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ٍاکبٍی تجبضة هؼلوبى زض تسضيؽ تطثیت ثسًی زض هساضؼ اثتسايی
٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:
ز٦ؼا کؼ٠ی ، 1رص١ث ا ٥ٝظـؼكم ك پؼكی ٢اص١غم
2

3

چکیسُ
٦غؼ امٞی پژك٦ف صاوؼ كاکاكم جسارب ١ْٞ٠اف درس جؼةیث ةغ٣ی ك جؼؿی ٟچكٟا٣غاز ای٢
درس در دكرق اةحغایی از زةاف ١ْٞ٠اف ٠یةاقغ .ركیكؼد جضٛی ،ٙجضٞی٠ ٜضح٨ام کی٘ی ك ركش آف
جضٞی٠ ٜضح٨ام ٠ى٣٨١ی اؿث .زا٥ْ٠م آ٠ارم ای ٢پژك٦ف را ١ْٞ٠اف درس جؼةیث ةغ٣ی دكرق
اةحغایی ق٧ؼ ١٦غاف جككی٠ ٜید٦غ .ةا اؿح٘ادق از ركش ٥٣٨١٣گیؼم ٦غٗ٤١غ ٘٦ث  ْٟٞ٠ا٣حعاب
قغ٣غ .دادق٦ا ةا اؿح٘ادق از ٠ناصت٣ ٥ی ٥١ؿاظح٤١غ زِ١آكرم قغ .جضٞی ٜدادق٦ا ةؼ اؿاس
جئ٨رم ز٠ی ٥٤ام ك ًی ؿ٠ ٥ؼص ٥ٞکغگػارم ةاز٠ ،ض٨رم ك ا٣حعاةی ا٣ساـ قغ٣غ .دادق٦ا ٨٧٘٠ـ
پؼدازم ك در ًتٛات ّ١غق کغگػارم قغ٣غ٣ .حایر پژك٦ف در دك  ٥ٝ٨ٛ٠کٞی كوْیث ٨٠ز٨د
ّ$غـ ا٠كا٣ات٣ ،یاز٦ام دا٣فآ٨٠زاف ك دیغگاق ٠غیؼاف ك ١ْٞ٠اف ٠غرؿ #٥ك كوْیث ٨ٌٞ٠ب
$ج٨ز ٥ةٌ٠ ٥اْٝات جٌتیٛی در ز٠ی ٥٤جؼةیث ةغ٣ی ،اٗؽایف ز٠اف ،اظحناص ؿا٦ ٢ٝام كرزقی ك
ٗىام ایٗ ،٢١ؼ٤٦گ ؿازم ك ایساد آگا٦ی ،اؿحعغاـ ١ْٞ٠اف آق٤ا ة ٥ا٨٠ر جؼةیحی ك جغریؾ#
ةغؿث آ٠غ.
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هقسهِ
ّ ٜٛؿا ٟٝدر ةغف ؿا ٟٝاؿث .ای ٢زْ٠ ٥ٞ١ؼكؼ از زاف الؾ اؿث ک ٥قؼط  ٟ٧٠دؿث یاٗح ٢ة٥
قعنیث ٠حْادؿ را داقح ٢ةغ٣ی ؿا٠ ٟٝیغا٣غ .جض ٙٛای ٢ا٠ؼ  ٟ٧٠را در کسا ك ج٨ؿي چ٥
قؼایٌی ةایغ ٚاة ٜصن٨ؿ دا٣ـث؟
ا٠ؼكزق ركا٣ك٤اؿاف ْ٠حٛغ٣غ ک ٥كرزش یكی از ّ٨ا ٜ٠امٞی ؿاز٣غق ٤٠ف ا٣ـاف اؿث ك
١٦چ٤یْ٠ ٢حٛغ٣غ ک ٥كرزش ك ةازم پی٣٨غ ج٤گاج٤گی ةا رقغ ك جكا ٜ٠قعنیث ک٨دؾ دار٣غ ك اك
را ة٠ ٥ؼص ٥ٞآگا٦ی ازح١اّی ٠یؼؿا٣غ ٚ$ؼق ظا٣ی ك ایغق ٨ٝیی .#1394 ،جؼةیث ةغ٣ی ك كرزش ة٥
ّ٨٤اف یكی از ٣یاز٦ام وؼكرم ز٨اٛ٣ ِ٠ف ٠ؤدؼم در جض ٙٛا٦غاؼ ك ةؼ٣ا٦ ٥٠ام ازح١اّی ٦ؼ
زا٥ْ٠ام دارد .ای ٢پغیغق دارام کارکؼد٦ام ٠حْغدم ة٨دق ك ةا ؿایؼ پغیغق ٦ام ازح١اّی ارجتاط
ك جْا ٜ٠زیادم دارد .کارکؼد٦ام ازح١اّیٗ ،ؼ٤٦گی ،ة٧غاقحی ،آ٨٠زقی ك ؿیاؿی ای ٢پغیغق را از
ؿایؼ پغیغق ٦ا ٠ح١ایؽ ؿاظح ٥ك در ةـیارم از کك٨ر٦ام ج٨ؿْ٥یاٗح ٥ةؼ٣ا٥٠ریؽم زاْ٠ی در ز٧ث
١٦ا٤٦گی ك ارجتاط آف ك ٣یؽ جض ٙٛا٦غاؼ ك ةؼ٣ا٦٥٠ام آ٨٠زقی ك پؼكرش از ًؼی ٙآف ةٜ١ّ ٥
آ٠غق اؿث .ةـیارم از ا٦غاؼ جؼةیحی در كرزش ٦ا ك ةازم ٦ا ٘٧٣ح ٥اؿث ،از ًؼی ٙةازم ك كرزش
ة ٥م٨رت آ٨٠زش ٠ـحٛی ٟك ٔیؼ٠ـحٛی٠ ٟیج٨اف ة٦ ٥غؼ ٦ام اؿاؿی جْٞی ٟك جؼةیث ١٦چ٨ف
رقغ اةْاد زـ١ا٣یّٛ ،ال٣ی ،ازح١اّیّ ،اً٘ی ك اظالٚی دؿث یاٗث .ة٤اةؼای ٢كرزش ك جؼةیث
ةغ٣ی ة ٥كاؿٌ ٥ارائ ٥آ٨٠زش ٦ام ٠ـحٛی ٟك ٔیؼ٠ـحٛی ٟآف در دكرق صـاس اةحغایی ك دیگؼ
ٛ٠اًِ جضنیٞی وؼكرت ك ا١٦یث ظامی دارد $یا٨ٚجی ك ١٦كارف.#1392،
جؼةیث ةغ٣ی قا ٜ٠جغریؾ ك کـب دا٣ف ّٞ١ی اؿث ٠ا٤٣غ دا٣ف چگ ٥٣٨ا٣ساـ دادف
٧٠ارت٦ام صؼکات ٠عح ٖٞك ١٦چ٤ی ٢ة٨٤ّ ٥اف دا٣ف ُ٣ؼم یْی ٢آگا٦ی از ٨ٚا٣ی ،٢اؿحؼاجژ ی٧ا
ك .دا٣ف درةارق ای٤ك ٥ةغف چگ ٥٣٨کار ٠یك٤غ ك دا٣ف در ارجتاط ةا رقح٦٥ایی ٠ا٤٣غ ٗیؽی٨ٝ٨ژم
كرزقی ،ةی٠٨كا٣یك ك١٦ ...چ٤یّ ٢الكق ةؼ ای٦٢ا ةؼ٣ا٦٥٠ام جؼةیثةغ٣ی ٗؼمحی ةؼام جؼةیث
ازح١اّی ،ؿال٠حی ،زیتایی ق٤اؿی ك جؼةیث اظالٚی را ٗؼا٠ ٟ٦یک٤غ $دری #200،٨آ٨٠زش ك
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پؼكرش ةا ا١٦یث ةعكیغف ک١ی ك کی٘ی ة ٥جؼةیث ةغ٣ی ٠یج٨ا٣غ در  ٥١٦ؿٌ٨ح جضنیٞی ّالكق
ةؼ جا٠ی ٢ك جى١ی ٢ؿال٠ث زا ٥ْ٠قا٨ٝدق كرزش کك٨ر را پیریؽم ک .٢درس جؼةیث ةغ٣ی ك
كرزش ةعف ؿاز٣غق در ةؼ٣ا٦ ٥٠ام آ٨٠زقی ٠غارس ك كؿی ٥ٞك ركقی ةؼام جا٠ی ٢ؿال٠حی،
٣كاط ك جْادؿ ٦یسا٣ی ك جؼةیث ازح١اّی اؿث $م١غم ك ١٦كارف.#1392،
ز٧ا٣یاف ك ٗعارم  #1391$در پژك٦كی ةا ّ٨٤اف ةؼرؿی ّ٨ا٨٠ ٜ٠دؼ در اٗؽایف ادؼةعكی
ؿاّث ٦ام درس جؼةیث ةغ٣ی در ٠غارس اةحغایی از دیغگاق ١ْٞ٠اف ة ٥ای٣ ٢حایر دؿث یاٗح٤غ
ک٨ّ ٥ا٨٠ ٜ٠دؼ در اٗؽایف ادؼةعكی ؿاّح٧ام درس جؼةیث ةغ٣ی ٠غارس اةحغایی ّتارت اؿث از
ّ٨ا ٜ٠آ٨٠زقیّ ،ا٠ ٜ٠غیؼیحی ،روایث ك ّال٤٠ ٥ٚغم ١ْٞ٠اف ك كؿای ٜک١ك آ٨٠زقی .ک٨ام ك
پیحؼز  #2008$در پژك٦كی ةا ّ٨٤اف ٧٠ارت٦ا ،اؿحؼاجژی٧ا ،كرزش ك ٠ـئٝ٨یث پػیؼم ازح١اّی:
ةازق٤اؿی جؼةیث ةغ٣ی٠ ،غ٧ٝام ٠عح٘ٞی از جغریؾ جؼةیث ةغ٣ی را در ركیكؼدم ارائ٠ ٥ید٦غ ک٥
ٚادر ٠یـازد ةؼ٣ا ٥٠درؿی از ًؼیّ ٙالئ ٙدا٣فآ٨٠زاف درگیؼ ق٨د .ای ٢ركیكؼد یك ٠٨١ّ ْٟٞ٠ی
را از ًؼی ٙج٨ؿْ ٥صؼٗ٥ام ٤٠اؿب اةؽارم ةؼام ارائ ٥یك ةؼ٣ا ٥٠جؼةیث ةغ٣ی ةا کی٘یث ةاال
پیك٧٤اد ٠یغ٦غ ک١٦ ٥چ٤ی٠ ٢س٠ ْٟٞ٠ ٥ّ٨١حعنل جؼةیث ةغ٣ی را در ٦ؼ دك  ٌِٛ٠اةحغایی ك
٠ح٨ؿٌ ٥را کا٠ ٜ٠یک٤غ .م١غم ك ١٦كارف  #1392$در پژك٦كی ةا ّ٨٤اف آؿیبق٤اؿی ةؼ٣ا٥٠
درؿی جؼةیث ةغ٣ی دكرق ٠ح٨ؿٌ ٥ةؼاؿاس جئ٨رم کالی ٢در ق٧ؼ ج٧ؼاف ة ٥ای٣ ٢حایر دؿث
یاٗح٤غ ک ٥دةیؼاف ٨ٌٞ٠ةیث ةؼ٣ا ٥٠درؿی جؼةیث ةغ٣ی دكرق ٠ح٨ؿٌ ٥را در صغ زیاد ك دا٣فآ٨٠زاف
٨ٌٞ٠ةیث ةؼ٣ا ٥٠درؿی جؼةیث ةغ٣ی دكرق ٠ح٨ؿٌ ٥را در صغ ک ٟجض ٙٛارزیاةی کؼدقا٣غ٦ .ارد٢٠
ك ٠ارقاؿ  #1990$در پژك٦كی كوْیث جؼةیث ةغ٣ی در ٠غارس کك٨ر٦ام ز٧اف ةا ص١ایث
ک١یح ٥ةی ٢اٞٞ١ٝی ا١ٝپیك ةؼرؿی ٨١٣د٣غ٣ .حایر ای ٢پژك٦ف ٣كاف ٠یغ٦غ ک ٥در کك٨ر٦ام
٠ػک٨ر ة ٥درس جؼةیث ةغ٣ی ة٨٤ّ ٥اف یكی از درؿ٧ام امٞی ج٨ز ٥قغق ا٠ا ٤٠اةِ ك ا٠كا٣ات الزـ
ةؼام ج٨ؿْ ٥ای ٢درس ٗؼا٣ ٟ٦گؼدیغق اؿث $ز٨ادم پ٨ر ك ١٦كاراف.#1385،
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ز٨ادم پ٨ر ك ١٦كاراف  #1385$در پژك٦ف ظ٨د ةا ّ٨٤اف ًؼاصی ك اّحتار ةعكی اٝگ٨م
٨ٌٞ٠ب ةؼ٣ا ٥٠درؿی جؼةیث ةغ٣ی دكرق اةحغایی ایؼاف ،اٝگ٨م ٨ٌٞ٠ب ةؼام درس جؼةیث ةغ٣ی ةا
ركیكؼد ةؼ٣ا٥٠ریؽم اؿحؼاجژیك ًؼاصی قغ .در ای ٢ركیكؼد ج٨ز ٥ة ٥چك ٟا٣غاز ،ةیا٣ی٠ ٥ا٨٠ریث ك
ام٨ؿ صاک ٟةؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿی از ٣كات ةؼزـح ٥آف ٠یةاقغ ک٤ّ ٥امؼ ةؼ٣ا ٥٠درؿی ةؼاؿاس
ركیكؼد ٗؼاگیؼ ٠ض٨رم ك ج٨ز ٥ةّ ٥الی ٙك ٣یاز٦ام دا٣فآ٨٠زاف قك ٜگؼٗح ٥اؿث .ای ٢اٝگ ٨ةا
ج٘ٞی ٙص٨زق ٦ام ٠ؼجتي ةا ةؼ٣ا ٥٠درؿی ّ٤امؼ را٦تؼدم ك ّ٤امؼ اؿاؿی ةؼ٣ا ٥٠درؿی جؼةیث
ةغ٣ی در ٠غارس جض ٙٛظ٨ا٦غ یاٗث.
یا٨ٚجی ك ١٦كاراف  #1392$ةا ّ٨٤اف ركیكؼد ج٘ٞیٛی در ةؼ٣ا ٥٠درؿی جؼةیث ةغ٣ی ٌِٛ٠
اةحغایی ة٣ ٥حایر دؿث یاٗح٤غ ک ٥از ُ٣ؼ ٠حعنناف ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ؤ٦ ٥٘ٝام ةؼ٣ا٥٠ریؽم درؿی
٠یح٨اف ةؼ٣ا ٥٠درؿی جؼةیثةغ٣ی را ة ٥م٨رت ج٘ٞیٛی ج٧ی ٥ك جغكی٨١٣ ٢د١٦ .چ٤ی ٢از ُ٣ؼ
٠حعنناف ةا ج٨ز ٥ةّ ٥ا ٜ٠ز٤ـیث ك ٠یؽاف ٨٠اٗٛث ٠یح٨اف ةؼ٣ا ٥٠درؿی جؼةیةغ٣ی را ة ٥م٨رت
ج٘ٞیٛی ج٧ی ٥ك جغكی ٢کؼد .ةا ج٨ز ٥ةّ ٥ا ٜ٠ؿاة ٥ٛجغریؾ ك جْا ٜ٠ؿّ ٥ا ٜ٠ج٧ی ٥ةؼ٣ا ٥٠درؿی
جؼةیث ةغ٣ی ة ٥م٨رت ج٘ٞیٛی از ُ٣ؼ ٠حعنناف اظحالؼ ُ٣ؼ كز٨د دارد.
ةا ج٨ز ٥ة ٥پژك٦ف٦ام م٨رت گؼٗح ٥پیؼا٨٠ف درس جؼةیثةغ٣ی در ةاب ا١٦یث آف ا٠ا در
٠غارس ْٗٞی ةاز  ٟ٦قا٦غ کٌ٘ٝ ٟی ك ٧٠س٨ریث ای ٢درس ٦ـحی٦ ،ٟؼ چ٤غ ای ٢ا٠ؼ در
ؿاؿ٦ام اظیؼ ةا پیكؼٗث٦ام ظ٨ةی در ظن٨ص زػب ٠حعنناف ك اٌّام ا٠كا٣ات ك ١٦چ٤ی٢
ًؼح٦ایی در ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زقی ای ٢درس دیغق قغق اؿث ا٠ا در ٠ؼص ٥ٞازؼا ٛ٣اص زیادم دیغق
قغق ك ای ٢درس ٣ح٨ا٣ـح ٥ة ٥صغ ٨ٌٞ٠ب ظ٨د ٣ؽدیك ق٨د.

ضٍـ
ای ٢پژك٦ف ةا ركیكؼد کی٘ی ا٣ساـ قغق اؿث .را٦تؼد ة٥کارگؼٗح٥قغق در ای ٢پژك٦ف جضٞیٜ
٠ضح٨ام ٠ى٣٨١ی اؿث١٦ .افً٨ر ک ٥ةؼاف ك کالرؾ  #2006$اقارقکؼدقا٣غ ،جضٞی٠ ٜضح٨ام
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٠ى٣٨١ی ٤٠اؿبجؼی ٢ركش ةؼام ق٤اظث ،جضٞی ٜك گؽارش اٝگ٦٨ام ٨٠ز٨د در دادق٦ام کی٘ی
اؿث .ای ٢ركش ٥٣ج٧٤ا ةؼام ق٤اظث قتك ٥ارجتاًی ٠ىا٠ی ٢ك اؿحعؼاج اٝگ٤٠ ٨اؿب اؿث ةٞك٥
ةؼام ٤ْ٠ا ةعكیغف ة ٥دادق٦ا ،اؿحعؼاج ًتٛات ك ٦٥ٝ٨ٛ٠ام امٞی ك ایساد ؿاظحار ؿٞـ٠ ٥ٞؼاجتی
٣یؽ اةؽار ٤٠اؿتی ٠یةاقغ .ةارک٨س ْ٠حٛغ اؿث ک ٥جضٞی٠ ٜضح٨ا ة٤ْ٠ ٥ام جضٞی١ّٞ ٜی پیا٧٠ام
ارجتاًی اؿث .از ُ٣ؼ كم ای ٢ركش کا٠ال ّ١ٞی اؿث ك ةا كز٨د زا ِ٠ة٨دف از ُ٣ؼ ٠ا٦یث
٣یاز٤٠غ جضٞیٞی دٚی ٙك ٤٠حُ ٟاؿث ٝ٨٦$ـحی٠ ،حؼز ٟؿاالرزادق ا٠یؼم #1391،در ٗؼای٤غ
اؿح٘ادق از ركش جضٞی٠ ٜضح٨ام ٠ى٣٨١ی در جضٛی ٙصاوؼ ،اةحغا گ٘حگ٦٨ام وتي قغق ة٥م٨رت
٠ح ٢یا ٨٣قحار در آ٠غ٣غ ،ؿپؾ ٦٥ٝ٨ٛ٠ام امٞی ةؼ اؿاس ؿؤاالت ًؼاصی قغق ٠كعل قغ٣غ.
در گاـ ةْغ ،در ٛ٠اة٦ ٜؼ کغاـ از ؿؤاالت ،پاؿط٦ا ك ُ٣ؼات ٦ؼ کغاـ از قؼکثک٤٤غگاف دتث قغ
ك در ٧٣ایث پؾ از كاکاكم ،جضٞی ٜك ٛ٠ایـ ٥پاؿط٦ا٠ ،ىا٠ی٠ ٢كحؼؾ از ةی ٢آف٦ا اؿحعؼاج
قغ .ةؼام دریاٗح ٢دیغگاق٦ا ،ةا اؿح٘ادق از ركش  ٥٣٨١٣گیؼم ٦غٗ٤١غ ،قف ٘٣ؼ از ١ْٞ٠اف جؼةیث
ةغ٣ی  ٌِٛ٠اةحغایی ق٧ؼ ١٦غاف ا٣حعاب قغ٣غ٣ .حایر کغکػارم ك جضٞی٠ ٜىا٠ی ٢در زغاكؿ  1ك
 2اقارق قغق اؿث.
جسٍل قوبضُ 1

ک١ت٨د ا٠كا٣ات ؿعث اٗؽارم
ا١٦یث كؿای ٜكرزقی در ٠غرؿ٥
ّغـ ج٤اؿب ةؼ٣ا ٥٠ةا ا٠كا٣ات
ّغـ ج٤اؿب جْغاد كؿای ٜةا جْغاد دا٣فآ٨٠زاف
كاةـح ٥ة٨دف ازؼام ٦ؼ ٧٠ارت ة ٥ا٠كا٣ات
 ٨ٕٝةؼظی ًؼح٦ا ة ٥ظاًؼ ٣ت٨د ا٠كا٣ات
٣ت٨د صغا ٜٚكؿای ٜةؼام كرزش
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ٗٛغاف ؿا ٢ٝكرزقی ٤٠اؿب

ٗىام ٣ا٤٠اؿب در ٠غرؿ٥

وؼكرم ٣ت٨دف ك ا١٦یث ٣غادف ة ٥اظحناص ؿا٢ٝ
اؿحا٣غارد ٣ت٨دف آؿ٘اٝث صیاط ٠غرؿ٥
جادیؼ قؼایي ز٨م ةؼ كرزش ك ٠ضغكد ؿاظح ٢آف
٠ح٤اؿب ٣ت٨دف صیاط ةا ج٨ز ٥ة ٥ظي کكی ز٠ی٢
اّحؼاض دةیؼاف ؿایؼ دكرس ة ٥ؿؼكمغا در صیاط ٠غرؿ ٥در ز٣گ
كرزش
ّغـ ای٤١ی ٗىام كرزش ك صیاط
ج١ای ٜظیٞی زیاد ةچ٦ ٥ا ة ٥ای ٢درس

اؿحٛتاؿ ٚاة ٜج٨ز ٥دا٣فآ٨٠زاف

كاک٤ف ّنتی ك ٣اراصحی ةچ٦ ٥ا ة ٥جٌْیٞی درس

اةحغایی از جؼةیث ةغ٣ی

درظ٨اؿث زتؼا٣ی ةؼام جٌْیٞی ركز٦ام ١٦ؼاق ةا كرزش
٠عا٘ٝث ةا ٦ؼ ٨٣ع ةؼ٣ا ٥٠ام ة ٥زؽ كرزش در ای ٢ؿاّث
ک ٟا١٦یث ة٨دف ای ٢درس از دیغ ةؼظی ١ْٞ٠اف

راصث ة٨دف ای ٢درس از دیغگاق

آؿاف جٛٞی کؼدف جغریؾ ای ٢درس از دیغگاق ؿایؼ دةیؼاف

١ْٞ٠اف

٠غیؼ ٠غرؿ ٥ةْ٨٤اف ٗؼد جادیؼ گػار در ارزش ٚائ ٜقغف ةؼام جؼةیث ک ٟارزش ة٨دف جؼةیث ةغ٣ی از
ةغ٣ی

دیغگاق ٠غیؼاف ٠غارس

در اك٨ٝیث ٣ت٨دف كرزش از دیغ اکذؼ ٠غیؼاف
در ظ٨اؿث ٠ـحٛی٠ ٟغیؼ ةؼام دادف درز ٥ظیٞی ظ٨ب ة٥
دا٣فآ٨٠زاف ١٠حاز ةؼاؿاس ؿایؼ دركس
ا١٦یث ٣غادف ةْٗ ٥اٝیث٦ام ٗ٨ؽ ةؼ٣ا ٥٠در ٠غارس

ّغـ ج٨ز ٥ةْٗ ٥اٝیث٦ام ٗ٨ؽ

صػؼ ٠ـاةٛات ة ٥ظاًؼ ّغـ ة٨دز٥

ةؼ٣ا٥٠

صػؼ ةؼظی ْٗاٝی٧ام ٗ٨ؽ ةؼ٣ا ٥٠ة ٥ظاًؼ رؿیغگی ة ٥جغریؾ
ٝؽكـ اٝگ ٨گیؼم از کك٨ر٦ام پیكؼٗح ٥در ز٠ی ٥٤جؼةیث ةغ٣ی

ج٨ز ٥ةٌ٠ ٥اْٝات جٌتیٛی در

ج٨ز ٥کك٨ر٦ام دیگؼ ةٗ ٥ىا ك ا٠كا٣ات كرزقی

ز٠ی ٥٤جؼةیث ةغ٣ی

اٗؽایف ز٠اف جؼةیث ةغ٣ی ك جْغاد زٞـات در ٘٦ح٥

اٗؽایف ز٠اف

دادف اظحیار ة ٥جْیی ٢ز٠اف ٤٠اؿب ةؼام ای ٢درس
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ٝؽكـ ج٨ز ٥ةیكحؼ ة ٥ز٠اف ةّٞ ٥ث ّٛی٠ ٟا٣غف ةؼظی ةؼ٣ا٦ ٥٠ا

اظحناص یك ؿا ٢ٝصغا ٜٚدر یك  ٥ٌٛ٤٠ك ةؼام چ٤غ ٠غرؿ٥

اظحناص ؿا٦ ٢ٝام كرزقی ك

ج٨ز ٥ة ٥صغا ٜٚاؿحا٣غارد٦ام ز٠ی ٢ك ای٤١ی آف

ٗىام ای٢١

ج٨ز ٥ة ٥ؿا٧٤ٝام ؿؼپ٨قیغق ظن٨ما ةؼام دظحؼ٦ا
ًؼح ایغق ایی ةؼام جك٨ی١ْٞ٠ ٙاف ك کار٤٠غاف ةؼ ام ج٨ز ٥ة ٥ایٗ ٢ؼ٤٦گ ؿازم ك ایساد آگا٦ی
درس از ًؼی ٙا٠حیاز یا ٠ـاةات كرزقی
ةؼگؽارم کالؿ٧ام و ٢١ظغ٠ث ةؼام ٠غیؼاف ٠غارس
ؿع٤ؼا٣ی در ا٣س٧٤١ام اكٝیا ك ٠ؼةیاف ز٧ث اٗؽایف آگا٦ی
ج٨ز ٥مغا ك ؿی١ا ك دیگؼ رؿا٦ ٥٣ا ة ٥كرزش ك صى٨ر كرزقكاراف
صى٨ر ْ٠اكف جؼةیث ةغ٣ی در ٠غارس ك ا٣ساـ ْٗاٝیث ٗ٨ؽ ةؼ٣ا ٥٠ك
٠ـاةٛات
اؿحعغاـ ١ْٞ٠ا٣ی ظالؽ ك ّال٤٠ ٥ٚغ ای ٢رقح٥

اؿحعغاـ ١ْٞ٠اف آق٤ا ة ٥ا٨٠ر

ٝؽكـ ج٨ز ٥ة ٥آز٨٠ف ّٞ١ی در ٠ناصت٥

جؼةیحی ك جغریؾ

ج٨ز ٥ة ٥ؿال٠ث َا٦ؼم ك ةغ٣ی  ْٟٞ٠كرزش در ةغك اؿحعغاـ
آ٨٠ظح ٢صؼٗ ٥جغریؾ ك ٠تاصخ جؼةیحی ةٗ ٥ارغ اٝحضنیالف
دا٣كگا٦ی ٔ$یؼ از جؼةیث #ْٟٞ٠
ّغـ ا٣گیؽق ك ّال ٥ٚکاٗی ةی١ْٞ٠ ٢اف ای ٢درس

وْٖ جؼةیث صؼٗ٥ام در ةی٢

ّغـ آق٤ایی ةا ٗؼای٤غ جغریؾ ك جْا ٜ٠ةا دا٣فآ٨٠زاف در ةی١ْٞ٠ ٢اف
١ْٞ٠اف جازق كارد
کاٗی ٣ت٨دف جعنل مؼؼ در ز٠ی ٥٤جؼةیث ةغ٣ی
٣غاقح ٢ظالٚیث ك جتغی ٜج٧غیغ٦ا ةٗ ٥ؼمح٧ا
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جسٍل قوبضُ 2
٠ؤ٦ ٥٘ٝا
ّغـ ا٠كا٣ات ك كؿای ٜكرزقی
ٗىام ٣ا٤٠اؿب در ٠غرؿ٥

اةْاد
ّغـ

ا٠كا٣ات

٦٥ٝ٨ٛ٠ا
ؿعث

اٗؽارم

اؿحٛتاؿ ٚاة ٜج٨ز ٥دا٣فآ٨٠زاف اةحغایی از جؼةیث ةغ٣ی
رقغ ٨٦ش صؼکحی ك ّاً٘ی دا٣فآ٨٠زاف
راصث ة٨دف ای ٢درس از دیغگاق ١ْٞ٠اف
ک ٟارزش ة٨دف جؼةیث ةغ٣ی از دیغگاق ٠غیؼاف ٠غارس
ّغـ ج٨ز ٥ةْٗ ٥اٝیث٦ام ٗ٨ؽ ةؼ٣ا٥٠

٣یاز ٗؼاگیؼاف

كوْیث

٨٠ز٨د
دیغگاق ٠غیؼ ك ١ْٞ٠اف
٠غرؿ٥

ج٨ز ٥ةٌ٠ ٥اْٝات جٌتیٛی در ز٠ی ٥٤جؼةیث ةغ٣ی

كوْیث

اٗؽایف ز٠اف

٨ٌٞ٠ب

اظحناص ؿا٦ ٢ٝام كرزقی ك ٗىام ای٢١

ا٣حُارات ١ْٞ٠اف

ٗؼ٤٦گ ؿازم ك ایساد آگا٦ی
اؿحعغاـ ١ْٞ٠اف آق٤ا ة ٥ا٨٠ر جؼةیحی ك جغریؾ

يبفتِّب
ةْغ از جضٞی ٜدادق٦ام ة ٥دؿث آ٠غق از ٠ناصت ٥ةا ١ْٞ٠اف ك ُ٣ؼ ظ٨ا٦ی از آ٣اف درةارق جسارب
ظ٨د در درس جؼةیثةغ٣ی ك ةیاف ا٣حُارات از ای ٢درس٠ ،ح٠ ٢ناصت ٥جضٞی ٜقغ ك یاٗح٦٥ام
صام ٜاز جضٞی٣ ٜكاف داد ک ٥كوْیث ای ٢درس ة ٥دك صیٌ ٥کٞی كوْیث ٨٠ز٨د ك ٨ٌٞ٠ب از
ُ٤٠ؼ ١ْٞ٠اف ٚؼار ٠یگیؼد .ک ٥كوْیث ٨٠ز٨د ظ٨د قاٛ٣ ٜ٠اط ٨ٚت ك وْٖ جسؼة ٥قغق ای٢
درس در ٠غرؿ٠ ٥یتاقغٛ٣ .اط ٨ٚت ای ٢ةؼ٣اْٞٗ ٥٠ی ظ٨د قا ٜ٠اؿحٛتاؿ دا٣فآ٨٠زاف از درس
ة ٥ؿتب جعٞی ٥ا٣ؼژم ك ک١ك ة ٥رقغ ٨٦ش صؼکحی ك ٧٠ارت٦ام ازح١اّی آف ٠یتاقغْٟٞ٠ .
دا٣كس٨م ق١ارق $ :1ةچ٦ ٥ا از ای ٢درس ٗ٨ؽ اْٝادق اؿحٛتاؿ ٠یک٤٤غ ك اگؼ ة٦ ٥ؼ دٝیٞی اكف ركز
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جٌْی ٜةكٗ ٥ؼدام اكف ركز ةؼام درس جؼةیث ةغ٣ی جٛاوام زتؼا٣ی دار٣غ ك ة١ْٞ٠ ٥اف دیگ٥
ازازق ١٣یغف صحی دق دٚی ٥ٛاز کالس رك ة ٥ج١ؼی ٢دركس ٨٠رد ُ٣ؼ اك٧٣ا اظحناص ةغ٤٦غ.#
 ْٟٞ٠ق١ارق $ :5دا٣فآ٨٠زاف اگ ٥كرزش ک٤٤غ ظیٞی ؿؼصاٝحؼ٣غ ك ز٠ا٣ی ک ٥از دكراف اةحغایی ةا
كرزش ؿؼكکار داقح ٥ةاق٤غ ٨٦ش صؼکحی ك ازح١اّی اك٧٣ا رقغ ٠یك ،٥٤جسؼة ٥ةؼد ك ةاظث رك
یاد ٠یگیؼ٣غ ك ٠یح٤٣٨غ کار٦ام قعنیك٨ف رك ظ٨دق٨ف ا٣ساـ ةغ٤٦غ ك در ٠ضیٌ٧ام ق٨ٞغ ٟ٦
ج٘اكج٧ام ٗؼدم رك ةتی٤٤غ ك  ٟ٦ظ٨ب ارجتاط ةؼٚؼار ک٤٤غ .#قؼکث درکالس٦ام درس جؼةیث
ةغ٣یّ ،الكق ةؼ ٗؼمحی ک ٥ةؼام یادگیؼم در ز٠ی٦ ٥٤ام ة٧غاقحی ك دا٣ف ة ٥كز٨د ٠ی آكرد،
ْٚ٨٠یث ك ٗىام الزـ را ةؼام ج٘ؼیضات ؿا٣ ٟٝیؽ ایساد ٠یک٤غ .دا٣فآ٨٠زا٣ی ک ٥در ً٨ؿ ٘٦ح ٥ة٥
ا٣ساـ ةؼ٣ا٦ ٥٠ام درؿی دیگؼ ٠كٕ٨ؿ ا٣غ ك از ٨٣قح،٢
گ٨ش دادف ك ظ٨ا٣غف ظـح ٥قغقا٣غ٣ ،یاز ة ٥یك ْٗاٝیث ج٘ؼیضی ٤٠اؿب ةؼام ٗ٨ؽ ةؼ٣ا٥٠م
ظ٨د دار٣غ قؼکث در كرزش ك آ٠ادگی ةغ٣ی کالس٦ام جؼةیث ةغ٣ی ،ة٨٤ّ ٥اف یك ْٗاٝیث ظ٨ش
آی٤غ ةؼام دا٣فآ٨٠زاف ٠ضـ٨ب ٠یق٨د ٦٨٣٨٠$ارد  2009ة ٜٛ٣ ٥از ر٠ىا٣ی#1389،
ٗىام ٣ا٤٠اؿب در ٠غرؿ ٥ك ّغـ ا٠كا٣ات كرزقی ة٨٤ّ ٥اف ٛ٣اط وْٖ در صیٌ ٥ا٠كا٣ات
ؿعث اٗؽارم از ؿ٨م ١ْٞ٠اف ٌ٠ؼح ٠یكغ ْٟٞ٠ ،ق١ارق $ :1در درس جؼةیث ةغ٣ی صؼؼ اكؿ را
ا٠كا٣ات ٠غرؿ٠ ٥یز٣غ ك ٨٣ع ةازم ك ْٗاٝیث ةـحگی ة ٥ا٠كا٣ات دارد ٠غرؿ٥ام ک ٥ؿا ٢ٝك اؿحعؼ
دارق ةا ٠غرؿ٥ام کٛٗ ٥ي ج٨پ دارق ظیٞی ٗؼؽ ٠یك ،٥٤اٝتح ٥ةؼظی ٠غارس ةاالق٧ؼ ظ٨ة٤غ
قٌؼ٣ر ك یا ا٠كا٣ات ج٤یؾ ك ةغ٠ی٤ح٨ف دار٣غ ا٠ا ٠ ٥١٦غارس ةؼظ٨ردار ٣یـح٤غ ْٟٞ٠ .#ق١ارق :2
٠$كك ٜای٤ساؿث ک ٥در یك ٠غرؿ٠ ٥ذال ةع٨ام ةغ٠ی٤ح٨ف کار ک٤ی  8جا راکث دارم ك چ٤غجا
ج٨پ ك ٦ؼ کالؿی  35اٝی ٘٣ 36ؼ ک ٥ج٤اؿتی ةی٤ك٨ف ةؼٚؼار ٣یـث ك  ٢٠ةایغ ٦ؼ چ٤غ دٚی٥ٛ
ز٠اف ةگیؼـ ک ٥١٦ ٥ةح٤٣٨غ ةازم ک٤٤غ ک ٥در ای ٢م٨رت ةچ٦ ٥ا  ٟ٦ظیٞی راوی ٣یـح٤غ ك
ج١ای ٜدار٣غ ک ٥ؿاّات زیادم رك ةا كؿی٦ ٥ٞا ٠كٕ٨ؿ ةاق٤غ .#ةضخ ٗىام آ٨٠زقی ة٨٤ّ ٥اف یك
ّ٤نؼ در ةؼ٣ا ٥٠درؿی ٌ٠ؼح اؿث ك ٠یح٨ا٣غ ةؼ ّٞ١كؼد ای٠ ٢س ٥ّ٨١جادیؼ گػار ةاقغ ة ٥ظن٨ص
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در ز٠ا٣ی ک ٥زؽك وؼكریات ازؼام یك ةؼ٣ا ٥٠درؿی ةاقغ ا٠ا جؼةیث ةغ٣ی در ّ ٜ١ةا ةا ای٢
٠ـا٨٠ ٟ٧٠ ٥ٝاز ٥اؿث ك از كز٨د ٗىام ٤٠اؿب ك درظ٨ر ٠ضؼكـ اؿث ةؼاؿاس گ٘ح١ْٞ٠ ٥اف در
ای ٢ةارق صحی ای ٢وؼكرت در ؿاظث یك ٠غرؿ٣ ٥ادیغق گؼٗح ٥قغق اؿث ْٟٞ٠ .ق١ارق ٥١٦$ :5
زام د٣یا ز٠ا٣ی ک ٥ی٠ ٥غرؿ٠ ٥یـاز٣غ ٠ذ ٜؿؼكیؾ ة٧غاقحی ک ٥وؼكرم ٦ـث ك ةایغ ؿاظح٥
ةك ٥ؿا ٢ٝكرزقی  ٟ٦وؼكرم اؿث ا٠ا در ٠غارس ٠ا ظتؼم از ٗىام كرزقی ٣یـثْٟٞ٠ .#
ق١ارق $ :3ظیٞی از ًؼح٦ام ظ٨ب آ٨٠زش ك پؼكرش ة ٥ظاًؼ ٣ت٨د ٗىا ك ا٠كا٣ات ٠ ٨ٕٝیك٥
٠ذً ٜؼح ق٤ا ةؼام ؿاؿ ؿ٨ـ اةحغایی.#
دیغگاق ْٗٞی صاک ٟةؼ٠غرؿ ٥از زا٣ب ٠غیؼاف ك ١ْٞ٠اف ك كاٝغی٤ی ک ٥ةْ٨٤اف ذیْ٘٤اف ُ٣اـ
آ٨٠زقی ةا ای ٢ؿیـح ٟدر ارجتاط ٦ـح٤غ ًی ای ٢ؿا٧ٝا جٕییؼاجی ٣ـتث ةٚ ٥ت ٜداقح ٥ا٠ا
١٦چ٤اف ای ٢دیغ ةا صؼکحی ک٤غ ك ةا صٍ٘ ٗام ٥ٞاز ٨ٌٞ٠ةیث ٣ـتث درس جؼةیث ةغ٣ی ٚؼار
دارد .ةا كركد ٠حعنناف جؼةیث ةغ٣ی ة ٥ای ٢ص٨زق ك كَایٖ ٠كعل ك جْؼیٖقغق آ٣اف ای ٢درس
ةیكحؼ ة ٥رؿ١یث ق٤اظح٠ ٥یك٨د ا٠ا ١٦چ٤اف از ؿ١ث ةؼظی دةیؼاف کارم راصث جٛٞی ٠یك٨د.
 ْٟٞ٠ق١ارق $ :2ةؼظی از ١ْٞ٠اف ٠یگ٨ی٤غ ظ٨قتضاٝح٨ف چ٨ف کارج٨ف ظیٞی راصح ،٥در صاٝی ک٥
اگ ٥اك٧٣ا ةا یك کالس ٘٣ 35ؼق ٨٠از ٥ا٣غ ٠ا ةا ک٠ ٜغرؿ ٥ك  450دا٣فآ٨٠ز ؿؼكکار داری ٟك در
٨٠رد  ٥١٦اك٧٣ا ةایغ ُ٣ؼ ةغی ٟك ٗؼـ پؼ ک٤ی ٟك کار ّٞ١ی ا٣ساـ ةغی ْٟٞ٠ .#ٟق١ارق ١ْٞ٠$ :3اف
دیگ ٥از پكث پ٤سؼق ٣گاق ة ٥صیاط ٠یك٤٤غ ك ٠یگ ٢ق١ا کارج٨ف راصح ٥در صاٝی ک١٣ ٥یغك٢٣
 ْٟٞ٠جؼةیث ةغ٣ی ةایغ در قؼایي ز٨م ٠ح٘اكت در گؼ٠ا ك ؿؼ٠ا کار٦ام ّٞ١ی رك د٣تاؿ ک .#٥٤از
اَ٧ارات ١ْٞ٠اف چ٤ی ٢صام٠ ٜیكغ ک٠ ٥غیؼاف در ا١٦یث دادف ةٛ٣ ٥ف جؼةیث ةغ٣ی در
٠غارس زایگاق كیژق ام دار٣غ چ٤ا٣چ ٥ةیاف ٠یغاقح٤غ  ْٟٞ٠$ق١ارق ٠ :6غیؼ اكٝی ٢کـی اؿث ک٥
ةؼام درس ق١ا ارزش ٚائ٠ ٜیك٨د ،ةـحگی دارد ک ٥راةٌ ٥اش ةا كرزش چگ ٥٣٨ةاقغ ةعؼظی از
٠غیؼاف مؼاصحا اّالـ ٠یك٤٤غ ک ٥كرزش ةؼام آف٦ا در اك٨ٝیث ٣یـث ك ةؼظی  ٟ٦از ٠ا ٠یع٨ا٤٦غ
ک ٥ارزقیاةی ةچ٦ ٥ا از ای ٢درس را ٌ٠اة ٙپیكؼٗث در دركس دیگؼ ةـ٤سی ٟك اگؼ ١٠حاز ٦ـح٤غ
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٠ا  ٟ٦درز ٥ظیٞی ظ٨ب ة ٥آف٦ا ةغ٦ی ٟدر صاٝی ک١٦ ٥اف دا٣فآ٨٠ز ١٠ك ٢اؿث ٦یچ صؼکث
كرزقی را ة ٥درؿحی ا٣ساـ ٣غ٦غ.#
یكی از ٨٠اردم دیگؼ ک١ْٞ٠ ٥اف ای ٢درس اقارق داقح٤غ ٛ٣ف  ْٟٞ٠ك جادیؼ ةـؽایی اؿث ک٥
ایٛ٣ ٢ف ةؼ ٗؼای٤غ ك ٣حیس ٥ای ٢درس دارد .از ّ٨اٛٗ٨٠ ٜ٠یث  ْٟٞ٠جؼةیث ةغ٣ی ٠یح٨اف ة ٥ای٢
ّا ٜ٠اقارق کؼد :آ٠ادگی ةغ٣ی ك ٧٠ارت٦ام ٤٠اؿب  ،ْٟٞ٠آق٤ایی ةا ام٨ؿ جك٤یكی ،جاکحیكی ك
٨ٚا٣ی ٢كرزق٧ام ٠عح ،ٖٞآق٤ایی ةا ظن٨میات زـ١ی ك ركا٣ی دا٣فآ٨٠زاف ،آق٤ایی ةا ام٨ؿ
ّ١ٞی ج١ؼی ،٢آق٤ایی ةا قی٨ق٦ام ٠ح٨٤ع یادد٦ی-یادگیؼم
 ْٟٞ٠ق١ارق $ :1دا٣فآ٨٠زاف ١ْٞ٠اف درس جؼةیث ةغ٣ی را ظیٞی دكؿث دار٣غ ك ارجتاط
ّاً٘ی ظ٨ةی ةا آف ةؼٚؼار ٠یـاز٣غ ك ای٤ساؿث ک ْٟٞ٠ ٥ةا م١ی١ی قغف ةا آف٦ا ٠یح٨ا٣غ در
دكرم از ٗىام ٠عؼب ٠سازم ك ٨٠اد ٠عغر ك رم آكردف ة ٥كرزش ك ٣كاط ؿٚ ٟ٧اة ٜج٨ز٧ی
داقح ٥ةاقغ ْٟٞ٠ .#ق١ارق $4ةا كز٨د ای٤ك٠ ْٟٞ٠ ٥یح ٥٣٨ظیٞی جادیؼ گػار ةاق ٥ا٠ا ةُ٣ ٥ؼـ
١ْٞ٠اف زغیغ جؼةیث ةغ٣ی رك کكح٤غ چؼا ک ٥ةا ّك٣ ٙی٠٨غ٣غ ك مؼٗا ٠ؼؾ ای ٢رقح ٥کاٗی
٣یـث اك٧٣ا دؿ ة ٥جغریؾ ك کالس ١٣یغ٤٦غ ْٟٞ٠ .#ق١ارق ١ْٞ٠$ :6اف زغیغ زكد ظـح٠ ٥یك٣٨غ
ك چ٨ف دركس جؼةیحی رك ٣ ٟ٦ع٣٨غ٣غ از ارجتاط ةا دا٣فآ٨٠زاف ٝػت چ٤غا٣ی ١٣یتؼ٣غ ٠ا از اكؿ در
ؿیـح ٟجؼةیث  ْٟٞ٠ة٨١٧ف اٛٝا قغق ک١ْٞ٠ ٥یغ ك دركس دیگ ٥ام رازِ ة ٥جغریؾ ظ٣٨غی.#ٟ
 ٥ٝ٨ٛ٠اقارق قغق ك ٨٠رد جاکیغ ١ْٞ٠اف ةّ٨٣ ٥ی جؼؿی ٟكوْیث ٨ٌٞ٠ب ای ٢درس ك یا
را٦كار٦ایی ةؼام ةؼكف ركٗث از ٛ٣اط وْٖ كوْیث ٨٠ز٨د ة٨د ك ای ٢ا٣حُارات قا :ٜ٠ج٨ز ٥ة٥
ٌ٠اْٝات جٌتیٛی در ز٠ی ٥٤جؼةیث ةغ٣ی ،اٗؽایف ز٠اف ،اظحناص ؿا٦ ٢ٝام كرزقی ك ٗىام
ایٗ ،٢١ؼ٤٦گ ؿازم ك ایساد آگا٦ی ،اؿحعغاـ ١ْٞ٠اف آق٤ا ة ٥ا٨٠ر جؼةیحی ك جغریؾ ٠یتاقغ.
 ْٟٞ٠ق١ارق ٠$ :1ا ةایغ ة ٥کك٨ر٦ام دیگ٣ ٥گاق ک٤ی ٟک ٥در ای ٢ز٠ی ٥٤چ ٥پیكؼٗح٧ایی داقح٤غ ك
ةح٣٨ی ٟاز ٛ٣اط ٠ذتحك٨ف اؿح٘ادق ک٤ی٠ ،ٟذال یكـاؿ ٠ـاةٛات پارا١ٝپیك در یك ٠غرؿ ٥در پك٢
ةؼگؽار قغ ك ای٣ ٢ك٨ف ٠یغق اكف ٠غرؿ ٥چٛغر ٗىام كرزقی داقح ٥ک ٥ج٣٨ـح٠ ٥یؽةاف ای٢
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٠ـاةٛات ةاق$#٥ةُ٣ ٥ؼـ ای ٢ؿاّث ْٗٞی امال ز٨اةگ٨م ا٦غاؼ ك رؿاٝح٧ام ای ٢درس ٣یـث ك
٠ا١٣یغك٣ی ٟدر ای ٢ؿاّث ک ٟةایغ آ٨٠زش ةغی ،ٟةؼام ٠ـاةٛات آ٠ادق ک٤ی ،ٟکار ؿال٠حی ا٣ساـ
ةغی ٟك ..ةایغ ز٠اف ای ٢درس صغا ٜٚة ٥ؿ ٥زٞـ ٥در ٘٦ح ٥اٗؽایف پیغا کٌ٠ .#٥٤اْٝات جٌتیٛی
ةؼ٣ا ٥٠درؿی جؼةیث ةغ٣ی از ُ٣ؼ ز٠ا٣ت٤غم ٣كاف ٠یغ٦غ ک ٥در ٛ٠اًِ ٠عح ٖٞجضنیٞی
دا٣فآ٨٠زاف صغا ٜٚدكةار در ٘٦ح ٥در کالؿ٧ام كرزش قؼکث ٠یك٤٤غ ك ز٠ا٣ی ٣یؽ ة ٥ة ٥كرزش
١٦گا٣ی ك متضگا٦ی اظحناص دارد .اٗؽایف ز٠اف آ٨٠زش درس جؼةیث ةغ٣ی  ٥٣ج٧٤ا ةؼام جا٠ی٢
٣یاز٦ام زـ١ا٣ی دا٣فآ٨٠زاف ٘٠یغ اؿث ةٞك٨٠ ٥زب اٗؽایف ا١٦یث ای ٢درس از ُ٣ؼ كاٝغی ٢ك
٠غیؼاف ٠غارس ك در ٣حیس ٥ةاّخ ةاالرٗح ٢ؿٌ٨ح دا٣ف ّ٠٨١ی در ای ٢ز٠ی ٥٤ظ٨ا٦غ قغ
٠$ض١غم#1389،
 ْٟٞ٠ق١ارق $ :3ای٤١ی در كرزش صؼؼ اكؿ را ٠یؽ٣غ صغا٦ ٜٚا ةؼام ٗىام ٦ؼ ٠غرؿ٥
رّایث ق٨د ك ای٤ك ٥آؿ٘اٝث صیاط یكغؿث ك ای ٢١ةاقغ جا ةچ٦ ٥ا ةا ظیاؿ راصث ك ةغكف آؿیب
دیغگی كرزش ک٤٤غ ْٟٞ٠ #ق١ارق $ :5ؿا٧٤ٝام كرزقی كاْٚا كازب اؿث ٠عن٨ما ةؼام دظحؼاف
ک ٥در ظارج از ٠غرؿ٣ ٥یؽ ا٠كاف صى٨ر در ٠كا٧٣ام كرزقی ةؼایكاف ٠ضغكدجؼ اؿث ،اگؼ ٦ؼ
٠غرؿٚ ٥ادر ة ٥ؿاظث ؿا٣ ٢ٝیـث صغا ٜٚیك ؿا ٢ٝةؼام یك  ٥ٌٛ٤٠ك چ٤غ ٠غرؿ ٥در ُ٣ؼ
گؼٗح ٥ق٨د ْٟٞ٠ #ق١ارق $ :6در ق٧ؼم ٠ذ١٦ ٜغاف از آةاف ٠اق ٨٦ا ؿؼد اؿث ك ٝؽكـ ؿا ٢ٝةؼام
كرزش ظیٞی صؾ ٠یك٨د ْٟٞ٠ #ق١ارق ١٧٠$ :4حؼ از اٚغا٠ات آ٨٠زش ك پؼكرش ٗؼ٤٦گ ؿازم از
ًؼی ٙرؿا٦ ٥٣ا ك آگا٦ی دادف ة ٥كاٝغی ٢ك ٠غیؼاف اؿث چؼاک ٥اگؼ آف٦ا وؼكرت ای ٢درس را
٠ح٨ز ٥ق٣٨غ ٠یح٨ا٤٣غ ٚغ٧٠ایی ٨٠دؼ در راق رؿیغف ة٨ٌٞ٠ ٥ٌٛ٣ ٥ب ةؼدار٣غ ْٟٞ٠ .#ق١ارق :3
$ز٠اف ٠ا آز٨٠ف كركدم ةـیار ؿعث ة٨د ةُ٣ ٥ؼ ةایغ ٤٦گاـ ٠ناصت١ّٞ ٥ی٠ ،ناصتٞ١ّ ٥ی  ٟ٦از
١ْٞ٠اف ة ٜ١ّ ٥آیغ ك ٧٠ارت٦ام زـ١ا٣ی ك كرزقی آ٣اف ؿ٤سیغق ق٨د ْٟٞ٠ .#ق١ارق ْٟٞ٠$ :6
٦ام درس جؼةیث ةغ٣ی ةایغ ةا صؼٗ١ْٞ٠ ٥ی ك جغریؾ  ٟ٦در ک٤ار جعنل آق٤ا ةاق٤غ ك ّكٙ
ة ٥جغریؾ در اك٨ٝیث ةاقغ جا مؼؼ جعنل در ای ٢رقح ،٥ةُ٣ ٥ؼـ اٗؼادم ک ٥از جؼةیث ْٟٞ٠
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كارد ٠غرؿ٠ ٥یك٣٨غ ة ٥دٝی ٜگػرا٣غف كاصغ٦ایی ا٨٠ر جؼةیث آگا٦ا٥٣جؼ ك ةا ّال ٥ٚةیكحؼم ّٜ١
٠یک٤٤غ.

ثحث ٍ ًتیجِگیطی
ةؼاؿاس ٣حایر ة ٥دؿث آ٠غق از پژك٦ف صاوؼ دیغگاق ١ْٞ٠اف جؼةیث ةغ٣ی را در  ٥ٝ٨ٛ٠کٞی كوِ
٨٠ز٨د ك ٨ٌٞ٠ب در ای ٢درس ٠یج٨اف ٚؼار داد .در كوْیث ٨٠ز٨د ای ٢درس در دكرق اةحغایی
ّغـ ا٠كا٣ات ؿعث اٗؽارم ك دیغگاق صاؾ ةؼ ٠غرؿ٠$ ٥غیؼ ك دیگؼ ١ْٞ٠اف #ة٨٤ّ ٥اف ٛ٣اط
وْٖ ای ٢درس دیغق قغ .ك ٣یاز٦ام ك اؿحٛتاؿ دا٣فآ٨٠زاف از ای ٢درس ة٨٤ّ ٥اف ٨ٚ ٥ٌٛ٣جی
دیغق قغ ک ٥در جتیی ٢ای٨٠ ٢ارد ٠یح٨اف گ٘ث در در ٠غارس ک٣٨٤ی ةا ج٨ز ٥ة ٥وؼكرت ای٢
درس ك صحی اؿحٛتاؿ دا٣فآ٨٠زاف اةحغایی ٨٤٦ز ای ٢درس از ؿ٨م ٤٠اةِ ٠اٝی ك ا٣ـا٣ی درگیؼ
در ٠غرؿ ٥در ٧٠س٨ریث ٚؼار دارد .ای٣ ٢حیس ٥ةا پژك٦ف ک٨ام ك پیحؼز  #2008$ز٨ادم پ٨ر ك
١٦كاراف ١٦ #1385$ع٨ا٣ی دارد .در كوْیث ٨ٌٞ٠ب ٨٣ع ٨ٛ٠الت ةغؿث آ٠غق اقارق ة ٥ا٣حُارات
١ْٞ٠اف در ز٠ی٦٥٤ایی چ٨ف ج٨ز ٥ةٌ٠ ٥اْٝات جٌتیٛی در ز٠ی ٥٤جؼةیث ةغ٣ی ،اٗؽایف ز٠اف،
اظحناص ؿا٦ ٢ٝام كرزقی ك ٗىام ایٗ ،٢١ؼ٤٦گ ؿازم ك ایساد آگا٦ی ،اؿحعغاـ ١ْٞ٠اف آق٤ا
ة ٥ا٨٠ر جؼةیحی ك جغریؾ دارد .در جتیی ٢ای ٢یاٗح٠ ٥یج٨اف گ٘ث ک ٥جٕییؼات ٦ؼ چ٤غ از آ٨٠زش
ك پؼكرش ة٨٤ّ ٥اف یك ٧٣اد درگیؼ در ای٨٠ ٢و٨ع ا٣حُار ٠یؼكد ا٠ا آ٣چ٠ ٥یح٨ا٣غ جٕییؼات پایغار ك
قگؼٗی را ر ٟٚةؽ٣غ ةاال ةؼدف ؿٌش آگا٦ی ك ٗؼ٤٦گ ؿازم در ای ٢ز٠ی ٥٤اؿث .كاٝغی ٢ك
٠حعنناف ك ١ْٞ٠اف ٠ا ةایغ ة ٥ای ٢ا١٦یث ة٧ا د٤٦غ ك ظ٨د ز٠ی ٥٤جض ٙٛرؿاٝث٦ام امی ٜای٢
درس را ةا  ٥١٦جادیؼات ٠ذتحی ک ٥دارد جض ٙٛةعك٤غٌ٠ .اة ٙآ٣چ ٥در ادةیات ةؼ٣ا ٥٠درؿی در
ةاب ا١٦یث ٛ٣ف  ْٟٞ٠از ٨ٚؿ ُ٣ؼی٥پؼدازاف ای ٢رقح ٜٛ٣ ٥قغق اؿث٠ ،یج٨اف گ٘ث ایْٟٞ٠ ٢
اؿث ک٠ ٥یح٨ا٣غ ٛ٣ف ٠ض٨رم داقح ٥ك ٠ضیي را كرزقی ك یا ٔیؼ كرزقی ک٤غ ،اگؼ ١ْٞ٠ی آق٤ا
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ةا صؼٗ١ْٞ٠ ٥یةاقغ ك ركصی ٥ظالٚیث در اك ز٣غق ةاقغ ٠یح٨ا٣غ ةؼ ظیٞی از ک١ت٨د ا٠كا٣ات ٗائٙ
آ٠غق ك ٣حیس٨ٌٞ٠ ٥ب را ةٚ ٥غر ک٘ایث ر ٟٚةؽ٣غ.
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