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 تؼبلی هؼلوبى اثتسايیًقف اقسام پػٍّی زض 

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 3ّٞیؼوا زْ٘ؼمك  2ؿْیغق قؼی٘ی، 1زْ٘ؼم٧٠غم 
 

 چکیسُ

یكی از قؼكط الزـ ةؼام جضٛٙ ٦غ٧ٗام ٣ُاـ جْٞیٟ ك جؼةیث، دظاٝث دادف ١ْٞ٠اف در ق٤اظث 

ْیث  ک٥ ظ٨د  یاةغ ٠ی٠ككالت ٗؼآی٤غ یاد د٦ی یادگیؼم اؿث ك ای٢ وؼكرت ك ٣یاز در م٨رجی كٚا

غاـ  .ا٣ِ ة٥ ٨ًر آگا٦ا٥٣ ٚغـ ةؼدار٣غدر ق٤اظث ٠ككالت ْٗاؿ ق٣٨غ ك در ز٧ث رِٗ ٨٠ ٦ا آف ٚا

در اٚغاـ پژك٦ی،  .٠ی رؿا٣غ ام صؼ٥ٗپژك٦ی ركیكؼدم اؿث ک٥ ١ْٞ٠اف را ة٥ ای٢ مالصیث 

٨١ْ٠ال ٠ْٟٞ ظ٨د پژك٦كگؼ اؿث ٠ذال ٠ككالت ٗؼآی٤غ جغریؾ را ة٥ ٨ًر گاـ ة٥ گاـ در ٨ًؿ 

# ٨٠رد ...ؿك٤ا٥٠، ٠ناصت٥ كپؼ$ یپژك٦كیك ٠غت ٠ْی٢ ك ةا اؿح٘ادق از ؿازكکار ٦ام گ٣٨اگ٨ف 

جا ١ْٞ٠اف ٣ٛف ٨٠دؼجؼم در ق٤اظث ٠ـائٜ  ک٤غ ٠یای٢ ا٠ؼ ک١ك  .د٦غ ٠یک٤غكکاك ٚؼار 

آ٨٠زقی ة٥ كیژق ٗؼآی٤غ یادد٦ی یادگیؼم داقح٥ ةاق٤غ، ّالكق ةؼ آف ا٣ساـ اٚغاـ پژك٦ی ة٥ كؿی٥ٞ 

ػا زایگاق اٚغاـ پژك٦ی ٝ .ک٥ ٣حایر جضٛیٙ کارةؼد ٨١ٞ٠س جؼم داقح٥ ةاقغ ق٨د ٠ی١ْٞ٠اف ةاّخ 

ؽایف ٧٠ارت ك مالصیث پژك٤٦غگی ١ْٞ٠اف ة٥ ظن٨ص  در آ٨٠زش ك پؼكرش ة٥ ٨ُ٤٠ر ٗا

در ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ٠ْؼٗی ك ج٨میٖ  .ق٨د ٠ی١ْٞ٠اف اةحغایی ة٥ ٨٤ّاف یك ٣یاز ك وؼكرت اصـاس 

ظالم٥ ة٥ ٨ًر  .١ْٞ٠اف پؼداظح٥ ظ٨ا٦غ قغ ام صؼ٥ٗاٚغاـ پژك٦ی ةؼام ةاال ةؼدف مالصیث ٦ام 

اف، آ٨٠ز دا٣فغ ز٠ی٥٤ را ةؼام امالح ك ارجٛاء ؿٌش یادگیؼم ج٨ا٣ ٠یة٥ کارگیؼم ای٢ ركیكؼد 

                                                           
 mehdi.jafari136565@yahoo.comریؽم درؿی، ارقغ ةؼ٣ا٥٠ کارق٤اس آ٨٠زگار ق٧ؼؿحاف ظ٨ؿٖ،.  1
 دةیؼ ق٧ؼؿحاف ظ٨ؿٖ، کارق٤اس ارقغ ریاوی.  2
 دةیؼ ق٧ؼؿحاف ٧٣ت٤غاف، کارق٤اس ارقغ جؼكیر کكاكرزم.  3
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یادد٦ی یادگیؼم ك ج٨ؿ٥ْ مالصیث ٦ام  ٦ام ركشجغریؾ؛  ٦ام ركشةؼ٣ا٥٠ ٦ام آ٨٠زقی، 

 .٨ٕ٘٠ؿ در ١ْٞ٠اف ٧٠یا ١٣ایغ ام صؼ٥ٗ

 ٌسُ، هؼلن اثتسايیی کلیسی: اقسام پػٍّی، آهَظـ ٍ پطٍضـ، هؼلن پػٍّّب ٍاغُ

 

 هقسهِ

در كاِٚ  .ةاقغ ٠ی "یادد٦ی "آ٨٠زقی  ٦ام ٣ُاـةؼام ١ْٞ٠اف در  قغق جْؼیٖاؿاؿی جؼی٢ ٣ٛف 

١ْٞ٠اف ة٥ ٨٧َر ٠ی رؿغ ك  ٦ام ْٗاٝیث٨٠و٨ع یادد٦ی در ٗؼآی٤غ آ٨٠زش در چارچ٨ب 

٨زق در ؿاؿ ٦ام اظیؼ ٠ضٛٛاف ص .آیغ ٠ی٨٧٘٠ـ در جْؼیٖ ٣ٛف ٠ْٟٞ ة٥ صـاب  جؼی٢ ١ّغق

جْٞیٟ ك جؼةیث در راؿحام ٨٠دؼ ؿاظح٢ ٗؼآی٤غ یادد٦ی كَی٥٘ دیگؼم ةؼام ١ْٞ٠اف جؼؿیٟ 

غاـ پژك٦ی  "ک٥ از آف جضث ٨٤ّاف  ا٣غ ٨١٣دق ز٦٨ؼق اٚغاـ پژك٦ی ة٥ ج١ایٜ ٠ْٟٞ  .ق٨د ٠ییاد  "ٚا

ةؼام پاؿط د٦ی ة٥ ٣یاز ٦ام آ٣ی ك ّی٤ی ظ٨د ة٥ كؿی٥ٞ ةكارگیؼم ركش ؿاز٠اف یاٗح٥ در جضٛٙ 

ة٥ ٦ؼ صاؿ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ،  .#٦1382ؼ چ٥ ٨٠دؼجؼ ا٦غاؼ آ٨٠زقی اقارق دارد $ٚاؿ١ی پ٨یا، 

پژك٦ف در ١ّٜ قكٞی از ٣گاق دٚیٙ ة٥ ٠ـائٜ اؿث ك ة٤اةؼای٢ ةایغ درؾ ١ّیٙ جؼم از آف ة٥ 

دؿث آكرد؛ ة٥ كیژق در ٣ُاـ جْٞیٟ ك جؼةیث کك٨ر ٠ا ک٥ پژك٦ف در آف دارام ؿاة٥ٛ ٨ًال٣ی 

، ایساد پی٣٨غ ك ارجتاط ٨ْٛ٠ؿ ك ٤٠ٌٛی #ك جا صغكدم ١ّٞی$از دٔغ٥ٔ ٦ام ٣ُؼم ٣یـث، یكی 

 ٠1ؼجٞؼ .#1383زتارم، اؿث $م آ٨٠زقی ك جؼةیحی ك زؼیاف جْٞیٟ ك جؼةیث ٦ا پژك٦ف٠یاف 

غاـ پژك٦ی را ةؼام ١ْٞ٠اف ای٢ گ٥٣٨ ةیاف کؼدق اؿث: آ٨٠زش ٨٠دؼ؛ $2006 ارجتاط  -#، ٨ٗایغ ٚا

ؽایف ٚغرت ك اظحیار ٠ْٟٞ ك ٣یؽ كؿی٥ٞ ام ةؼام رقغ  -ةا ١ّٜ؛  ٨٠دؼ ٣ُؼی٥  .١ْٞ٠اف ام صؼ٥ٗٗا

١ْٞ٠اف  ام صؼ٦٥ٗام  در ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ٠ْؼٗی ك ج٨میٖ اٚغاـ پژك٦ی ةؼام ةاال ةؼدف مالصیث

غ ز٠ی٥٤ را ةؼام امالح ك ج٨ا٣ ٠یة٥ ٨ًر ظالم٥ ة٥ کارگیؼم ای٢ ركیكؼد  .پؼداظح٥ ظ٨ا٦غ قغ

                                                           
1 Mertler 
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یادد٦ی  ٦ام ركشجغریؾ؛  ٦ام ركشاف، ةؼ٣ا٥٠ ٦ام آ٨٠زقی، آ٨٠ز ٣فداارجٛاء ؿٌش یادگیؼم 

 .٨ٕ٘٠ؿ در ١ْٞ٠اف ٧٠یا ١٣ایغ ام صؼ٦٥ٗام  یادگیؼم ك ج٨ؿ٥ْ مالصیث

 

 ضٍـ پػٍّف

ای٢ پژك٦ف از ٨٣ع ج٨می٘ی اؿث، ک٥ در آف از ٤٠اةِ کحاةعا٥٣ ام ةؼام ز١ِ آكرم ك جضٞیٜ 

 .اًالّات ك یاٗح٥ ٦ا اؿح٘ادق قغق اؿث

 اٚغاـ پژك٦ی: جْؼیٖ

غاـ پژك٦ی جْاریٖ ٠ح٘اكجی ارائ٥  ک٥ از آف  ا٣غ ٨١٣دق٠ضٛٛاف ك ٠حعنناف ٠عحٖٞ ةؼام ٚا

 ة٥ جْاریٖ زیؼ اقارق ٨١٣د: ج٨اف ٠یز٥ٞ١ 

ْی ك ةؼرؿی ادؼات چ٤ی٢ ٠غاظ٥ٞ  ام ٠غاظ٥ٞ در ٠ٛیاس ک٨چك، در کارکؼد د٣یام كٚا

 .#2001ك ١٦كاراف،  1ک٢٦٨$

٣ا٠ْی٢ ٨١ٞ٠س ٠ؼة٨ط ة٥ اٚغاـ ٦ا ك  ٦ام ٨٠ْٚیث ج٨اف ٠یآف  ركقی اؿث ک٥ ةا اؿح٘ادق از

 .#1373ةازرگاف، کؼد $١ّٞیات آ٨٠زقی را ٠كعل 

غاـ ة٥ جٕییؼ ٗؼآی٤غ ٦ام ٨٠دؼ در یادد٦ی   ک٤غ ٠ی٠ْٟٞ پژك٦كگؼم اؿث ک٥ ة٨ٌر ظ٨رآگاق ٚا

پژك٦ی، ٠ْٟٞ در ركیكؼد اٚغاـ  .اف دؿث یاةغآ٨٠ز دا٣فجا ة٥ ٣حایر ٨ٌٞ٠ب ظ٨د در زؼیاف آ٨٠زش 

پژك٤٦غق کارگؽار ٗك٨ر اؿث ک٥ از ج٨اف ك ٚاةٞیث جْغیٜ ٨ٚاّغ ك ركی٥ ٦ام صؼ٥ٗ ١ْٞ٠ی ة٥ 

 .ج٤اؿب قؼایي ك ٨٠ْٚیث کالس درس ظ٨د ةؼظ٨ردار اؿث

 اٚغاـ پژك٦ی: ٗؼآی٤غ یا چؼظ٥

 ک٥ ّتارج٤غ از: گیؼد ٠یةؼام اٚغاـ پژك٦ی ٦٘ث ٠ؼص٥ٞ در ٣ُؼ  #،1384$٠ك ةؼایغ 

                                                           
1  Cohen, L. Manion, L. & Morrison, K 
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٨ف ّال٥ٚ یا ٠ـئ٥ٞ: جكعیل ٠ككٜ یا ٠ـئ٥ٞ ک٥ ٠ككٜ جؼی٢ ٠ؼص٥ٞ اٚغاـ جكعیل کا٣ .1

پژك٦ی اؿث، پؾ از یك دكرق ج١ْٙ درةارق ٨٠ْٚیث ك ٠ضیي کارم ك ٦ٟ چ٤ی٢ ١ّٜ در صاؿ 

 .ق٨د ٠یا٣ساـ، صامٜ 

 ٦ام ركشاز ٤٠اةِ گ٣٨اگ٨ف ك ة٥  ٦ا دادق: در ای١٤ؼص٥ٞ ا٨٣اع ٦ا آفك ّؼو٥  ٦ا دادق آكرم ز١ِ .2

ةایغ ة٥ ظاًؼ داقث ک٥ ٦یچ ٚا٨٣ف ٠ضكٟ ك داةحی درةارق  صاؿة٥ ٦ؼ  .ق٣٨غ ٠یگؼدآكرم  ٠عحٖٞ

 .ر٨١٤٦د ٦ایی را در ای٢ ز٠ی٥٤ ارائ٥ داد ج٨اف ٠یكز٨د ٣غار٣غ؛ ا٠ا  ٦ا دادق آكرم ز١ِچگ٣٨گی 

قغق در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ٨٠رد  آكرم ز١ِم ٦ا دادقك ج٨ٝیغ ٗؼوی٥:  ٦ا دادقجسؽی٥ ك جضٞیٜ  .3

ة٥ د٣تاؿ ةؼرؿی ٠سغد  .٠ٛغ٠اجی جغكی٢ ٠ی یاة٤غ ٦ام ٗؼوی٥ٙ ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ ك ةؼرؿی دٚی

 .گؼد٣غ ٠یکا٠ٜ ك امالح قغق صامٜ  ٦ام ٗؼوی٠٥ٛغ٠اجی،  ٦ام ٗؼوی٥از  ٦ا دادق

ك ؿپؾ گاـ  ق٨د ٠یةؼام گاـ ٦ام اٚغاـ: در ای٢ ٠ؼص٥ٞ اةحغا ٣ُؼی٥ ؿاظح٥  ریؽم ةؼ٣ا٥٠ .4

غاـ،   ٦ام قی٨قغ ة٥ د٣تاؿ جٕییؼات زؽیی در ج٨ا٣ ٠یای٢ گاـ ٦ا  .ق٨د ٠ی ریؽم ةؼ٣ا٦٥٠ام ٚا

٨٠ز٨د ا٣ساـ ١ّٜ ةغكف جٕییؼ در کٜ ةؼ٣ا٥٠ ةاقغ یا ای٤ك٥ گاـ ٦ا ة٥ د٣تاؿ زایگؽی٢ کؼدف یك 

 .زارم ةاقغ ٦ام قی٨ققی٨ق ٠ح٘اكت ة٥ زام 

 .گؼد٣غ ٠یقغق در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ازؼا  ریؽم ةؼ٣ا٥٠ازؼام گاـ ٦ام اٚغاـ: گاـ ٦ام  .5

غاـ،  ٦ا دادق آكرم ز١ِ .6 یی ٦ا دادقز٧ث ٣ُارت ةؼ جٕییؼ: پؾ از ازؼام گاـ ٦ام ٚا

غاـ را ٣ُارت  ق٨د ٠ی آكرم ز١ِ  .ک٤غ ٠یک٥ جٕییؼات صامٜ از ازؼام ٚا

غاـ را جسؽی٥،  .7 جسؽی٥، جضٞیٜ ك ارزقیاةی: در ای٢ ٠ؼص٥ٞ اٚغاـ پژكق، پیا٠غ ٦ا ك ٣حایر ٚا

 .ک٤غ ٠یجضٞیٜ ك ارزقیاةی 

چ٤غ اٝگ٨ ٦ام ٠عحٞ٘ی از زا٣ب ماصب ٣ُؼاف ةؼام اٚغاـ پژك٦ی ارائ٥ قغق اؿث، ا٠ا در ٦ؼ 

 ّتارج٤غ از: ٦ا آف٠كحؼکی كز٨د دارد ک٥ ةؼظب از  ٦ام كیژگی٠ض٨ر ٦ا ك  ٦ا آف٥١٦ 

ک٥ ص٥ٛٞ ٦ام امٞی  ک٤٤غ ٠یام جن٨ر  چؼظ٥جٛؼیتا ج١اـ ماصب ٣ُؼاف، اٚغاـ پژك٦ی را  .اٖٝ

غاریؽم ةؼ٣ا٥٠آف   .ـ ١ّٞی ك ارزیاةی ٣حایر اٚغاـ اؿث، ٚا
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جؼ ةیا٣سا٠غ جا جضٛٙ  ة٥ ج٧ْغ ةیف غج٨ا٣ ٠ی٠كارکث  .اٚغاـ پژك٦ی، ٠كارکث ز٨یا٥٣ اؿث .ب

 .جؼ گؼدد ٣حایر یا پیا٠غ٦ا آؿاف

پژك٦ف کی٘ی از ٚاةٞیث ا٣ٌْاؼ ةیف جؼم ةؼظ٨ردار  .اٚغاـ پژك٦ی، أٞب کی٘ی اؿث .ج

 .اؿث

 ژك٦ی:اؿاؿی در اٚغاـ پ ٦ام ٠٘ؼكو٥

غاـ پژك٦ی ١٦ا٤٣غ دیگؼ ركیكؼد ٦ام ٨٠ز٨د ٠حعنناف ٚائٜ ة٥ ٠٘ؼكواجی  در ركیكؼد ٚا

ای٢ ٠٘ؼكوات  .ةاقغ ٠یجاکیغ ای٢ ٠٘ؼكوات ةؼ ركش ق٤اؿی صاکٟ ةؼ اٚغاـ پژك٦ی  .ةاق٤غ ٠ی

 ّتارج٤غ از:

٤غ ٠ـائٜ ك ٠ككالجكاف را ٨٠رد ج٨ا٣ ٠یظ٨د ٠ْٟٞ ك ١٦كارا٣ف ة٧حؼ از ٦ؼ کؾ دیگؼ  -اٖٝ

 .ق٤اؿایی ٚؼار د٤٦غ

ک٥ ٠ـائٜ را، ظ٨د ق٤اؿایی ك درمغد  ق٣٨غ ٠ی٤٦گا٠ی ک٥ ٠ْٟٞ ك ١٦كارا٣ف جك٨یٙ  -ب

ؽایف  ٦ا آفکار  ادؼةعكیارزیاةی ك صٜ آف ةؼآی٤غ،   .یاةغ ٠یٗا

٤غ ة٥ یكغیگؼ ک١ك ج٨ا٣ ٠یاز ًؼیٙ کار گؼك٦ی ك ٠كارکحی، ٠ْٟٞ ك ١٦كارا٣ف ة٧حؼ  -ج

 .ک٤٤غ

 .ک٤غ ٠یک١ك  ام صؼ٥ٗك ١٦كارا٣ف در رقغ  کار گؼك٦ی ة٥ ٠ْٟٞ -د

١ْٞ٠اف چ٤ا٣چ٥ قعنا ة٥ ک٤غك کاك درةارق ٠ـائٜ ٠ؼة٨ط ة٥ كَایٖ قٕٞی ظ٨د 

ةپؼداز٣غ، ٣ـتث ة٥ آف كَایٖ آگا٦حؼ قغق ك در ا٣ساـ آف ک٨قف ةیكحؼم ١ّٜ ٠ی آكر٣غ 

 .#2005ك ١٦كاراف،  1$پ٨الرد

ؽایف   -٥ ٦ام ظ٨د را در ٨٠رد ٗؼآی٤غ یادد٦یک٥ جسؼة یاةغ ٠ی١ْٞ٠اف، كٚحی ١ّٞكؼدقاف ٗا

یكی از قؼایي الزـ ةؼام $ .یادگیؼم ةا ١٦كاراف دیگؼ در ٠یاف ةگػٝؼ٣غ ك ةا آ٣اف جتادؿ ٣ُؼ ١٣ای٤غ

اٚغاـ پژك٦ی در یك ٥ٌٛ٤٠ آ٨٠زش ك پؼكرش آف اؿث ک٥ ٗؼمحی ٗؼا٦ٟ ق٨د جا ١ْٞ٠اف ٦ٟ 

                                                           
1  .Pollard 
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٠كارکث  .#.١٦كاراف ٠ٌؼح ١٣ای٤غرقح٥ در آف ٥ٌٛ٤٠ ةح٨ا٤٣غ جسؼة٥ ٦ام جعننی ظ٨د را ةا 

ک٥  ق٨د ٠ی١ْٞ٠اف ٦ٟ ردیٖ ك ٦ٟ رقح٥ از ًؼیٙ اٚغاـ پژك٦ی در یك ًؼح پژك٦كی، ةاّخ 

ای٢ ا٠ؼ ة٥ ٨٣ة٥ ظ٨د ةؼ ١ّٞكؼد ١ْٞ٠اف ادؼ $آ٣اف اًالّات ك جسؼة٥ ٦ام ظ٨د را ٠تاد٥ٝ ١٣ای٤غ 

غاـ ة٥ ّتارت دیگؼ، ةایغ ١ْٞ٠اف را ة٥ ١٦٘كؼم ك جتادؿ  .ظ٨ا٦غ داقث جسؼة٥ ٦ا از ًؼیٙ ٚا

غاـ پژك٦ی ةؼام یاٗح٢ پاؿط ة٥ ای٢ ؿ٨اؿ ک٥ ی درةارق٠ذال  .پژك٦ی جك٨یٙ ٨١٣د# ةؼام  "ك ًؼح ٚا

 ."اف در درس ریاوی ؿاؿ چ٧ارـ دةـحاف چ٥ ةایغ کؼد؟آ٨٠ز دا٣فة٧ت٨د ١٣ؼق ٦ام ٣ا٨ٌٞ٠ب 

ؾ کارآ٠غ را در اظحیار ، ةؼظی از ١ْٞ٠اف كؿایٜ الزـ ةؼام جغری٦ا فاةا ج٨ز٥ ة٥ ا٠كا٣ات دةـح

غاـ پژك٦ی در ة٧ت٨د ٗؼآی٤غ  ٣غار٣غ ك ١٠ك٢ اؿث ا١ًی٤اف ظاًؼ آ٣اف ٣ـتث ة٥ ٨٠دؼ ة٨دف ٚا

ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ پیف ٗؼض، الزـ اؿث اةحغا ا١ًی٤اف ١ْٞ٠اف ٣ـتث ة٥ ٠٘یغ  .جغریؾ کا٦ف یاةغ

٣اگ٨ف ک٥ در ة٨دف ازؼام ًؼح اٚغاـ پژك٦ی، ّٞیؼٟٔ قؼایي جغریؾ ك كؿایٜ ک١ك آ٨٠زقی گ٨

١٦چ٤ی٢ اصحؼاـ ٠حٛاةٜ ١ْٞ٠اف ٣ـتث ة٥  .، زٞب ق٨دگیؼد ٠ی٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار  ٦ا آفدةـح

 .یادگیؼم ةایغ رّایث ق٨د -جسؼة٥ ٦ام گ٣٨اگ٨ف آ٣اف در ٗؼآی٤غ یادد٦ی

 ا١٦یث ك وؼكرت اؿح٘ادق از اٚغاـ پژك٦ی در جْٞیٟ ك جؼةیث:

 .غ ٨٠رد ظالم٥ کؼددر چ٤ ج٨اف ٠یا١٦یث ك وؼكرت اٚغاـ پژك٦ی را 

ک٥ اكٝی٢ کحاب  "را١٤٦ام ١ّٞی پژك٦ف در ١ّٜ "ٚاؿ١ی پ٨یا در کحاب ظ٨د جضث ٨٤ّاف 

جاٝیٖ قغق در ز٠ی٥٤ اٚغاـ پژك٦ی در ایؼاف اؿث، ا١٦یث ك وؼكرت اٚغاـ پژك٦ی را ة٥ م٨رت 

 ذیٜ ظالم٥ کؼدق اؿث:

 ٤٠اؿب جؼی٢ راق ةؼام صٜ ٠ـا٥ٝ اؿث

 ق٨د ٠یٜ ٠ـا٥ٝ ةاّخ امالح كوِ ٣ا ٨ٌٞ٠ب ك ص

ؽایی   ق٨د ٠یةاّخ ٨٣آكرم ك دا٣ف ٗا

ك  ق٣٨غ ٠ی٥١٦ دؿث ا٣غرکاراف كارد پژك٦ف  .ق٨د ٠یةاّخ دكرم از ٣عت٥ گؼایی 

 ق٨د ٠یپژك٦ف ة٥ م٨رت ا٠ؼم ٠٨١ّی 
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چ٨ف در ای٢ ركش ٦غؼ ٧٣ایی ة٧ت٨د ك ١ّٜ اؿث ك ٦ؼ  ق٨د ٠یةاّخ ٣ؽدیكی ٣ُؼی٥ ك ١ّٜ 

در ای٢ ركش ةیف از دیگؼ ركش ٦ا ٗام٥ٞ ٣ُؼ ك ١ّٜ  .گیؼد ٠ی ١ّٞی ٣یؽ ةؼ ة٤یاد ٣ُؼم ا٣ساـ

 .#1382$ٚاؿ١ی پ٨یا،    ق٨د ٠یکٟ 

١٦چ٤ی٢ در ٨٠رد ٣یاز آ٨٠زش ك پؼكرش ة٥ اٚغاـ پژك٦ی ةایغ گ٘ث: ای٢ ظٌؼ كز٨د دارد ک٥ 

جغریؾ ١ْٞ٠اف رٗح٥ رٗح٥ ة٥ ٨٣ّی ج٘كؼ زدایی جتغیٜ ق٨د، زیؼا ١ْٞ٠اف ٣تایغ ٠ا٤٣غ جك٤ـی٢ ٦ا 

م پژك٦كی ١ّٞی ةغا٤٣غ ك ٦ا یاٗح٥ظ٨د را ٠ؼ٨٦ف ةكار گیؼم ٚاٝتی یا ٠كا٣یكی  ام صؼ٨٥ٗیث ٦

یادگیؼم،  -در ٔیؼ ای٤ن٨رت، ركح آ٨٠زش ك پؼكرش ك یادد٦ی .جن٨ر ک٤٤غ ک٥ از ج٘كؼ ةی ٣یاز٣غ

ةا ج١اـ ك راز ك ر٠ؽ ٦ام قگ٘ث ا٣گیؽم ک٥ دارد، در ٠ْؼض كرقكـحگی ٚؼار ظ٨ا٦غ گؼٗث 

 .#1383$رئ٨ؼ، 

 وؼكرت پژك٦ف ٠ض٨رم در آ٨٠زش ك پؼكرش ك جؼةیث ٠ْٟٞ پژك٤٦غق

اٚحنادم، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی  م ج٨ؿ٣٥ْیؼكم ا٣ـا٣ی یكی از اؿاؿی جؼی٢ ٨ّا٠ٜ ٨٠دؼ در 

جس٧یؽ ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ة٥ ٧٠ارت ٦ا ك جعنل ٦ام ٨٠رد ٣یاز قٕٜ ك صؼ٥ٗ م  .٦ؼ کك٨رم اؿث

ك كاوش ك ٠تؼ٢٦ اؿث  ةاقغ ٠ی٠ٞی  م ج٨ؿ٥ْا٦غاؼ  را ق ٦ام رؿیغف ة٥ جؼی٢ ٧٠ٟظ٨د، یكی از 

ةا ج٨ز٥ ٣ٛف  .گیؼد ٠یک٥ جؼةیث ك ٧٠ارت آ٨٠زم ٣یؼكم ْٗاؿ زا٥ْ٠ در ةعف آ٨٠زش م٨رت 

٦ام ٠حْغد ١ْٞ٠اف در ک١ك ة٥ رقغ قعنیث ک٨دکاف، ٨٣ز٨ا٣اف ك ز٨ا٣اف، ا٣حعاب ك ا٣حٛاؿ 

٤ْث، ظغ٠ات ك کكاكرزم ا١٦یث ك م م٦ا ةعف٤ّامؼ ٗؼ٤٦گی ك جؼةیث ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ٠ا٦ؼ در 

وؼكرت ج٨ٛیث ركصی٥ جضٛیٙ در آ٣اف ك ٗؼا٦ٟ آكردف ةـحؼ الزـ ةؼام ازؼام پژك٦ف ة٥ دؿث 

 .ق٨د ٠ی١ْٞ٠اف ة٥ ظ٨ةی اصـاس 

در پژك٦ككغق جْٞیٟ ك جؼةیث  1375در ًؼح ٠ؼة٨ط ة٥ ةؼ٣ا٥٠ ٠ْٟٞ پژك٤٦غق ک٥ در ؿاؿ 

 گی ٠ْٟٞ ٨٠ارد زیؼ ٠ٌؼح قغق اؿث:ج٧ی٥ قغق اؿث در ٨٠رد ا١٦یث ك وؼكرت پژك٤٦غ

ك ٣حایر پژك٦ف در ٧٣ایث ج٨ؿي ٠ْٟٞ ة٥ کار گؼٗح٥ ظ٨ا٦غ  ٦ا یاٗح٥اٖٝ# ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ك٥ 

 قغؼ چ٥ ة٧حؼ ک٥ ظ٨د ٠ْٟٞ ة٥ پژك٦ف ةپؼدازد
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ةیف از دیگؼاف در ٠ْؼض ؿ٨اؿ آ٨٠زقی اؿث، پؾ ة٧حؼ اؿث ةؼام پاؿعگ٨  # ٠ْٟٞب

 ا٥ٝ گؼددة٨دف، ظ٨د درگیؼ پژك٦ف ك صٜ ٠ـ

ك ٨٣آكرم ك  ق٨د ٠ی، چارق یاب ق٨د ٠یك ةا٤ٝغق  ک٤غ ٠یپ# ٠ْٟٞ و٢١ پژك٦ف رقغ 

 یاةغ ٠ی٨٣ز٨یی اقا٥ّ 

، ةٞك٥ از پایی٢ ك ج٨ؿي ق٨د ١یت# در پژك٦ف در ١ّٜ ٣حایر از ةاال یا ةیؼكف از کالس مادر ٣

 گؼدد ٠یظ٨د ٠ْٟٞ ك ١٦كاراف ك دیگؼ ٠كارکث ک٤٤غگاف صامٜ 

 گیؼد ٠یة٨یی ١ّٞی ة٥ ظ٨د  ث# پژك٦ف ر٣گ ك

 ق٨د ٠یج# ٣حایر صامٜ از جٕییؼات کا٠ال کارةؼدم 

٠ْٟٞ ٨ْٞ٠ـ ك امالح آف ٣یؽ ة٥ ؿؼّث ك ج٨ؿي ظ٨د  م كؿی٥ٞچ# کارایی جضٛیٙ ظیٞی زكد ة٥ 

 ق٨د ٠ی٠ْٟٞ ا٣ساـ 

 ک٤غ ٠یح# در ٗؼای٤غ جضٛیٙ ٦ؼزا ٠ْٟٞ مالح ةغا٣غ جٕییؼ ٦ام الزـ را ا١ّاؿ 

د پژك٤٦غق ٣تاقغ ١٠ك٢ اؿث ٣ـتث ة٥ ٣حایر جضٛیٛات دیگؼاف كاک٤ف خ# اگؼ ٠ْٟٞ ظ٨

 .#٠1382ذتث ٣كاف ٣غ٦غ $ماٗی، 

غاـ پژك٦ی و٢١ ٠٘یغ كاِٚ قغف  ک٥ ةؼظاؿح٥ از ٠ـائٜ ٠ـحٛیٟ ك ٨ٗرم ك  ٦ا یاٗح٥در ٚا

ك ةغی٨٤ؿی٥ٞ ةی٤ف ك ا٣غیك٥ ١ّٞی در ةغ٥٣  یاةغ ٠یوؼكرم ١ْٞ٠اف اؿث، ظ٨د ٠ْٟٞ رقغ 

٠ْٟٞ پژك٤٦غق کـی اؿث ک٥ در ز٠ی٥٤  ق٨د ٠یگ٘ح٥  .ق٨د ٠یرش ز٣غق ك ْٗاؿ آ٨٠زش ك پؼك

پؾ اگؼ ٦ؼ ٠ْٟٞ  .#1379$ٚاؿ١ی پ٨یا،  ق٨د ٠یظ٨د در کالس ةا ٠ـائٜ درگیؼ  ام صؼ٥ٗ

پژك٤٦غق درمغد صٜ ٠ككٜ آ٨٠زقی ك جؼةیحی کالس ظ٨د ةاقغ، پیكؼق آ٨٠زش ك پؼكرش، ةا٤ٝغق 

 .ظ٨ا٦غ رٗث ظ٨ا٦غ قغ ك رك ة٥ جكا٠ٜ ك جْاٝی

غاـ پژك٦ی ة٥ ١ْٞ٠اف ٨٠زب جٕییؼ ًؼز ج٘كؼ ك 2007$ ٠1گاس #، ٠ْحٛغ اؿث آ٨٠زش ٚا

 .گؼدد ٠ی ٦ا آفآ٨٠زقی  ٦ام قی٨ق١ْٞ٠ی ك  ام صؼ٥ٗ ٦ام ٧٠ارتقی٨ق کارقاف ك ٣یؽ ج٨ؿ٥ْ 
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؛ ٦ام ٧٠ارتجضٛیٛات آ٨٠زقی ٣كاف دادق اؿث ک٥ ٗؼآی٤غ اٚغاـ پژك٦ی ٨٠زب ارجٛاء ٨٠دؼ 

، 2دارٝی٤گ ؛1،2007اؿحؼی٤گؼ$ .گؼدد ٠یؼ، صٜ ٠ـئ٥ٞ ك ٧٠ارت ١ّٞی ١ْٞ٠اف جضٛیٙ، ج٘ك

2009# 

 اقسام پػٍّی هكبضکتی هؼلوبى

 جْؼیٖ اٚغاـ پژك٦ی ٠كارکحی:

، وؼكرم اؿث جا ة٥ ای٢ ٣كح٥ اقارق ق٨د "اٚغاـ پژك٦ی ٠كارکحی"ٚتٜ از پؼداظح٢ ة٥ جْؼیٖ 

 از Participatory Action Research; PRA)امٌالح $ک٥ ٠حعنناف ٢ٗ، در ةؼاةؼ 

 .امٌالصات؛ اٚغاـ پژك٦ی ٠كارکحی، جضٛیٙ در ١ّٜ ٠كارکحی، اؿح٘ادق کؼدق ا٣غ

غاـ پژك٦ی ٠كارکحی ةیاف ٠ی دارد ک٥ اٚغاـ پژك٦ی 1382ٚاؿ١ی پ٨یا $ #، در جْؼیٖ ٚا

ؼاد درگیؼ در یك ٠ـئ٥ٞ ك ةؼام صٜ یا کا٦ف آف  ٠كارکحی ٨٣ّی جضٛیٙ اؿث ک٥ ج٨ؿي ظ٨د ٗا

 .ـ ٠ی گیؼدا٣سا

: ک٤٤غ ٠ی#، در جْؼیٖ اٚغاـ پژك٦ی ٠كارکحی ای٢ گ٥٣٨ ٠ٌؼح 2006$ 3کی١ؽ ك ٠ك جگارت

اٚغاـ پژك٦ی ٠كارکحی ٗؼآی٤غ زـث ك ز٨م ٤٠ُٟ ٠كارکث ةؼام ٠كعل کؼدف یك ٨٠ْٚیث 

 .اة٧ا٠ات آف اؿث  ٣ا٠ْی٢ ك ک٨قف ةؼام کا٦ف یا رِٗ 

غاـ پژك٦ی ٠كارکحی ةؼام ٠ْ  ١ٞاف:ا٦غاؼ ك كیژگی ٦ام ٚا

#، ؿ٥ ٦غؼ ١ّغق اٚغاـ پژك٦ی ٠كارکحی ةؼام ١ْٞ٠اف ّتارج٤غ از؛ 2006از ٣ُؼ ٠ك جاگارت $

 .ك ة٤ا کؼدف ٗؼ٤٦گ صؼ٥ٗ ام در ٠یاف ١ْٞ٠اف جؼةیث ١ْٞ٠اف پژك٦كگؼ، پیكتؼد ٦غ٧ٗام ٠غرؿ٥

#، در ظن٨ص ركش جضٛیٙ اٚغاـ پژك٦ی ٠كارکحی، گـحؼش ٧٠ارت ٦ا یا ركیكؼد 1380آیؽاؾ $

ك صٜ ٠ـائٜ ةا اؿح٘ادق از کارةؼد ٠ـحٛیٟ ركش ٦ا ك ٧٠ارت ٦ا در ٠ؼاکؽ آ٨٠زقی ك  ٦ام زغیغ

ك ة٥ دؿث آكردف اًالّات ةؼام اؿح٘ادق در ٠ضیي ٦ام کارم ك  یا ٠ضیي ٦ام كاْٚی ك قٕٞی
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دا٣ـح٥  PARدادف آ٨٠زش و٢١ ظغ٠ث ة٥ کار٤٠غا٣ی ک٥ درگیؼ کار ٦ـح٤غ را از ز٥ٞ١ ا٦غاؼ 

ةیاف ٠ی دارد: پژك٦ف  #٥1382 ٦غؼ از اٚغاـ پژك٦ی ٠كارکحی، ٠ٞكی $٦ٟ چ٤ی٢ در ز٠ی٤ .اؿث

در ای٤سا ة٥ ٤ْ٠ام آ٣چ٥ در دا٣كگاق ٦ا ك ٠ؼاکؽ ّاٝی ا٣ساـ ٠ی پػیؼد ك ٠ؼاصٜ كیژق ك پیچیغق ام 

ةٞك٥ ٠ٛن٨د، ةؼرؿی راق ٦ام گ٣٨اگ٨ف ١٠ك٢ ةؼام جٕییؼ كوْیث ٣ا٨ٌٞ٠ب ٨٠ز٨د  .دارد، ٣یـث

ؼاد درگیؼ د  .ر آف ٠ـئ٥ٞ در ٠ضیي ٦ام کارم ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ٠ؼاصٜ ؿادق اؿثج٨ؿي ظ٨د ٗا

غاـ پژك٦ی ٠كارکحی ّتارج٤غ از:  ٧٠ٟ جؼی٢ كیژگی ٦ام ٚا

غاـ پژك٦ی ٠كارکحی، ٨١ْ٠ال ٗؼدم ک٥ ٠ككٜ دارد، ظ٨د پژك٦كگؼ اؿث ك ٣ٛف  در .1 ٚا

ا ة٥ ٨ًر گاـ ة٥ اف رآ٨٠ز دا٣ف٠ذال اك ٠ككالت ٠ٌا٥ْٝ دا٣ف  .امٞی پژك٦كی ٣یؽ ة٥ ٧ّغق اكؿث

گاـ در ٨ًؿ ٠غجی ٠ْی٢ ك ةا اؿح٘ادق از ؿازكکار ٦ام گ٣٨اگ٨ف پژك٦كی، ٨٠رد ک٤غكکاك ٚؼار 

 .د٦غ ٠ی

١ّٞی از ا٣ٌْاؼ  ٦ام ركشاٚغاـ پژك٦ی ٠كارکحی#، در ٠ٛایـ٥ ةا ؿایؼ ٣گؼ $١ّٜ  جضٛیٙ .2

 .#1382پػیؼم ك ٚاةٞیث ا٣ٌتاؽ ةاالیی ةؼظ٨ردار اؿث $صـ٢ زادق،

ؼاد درةارق  ای٢ در .3 کالس درس یا $ ک٤٤غ ٠یی ک٥ در آف کار ٦ای ٨٠ْٚیث٨٣ع پژك٦ف، ٗا

٣ُاـ ٦ا#، ة٥ جضٞیٜ ٦ام ا٣حٛادم دؿث ٠ی ز٤٣غ ك ٦ٟ چ٤ی٢ پژك٦كگؼ ٣ـتث ة٥ صؼ٥ٗ ظ٨د 

 .#1383رئ٨ؼ، ّٞی $ .٣گؼش ّی٤ی ة٥ دؿث ٠ی آكرد ك كیژگی ٦ام آف را ٠ی ق٤اؿغ

ك ق٨ا٦غ ٠حكی ةؼ اّغاد یا ة٥ ّتارت دیگؼ، ک١ّی  ٦ا دادقای٢ قی٨ق الزـ ٣یـث ک٥ ٥١٦  در .4

ا٧َار ٣ُؼ ١٦كاراف، ١ْٞ٠اف دیگؼ ٠غارس، اكٝیا ك ٠حعنناف ٢ٗ جاییغم ةؼ امالح ك جٕییؼ  .ةاق٤غ

 .اؿث

#، ٨ٗایغ اٚغاـ پژك٦ی گؼك٦ی را ةؼام ١ْٞ٠اف ای٢ گ٥٣٨ ةیاف 2009$ ٠1یچٜ ك ١٦كاراف

اف، ارجتاط ٤٠اؿب ةا كاٝغی٢ آ٨٠ز دا٣ف٧ام ٗؼدم : ٠غیؼیث ة٧حؼ کالس، کكٖ ج٘اكجا٣غ کؼدق

                                                           
1 Mitchell & et al 
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اف ك کكٖ ٠ككالت آ٨٠ز دا٣فاف، ج٨ؿ٥ْ ك گـحؼش ١٦كارم ك ٠كارکث ٠یاف ٠ْٟٞ ك آ٨٠ز دا٣ف

 .افآ٨٠ز دا٣فآ٨٠زقی 

غاـ پژك٦ی گؼك٦ی در ةؼ٣ا٥٠ درؿی جؼةیث ٠ْٟٞ، 2010$ 1چ٨م #، ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ازؼام ٚا

١ؼی٢ ١ّٞی ١ْٞ٠ی، ایساد ا١ًی٤اف ك اّح١اد ة٥ ك ؿاظث دا٣ف جعننی، ج گیؼم قك٨٠ٜزب 

 .گؼدد ٠ی٣٘ؾ در جغریؾ 

 

 گیطی ًتیجِثحث ٍ 

٣حیس٥ گؼٗث ک٥ ا١٦یث ك وؼكرت اٚغاـ پژك٦ی ك جس٧یؽ  ج٨اف ٠یةاج٨ز٥ ة٥ ٠ٌاٝب ةیاف قغق 

 -١ْٞ٠اف ة٥ ای٢ ٧٠ارت ة٥ ٨ُ٤٠ر ٠ؼجِ٘ ؿاظح٢ ٠ككالت ك ٠ـایٞی ک٥ ًی زؼیاف یادد٦ی

ا٠ا در ای٢ ز٠ی٥٤ چاٝف  .، كاوش ك ٠تؼ٢٦ اؿثآیغ ٠یدرس ك ٠غرؿ٥ پیف  یادگیؼم در کالس

ة٥ ٣ُؼ ٠ی  .ةؼ٣ا٥٠ ٦ایی ک٥ در ای٢ ز٠ی٥٤ كز٨د دارد ةا ٠ككالجی رك ة٥ ركؿث .٦ایی ٠ٌؼح اؿث

آ٨٠زش ك جس٧یؽ ١ْٞ٠اف در راة٥ٌ ةا ای٢ ٧٠ارت كز٨د دارد، از  م ز٠ی٥٤رؿغ ٠ككالجی ک٥ در 

# کاؿحی در جؼكیر ك جتٞیٓ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ك ١٦چ٤ی٢ کاؿحی در 1382$ ماٗی .٥١٦ ٠ك٨٧د جؼ اؿث

ةؼ٣ا٥٠ ٦ام آ٨٠زقی را از ز٥ٞ١ ٠ككالت ةؼ٣ا٥٠ ٦ام اٚغاـ پژك٦ی ١ْٞ٠اف ةؼ ٠ی ق١ؼد ك آق٤ایی 

غاـ پژك٦ی را ة٥ ٨٤ّاف یكی از را٦كار ٦ام  ١ْٞ٠اف در ٠ؼاکؽ جؼةیث ٠ْٟٞ ك و٢١ ظغ٠ث ةا ٚا

ركش اٚغاـ پژك٦ی ز٠ی٥٤ را ةؼام ٦ؼ چ٥ د١ؼ ةعف جؼ قغف ٗؼای٤غ  .دا٣غ ٠یارجٛام ای٢ ةؼ٣ا٥٠ 

ِ ة٥ قغت  .یادگیؼم در ٠ضیي آ٨٠زقی ٗؼآ٦ٟ ٠ی ؿازد -یادد٦ی ١٦چ٤ی٢، ای٢ ركش در كٚا

 .١٣ایغ ٠ی٠ضیي ك ٗىام آ٨٠زقی را جتغیٜ ة٥ ٗىام پ٨یا، ْٗاؿ ك ةا ٣كاط 
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 اضايِ پیكٌْبزّب:

غاـ ٦ام دكرق در ک٤٤غق قؼکث ١ْٞ٠اف ک٥ ٨١ْ٠ال آ٣سا از  ةؼ ٦ا دكرق ای٢ جأدیؼ پژك٦كی ٚا

 دكرق ق٨د ٠ی پیك٧٤اد ٝػا ک٤٤غ ٠یاّالـ  ج٨ز٥ ٚاةٜ را ظ٨د پؼكرقی ك آ٨٠زقی ارجٛاء ٧٠ارج٧ام

 .گؼدد ٠یاٝؽا ٦ا آف در قؼکث ك صی ًؼا ١ْٞ٠اف کٞی٥ ةؼام ٠ػک٨ر ٦ام

ةؼ  جأکیغ ةا دةیؼ ؼةیثج ك ٠ْٟٞ جؼةیث ٦ام دكرق در امٞی درس یك ٨٤ّاف ة٥ پژك٦ی اٚغاـ

 .گؼدد ارائ٥ آف کارةؼدم ك ١ّٞی ز٤ت٥ ٦ام

 آدار جؼی٢ ٧٠ٟ از یادگیؼم ٦ام ٠ح٨٤ع قی٨ق ةكارگیؼم ك یادگیؼم ٠ـائٜ صٜ ك جكعیل

 یك ًی ق٨د ٠ی پیك٧٤اد .ة٨دق اؿث آ٨٠زقی ٦ام ٧٠ارت ة٧ت٨د ةؼ پژك٦ی اٚغاـ ٦ام دكرق ٠ذتث

 اظحیار در آ٨٠زقی زؽكات کحاب یا م٨رت ة٥ ك ٠ـح٤غؿازم ١ْٞ٠اف جسؼةیات پژك٦كی ًؼح

 .گیؼد ٚؼار دةیؼاف ك ١ْٞ٠اف ؿایؼ
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