة٥ ک٥ ة٥ گؼك٦ی ٣ـتث ة٨د٣غ
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 ١ّٞكؼد جضنی٩ٞ ةؼ پؼدازل ةغی٥ْ جغریؾ اٝگ٨ل جأدیؼ #1381$ دؿحسؼدل ةؼات .ة٨د٣غ ةؼظ٨ردار

 ة٥ ك داد ةؼرؿ٩ ٚؼار ٨٠رد را اةحغای٩ آ٨٠زاف دا٣ف ازح١ا٩ّ جْٞی١ات درس در ٣گؼش پیكؼٗث،

 آ٨٠زاف جضنی٩ٞ دا٣ف ١ّٞكؼد ةؼ ٠ذتح٩ جأدیؼ پؼدازل ةغی٥ْ جغریؾ ركش ک٥ رؿیغ ٣حیس٥ ای٢

١٦یارم ةؼ پیكؼٗث جضنیٞی ك پیا٠غ٦ام  # ادؼات ٠ضیي یادگیؼم آ٨٠زش1994الزاركیحؽ $ .دارد

٣حایر صاکی  .آ٨٠زاف دكرق دةیؼؿحاف را ةؼرؿی کؼد٣غ ق٤اؿی دا٣ف ّاً٘ی آف در درس ز٠ی٢

ؽایف پیا٠غ٦ام آکاد٠یكی در دا٣ف ق٨د  آ٨٠زاف ٠ی اؿث ک٥ ٠ضیي یادگیؼم ١٦یارم ٤٠سؼ ة٥ ٗا

کالؿی ك  ٦ام ْٗاٝیث٣٘ؾ، اقحٕاؿ ك درگیؼم در  ك در صی٥ٌ ّاً٘ی ٨٠زب ةاال رٗح٢ ّؽت

ؽایف جْغاد دكؿحاف ٠ی # در یك ةؼرؿی ة٥ ٠ٛایـ٥ قی٨ق 1978آرك٣ـ٨ف ك ١٦كاراف $ .ق٨د ٗا

آ٨٠زش ١٦یارم از ٨٣ع جك٤یك زیگـا ك ةا آ٨٠زش ؿ٤حی در پیكؼٗث جضنیٞی ك ٣گؼش 

٣٘ؾ  در درس ریاوی ك ٨ّٞـ ازح١اّی پؼداظح٤غ ٣حایر ٣كاف داد ک٥ ّؽت آ٨٠زاف دا٣ف

ّال٥ٚ  ٦ا آز٨٠د٣یجؼ از ک٤حؼؿ ة٨د ١٦چ٤ی٢ در گؼكق آز٠ایف  آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف ةیف دا٣ف

 .٦ام ظ٨دقاف ٣كاف داد٣غ ١٦ع٨ا٣ی دارد کالؿی گؼك٦ی ك ٦ٟ ةیكحؼم ة٥ ٦ٟ

آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ جأدیؼ  دا٣ف ١٦چ٤ی٢ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ ؿازگارم ازح١اّی 

# درز٠ی٥٤ راة٥ٌ ؿازگارم ٗؼدم ك ٦1376ام قؼی٘ی $ ٣حایر ای٢ ٗؼوی٥ ةا پژك٦ف .٠ذتحی داقث

ازح١اّی ك ١ّٞكؼد جضنیٞی ٨ْٞ٠ـ قغ ک٥ راة٥ٌ ٠ذتحی در ای٢ ز٠ی٥٤ كز٨د دارد ی٤ْی ٦ؼ چ٥ 

آذی٢ ك  .كم ةاالجؼ اؿثآ٨٠ز از٣ُؼ ٗؼدم ك ازح١اّی ؿازگارجؼ ةاقغ ١ّٞكؼد جضنیٞی  دا٣ف

در پژك٦ف ةؼرؿی ٣ٛف ٨ّا٠ٜ آ٨٠زقگا٦ی ةؼ ؿازگارم ازح١اّی  .#٨٠1389ؿ٨م $

آ٨٠زاف ٠ٌِٛ ٠ح٨ؿ٥ٌ ق٧ؼؿحاف ٗؼیغكف ق٧ؼ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغف ک٥ ةی٢ ١ّٞكؼد  دا٣ف

دةیؼاف، ا٠كا٣ات آ٨٠زقگاق ك ؿتك ٠غیؼیث ةا ؿازگارم ازح١اّی راة٥ٌ ٠ذتث ٤ْ٠ادارم كز٨د 

ی٤ْی  .ةی٢ كوْیث ٗیؽیكی آ٨٠زقگاق ك ؿازگارم ازح١اّی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غارد دارد كٝی

 .آ٨٠زاف ٣غارد كوْیث ٗیؽیكی آ٨٠زقگاق ظ٨ب یا ةغ ةاقغ جأدیؼم ةؼ ؿازگارم ازح١اّی دا٣ف

# در پژك٦ف ظ٨د ةؼرؿی ٨ّا٠ٜ ٠ؤدؼ ةؼ ؿازگارم 1386$ مّاةغظغایارم ٗؼد، رصی١ی ٣ژاد ك 

 –٣كاف داد ک٥ ةاكر٦ام دی٤ی ك ٣گؼش ؿیاؿی  قا٦غ ك ٔیؼ قا٦غ ازح١اّی دا٣كس٨یاف
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ازح١اّی ةا ؿازگارم ازح١اّی دا٣كس٨یاف قا٦غ ك ٔیؼ قا٦غ ١٦تـحگی ٠ذتث ك ٤ْ٠ادارم 

ازح١اّی ةا ؿازگارم ازح١اّی در  –راة٥ٌ ةی٢ دی٤غارم ك ٣گؼش ؿیاؿی  ١٦چ٤ی٢ .كز٨د دارد

# جأدیؼ آ٨٠زش ١٦1388كاراف $اصغم ك  .اؿث دا٣كس٨یاف دظحؼ ٚغرج٤١غجؼ از دا٣كس٨یاف پـؼ

 آ٨٠زاف ک١ؼك ٣كاف داد ک٥ صٜ ٠ـئ٥ٞ ازح١اّی ةؼ ؿازگارم ازح١اّی ك ١ّٞكؼد جضنیٞی دا٣ف

آ٨٠زاف ک١ؼك  ج٨ا٣غ ؿازگارم ازح١اّی ك ١ّٞكؼد جضنیٞی دا٣ف آ٨٠زش صٜ ٠ـئ٥ٞ ازح١اّی ٠ی

ژك٦ف جأدیؼ آ٨٠زش گؼك٦ی # در پ٣1385ژاد $٠ُا٦ؼم، ةأتاف ك ٗاجضی  .را ة٧ت٨د ةعكغ

٦ام  ٣٘ؾ ةؼ ٠یؽاف ؿازگارم ازح١اّی دا٣كس٨یاف ا٣ساـ داد٣غ ٣حایر ٣كاف داد ک٥ قی٨ق ّؽت

٣٘ؾ ةا ركیكؼد گؼك٦ی ةاّخ اٗؽایف ؿازگارم ازح١اّی  ق٤اظحی ّؽت –رٗحار ك رٗحارم 

 ٦ام ٧٠ارت ٨٤ّاف آ٨٠زش ةا ا٣گٞـحاف # در١٦1990كارا٣ف $ ك كردی٢ .دا٣كس٨یاف قغق اؿث

 ة٧ت٨دم ٠غاظ٥ٞ، از ةْغ ٠غرؿ٥ ة٥ ا٣ساـ رؿیغق اؿث ٣كاف دادق اؿث ک٥ در ازح١اّی

 رخ ٦ا آف ٣٘ؾ اّح١ادة٥ ١٦چ٤ی٢ ك آ٨٠زاف ازح١اّی دا٣ف رٗحار٦ام ك ٦ا ْٗاٝیث در ج٨ز٧ی ٚاةٜ

 زؼئث ٦ام قی٨ق ادؼةعكی ٨٠رد در ظ٨د پژك٦ف در #1995دیكـ٨ف $ ك ؿا٣غرز ٦ارگی، .د٦غ ٠ی

 ای٢ ک٥ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ای٢ ة٥ را١٤٦ایی ٠ٌِٛ آ٨٠زاف دا٣ف رٗحارم ك ازح١اّی ١ٞكؼدّ ةؼ كرزم

ؽایف در ٦ا ركش ؽایف ؿتب ك ةـیار ٠ؤدؼ ة٨دق آ٨٠زاف دا٣ف از١اّی ٠ـئ٥ٞ صٜ ك ٚاًْیث ٗا  ٗا

 ای٢ ّالكق، ة٥ .اؿث آ٨٠زاف قغق دا٣ف در ٣اؿازگارا٥٣ رٗحار٦ام ك کا٦ف ؿازگارا٥٣ رٗحار٦ام

 در دظحؼ آ٨٠زاف دا٣ف رٗحار ازح١اّی ةؼ كرزم زؼئث ٦ام قی٨ق ک٥ گؼٗح٤غ یس٣٥ح پژك٦كگؼاف

 ظ٨ةی ة٥ را ٦ا آف یاٗح٥ ؿازش ك رٗحار٦ام گػار٣غ ٠ی ةیكحؼم جأدیؼ پـؼ آ٨٠زاف دا٣ف ةا ٠ٛایـ٥

 رٗحار ك ازح١اّی ٦ام ٨٤ّاف ٧٠ارت ةا ظ٨د پژك٦ف # در2009$١٦كاراف  ك ؿكؼ .١٣ایغ ٠ی ج٨ٛیث

 ای٢ ة٥ جأ٠ٞی جكا٣كی ق٤اظحی ٦ام ؿتك ةا پؼكرقگا٦ی دةـحا٣ی ک٨دکاف پیف ٠٥ـئٞ ةؼ ٠تح٤ی

 از ازح١اّی ٠كارکث ك ازح١اّی ٦ام در ٨٠ْٚیث جكا٣كی ک٨دکاف ک٥ یاٗح٤غ دؿث ٣حیس٥

 صٜ ٦ام در ٨٠ْٚیث ک٨دکاف از گؼكق ای٢ رٗحار ةؼظ٨ردار٣غ، جأ٠ٞی ک٨دکاف ک١حؼم از کارآ٠غم
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ی ١٦ع٨ا٣ .اؿث پؼظاقگؼا٥٣ وغازح١اّی ك رٗحار٦ام ج٨ز٥ ک١ت٨د ْٗاٝی ةیف از ام ٥٣٨١٣ ٠ـئ٥ٞ

 .دارد

آ٨٠زاف پای٥ قكٟ  ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی دا٣ف

در  .#1390ك صٛا٣ی ك ٝیاٚث دار $ ٦ام ١٦غا٣ی ٣حایر ای٢ ٗؼوی٥ ةا پژك٦ف .جأدیؼ ٠ذتحی داقث

 ك پؼؿف ك ک٨جاق ؿع٤ؼا٣ی ركش جٞ٘یٛی ةا ١٦یارم ًٙؼی از یادگیؼم جأدیؼ پژك٦ف ٠ٛایـ٥

 ک٥ ٠یا٣گی٢ ج٘اكت داد ٣كاف ٣حایر ق٤اؿی ا٣ساـ داد٣غ زیـث درس جضنیٞی پیكؼٗث ةؼ پاؿط

 گؼكق از ةیكحؼ قغق ا٣ساـ ركش جٞ٘یٛی ةا جغریؾ ک٥ قا٦غ گؼكق در ٦ا آز٨٠ف پؾ ك ٦ا آز٨٠ف پیف

جضنیٞی  پیكؼٗث در ١٦یارم ركش ةا ٠ٛایـ٥ در جٞ٘یٛی ةا ركش جغریؾ ّتارجی، ة٥ .ة٨د جسؼةی

جأدیؼ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ ٣گؼش ك # 1388ظغاداد ٣ژاد $ .اؿث ة٨دق ٠ؤدؼجؼ آ٨٠زاف دا٣ف

ة٥ ا٣ساـ رؿیغ ٣حایر  ـارافچآ٨٠زاف پای٥ پ٤سٟ ق٧ؼؿحاف گ پیكؼٗث جضنیٞی درس ریاوی دا٣ف

جؼ از ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات  ٨ًر ٤ْ٠ادار ةیف آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف ة٥ ٣كاف داد ک٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات دا٣ف

١٦چ٤ی٢ ركش جغریؾ ١٦یارم در ٠ٛایـ٥ ةا ركش جغریؾ  .آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ اؿث دا٣ف

٨ًر ٤ْ٠ادار ٠ؤدؼ اؿث ك ٨٠زب پیكؼٗث جضنیٞی  آ٨٠زاف ة٥ ؿ٤حی در پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف

 آ٨٠زش ٨٤ّاف جأدیؼ اة پژك٦كی در #1388صٛا٣ی $ ك ی٨ؿ٘ی پ٨ر، یؽدیاف .گؼدد آ٨٠زاف ٠ی دا٣ف

 در ٨ٗالدق٧ؼ جسؼةی ؿ٨ـ دظحؼ آ٨٠زاف دا٣ف جضنیٞی پیكؼٗث ةؼ ٠كارکحی ك ام پؼكژق ركش ة٥

 ٠كارکحی ام پؼكژق ٨ًر ة٥ ک٥ آ٨٠زا٣ی دا٣ف ک٥ یاٗح٤غ دؿث ٣حیس٥ ای٢ ؿازم ة٥ ٠غؿ ك درس آ٠ار

 پیكؼٗث جضنیٞی از ة٨د٣غ، دیغق آ٨٠زش ؿ٤حی ٨ًر ة٥ ک٥ ة٥ گؼك٦ی ٣ـتث ة٨د٣غ دیغق آ٨٠زش

 ةضخ ةا ركش آ٨٠زش جأدیؼ ةؼرؿی در# 1384$ ٠ككال٣ی ك ٗؼكٔی .ة٨د٣غ ةؼظ٨ردار ةاالجؼم

 ازح١اّی درس در را١٤٦ایی دكـ ؿاؿ آ٨٠زاف جضنیٞی دا٣ف پیكؼٗث ك ظالٚیث ركم ةؼ گؼك٦ی

 پیكؼٗث ك ز٠ی٥٤ ظالٚیث در گ٨اق ك آز٠ایف گؼكق ةی٢ ٤ْ٠ادارم ج٘اكت ک٥ ٣حیس٥ گؼٗح٤غ

 .اؿث ؿع٤ؼا٣ی ركش ة٥ ٣ـتث گؼك٦ی ةضخ ةؼجؼم ركش د٤٦غق ٣كاف ك دارد كز٨د ٞیجضنی

 $پیكؼٗث، ١ّٞكؼد جضنی٩ٞ ةؼ پؼدازل ةغی٥ْ جغریؾ اٝگ٨ل جأدیؼ# 1381$ دؿحسؼدل ةؼات

 ٣حیس٥ ای٢ ة٥ ك داد ةؼرؿ٩ ٚؼار ٨٠رد را اةحغای٩ آ٨٠زاف دا٣ف ازح١ا٩ّ جْٞی١ات درس در ٣گؼش
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 ...دارد آ٨٠زاف جضنی٩ٞ دا٣ف ١ّٞكؼد ةؼ ٠ذتح٩ جأدیؼ پؼدازل ٥ةغیْ جغریؾ ركش ک٥ رؿیغ

١٦یارم ةؼ پیكؼٗث جضنیٞی ك پیا٠غ٦ام  # ادؼات ٠ضیي یادگیؼم آ٨٠زش1994الزاركیحؽ $

٣حایر صاکی  .آ٨٠زاف دكرق دةیؼؿحاف را ةؼرؿی کؼد٣غ ق٤اؿی دا٣ف ّاً٘ی آف در درس ز٠ی٢

ؽایف ق٨د  آ٨٠زاف ٠ی پیا٠غ٦ام آکاد٠یكی در دا٣ف اؿث ک٥ ٠ضیي یادگیؼم ١٦یارم ٤٠سؼ ة٥ ٗا

کالؿی ك  ٦ام ْٗاٝیث٣٘ؾ، اقحٕاؿ ك درگیؼم در  ك در صی٥ٌ ّاً٘ی ٨٠زب ةاال رٗح٢ ّؽت

ؽایف جْغاد دكؿحاف ٠ی # در یك ةؼرؿی ة٥ ٠ٛایـ٥ قی٨ق 1978آرك٣ـ٨ف ك ١٦كاراف $ .ق٨د ٗا

جضنیٞی ك ٣گؼش  آ٨٠زش ١٦یارم از ٨٣ع جك٤یك زیگـا ك ةا آ٨٠زش ؿ٤حی در پیكؼٗث

٣٘ؾ  آ٨٠زاف در درس ریاوی ك ٨ّٞـ ازح١اّی پؼداظح٤غ ٣حایر ٣كاف داد ک٥ ّؽت دا٣ف

ّال٥ٚ  ٦ا آز٨٠د٣یجؼ از ک٤حؼؿ ة٨د ١٦چ٤ی٢ در گؼكق آز٠ایف  آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف ةیف دا٣ف

 ٠ٌا٥ْٝ یك در #٣2010ایٞی٤گ $ .٦ام ظ٨دقاف ٣كاف داد٣غ کالؿی گؼك٦ی ك ٦ٟ ةیكحؼم ة٥ ٦ٟ

٠عحٖٞ  ٦ام گؼكق جضنیٞی ٣حایر ركم ةؼ آ٨٠زقی ك ظا٨٣ادگی ٠عحٖٞ ٨ّا٠ٜ جأدیؼ ٨٠رد در ٝی٨ً

 ای٢ ة٥ ،٦ا آف آ٨٠زقگا٦ی داد٦ام ك دركف ق٤اظحی ز١ْیث ٠حٕیؼ٦ام ةؼرؿی ةا آ٨٠زم دا٣ف

 ك ١٦ا٤٣غ ةاكر٦ا ظا٨٣ادگی چ٤غگا٥٣ ٦ام ٠ؤ٥٘ٝ ةا آ٨٠زاف دا٣ف پیكؼٗث جضنیٞی ک٥ رؿیغ ٣حیس٥

 در ٤٠اةِ ك ظا٨٣ادق ةؼ صاکٟ ّاً٘ی كاٝغی٢، ٠ضیي ٠غاظالت ك ا٣ىتاًی ا١ّاؿ كاٝغی٢، ا٣حُارات

 ٠كارکحی را یادگیؼم جأدیؼ جضٛیٛی # در2004$ قاکار ك ٗیكؼ .دارد ظا٨٣ادگی ارجتاط دؿحؼس

 داد٣غ ٣كاف ك ةؼرؿی درس قی١ی در آ٨٠زاف دا٣ف ٣گؼش ك ا٣گیؽش جضنیٞی، پیكؼٗث در

 .ا٣غ کؼدق کـب ة٧حؼم ١٣ؼات گ٨اق، گؼكق ةا ٠ٛایـ٥ در ای٢ ركش ة٥ یغقد آ٨٠زش آ٨٠زاف دا٣ف

# راة٥ٌ ةـیار ةادتاجی ةی٢ ركش ١٦یارم ةا پیكؼٗث جضنیٞی ة٥ دؿث 1990رأس ك راٗائٜ $

آ٨٠زاف از ًؼیٙ گ٘حگ٨ ةا یكغیگؼ ٨٠اد  دار٣غ: دا٣ف در ج٨ویش ای٢ ٣حیس٥ ا٧َار ٠ی ٦ا آف .آكرد٣غ

٠الؾ ك ةازظ٨ردم ةؼام چگ٣٨گی ك ٠یؽاف درؾ ك ١٧ٗكاف ة٥ دؿث  .ک٤٤غ آ٨٠زقی را ٠ؼكر ٠ی

گؼٗح٥ ةاق٤غ ة٥ دؿث آكردق ك  آكر٣غ ك اًالّاجی را ک٥ ١٠ك٢ اؿث ٗاٚغ ةاق٤غ یا ٣اٚل یاد ٠ی
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قغق ة٥  ٨ًر ةازؿازم گؼٗح٥ را ة٥ آ٨٠زاف ٚادر٣غ ٠ٌٞب یاد ١٣ای٤غ از ای٢ ر٦گػر دا٣ف جك١یٜ ٠ی

 .دارد ١٦ع٨ا٣ی دیگؼاف ٤٠حٜٛ ک٤٤غ

ارجتاًی، ؿازگارم  ٦ام ٧٠ارت٦ام ای٢ پژك٦ف ک٥ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ  ةا ج٨ز٥ ة٥ یاٗح٥

 ٠ـئ٨الفٝػا ة٥ ازح١اّی ك پیكؼٗث جضنیٞی درس ٠ٌاْٝات ازح١اّی جأدیؼ ٠ذتحی داقث 

 ق٨د ک٥: كپؼكرش ج٨می٥ ٠ی آ٨٠زش

ریؾ ١٦یارم ٦ام آ٨٠زقی ركش جغ كپؼكرش ٣ـتث ة٥ ةؼگؽارم کارگاق كزارت آ٨٠زش -1

كیژق در درس جْٞی١ات ازح١اّی در آ٨٠زش  کارگیؼم آف ة٥ ز٧ث آق٤ایی ١ْٞ٠اف ك ٣ض٨ق ة٥

 .ا٦ح١اـ كرزد

 ٦ام درؿی ةا آگا٦ی از ٠تا٣ی ٣ُؼم ك جسؼةی ركش جغریؾ ١٦یارم، ٨٣یـ٤غگاف کحاب-2

ک٤٤غ ی د٦ ام ؿاز٠اف گ٥٣٨ كیژق کحاب درؿی جْٞی١ات ازح١اّی را ة٥ ٦ام درؿی ة٥ م کحاب٠ضح٨ا

 .یؼم ةاقغکارگ ة٥ای٢ ركش ٚاةٜ ک٥ 

٦ام ٨٣ی٢  یادگیؼم ٠تح٤ی ةؼ اؿح٘ادق از ركش ٦ام یي٠ضجغارکات الزـ ةؼام ایساد -3

ؽكف ةؼ آف ٤ٔام ٤٠اةِ اًالّاجی ٠ا٤٣غ  .جغریؾ ٗؼا٦ٟ گؼدد آكردف  ٗؼا٦ٟ ،٦ا رؿا٥٣ ،٦ا ظا٥٣ کحابٗا

 .رؿغ كرم ة٥ ٣ُؼ ٠ی٦ام ٨٣ی٢ جغریؾ وؼ جـ٧یالجی در ز٧ث اؿح٘ادق از ركش

 ٦ام ٧٠ارتآ٨٠زاف ز٧ث آ٨٠زش  ٦ام ج٨زی٧ی ةؼام دا٣ف ةؼگؽارم زٞـات ك کالس-4

 .آ٨٠زاف ارجتاًی دا٣ف

آ٨٠زاف در  ام در ةؼٚؼارم ارجتاًات دا٣ف ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ك٥ ؿازگارم ازح١اّی ٣ٛف ١ّغق-5

ج٨زی٧ی در ٠غارس ةؼام ٦ام  کالس ٦ا ٧٠ارتآ٨٠زاف ةا ای٢  زا٥ْ٠ دارد ز٧ث آق٤ا ٨١٣دف دا٣ف

 .آ٨٠زاف ةؼگؽار گؼدد دا٣ف
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 هٌبثغ

 ؿازگارم ةؼ آ٨٠زقگا٦ی ٨ّا٠ٜ ٣ٛف ةؼرؿی .#٠1389ض٨١د $ك ٨٠ؿ٨م، ؿیغ  اص١غ آذی٢،

ق٤اؿی  ٗن٤ٞا٥٠ زا٥ْ٠ .ق٧ؼ ٗؼیغكف ق٧ؼؿحاف ٠ح٨ؿ٥ٌ ٠ٌِٛ آ٨٠زاف دا٣ف ازح١اّی

 .138-200، 41کارةؼدم، 

جأدیؼ آ٨٠زش صٜ  .#1388ّتاس $ا٣ی، ٠ض١غ ك اة٨اٝٛاؿ١ی، اصغم، ةح٨ؿ ك ٠یؼزایی، پؼم ك ٣ؼی١

ٗن٤ٞا٥٠  .آ٨٠زاف ک١ؼك ٠ـئ٥ٞ ازح١اّی ةؼ ؿازگارم ازح١اّی ك ١ّٞكؼد جضنیٞی دا٣ف

 202-293، 9پژك٦ف در صی٥ٌ ک٨دکاف اؿحذ٤ایی، 

جغةیؼ،  .ةؼرؿی کارکؼد ٧٠ارت گ٨ش دادف ٠ؤدؼ در ؿاز٠اف .#1381$ .ا٠ی٢ چ٧ارؿ٨ٚی، ح

 .23-40، 62، آ٨٠زقی درز٠ی٥٤ ٠غیؼیث -١یٗن٤ٞا٥٠ ّٞ

 ؿی٤كحیگؽ# ةؼپؼدازل $ ةغی٥ْ جغریؾ اٝگ٨ل جأدیؼ ةؼرؿ٩ .#٣1381گی٢ $ دؿحسؼدل، ةؼات

 جْٞی١ات درس در آ٨٠زاف دا٣ف ظالٚیث پؼكرش ٣گؼش# ك پیكؼٗث،جضنی٩ٞ $١ّٞكؼد 

 ٣ا٥٠ پایاف .٧افام٘ اؿحاف كپؼكرش آ٨٠زش 3 ٣اصی٥ ك پـؼا٥٣ دظحؼا٥٣ اةحغای٩ ٠غارس ازح١ا٩ّ

 .ج٧ؼاف ٠ْٟٞ جؼةیث دا٣كگاق ارقغ، کارق٤اؿ٩

 .یغروا ؿ٧ؼاةیص٠١ؼد٠ی، جؼز٥١  ٦ام ٧٠ارتی ركاةي ا٣ـا٣ی، ق٤اؿ ركاف .#1384$ .ة٨ٝح٨ف، ر

 .ج٧ؼاف: ا٣حكارات رقغ

٠غت  ةؼرؿی ادؼةعكی ک٨جاق .#1385$.ر ،ك ًای٥٘ جتؼیؽم .ك ة٧ؼا٠ی اصـاف، ق .پ٨ر قؼی٘ی، ح

 .ج٧ؼاف ٥ٌٛ٤٠18  ٦ام یؼؿحافآ٨٠زاف دظحؼ ؿاؿ اكؿ دة ز٣غگی در ٠یاف دا٣فؿا ٦ام ٧٠ارت

 .ایؼاف یق٤اؿ ٠س٥ّ٨١ ٠ٛاالت اكٝی٢ ک٤گؼق ركاف

ارجتاًی ةؼ اؿاس  ٦ام ٧٠ارتةؼرؿی جأدیؼ دا٣كگاق ةؼ  .#1384$.ـ.ك ٗغاکار، ـ .صـی٢ چارم، ـ

 .67-85، ٠33س٥ٞ دا٣ك٨ر رٗحار،  .آ٨٠زاف ك دا٣كس٨یاف ٠ٛایـ٥ دا٣ف
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ةؼرؿی ٨ّا٠ٜ ٠ؤدؼ ةؼ  .#1386$ ظغایارم ٗؼد، ٠ض١غ ك رصی١ی ٣ژاد، ّتاس ك ّاةغم، یاؿ١ی٢

٠س٥ٞ ٨ّٞـ ازح١اّی ك ا٣ـا٣ی دا٣كگاق  .ؿازگارم ازح١اّی دا٣كس٨یاف قا٦غ ك ٔیؼ قا٦غ

 25-42، 3قیؼاز، 

جأدیؼ ركش جغریؾ ١٦یارم ةؼ ٣گؼش ك پیكؼٗث جضنیٞی درس  .#1388ظغاداد٣ؽاد، ّٞی $

جازق در ٨ّٞـ  ٦ام یك٥ٗن٤ٞا٥٠ ا٣غ .آ٨٠زاف پای٥ پ٤سٟ ق٧ؼؿحاف گسـاراف وی دا٣فریا

 .45-50، 1جؼةیحی، 

 ك ّاً٘ی ؿازگارم ك جضنیٞی راة٥ٌ ؿ٢ كركد ة٥ ٠غرؿ٥ ةا ١ّٞكؼد .#1376$ ٠ؼجىی قؼی٘ی،

 ازح١اّی

 اؿحاف رشكپؼك آ٨٠زش ؿاز٠اف جضٛیٛات ق٨رام .ا٨٦از ق٧ؼ اةحغایی ٠غارس اكؿ پای٥ آ٨٠زاف دا٣ف

 .ظ٨زؿحاف

ازح١اّی ةا پػیؼش ١٦ـاالف در  ٠ـائٜصٜ  ٦ام ٧٠ارتةؼرؿی راة٥ٌ  .#1381ّاةغی٤ی، یاؿ٢١ $

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ رقح٥  پایاف .٦ام دكـ ك پ٤سٟ اةحغایی ق٧ؼ ج٧ؼاف ی٥پاآ٨٠زاف دظحؼ  دا٣ف

 .دا٣كگاق ج٧ؼاف .ی ك ٨ّٞـ جؼةیحیق٤اؿ ركافی جؼةیحی، دا٣ككغق ق٤اؿ ركاف

 ظالٚیث ةؼ گؼك٦ی جغریؾ ةضخ ركش جأدیؼ .#٠1384ككال٣ی $ پؼكی٢ ك اص١غّٞی كٔی،ٗؼ

 50-67، 56پژك٦ف، ك دا٣ف ٗن٤ٞا٥٠ .ام٧٘اف 3 ٣اصی٥ ٠غارس را١٤٦ایی دكـ ؿاؿ آ٨٠زاف دا٣ف

٠ٛایـ٥ جأدیؼ دك ركش آ٨٠زش  .#1383ٚؼیب، ٠یحؼا ك ّارٗا٣یاف، صـی٢ ك ظٞعاٝی، ص١یغروا $

 .45-52، ٠12س٥ٞ دا٣ككغق پؽقكی،  .ؽاف یادگیؼم دا٣كس٨یافؿ٤حی ك ١٦یارم ةؼ ٠ی

 .جؼةیث آیی٢ :٠ك٧غ .٠كارکحی ركیكؼد ة٥ ٨٣ ٣گا٦ی #1382$٠ض١غروا  کؼا٠حی،

 ،دارم، ١٦غٝی ك یارم ةا دیگؼاف ٨٦ش ٦یسا٣ی: ظ٨دآگا٦ی ٦یسا٣ی، ظ٨یكح٢ .#1383$ .گ٢١ٞ، د

 .ج٧ؼاف: ا٣حكارات رقغ .جؼز٥١ ٣ـؼی٢ پؼؿا

 ةؼ ٣٘ؾ ّؽت گؼك٦ی آ٨٠زش جأدیؼ .(1385$٠ؼیٟ  ،زادق یٗاجض ك ایؼاف ك ةأتاف، ـاکؼ ٠ُا٦ؼم،

 49-56، 16رٗحار،  دا٣ك٨ر پژك٦كی – ١ّٞی دك٠ا٤٦ا٥٠ .دا٣كس٨یاف ازح١اّی ٠یؽاف ؿازگارم
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زادق، ؿْیغ  ٨٣ركزم، صسی ٠ض١غ ك ٠ضـ٤ی زادق، ٠نٌ٘ی ك زْ٘ؼم دا٣ی، صـی٢ ك اةؼا٦یٟ

ٞ٘یٙ دك اٝگ٨م آ٨٠زقی ١٦یارم ك یادگیؼم در صغ جـٞي ةؼ جأدیؼ جغریؾ ةا ج .$1390#

ام از دا٣كس٨یاف پؼؿحارم ك اجاؽ ١ّٜ دا٣كگاق ٨ّٞـ  یادگیؼم ٠تضخ ّالئٟ صیاجی: جسؼة٥

 112-128، ٠5س٥ٞ ایؼا٣ی آ٨٠زش در ٨ّٞـ پؽقكی،  .پؽقكی ٠ك٧غ

 ًؼیٙ از یادگیؼم ؼجأدی یـ٠٥ٛا .#1390ز٨ $ ك صٛا٣ی، ٗؼیتا ك ٝیاٚث دار، ٠ض١غ ١٦غا٣ی، ز٦ؼق

 درس جضنیٞی پیكؼٗث ةؼ پاؿط ك پؼؿف ك ک٨جاق ؿع٤ؼا٣ی ركش جٞ٘یٛی ةا ١٦یارم

 89-100، 30ریؽم درؿی،  ٠س٥ٞ پژك٦ف در ةؼ٣ا٥٠ .ق٤اؿی زیـث

 ك ام پؼكژق ركش ة٥ آ٨٠زش جأدیؼ .#1388$ ٗؼیتا ك صٛا٣ی، ّٞیؼوا ٣غا ك ی٨ؿ٘ی، پ٨ر، یؽدیاف

ك  آ٠ار درس در ٨ٗالدق٧ؼ جسؼةی ؿ٨ـ دظحؼ آ٨٠زاف فجضنیٞی دا٣ پیكؼٗث ةؼ ٠كارکحی

 .85-98، 23ریؽم،  ةؼ٣ا٥٠ جؼةیحی ٨ّٞـ در پژك٦ف ك دا٣ف ٗن٤ٞا٥٠ .ؿازم ٠غؿ

ازح١اّی  ٦ام ٧٠ارتةؼرؿی پایایی ك ركایی ٠ٛیاس ؿ٤سف  .#1381$ .ك ظیؼ، ـ .ی٨ؿ٘ی، ؼ

٠س٥ٞ ٨ّٞـ ازح١اّی  .كاجـ٨ف ك ٠ٛایـ٥ ١ّٞكؼد دظحؼاف ك پـؼاف دةیؼؿحا٣ی در ای٢ ٠ٛیاس

 14-32 ؼ 185ك ا٣ـا٣ی دا٣كگاق قیؼاز، 

Aronson, E., Bridgeman, D. L., & Geffner, R. (1978). The effects of a 
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