جسؼةیات زیـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از ةؼِاٍْی درؿی رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی
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جاریط پػیؼش1399/12/01 :

ِٕع ٍوايْ :پژكٓكی

چکیغق
ٓغؼ ایُ ٍعايؿْ ،ةؼرؿی جسؼةیات زیـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از ةؼِاٍْی درؿی رقحْی ؾًٕـ
جؼةیحی اؿث .ركش پژكٓف ،کیمی ةا ركیکؼد جٕمیمی-جمـیؼی ك زاٍؿْی پژكٓف قاٍى داِكسٍٕؿًَاف
رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی اؿث .پاِؽدق ِمؼ از داِكسٍٕؿًَاف ةا ةٔؼقگیؼی از َِِْٕگیؼی ٓغلَّغ ك رؾایث امى
اقتاعقغگی ك صغاکذؼ جّٕع ةْؾّٕاف َِِْٕی پژكٓكی اِحعاب قغِغ .پژكٓفگؼ ةٍّْؼٕر زَؽآكری دادقٓا ،از
ركش ٍناصتْی ؾَین ك ةؼای جضًیى دادقٓا از ركش جضًیى اؿحوؼایی ٍتحّی ةؼ ِؼاـ کغگػاری ةٔؼق ةؼدق اؿث.
در ایُ پژكٓف ةٍّْؼٕر پایایی ك اؾحتایاةی ؿؤاالت ٍناصتْ ك یالحْٓای پژكٓف از ركش ديمی ،ضؼیب جٕالن
َِؼق گػاراف ك ارزاع ِحایر ةْ ٍكارکثکّّغگاف ك ركش ٍـیؼ ٍَیؽی اؿحمادق قغق اؿثِ .حایر ِكاف ٍیدٓغ،
قف ٍوٕيْی آؿیبٓای صٕزقی ةؼِاٍْریؽیٍ ،ضحٕایی ،کارةؼد ،ركافقّاظحی ،إٍٓزقی ك زیؼؿاظحی،
ایسادکّّغقی آؿیبٓای ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ٓـحّغِ .آَـاِیٓایی ةیُ ةؼِاٍْی هنغقغق ك ؾًَیاجی ةْ
چكٌ ٍیآیغ .ةؼِاٍْی پّٔاف ،صاکٌ ةؼ إٍٓزشٓای داِكگاق ٓـث .از ٍحعنناف صٕزقی ةؼِاٍْریؽی در جغكیُ
ةؼِاٍْی درؿی ةْ ِضٕ اصـُ اؿحمادق ِكغق اؿث؛ كاصغٓای درؿی ٍؼجتط ةا صٕزق ركاةط اِـاِی در
ؿازٍافٓای إٍٓزقی در ةؼِاٍْی درؿی دیغق َِیقٕد؛ اِؿعاؼ ةؼِاٍْ ،کٌ ك جَؼکؽگؼایی صاکٌ اؿث؛ چٔار
ٍوٕيْی کًیغی قاٍى کارةؼدیکؼدف ٍضحٕا ك زؼیاف إٍٓزش ،کیمیثةعكی ةْ زؼیاف یاددٓییادگیؼی ،ارزقیاةی
ٍیؽاف جضون َْٓزاِتْی آغاؼ ةؼِاٍْی درؿی ك ةازؿازی ةؼِاٍْی درؿی ،رآکارٓای ةٔتٕد ةؼِاٍْی درؿی
رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی ٓـحّغ .الزـ ٓـث ،كاصغٓای ةغكف کارةؼد صػؼ قغق ،ركشٓای إٍٓزقی درزٔث
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جاریط دریالث1399/06/08 :

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 24/ ...

پٕقف دادف ِیازٓا ك آغاؼ ةؼِاٍْ الؽكدق قٕد ك ةیُ دركس جئٕری ك ؾًَی جّاؿب ایساد گؼدد .کیمی ك
كاژگاف کًیغی :ةؼِاٍْی درؿی ،ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ،جسؼةیات زیـث قغق
ٍوغٍْ ك ةیاف ٍـايْ
جؼةیثٍؿًٌ را ٍیجٕاف از زًَْ ؿؼِٕقثؿازجؼیُ ك ٌٍٔجؼیُ ٍٕيمْٓای ِؼاـ جؿًیٌ ك جؼةیث ٓؼ کكٕر داِـث؛
چؼا کْ ٍٕلویث ك ؾغـٍٕلویث در ایساد جضٕؿ ك قایـحگی ٓؼ ِؼاـ إٍٓزقیٍّٕ ،ط ةْ جٕاَِّغیٓا ،هاةًیثٓا ك
قایـحگیٓای صؼلْای ٍؿًَاِی اؿث کْ ٍسؼیاف امًی ةؼِآٍْای درؿی در ٍضیطٓای كاهؿی ٍیةاقّغ .ةا
جٕزْ ةْ جضٕالت لؼّٓگی ،ؿیاؿی ك ازحَاؾی ك جضٕؿ ةّیادیُ در إٍٓزش ك پؼكرش کكٕرٓا ،آَیث
ةْركزرؿاِی ك امالح ِؼاـ جؼةیثٍؿًٌ ٍحّاؿب ةا جقییؼات ٍػکٕر ةؼ ٍتّای پژكٓفٓای دهین در صٕزقی
ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ك جٕزْ ةْ ارزیاةی ِؼاـ إٍٓزقی جؼةیثٍؿًٌ ،اٍؼی ضؼكری ةْ ِؼؼ ٍیرؿغ (اٍؼاهلل
ك صکیٌ زادق.)33 :1393 ،
ٍؿًٌ ةْؾّٕاف کًیغیجؼیُ ؾّنؼ ِؼاـ إٍٓزقی ،اگؼ ظٕب جؼةیث قغق ةاقغ ك جؼةیث اك زیؼةّای لًـمی داقحْ
ةاقغٍ ،یجٕاِغ ِوف َٓآّگکّّغق ك ؿازٍافدّٓغق را در ِؼاـ إٍٓزقی ؾٔغقدار ةاقغ .آٍادققغف ٍؿًٌٍ ،ـحًؽـ
كزٕد ِؼاـ جؼةیثٍؿًَی اؿث کْ از كصغتِؼؼ ك ركیْ ةؼظٕردار ةاقغ .كزٕد لًـمْی ٍؿیّی ةؼای چّیُ
ِؼاٍی ،ةْ قکىگیؼی ایُ كصغت کَک ٍیکّغ (كیّچ .)68:1391 ،1جالشٓایی کْ زٔث آٍادقؿازی ؾًَی
ٍؿًَاف اِساـ ٍیقٕد ،در گؼك اؿحوتاؿ از جغكیُ یک ةؼِاٍْی درؿی ٍّـسٌ اؿثِ .وف ةارز چّیُ ةؼِاٍْای
ٍضؼز اؿث .از ِؼؼ قٕافٍ 2حؼةی جضث ِؼارت دهین یک ةؼِاٍْ ٍغكف ك اؿحاد ةا ٍكکالت جغریسی کار ركةؼك
ٍیقٕد (كاؿک.)49 :1380 ،3
در دْٓٓای اظیؼ ،ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ از اكيٕیث كیژقای ةؼظٕردار قغق اؿث .جوؼیتاً جَاـ ماصبِؼؼاف
ةؼ ِوف ك آَیث ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ جأکیغ دارِغ ك امالح ك جضٕؿ آف را یک ٍإٍٔریث ٍیداِّغ .جؼةیث
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جعننیؿازی ةؼِاٍْی درؿی در صٕزقٓای ٍعحًك در دؿحٕر کار هؼار گیؼد.

 /25لنًّاٍْ ؾًَی پژكٓكی إٍٓزش ؾايی ایؼاف* ؿاؿ دكازدٌٓ* قَارق دكـ* جاةـحاف 1399

ِیؼكٓای کارآٍغ ازحَاؾی در ؿایْی ةؼِآٍْای جٕؿؿْی صؼلْای قکى ٍیگیؼد .جٕؿؿْی صؼلْای ٍؿًَاف
ةِْضٕیکْ ٍٕزب ةٔتٕد یادگیؼی لؼاگیؼ ٍیقٕد (گاؿکیِ .)2018 ،حایر پژكٓف ةاچیّـکی ك ٓاِـی ()2010
ِیؽ ِكاف دادق اؿث کْ جٕؿؿْی صؼلْای ٍؿًَاف از ظؼین ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ٍٕزب الؽایف داِف
ٍضحٕایی آفٓا ك ةٔتٕد لؼایّغ إٍٓزقی ٍیقٕد.
ةؼِاٍْی درؿیٌٍٔ ،جؼیُ اةؽار جضونةعكیغف ةْ رؿايثٓای إٍٓزش ٍؿًَی ك آیّْی ِوفٓا ك ٓغؼٓای آف
اؿث .ةؼِاٍْی درؿی داِكگاق لؼّٓگیاف ،ةایـث داٍّْی كؿیؿی از ؾّامؼ را درِؼؼ ةگیؼد .یکی از ؾّامؼ ٌٍٔ
ةؼِاٍْی درؿی کْ ةیكحؼ ماصبِؼؼاف ك ةؼِإٍِْیـاف درةارقی آف اجماؽِؼؼ دارِغ ،ازؼای مضیش ةؼِاٍْ ك
کارةؼدیةٕدف آف ةؼای داِكسٍٕؿًَاف اؿث .اگؼ صضٕر ٍتحّی ةؼ ؾًَکؼد در داِكسٍٕؿًَاف در ظٕؿ جؼـ
جضنیًی اصـاس یا اجماؽ الحاد ،جاصغكدی ٍیجٕاف یویُ پیغا کؼد کْ ةؼِاٍْی درؿی ارائْقغق ةؼای
داِكسٍٕؿًَاف کارةؼدی ةٕدق اؿث .ؾَؼ ایُ ةؼِآٍْا ةايـ ةؼ  20ؿاؿ اؿث ك ظتیؿحاً جضٕالت ِاقی از یالحْٓای
ؾًَی صٕزقی ؾًٕـ جؼةیحی ك ِیؽ جقییؼات ةؼِآٍْای درؿی دكرق اةحغایی ،ظی دْٓ  80ك  90در ةؼِآٍْای
درؿی ایُ دكرق اؾَاؿ ِكغق اؿػث .لامػًْ ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ در رقحْی ؾٕـ جؼةیحی ةا ِیازٓای ِؼاـ
إٍٓزقی ك ِیؽ جضٕالت ؾًَیٍٕ ،زب ظٕآغ قغ ،داِفإٍٓظحگاف ایُ رقػحْ ،در ةػغك كركد ةػؼای ازػؼای
ةؼِآٍْای درؿی ظٕدِ ،یازٍّغ إٍٓزش ةاقّغ ك ِحٕاِّغ جضٕالت صٕزقؾًٕـ جؼةیحی را دِتػاؿ َِایّػغ .ازایػُرك
ضػؼكری اؿػث در راؿحای اؿاؿّاٍْی داِكگاق لؼّٓگیاف ك زٔثگیؼیٓای اجعاذقغق در ةؼِاٍْی درؿی ًٍّی
جؼةیثٍؿًٌ ،ایُ ةؼِآٍْا ٍٕرد آؿیبقّاؿی ك ةازِگؼی هؼار گیؼد (داكدی.)69:1394،
ةّا ةْ قٕآغ ٍٕزٕد ،در ؿعش زٔاف ،پژكٓفٓای ةْؾَى آٍغقّٕٓ ،ز ِحٕاِـحْاِغ ةْركقّی ِكاف دّٓغ کْ کغاـ
ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ك ةا کغاـ ؿاظحار از ادؼةعكی ةیكحؼی ةؼظٕردار اؿث ك هادر اؿث ٍؿًَاف
جٕاَِّغجؼ ك ٍٕلنجؼی را ةْ کالسٓای درس گـیى َِایغ .در ؿعش کكٕر ٍا ،از یکؿٕ ،امضاب
إٍٓزشكپؼكرش در جالش ٓـحّغ کْ ایُ دؿحگاق را ةْؾّٕاف یگاِْ ِٔاد مايش ةؼای جؼةیثٍؿًٌ ٍؿؼلی َِایّغ ك
ةؼای ٍحواؾغ ؿاظحُ ٍؼازؽ ؿیاؿثگػار ِیؽ از ٓیچ کٕقكی لؼكگػار ِکؼدقاِغ .اهغاـ ةؼای جأؿیؾ داِكگاق
كیژق جؼةیثٍؿًٌ (داِكگاق كیژق لؼّٓگیاف) ةا صَایث قٕرای ؾايی اِوالب لؼّٓگی ،ةا لؼض ؾٔغقدار قغف
ٍـئٕيیث جاـ ك جَاـ جؼةیثٍؿًٌ در اةؿاد ٍعحًك جٕؿط آفٌٍٔ ،جؼیُ ٍؼٔؼ ایُ ؿیاؿث جَاٍیثظٕآاِْ ك
ةعكیِگؼ اؿث .از ؿٕی دیگؼ ،گؼكٓی از ماصبِؼؼاف داِكگآی از ایغق رهیب ك ةغیًی صَایث ٍیکّّغ کْ
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ؾتارت اؿث از لؼایّغٓا ك لؿايیثٓای ةؼِاٍْریؽیقغقای کْ ةؼای الؽایف داِفٍٔ ،ارت ك ِگؼش ٍؿًَاف

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 26/ ...

جَاٍیثظٕآاِْ ةْ دِتاؿ اؿحوؼار َْٓزاِتْ جؼةیثٍؿًٌ در داِكگاقٓا ك ةْكیژق داِكگاق جؼةیثٍؿًٌ جٔؼاف ٓـحّغ
ایُ دیغگاقٓای جَاٍیثظٕآاِْ ةایغ ةْ دِتاؿ رآتؼدی ةٕد کْ زایگاق جؼةیثٍؿًٌ را ةْ دِتاؿ یک رظغاد ظعیؼ
ًٍی ك لؼاةعكی ةْ رؿَیث قّاظحْ ك ةؼای ازؼای ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ةا جٕزْ ةْ ایُ كیژگیٓا جؿییُ
جکًیك َِایغ .ازایُرك اِساـ پژكٓف در ظنٕص ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ یک ضؼكرت اؿث
(ٍٔؼٍضَغی.)79:1392،
ٕٓیث ققًی ،یک چايف ؾَغق ةؼای ةـیاری از ٍؿًَاف ِؼاـ إٍٓزقی ٍا اؿث؛ ةْظٕریکْ ٍؤيمْٓای صغاهًی
را ِیؽ َِیجٕاف ٍكآغق کؼد .یکی از ؾّامؼ ٕٓیثؿاز ٍؿًَاف ،ةْظٕرهعؽ ك یویُِ ،ؼاـ جؼةیثٍؿًٌ کكٕر
اؿث .در ارجتاط ةا ِؼاـ جؼةیثٍؿًٌ ك داِكگاق لؼّٓگیاف ،ةؼِاٍْی درؿیِ ،وف ةیةغیًی را در ٕٓیثةعكی
صؼلْای ةْ داِكسٍٕؿًَاف ایما ٍیکّغ .ركقُ ٓـثٓ ،ؼگِْٕ ظأل در ةؼِاٍْی درؿی رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی ةْ
ٕٓیث صؼلْای داِكسٍٕؿًَاف ك ةْظٕرکًی ةغِْی ِؼاـ جؿًیٌ ك جؼةیث کكٕر ضؼةْ كارد ٍیکّغ .ازایُرك در
ایُ پژكٓف ةْ ٍـئًْی ٌٍٔ چايفٓای ةؼِاٍْی درؿی رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی داِكگاق لؼّٓگیاف ٍیپؼدازیٌ ك ةْ
دِتاؿ آف ٓـحیٌ ،راقکارٓایی ةؼای ةٔتٕد ایُ ةؼِاٍْ ارائْ دٓیٌ.
اٍؼكزق اؿحاِغاردٓای یادگیؼی در ؿعش زٔاِی ارجوا یالحْ ك زٕاٍؽ ةؼای دؿثیاةی ةْ ٍٕلویث ،ةْ کـب داِف
ك ٍٔارتٓای زغیغ در ؾؼمْٓای ٍعحًك ِیازٍّغ ٓـحّغ .در چّیُ قؼایعیٍ ،ؿًَاف ةایغ ةحٕاِّغ در ةـحؼ ِؼاـ
جؼةیثٍؿًٌ ٌٓ ،ؿٕ ةا جضٕالت ؾًَی ك ٍحّاؿب ةا ِیازٓای زاٍؿْ ،جٕاِاییٓای داِكی ك ركقی ظٕد را ارجوا
دادق ك ٍٕهؿیثٓای یادگیؼی ٍحّٕؾی را ةؼای کـب ؾادات ك ٍٔارتٓای یادگیؼی ٍاداـايؿَؼ جٕؿط
داِفإٍٓزاف جغارؾ ةتیّّغ .ایُ در صايی اؿث کْ ٍا ٍیةیّیٌ ،در ٍٕارد ٍحؿغدی ةؼِاٍْی درؿی ٌٓ ،از ؿٕی
اؿاجیغ ك ٌٓ از ؿٕی داِكسٕیاف ٍٕرداِحواد هؼارگؼلحْ ك ایؼاداجی ةؼ آف كارد ٍیقٕد کْ در ایُ پژكٓف ایُ
ٍـئًْ را از ِگاق داِكسٍٕؿًَاف ؾًٕـ جؼةیحی داِكگاق لؼّٓگیاف ٓؼٍؽگافٍٕ ،رد جأٍى ك جضوین هؼار ٍیدٓیٌ.
پیؼك ٍسَٕؾْ ؾتارات لٕؽٓ ،غؼ امًی ایُ پژكٓف ؾتارت از ةؼرؿی جسؼةیات زیـحْ داِكسٍٕؿًَاف
زغیغايٕركد داِكگاق لؼّٓگیاف از ةؼِاٍْی درؿی رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی در پؼدیؾٓای اؿحاف ٓؼٍؽگاف ٓـث.
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ك ِٔاد إٍٓزشكپؼكرش را لاهغ مالصیث زؽئی ك کًی ةؼای كركد ةْ ایُ ؾؼمْ ٍؿؼلی ٍیَِایّغ .در کكاکف
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درزٔث ٓغؼ هٕؽ ،ؿؤاالت پژكٓف ؾتارجّغ از
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ٍَٔحؼیُ رآکارٓای ةٔتٕد ةؼِاٍْی درؿی رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی از دیغگاق داِكسٍٕؿًَاف ؾًٕـ جؼةیحی

چیـث؟
ٍتاِی ِؼؼی ك پیكیّْی پژكٓف:
پیكیّْی ةؼِاٍْی درؿی رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی گؼایف إٍٓزش اةحغاییٍ ،ؼةٕط ةْ جنٕیب هإِف جأؿیؾ
دارايَؿًَیُ ٍؼکؽی در ؿاؿ  1297اؿث .اهغاـ ةؿغی در زٍیّْی ةؼِاٍْی درؿی ٍؿًَاف اةحغایی ،جنٕیب
ةؼِاٍْی درؿی داِكـؼای ٍوغٍاجی در قٔؼیٕرٍاق  1313اؿثٍٕ .اد درؿی داِفؿؼا را دركس ؾًٕـ پایػْ ك
ؾًػٕـ اِـػاِی ك َٓچّػیُ کارٓػای دؿحی ك لالصحی ،امٕؿ جؿًیٌ ك جؼةیث ك امٕؿ ؾًٌ اظالؽ جكکیى
ٍیدادِغ .در ؿاؿ جضنیًی  1349-1348زغكؿ ؿاؾات ٓمحگی ٍٕاد درؿی داِفؿؼآای ٍوغٍاجی ةازِگؼی
قغ ك ٍٕاد درؿی آف قاٍى :ؾًٕـ جؼةیحی ك ركاِكّاؿی ،زةاف ك ادةیات لارؿػی ك ركش جغریؾ آف ،ؾًٕـ
ریاضی ك ركش جغریؾ آف ،ؾًٕـ جسؼةی ك ركش جغریؾ آف ،ؾًٕـ ازحَاؾی ك ركش جغریؾ آف ،ؾًٕـ دیّػی
ك اظالؽ ك ركش جغریؾ آف ،زةاف ظارزْ ،إٍر جؼةیحی ك ّٓؼی ،جؼةیث ةغِی ك جغریؾ ؾًَی ةٕد .ةؼِاٍْ
ٍؽةٕر جا ؿاؿ  1358ةؼای پػیؼلحْ قغگاف ؿٕـ ٍحٕؿعْی ِؼاـ هغیٌ ازؼا ٍیگؼدیغ (ٍیکائًًٕ.)1393:64،
پؾ از پیؼكزی اِوالب اؿالٍی جاکّٕف دك ةؼِاٍْی درؿی ،یکی جٕؿط ٍؼاکؽ جؼةیثٍؿًٌ كاةـػحْ ةػْ كزارت
إٍٓزش ك پػؼكرش در ؿعش کارداِی ك دیگؼی جٕؿط داِكگاقٓا ةا ؾّٕاف رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی گؼایف إٍٓزش
پؼكرش پیف دةـػحاِی ك دةـػحاِی ،در ؿعش کارقّاؿی در كزارت ؾًٕـ ،جضویوات ك لّاكری جٔیْ ك ازؼاقغق
اؿث .ةؼِاٍْی درؿی کارداِی در ؿاؿ  60-59ةا  72كاصػغ ك قاٍى دركس ؾٍَٕی ةْ ٍیؽاف  15كاصغ ،دركس
جؼةیحی  19كاصغ ،دركس جعننی در ٓؼ رقحْ 38 ،كاصغ جنٕیب قغق اؿث .در ؿاؿ ِ 1372یؽ ةؼِاٍْی
کارقّاؿی ؾًٕـ جؼةیحی گؼایف إٍٓزش ك پؼكرش پیف دةـحاِی ك دةـحاِی جغكیُ ك زٔث ازػؼا ةػْ کًیػْی
داِكکغقٓای ؾًٕـ جؼةیحی اةالغ گؼدیغ کْ ٍسَٕع كاصغٓای درؿی آف  142كاصغ ك قاٍى 21 :كاصغ دركس
ؾٍَٕی 61 ،كاصػغ دركس امًی ك  50كاصغ دركس جعننی ك  8كاصغ اِحعاةی اؿث .ایُ ةؼِاٍْ ٓا جا ؿػاؿ
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ٍَٔحؼیُ آؿیبٓای ةؼِاٍْی درؿی رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی از دیغگاق داِكسٍٕؿًَاف کغاٍّغ؟

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 28/ ...

ٍ 1392تّػای پػػیؼش داِكػسٕ جٕؿط ٍؼاکؽ إٍٓزش ؾايی ةٕدق اؿث از ؿاؿ  1392جاکّٕف ِیؽ ةؼِاٍْ درؿی
ازدكرق ای کْ ةؼِاٍْی درؿی ةْؾّٕاف یک هًَؼك ِٕپا دیغق قغق اؿث ،ةْ ِـتث لؼمحی کْ ةؼای جؿؼیك
ٍآیث ك قکىگیؼی ٕٓیحی در یک رقحْی ؾًَی الزـ اؿث ،زٍاف زیادی َِیگػرد اٍا در َٓیُ ٍغت کٕجاق،
از یک زٔف در ایُ صٕزق ٍی جٕاف ؿعُ گمث (زایؾ.)1390 ،1
جؿؼیكٓای زیادی ةؼای ةؼِاٍْی درؿی ارائْقغق اؿث؛ اززًَْ ٌٍٔجؼیُ ایُ جؿاریك ٍیجٕاف ةْ جؿؼیك آیؽِؼ
اقارق داقث .ازِؼؼ آیؽِؼ ،ةؼِاٍْی درؿی یک ٍغرؿْ ،دكرق ك کالس ٍیجٕاِغ ةْؾّٕاف ٍسَٕؾْای از
ركیغادٓای ظؼاصیقغق در ِؼؼ گؼلحْ قٕد کْ ةْ ِحایر إٍٓزقی ةؼای یک یا چّغ داِفإٍٓز ٍّسؼ ٍیقٕد.
ةؼِاٍْی درؿی ،ةؼِاٍْای اؿث کْ هنغاً ةؼای ٍكارکث داِفإٍٓزاف در لؿايیثٓا ك ركیغادٓایی کْ ةؼایكاف
ٍّمؿث إٍٓزقی دارد ،ظؼاصی قغق اؿث (آیؽِؼ .)1985 ،2ةعٕر کًی ایؽِؼ دك ٍؿّا را ةؼای ةؼِاٍْی درؿی ذکؼ
ٍی کّغ کْ ةْ قؼح زیؼ اؿث:
ةؼ اؿاس ٍؿّای اكؿ ،ةؼِاٍْی درؿی ةْ ٍؿّی رآی اؿث کْ ةایغ پیَٕدق قٕد .ایُ ٍمٕٔـ ،ةؼ یک ٍـیؼ،
ٍسَٕؾْ ای از ٍٕاِؽ یا جکايیمی کْ لؼد ةؼای رؿیغف ةْ ٓغؼ ةایغ پكث ؿؼ ةگػارد ،پغیغقای کْ دارای آفاز ك
پایاِی اؿث ك چیؽی کْ لؼد هنغ اِساـ آف را دارد ،داليث ٍیکّغٍ .غارس در ظٕؿ جاریط ،دارای دكرقٓای
جضنیًی ةٕدقاِغ کْ داِفإٍٓز ةایغ آفٓا را ؿپؼی َِایغ .گػراِغف ٍٕلویثآٍیؽ ایُ دكرقٓا ٍّسؼ ةْ مغكر
گٕآی دیپًٌ یا ٍغرؾ جضنیًی دیگؼی ٍیقٕد کْ جأییغکّّغق مالصیثٓای داِفإٍٓز اؿث (ایؽِؼ.)1994 ،
در ٍؿّای دكـ ،ةؼِاٍْی درؿی ،ةٍْؿّای َْٓ جسؼةیاجی کْ کٕدؾ جضث صَایث ٍغرؿْ یاد ٍیگیؼد ،جؿؼیك
قغق اؿث .ایُ ٍمٕٔـ ةؼِاٍْی درؿی ،جٕؿط ٍؼةیاف پیكؼلثگؼا در ظی ؿاؿٓای  1920ةٕزٕد آٍغق اؿث جا
اكالً ةْ ؿایؼ ٍؼةیاف یادآكری کّّغ کْ كاهؿیث ةؼِاٍْی درؿی ةؼای کٕدؾ ،جٕؿط کیمیث جسؼةْای کْ اك در
ٍغرؿْ کـب ٍی کّغ ،جؿییُ ٍیقٕد ك جّٔا جکْ کافػی ِیـث کْ ظؼحٓای درؿی ةؼ ركی آف آٍادق قغق ةاقغ.
از ؿٕی دیگؼٍ ،ؼةیاف پیكؼلث گؼا ٍیظٕاؿحّغ ةؼ ایُ كاهؿیث جأکیغ کّّغ کْ کٕدکاف از یکغیگؼ ةؼصـب
زٍیّْ ،اؿحؿغاد ،ؾالئن ك فیؼق ٍحماكت ٓـحّغ ك ةّاةؼایُ ،ةؼِاٍْی درؿی ٓؼگؽ ةؼای َْٓی آفٓا یکـاف ِیـث.
ٍؼةیاف پیكؼلث گؼا اذؾاف دارِغ کْ آِچْ کْ کٕدکاف در ٍغرؿْ یاد ٍیگیؼِغ ،گـحؼدقجؼ از آف چیؽی اؿث کْ
.Zais
. Eisner
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ؾًٕـ جؼةیحی زیؼ ِؼؼ داِكگاق لؼّٓگیاف جٔیْ ك ازا قغق اؿث (ادیب.)89:1393،
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در کالسٓای درس زؼیاف دارد ك ةـیار ٍحّٕعجؼ از آف چیؽی اؿث کْ ٍؿًَاف ٍیظٕآّغ إٍٓزش دّٓغ.
آف را زغای از ٍـئٕيیث ٓغایث جسارب کٕدکاف در زّتْٓای دیگؼ زِغگی ٍغرؿْای جًوی َِایّغ (آزیّؼ،
.)2002
درظنٕص پیكیّْی ؾًَی پژكٓف ،از زًَْ پژكٓفٓایی کْ در ایُ زٍیّْ ةْاِساـ رؿیغق اؿث ،ةْ قؼح زیؼ
اؿث:
ممؼِٕادق ك َٓکاراف ( )1398در پژكٓكی ةا ؾّٕاف جسؼةْ زیـحْ داِكسٕ ٍؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از ةؼِاٍْ
زغیغ کاركرزی جؼةیثٍؿًٌ ایؼاف ةیاف ٍی کّّغ کْ ةؼِاٍْ زغیغ کاركرزی دارای ادؼةعكی ةٕدق ك جٕاِـحْ اؿث
رضایث داِكسٍٕؿًَاف را کـب کّغ ،قایـحگی آِاف را الؽایف دٓغ ك ةْ قکىگیؼی ٕٓیث ٍؿًَی آِاف ،کَک
َِایغ .ةاكزٕدایُ ،ازؼای ةؼِاٍْی کاركرزی ةا ٍـائًی از زًَْ ضؿك إٍٓزش کارگؽاراف ٍٕازْ اؿث كيی
ٍیجٕاِغ اؾحال یاةغ.
ِحایر صامى از ٍعايؿة ِؼؼی ؾعاراف ك َٓکاراف ( )1398ةا ؾّٕاف ظؼاصی ك اؾحتارةعكی ايگٕی ةازِگؼی
ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ در ایؼاف ِكاف داد کْ ايگٕی ةازِگؼی ةؼِاٍْدرؿی جؼةیثٍؿًٌ در ایؼاف ٍیجٕاِغ در
چٔار كزْ ٕٓیحی (جتؿیث از داِف ةؼِاٍْریؽی ،پػیؼش امى جقییؼ ،ؾًَی کؼدف جؼةیث صؼلْای ك آَیث
ؿًـًْ ٍؼاجب) ك در ؿْ ؿعش جنَیٌگیؼی لؼاکالف ،کالف ك ظؼد ٍعؼح قٕد .ةؼ اؿاس ايگٕی پیكّٔادی
پژكٓف صاضؼٓ ،مث گاـ ةازِگؼی ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ایؼاف ؾتارتاِغ از :جؿییُ كضؿیث ٍٕزٕد،
ةازاِغیكی در ظطٍكیٓای ٍٕزٕد ك جؿییُ اؿحاِغاردٓای ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ایؼاف ،اهغاـ ةْ ةازِگؼی،
اٍکافؿّسی ازؼای ةؼِاٍْی درؿی ةازِگؼی قغقٍ ،نٕبؿازی ،جٕزیؽ ةؼِاٍْی درؿی ةازِگؼیقغق ك ِؼارت
ةؼ کیمیث ك ةْركزرؿاِی ةؼِاٍْی درؿی ةازِگؼیقغق.
ؾنارق ك َٓکاراف ( )1398در پژكٓكی ةا ؾّٕاف ةؼرؿی ؿیؼ جضٕؿ ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ در ایؼاف ةْ ایُ
ِحیسْ رؿیغِغ کْ از یک ةؿغ ،ةا جأؿیؾ دارايمّٕف ك جؼزَْ آدار ك ٍّاةؽ ؾًَی ٍؿحتؼ اركپایی ك اؾؽاـ ٍضنالف
ةْ اركپا ،قؼایط ةؼای قکىگیؼی ِؼاـ ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ك ةٔؼقگیؼی از ٍّاةؽ ؾًَی ك جسؼةیات
زٕاٍؽ دیگؼ در جؿًیٌ ك جؼةیث لؼآٌ قغ ك َٓگاـ ةا جأؿیؾ ٍؼاکؽ ٍحؿغد جؼةیثٍؿًٌ ك جغكیُ ضٕاةط ك
قؼایط صاکٌ ةؼ آفٓا ،ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ؾالكق ةؼ آِکْ جضث جأدیؼ ؾٕاٍى گِٕاگٕف ٍاِّغ ؿاظحار
ؿیاؿی ،اداری ،جأيیك کحابٓای درؿی ،جأؿیؾ قٕرای ؾايی ٍؿارؼ ،جأؿیؾ ؿازٍاف پژكٓف ك ِٕؿازی
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جسارةی کْ در رآؼكٓا ك زٍیُةازی کـب ٍیقِٕغ ِیؽ زؽك زّتْٓای ٍؤدؼ زِغگی إٍٓزقی ةٕدق ك ٍؼةیاف ِتایغ

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 30/ ...

إٍٓزقی ك داِكگاق جٔؼاف هؼار گؼلحْ ةٕد ،ازِؼؼ ؾّاكیُ درؿی ،ةْكیژق دركس جؼةیحی دچار جقییؼاجی قغ .از ةؿغ
ٍكارکث ٍؤؿـات إٍٓزش ؾايی در جغكیُ ك ازؼای ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ جالش قغ ك ةؼای جؼؿیٌ
چكٌاِغاز ٍّاؿب ةا ركیکؼد جؿاًٍی ك پژكٓفٍ -ضٕری ،ةْ ةازجؿؼیك ٍؿًٌ ادؼةعف ك پژكّٓغق ةؼ اؿاس
قاظلٓا ك ٍٕيمْٓای ًٍی ك ةیُايًًَی در ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ اهغاـ قغ.
جًعاةی ك َٓکاراف ( )1398در ٍوايْای ةإِاف جتییُ ٍؤيمْٓای ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ةؼ ٍتّای ِؼؼیْ
قّاظث ٍٕهؿیحی ةیاف ٍیکّّغ ،ارائْ ٍغؿ جسٕیؽی ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ در هايب رآتؼدٓای یاددٓی ك
یادگیؼی هاةىارائْ ٓـث .ایُ ٍغؿ جسٕیؽی درةؼگیؼِغقی دك ٍمٕٔـ کاركرزی قّاظحی ك زٕاٍؽ ؾَى ،ةا
ةْکارگیؼی لؼمثٓای یادگیؼی در راؿحای جضون آغاؼ ةؼِاٍْی درؿی اهغاـ ٍیَِایغ ك ٍؤيمْی ارزقیاةی
ٍـححؼ در ٍغؿ جسٕیؽی ةؼای ارزیاةی لؼآیّغ ك ةؼكِغاد ِحایر مٕرت ٍیگیؼد .یالحْٓای پژكٓف صاضؼ در ذیى
ٍؤيمْٓای ٓغؼ ،لؼمثٓای یاددٓی_یادگیؼی ،رآتؼدٓای یادگیؼی ك ارزقیاةی ةضخ قغ .در ةعف آغاؼ ةْ
چٔار ٓغؼ ،اِحواؿ داِف کارةؼدی ك ٍـحضکٌ ةْ لؼاگیؼاف ،ؿاظث ازحَاؾی ٍؿّا ،جؼةیثٍؿًَاف صؼلْای کارا ك
ٍٕيغ ك قکىدٓی ٕٓیث صؼلْای لؼاگیؼاف اقارق قغ .لؼمثٓای یادگیؼی ةْ ٍٕاردی چٕف اِساـ لؿايیثٓای
امیى ،گمحَاف ،ركایثپؼدازی ،ؿّاریٕؿازی ،ظؼاصی ك جنٕیؼؿازی از ادراؾ صؼلْای ظٕد پؼداظحْ اؿث.
لؼمثٓای یادگیؼی در ةعُ دك رآتؼد یادگیؼی کاركرزی قّاظحی ك زٕاٍؽ ؾَى جضون آغاؼ ٍٕردِؼؼ را
ٍضون ٍیؿازد .درِٔایث ،ارزقیاةی ٍؿحتؼ ك امیى زٔث ارزیاةی ةؼِاٍْی درؿی ظؼاصیقغق پیكّٔاد دادق قغ.
ِحیسْگیؼی :پژكٓكگؼاف ٍؿحوغِغ ةْکارگیؼی چارچٕب ةؼِاٍْی درؿی ارائْقغق ةؼٍتّای ِؼؼیْ قّاظث
ٍٕهؿیحی در جؼةیثٍؿًٌ ةْ کآف لامًْ داِف ِؼؼی ك ؾًَی ك در ِحیسْ ِؼؼیْ ك ؾَى کَک ظٕآغ کؼد.
یالحْٓای پژكٓف ظؼكقی ك َٓکاراف ( )1397ةا ؾّٕاف جتییُ قیٕقٓای ارزقیاةی از قایـحگیٓای ٍٕرداِحؼار
از داِكسٍٕؿًَاف در ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ قایـحٍْضٕر ِكاف ٍیدٓغ کْ ٍغؿ ٍمٍٕٔی ارزقیاةی
قایـحگیٓای ٍٕرداِحؼار از داِكسٍٕؿًَاف در ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ قایـحٍْضٕر در هايب ؿْ ٍضَٕف ك
قف ٍٕيمْ صامى قغ .ةغیُ ٍّؼٕر ،يؽكـ جغكیُ ةؼِاٍْی درؿی ٍّاؿب ةٍّْؼٕر جؼةیثٍؿًٌ آف قایـحْ ك
ایساد ِؼاـ إٍٓزقی کارآٍغ ةْ َٓؼاق قیٕقٓای ٍّاؿب ارزقیاةی از قایـحگیٓای ٍؿًَاف ،ظاظؼ ِكاف گؼدیغ
ؿًیَی ك َٓکاراف ( )1397پژكٓكی ةا ؾّٕاف كاکاكی كضؿیث داِكگاق لؼّٓگیاف ةؼصـب جسارب زیـحْ
داِكسٍٕؿًَاف؛ ةْكیژق صٕزقی ةؼِاٍْی درؿی ك ؿؼلنىٓا ،یک ٍعايؿْ آٍیعحْ اِساـ دادِغ .ةؼ اؿاس ِحایر
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دكـ ،در ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ کِّٕی ،ةؼ اؿاس كاهؿیثٓای ؾیّیِ ،ـتث ةْ جقییؼ ِگؼش ك جمکؼ در
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صامىقغق در ةعف کیمی ،كضؿیث آؿیبپػیؼی داِكگاق لؼّٓگیاف از دیغگاق داِكسٍٕ-ؿًَاف ،در ٓمث ظتوْ
اِـاِی  -4صٕزق لضا ك جسٔیؽات  -5صٕزق ٍايی ك اداری  -6ةؼِاٍْ درؿی ك ؿؼلنىٓا  -7ؿازكکارٓای
كركدی ،لؼایّغی ك ظؼكزیِ .حایر ةعف کَی پژكٓف ِیؽ ِكاف داد کْ از دیغگاق داِكسٍٕؿًَاف جؼجیب
اكيٕیحی آؿیبزای داِكگاق لؼّٓگیاف ةْ جؼجیب ؾتارت ةٕدِغ از -1 :ةؼِاٍْی درؿی ك ؿؼلنىٓا  -2کارکؼد
پژكٓكی  -3ؿازكکارٓای كركدی ،لؼایّغی ك ظؼكزی  -4لضا ك جسٔیؽات -5كضؿیث إٍٓزقی  -6صٕزق
اداری ك ٍايی ك  -7ػؼلیثٓای ِیؼكی اِـاِیَٓ .چّیُ ةؼ اؿاس رقحْ جضنیًی اكيٕیثةّغی اةؿاد آؿیبپػیؼ
داِكگاق لؼّٓگیاف در ةؿغ اكؿ یکی ةٕدق کْ ةْ جؼجیب ؾتارتاِغ از ةؼِاٍْی درؿی ك ؿؼلنىٓا ،ةؿغ کارکؼد
پژكٓكی ك ةؿغ ؿازكکارٓای كركدی ،لؼایّغی ك ظؼكزی .ةیُ كضؿیث اةؿاد آؿیبزای داِكگاق لؼّٓگیاف از
ِگاق داِكسٍٕؿًَاف پـؼ ك دظحؼ ِیؽ جماكجی كزٕد ِغارد .يػا ٍـئٕالف ك ٍحٕيیاف ایُ داِكگاق ِٕپا ةا ةؼِاٍْریؽی
دهین ك جعنیل ٍّاةؽ ك اؾحتارات ٍايی الزـ در زٔث اؾحال ك ارجوای رؿايثٓا ك آغاؼ ایُ ِٔاد ٌٍٔ
إٍٓزقی ،جؼةیحی جالش َِایّغ جا قآغ جضون آغاؼ رآتؼدی داِكگاق لؼّٓگیاف ةاقیٌ.
زارع ممث ( )1396در پژكٓكی ةا ؾّٕاف كاکاكی جسؼةْٓای زیـحْ کاركرزی در داِكگاق لؼّٓگیاف :ايگٕی
ٍمٍٕٔی ِكاف داد کْ ٍـائى ةؼِاٍْی درؿی کاركرزی در قتکْای از ٍوٕالت هؼار ٍیگیؼِغ ،در ةعف اؿاجیغ
رآَّای کاركرزی درٍسَٕع ٍ 4وٕيْ قّاظحیِ ،گؼقی ،ؿازٍاِی ك جؿاٍالجی ،در ةعف ٍؿًَاف رآَّا ٍ 3وٕيْ
ؿازٍاِیِ ،گؼقی ك جؿاٍالجی ،در ةعف کاركرزاف ٍ 5وٕيْ قّاظحی ،ؾاظمیِ ،گؼقی ،رلحاری ،جؿاٍالجی ك
ٍوٕيْی ؿایؼ ٍـائى جغكیُ گؼدیغق اؿث .در اِحٔا ِکاجی زٔث ةٔتٕد کیمیث ةؼِاٍْی درؿی کاركرزی پیكّٔاد
قغق اؿث.
دؿحاكرد پژكٓف ٓؽاكق ك َٓکاراف ( )1396ةا ؾّٕاف ظؼاصی ايگٕی ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ دكرق اةحغایی،
ٌٓؿٕ ةا ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرشٍ ،ؿؼلی  5امى ةٕدق اؿث :امى آزادی ظؼدٍّغاِْ ،جغریر
ك جؿايی ٍؼجتحی ،ؿّغیث ك ٍؼزؿیث ٍؼةیاف ،کـب قایـحگیٓا ك ركیاركیی ك جسؼةْ .در ِٔایثٍ ،ؤيمْٓای
ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ دكرق اةحغایی -قاٍى فایث امًی ،آغاؼٍ ،ضحٕا ،ركشِ ،وف اؿحاد ،ارزقیاةی ،زٕ،
زٍافٍ ،کاف ك صمغ ،ارجوا ك ةازِگؼی ةؼِاٍْ -جؿییُ گؼدیغ ،ؿپؾ ةؼ اؿاس ركیکؼد جؼةیثٍؿًٌ قایـحْ،
قایـحگیٓای ٍٕرد ِؼؼ ةؼای جؼةیثٍؿًٌ دكرق اةحغایی در هايب یک ايگٕ ظؼاصی قغ.
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جٕمیمی گّساِغق قغق کْ ؾتارتاِغ از -1 :كضؿیث إٍٓزقی  -2کارکؼد پژكٓكی  -3پحاِـیىٓای ِیؼكی

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 32/ ...

داكدی ك َٓکاراف ( )1394در پژكٓكی ةا ؾّٕاف جتتیُ پغیغارقّاؿاِْی ةؼِاٍْی درؿی کاركرزی ،ةْ ایُ ِحیسْ
ٍٕيمْ امًی :جؿاٍى فٌ ظٕاراِْ ك ٍٔؼكرزاِْ ،پٕیایی ،جغةیؼ جغریؾ ،ظٕیكحُ ِگؼی ،کّف ٍحواةًی ،ایساد
ٍٕهؿیث ٓای لکٕراِْ ،درؾ لؼّٓگی _ ّٓؼی ،ةیّف ؾًَی ك  35زیؼ ٍٕيمْ دؿحْةّغی قغِغ .یالحْٓا ِكاف داد
کْ پایتّغی ةْ امٕؿ لٕؽ ةاؾخ ةٔتٕد رلحار اظالهی ك پایغاری رلحار در لؼاگیؼاف قغق ك ٍیجٕاِغ ادؼةعكی
لؼایّغ یاددٓی یادگیؼی را جضَیُ َِایغ.
كصیغی ك َٓکاراف ( )1394در پژكٓكی ةا ؾّٕاف ارزیاةی کیمیث ةؼِاٍْی درؿی دكرق کارقّاؿی رقحْی ؾًٕـ
جؼةیحی گؼایف إٍٓزش اةحغایی داِكگاق لؼّٓگیاف ِكاف دادِغ کْ کیمیث کًی ةؼِاٍْی درؿی دكرق کارقّاؿی
رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی گؼایف إٍٓزش اةحغایی از دیغگاق داِكسٕ ٍؿًَاف در صغ ِـتحاً ٍعًٕب ٍیةاقغ .ةؼ اؿاس
دادقٓای زَؽآكریقغقٍ ،ؤيمْٓای ارزیاةی ٓغؼٍ ،ضحٕا ،ركشٓای لؿاؿ جغریؾ ،زٍاف ،كؿایى کَکإٍٓزقی،
لضای إٍٓزقی ،ارزقیاةی ازِؼؼ داِكسٕ ٍؿًَاف در ؿعش ِـتحاً ٍعًٕةی ٍیةاقّغ .لؿايیثٓای یادگیؼی ازِؼؼ
داِكسٕ ٍؿًَاف در ؿعش ِاٍعًٕةی هؼار دارد.
ٍوايْ اٍؼاهلل ك صکیٌزادق ( )1393ةاؾّٕاف ةؼرؿی جعتیوی ِؼاـ ارزیاةی کیمیث ةؼِاٍْدرؿی جؼةیثٍؿًٌ در
کكٕرٓای کؼق زّٕةی ،اِگًـحاف ك ایؼاف ةْ ٍّؼٕر امالح ك ةْ ركزرؿاِی ٓؼچْ ةٔحؼ ةؼِاٍْدرؿی ِؼاـ
جؼةیثٍؿًٌ کكٕرِ ،گاقحْ قغق اؿثِ .حایر ةغؿث آٍغق در ٍوايْ صاضؼ صاکی از اظحالؼ ٍؿّادار ك جماكت
اؿاؿی ةیُ ِؼاـ ارزیاةی کیمیث ةؼِاٍْدرؿی ایؼاف ك دك کكٕر اِگًـحاف ك کؼقزّٕةی در صٕزقٓای؛ ارزیاةی
آغاؼ ةؼِاٍْدرؿیٍ ،ضحٕا ةؼِاٍْدرؿی ك لؼایّغ یاددٓی ك یادگیؼی در ةؼِاٍْدرؿی ٍیةاقغ.
ٍیکإًِ ( )1393در پژكٓكی ةاؾّٕاف ةؼرؿی کیمیث دركس ك ؿؼلنىٓای رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی گؼایف إٍٓزش
اةحغایی در داِكگاق لؼّٓگیاف ةیاف ٍیکّغ کاؿحیٓای دركس ك ؿؼلنىٓای کارقّاؿی پیٕؿحْ رقحْی ؾًٕـ
جؼةیحی گؼایف إٍٓزش اةحغایی ،در چٔار دؿحْی اضالیةٕدف ةؼظی دركس ةْ ؿتب جکؼای ةٕدف ؿؼلنىٓا،
ؾغـ جّاؿب جؿغاد كاصغٓا ةا ؿاؾات اظحناصیالحْ ةْ ةؼظی دركس ،ؾغٍحّاؿب َِؼات ارزقیاةی ظٕؿ جؼـ ك
پایاف جؼـ در ةؼظی دركس ك ؿایؼ کاؿحیٓا قّاؿایی قغِغ .ةؼای رلؽ کاؿحیٓای ٍٕزٕد ،پیكّٔاداجی ِیؽ اقارق
گؼدیغ؛ اٍا ةٔحؼ اؿث گؼكق جغكیُ کّّغق ةؼِاٍْی درؿی ایُ رقحْ کْ دارای جعنل در ایُ زٍیّْ ٓـحّغ،
یکتار دیگؼ دركس ك ؿؼلنى ٍنٕب ایُ رقحْ را ةؼرؿی ك ةْ ٍٕارد اقارق قغق در ایُ پژكٓف ِیؽ جٕزْ
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رؿیغِغ کْ از ٍسَٕع یالحْٓای ایُ پژكٓف 358 ،کغ ٍمٍٕٔی در زٍیّْی امٕؿ ةؼِاٍْ اؿحعؼاج ك در ٓكث
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کالی َِٕدق ك ِـتث ةْ رلؽ آف ٓا اهغاـ َِایّغ جا إٍٓزش داِكسٍٕؿًَاف در ایُ داِكگاق ةا کیمیث ةاالجؼی
ادیب ك ؿؼدادی ( )1393در پژكٓكی ةا ؾّٕاف پغیغارقّاؿی جسارب داِكسٕیاف از ةؼِاٍْی درؿی پّٔاف در
دركس ٍؿارؼ اؿالٍی ،دریالحّغ کْ قف ٍوٕيْ امًی قاٍى 1ػ ؾغـ جٕزْ ةْ امٕؿ اِحعاب ٍضحٕا؛ 2ػ ادؼ
اؿاجیغ؛ 3ػ ركاةط داِكسٕیاف در کالس؛ 4ػ ظؼح ضیالث؛ 5ػ زٍاف؛ 6ػ ارزقیاةی ك جؿغادی ٍضاٍیُ لؼؾی
اؿحعؼاج قغ .اکذؼ قؼکثکّّغگاف ةیاف داقحّغ کْ ةؼِاٍْی درؿی پّٔاف ةؼ ةاكرٓا ك ِگؼشٓای آِاف جادیؼ
گػاقحْ اؿث .آقّایی ةؼِاٍْریؽاف ةا جسؼةْی زیـحْ داِكسٕیاف ك قّاؿایی ؾٕاٍى پّٔاف در دركس ٍؿارؼ ك
جأکیغ ةؼ ایُ کْ آِاف آغاؼ دركس ٍؿارؼ را چگِْٕ درؾ کؼدق ك ةؼای ظٕد ٍؿّادار ؿاظحْاِغِ ،وف ٍَٔی در
رلؽ ِٕاهل ایُ دركس ك ةاال ةؼدف ادؼةعكی آف دارد.
در ٍواـ زَؽةّغی در ایُ ةعف ،ةؼرؿی اِحوادی پیكیّْ پژكٓف در ارجتاط ةا ةؼِاٍْی درؿی داِكگاق لؼّٓگیاف
ِكاف ٍیدٓغ ،ؾًیرفٌ جالشٓای ٍحؿغدی کْ در ظنٕص ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ اززًَْ جغكیُ ك
ارزیاةی ةؼِاٍْی درؿی کاركرزی ،ؿیؼ جضٕؿ ةؼِاٍْی درؿیٍ ،ؤيمْٓای ايگٕ ك ةؼِاٍْی ٍعًٕب درؿی،
قیٕقٓای ارزقیاةی ك ِؼاـ ارزیاةی ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ مٕرت گؼلحْ اؿث اٍا َٓچّاف ظأل پژكٓكی در
ظنٕص جسؼةیات زیـحْی داِكسٕ ٍؿًَاف از ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ایُ ِٔاد ٍؿًٌ ؿاز ك لؼّٓگآلؼیُ
صؾ ٍیقٕد .ازایُرك پژكٓفگؼ ،ایُ ٍـئًْی ٌٍٔ صٕزقی إٍٓزش ؾايی کكٕر را ةْ ةٕجْی ِوغ ك ةؼرؿی
ٍیگػارد.
ركش پژكٓف
ایُ پژكٓف ةا ركش کیمی اِساـ قغق اؿث .ظؼح پژكٓف ،ظؼصی پیغایكی اؿث؛ زیؼا ٍؤيمْٓا در ظٕؿ
پژكٓف ٍكعل قغقاِغ .زاٍؿْی پژكٓكی داِكسٍٕؿًَاف رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی داِكگاق لؼّٓگیاف ٓؼٍؽگاف
ةٕدق اؿثِ 15 .مؼ از داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف اؿحاف ٓؼٍؽگاف ةا ةٔؼقگیؼی از َِِْٕگیؼی ٓغؼٍّغ
(داِكسٕیاف ٍؿؼلیقغق از ؿٕی رؤؿا ك اؿاجیغ دك پؼدیؾ دظحؼاِْ ك پـؼاِْ) ك رؾایث امى اقتاعقغگی
(پژكٓفگؼ ةؿغ از پاِؽدق ٍناصتْ ةْ صغ اقتاع رؿیغ) ك صغاکذؼ جّٕع (زّـیث ك ؿائای كركدی) ةْؾّٕاف
َِِْٕی پژكٓكی اِحعاب قغِغ .ركیکؼد جسؽیْ ك جضًیى دادقٓا ركیکؼد جٕمیمی جمـیؼی اؿث .ایُ ركیکؼد
ٍـحًؽـ صغكدی از جمـیؼ ك ِیؽ پیف از آف ،اِحعاب اظالؾات اؿث .ركش زَؽآكری دادقٓا در ایُ پژكٓف،
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دِتاؿ گؼدد.

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 34/ ...

ٍناصتْ ی ؾَین اؿث .ازایُرك دادقٓا در ٍضیط ظتیؿی زَؽ آكری قغق اؿث .در پژكٓف کیمی ،پژكٓفگؼ
ٍٕرٓاكس.)46 :1994 ،1
ركش جسؽیْ ك جضًیى دادقٓا در ایُ پژكٓف ركش جضًیى اؿحوؼایی ٍتّی ةؼ ِؼاـ کغگػاری اؿث .در ركش
اؿحوؼایی پژكٓفگؼ ةا ٍوایـْ ٍـحَؼ دادقٓا ةْ ؿاظث ٍمآیٌ اهغاـ ٍیکّغ؛ ةْایُمٕرت کْ پؾ از ِٕقحُ
ٍحُ ٍناصتْ ةا ِگاق ازَايی ةْ دادقٓا ،زٍیّْی ؿازكاری دادقٓا ةؼرؿی ك ةْ ؿاظث ٍمآیٌ اهغاـ گؼدیغق ك
ٌٓزٍاف ةا ؿاظث ٍمآیٌِ ،کات کًیغی ٍؼجتط ةا ٍٕضٕع پژكٓف از ٍحُ ٍناصتْٓا ةْ قیٕقی کغگػاری ةاز
اؿحعؼاج ك کغٓای ٍؼةٕط ةْ ٓؼ ِکحْ ٍكعل ٍیقِٕغ .در ٍؼصًْی ةؿغ ،ةا کّارٌٓهؼاردادف ِکات کًیغی ك
ٍوایـْی ٍـحَؼ دادقٓاٍ ،مآیٌ اكيیْ ك ةعٕر ٌٓزٍاف ٍوٕيْٓای اكيیْ قکى گؼلحّغ .ؿپؾ ةا اؿحمادق از ركش
کغگػاری ٍضٕریٍ ،وٕيْٓای ٍؼکؽی ٍكعل ٍیقِٕغ .در ٍؼصًْی ِٔایی ،پژكٓكگؼ ةا اؿحمادق از قیٕقی
کغگػاری اِحعاةی ةْ اؿحعؼاج ٍوٕيْٓای امًی ك ٍمٕٔـپؼدازی اهغاـ ٍیکّغ.
در ایُ پژكٓف ،ةٍّْؼٕر اؾحتارؿّسی پژكٓف ،از ركش ٍـیؼ ٍَیؽی اؿحمادق قغق اؿث .در ركش ٍـیؼ
ٍَیؽیٍ ،ضون ٍـیؼی را کْ در ظٕؿ پژكٓف ،ظی کؼدق ،ةْمٕرت ٍؼجب ك جؼجیب زٍاِی دتث ٍیکّغ (يیّکُ ك
گیٕةا ،146 :1985 ،ةْ ِوى از ٍیکات ك ٍٕرٓاكس) .ةؼای الؽایف اؾحتار پژكٓف ،ؿؤاالت ٍناصتْ ك ٍؤيمْٓای
صامى از جضًیى ك ةؼرؿی ٍناصتْٓا ،پؾ از اؾَاؿِؼؼ پّر ِمؼ از ماصبِؼؼاف ك ظتؼگاف ؾؼمْی
جؼةیثٍؿًٌ کكٕر ،ةا ةٔؼقگیؼی از ركش ديمی ،زَؽةّغی ك امالصات الزـ مٕرت گؼلث .ةٍّْؼٕر پایایی ك
اؾحتاریاةی یالحْٓا ك ِحایر ِٕقحار ،ضؼیب جٕالن َِؼقگػاراف ةؼای ٍؤيمْٓای ةْدؿثآٍغق ،مٕرت گؼلث.
ٌٓچّیُ ِحایر پژكٓف ةْ ٍكارکثکّّغگاف (ٍناصتْقِٕغگاف) در پژكٓف ارائْ ك ةا پؼؿف درةارقی مضث
یالحْٓا ،اظَیّافپػیؼی ك ةاكرپػیؼی یالحْٓا صامى گؼدیغ.
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ٌٓ ةْؾّٕاف گؼدآكرِغقی دادقٓا ك ٌٓ ةْؾّٕاف گٕیّغقی ٍؿّای دادقٓا ایمای ِوف ٍیکّغ (ٍیکات ك
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یالحْٓای پژكٓف:
ركی ٍحُ ٍناصتْ ٓا ،پؾ از ؿْ ٍؼصًْ کغگػاری زغكؿ زیؼ صامى قغٓ .ؼ یک از ؿحٕفٓای زیؼ ةؼآٍغق از
یک ٍؼصًْ از کغگػاری اؿث:
زغكؿ قَارق  :1یالحْٓای پؼؿف اكؿ
کغگػاری ةاز

کغ

کغگػاری گؽیّكی

کغگػاری ٍضٕری

ٍناصتْقِٕغگاف
ـ1

1

لامًْ زیاد ةیُ ةؼِاٍْی درؿی جغكیُقغق ،ازؼاقغق ك ارزیاةیقغقدیغق ٍیقٕد.

ـ 11

ـ2

لامًْ زیادی ةیُ ةؼِاٍْی درؿی ازؼاقغق ك ارزیاةیقغق ٍكآغقٍیقٕد.

ِآَـاِی
ؾًَیاجی

فايب ةٕدف ةؼِاٍْی درؿی پّٔاف ِـتث ةْ ةؼِاٍْی درؿی آقکار -ةؼِاٍْی درؿی پّٔاف ك ِٔمحْ ةْ ةؼِاٍْی درؿی آقکار ةیكحؼ اؿث

ـ5

ةؼِاٍْی

درؿی هنغ قغق ك

 -ةؼِاٍْی درؿی پّٔاف ةْ ةؼِاٍْی درؿی آقکار فًتْ دارد.

فايب ةٕدف ةؼِاٍْی
پّٔاف

درؿی

ةؼ

ةؼِاٍْی درؿی آقکار
ـ 12

صٕزقی

ـ3

-ؾغـ ةٔؼقگیؼی از ٍحعنناف ظتؼقی ةؼِاٍْی درؿی،

ـ 10

ؾغـ ةٔؼقگیؼی از ٍحعنناف صٕزق ةؼِاٍْی درؿی ةؼای جغكیُةؼِآٍْا

ةؼِاٍْریؽی
ؾغـ

اؿحمادق

ٍحعنناف

از
صٕزق

ةؼِاٍْی درؿی در

-ؾغـ ارجتاط ةا داِكگاقٓای ٍؿحتؼ ك اؿحمادق ِکؼدف از ةؼِاٍْی درؿی

جغكیُ ةؼِاٍْ

ـ4

ِ-تٕدف كاصغٓای درؿی ٍؼجتط ةا ركاةط اِـاِی،

کَتٕد

كاصغٓای

ـ 13

ِتٕدف درسٓای ٍؼجتط ةا ركاةط اِـاِی.

درؿی

ةْ

ـ 13

آؿیبٓای

ٍؼةٕط

إٍٓزش ركاةط اِـاِی

ٍّ . 1ؼٕر ٍحُ ٍناصتْ ِمؼ اكؿ ٓـث کْ ةالؼایّغ کغگػاری ةازِ ،کات کًیغی در ٍؼصًْ اكؿ اؿحعؼاج گؼدیغ .ؿایؼ ؾتارات
ایُ ؿحٕف ِیؽ ةْ َٓیُ ٍؿّاؿث.
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در پاؿط ةْ پؼؿف اكؿ پژكٓف ،در ظنٕص آؿیبٓای ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ،ةا جضًیى اِساـگؼلحْ ةؼ

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 36/ ...
اِؿعاؼپػیؼی

ؾغـ

ـ 14

-پیفةیّی ِکؼدف اٍکاف اِؿعاؼ الزـ در ةؼِاٍْی درؿی جغكیُقغق،

ـ5

-جَایى ةْ جَؼکؽگؼایی در ةؼِاٍْی درؿی

ـ6

-ؾغـ كزٕد ارجتاط دركِی ٍیاف ةؼِاٍْی درؿی داِكگاق

ـ6

-ؾغـ ٍكارکث صغاکذؼی در کالس

ٍكارکث

ـ7

-ؾغـ ٍكارکث صغاکذؼی در کالس

داِكسٍٕؿًَاف

ـ6

-در ةؼِاٍْی درؿی ةْ ٓؼ دك ٍوٕيْ جئٕری ك ؾًَی جٕأٍاف ةآٌ جٕزْ

ؾغـ

ِكغق

جئٕری

ةؼِاٍْی

Downloaded from ihej.ir at 4:30 +0430 on Monday June 21st 2021

درؿی

جغكیُقغق
جَؼکؽگؼایی قغیغ در
ةؼِآٍْای

جغكیُ
إٍٓزقی

ؾغـ ارجتاط ظٕيی ك
ؾؼضی ك یکپارچگی
ةیُ ةعكٔای ٍعحًك
ةؼِاٍْی درؿی

جغكیُ

ِغادف
ك

در
ازؼای

ةؼِاٍْی درؿی
ةعف

جٕازف

ؾًَی

ك

ةؼِاٍْی درؿی
ـ7

-کَتٕد جؿغاد كاصغٓای ؾًٕـ جؼةیحی

ـ7

-ةؿضی از دركس از الزـ ةْ گػراِغِكاف ِیـث

ؾغـ

ةعف

جٕازف

جعننی ك ؾٍَٕی
ةؼِاٍْی درؿی
اضالی ةٕدف ةؼظی
دركس
َٓعٕاِی

ـ8

-ؾغـ رؾایث ؿؼلنىٓای ٍؼجتط جٕؿط اؿاجیغ

ؾغـ

ـ 12

-ؾغـ جعاةن ٍعايب ارائْقغق اؿاجیغ ةا ٍحٕف ٍٕرد جائیغ داِكگاق

ٍضحٕای جغریؾ قغق

ـ8

-کارةؼدی ِتٕدف ٍضحٕای إٍٓزش ك ؿؼلنىٓای ظؼاصیقغق

آؿیبٓای
صٕزقی ٍضحٕایی

ةا ؿؼلنىٓا ك آغاؼ
ٓؼ درس
کارةؼدی ِتٕدف ٍضحٕای درؿی ك ؿؼلنىٓای ظؼاصیقغق،ـ9
ـ 11

-کارةؼدی ِتٕدف ٍضحٕای إٍٓزقی ك ؿؼلنىٓای ظؼاصیقغق،

کارةؼدی ِتٕدف ةعف
ؾَغقای از ٍضحٕای
ةؼِاٍْی درؿی در
صؼلْ ٍؿًَی

آؿیبٓای
صٕزقی کارةؼد
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دارد
ـ 10

جغریؾ از ركی ٍحُ کحاب ك ةـّغق کؼدف ةْ ركش کّمؼاِؾ-ؾغـ ارجتاط دركس ٍضحٕایی ةا ركشٓای جغریؾ رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی

کارةؼدی ِتٕدف ِضٕق
جغریؾ اؿاجیغ

ـ 13
ـ9

-ؾغـ قّاؿایی ِیازٓای كاهؿی داِكسٕ ٍؿًَاف،

ـ 10

آؿیبٓای

-ؾغـ درؾ کؼدف داِكسٕ جٕؿط اؿاجیغ ك ٍـئٕالف داِكگاق

ةیجٕزٔی ةْ كیژگیٓا

صٕزقی

-ةیجٕزْ ةْ لؼّٓگ ةٍٕی داِكسٕیاف

ك ِیازٓای داِكسٕ

ركافقّاظحی

ـ 11

-ؾغـ قّاؿایی ِیازٓای كاهؿی داِكسٕ ك زاٍؿْ

ٍؿًَاف

ـ 13

-ؾغـ جٕزْ ةْ زّـیث ،جضنیالت دكراف إٍٓزقگآی ك رجتْ ؾًَی

ٍعحًك

ـ 15

کـبقغق در آزٍٕف کّکٕر

ـ 10

-اِحؼارات ةیٕٔدق ك یا فیؼٍّعوی از داِكسٕیاف

جٕهؿات

ـ 10

-اجکا اؿاجیغ ةْ جسؼةیات ظٕیف ك ؾغـ ةیاف جسؼةیات دیگؼاف

در

اةؿاد

از

ةیزا

داِكسٕ ٍؿًَاف در
زؼیاف إٍٓزقی
ضؿك اؿحاداف در ةؿغ لؼایّغ جغریؾ ك صؼلْ ٍؿًَی،ـ 11

-ضؿك داِف ٍضحٕایی ةؿضی از اؿاجیغ

ةیجٕزٔی ةْ جٕيیغات
ؾًَی زغیغ از ؿٕی
اؿاجیغ ك داِكگاق

ـ 15
ـ 11

ؾغـ آقّا ؿازی داِكسٕیاف ةا ِضٕق ٍغیؼیث کالسٓای چّغپایْ،-ؾغـ آقّاؿازی ٍؿًَاف ةا ِضٕقی ٍغیؼیث کالسٓای چّغپایْ،

ـ 12

ؾغـ آقّا ؿاظحُ داِكسٍٕؿًَاف ك آٍادق کؼدف آفٓا ةؼای ٍغیؼیث كجغریؾ ةْمٕرت ٌٓزٍاف در ٍغارس چّغپایْ

ةْ

ةیجٕزٔی

إٍٓزشٓای ٍؼةٕط ةْ
کالسٓای چّغپایْ

ـ 13
ـ 12

ِاجٕاِی در زٍیّْ ازؼای ركشٓای جغریؾ ٍحّاؿب ةا ٍضحٕای کحبدرؿی

ـ 13

ضؿك در زٍیّْ ركشٓای ٍحماكت جغریؾ ٍحّاؿب ةا ٍضحٕای کحبدرؿی در ةؼِاٍْی درؿی ارائْقغق

ـ 12

-اظالؾات کّْٔ ك ِاکار آٍغ ةؼای جغریؾ

ةیجٕزٔی ةْ إٍٓزش
ركشٓای
جغریؾ
ةؼكز ِتٕدف اؿاجیغ

ِٕیُ

آؿیبٓای
صٕزقی إٍٓزقی
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ـ9

-داِكسٕیاف ةْمٕرت ةـیار ٍضغكد ةا لضای كاهؿی جغریؾ ارجتاط

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 38/ ...
در ةؿضی ٍٕاهؽ از اؿحاداف ٍسؼب ك جٕاَِّغ اؿحمادق َِی قٕد،ـ 13
ـ 15
ـ 13

-صؾ ِكاط ،پٕیایی ك ؿؼزِغگی در کالس ِیـث

ـ 14

ةؼهؼار ِكغف ارجتاط ٍٕدؼ ةیُ اؿاجیغ ك داِكسٕ ٍؿًَاف ةْ كاؿعْاؿحمادق ةیكحؼ از ركشٓای جئٕری

ـ 14

ـ 15

-ؿاظحار داِكگاقٓا ٍحّاؿب ةا قاف ٍؿًَی َِیةاقغ،

كیک

در

ظؼلْ

کالسٓای درس

از ةیُ رلحُ ركصیْ ِكاط در داِكسٕیاف
-درةؿغ ارزقیاةی ةـّغق کؼدف اؿحاداف ةْ آزٍِٕٔای پایاِی

إٍٓزشٓای

ظكک

ةی جٕزٔی ةْ لؼایّغ
ارزقیاةی جکٕیّی ك
ٍـحَؼ از داِكسٕیاف
ؾغـ

جّاؿب

زیؼؿاظحٔای
داِكگآی ةا قاف ك
زایگاق ٍؿًَی

آؿیبٓای
صٕزقی
زیؼؿاظحی

دادقٓای ٍّغرج در زغكؿ لٕؽ ةیافگؼ ایُ اؿث کْ قف ٍوٕيْ آؿیبٓای صٕزقی ةؼِاٍْریؽی ،صٕزقی
ٍضحٕایی ،صٕزقی کارةؼد ،صٕزقی ركافقّاظحی ،صٕزقی إٍٓزقی ك صٕزقی زیؼؿاظحی ایسادکّّغق آؿیبٓای
ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ٓـحّغ .دك ٍؤيمْی آؿیبٓای صٕزق ةؼِاٍْریؽی ك إٍٓزش ةیكحؼیُ ةؼزـحگی را
درایُةیُ دارا ٓـحّغ ك ؿایؼ ٍوٕالت در درزات ةؿغی آَیث هؼار ٍیگیؼِغ.
در پاؿط ةْ پؼؿف دكـ پژكٓف در ظنٕص رآکارٓای ةٔتٕد ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ،ةا جضًیى
اِساـگؼلحْ ةؼ ركی ٍحُ ٍناصتْٓا ،پؾ از ؿْ ٍؼصًْ کغگػاری ،زغكؿ زیؼ صامى قغٓ .ؼ یک از ؿحٕفٓای
زیؼ ةؼآٍغق از یک ٍؼصًْ از کغگػاری اؿث:
زغكؿ قَارق  :2یالحْٓای پؼؿف دكـ
کغ ٍناصتْقِٕغگاف

کغگػاری ةاز

کغگػاری ٍضٕری

ـ5

-از ؿؼلنىٓای کٌکارةؼد ك فیؼضؼكری

کٌ کؼدف كاصغٓای ةغكف

کاؿحْ قٕد

کارةؼد

ـ6
ـ 10

-صػؼ کؼدف كاصغٓایی کْ در ٍوعؽ هتًی

صػؼ كاصغٓای اضالْ

کغگػاری گؽیّكی
کارةؼدی کؼدف ٍضحٕا
ك زؼیاف إٍٓزش
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-ةْ ركز ِتٕدف داِف ك ؿؼلنى ٓایی کْ جغریؾ ٍی قٕد

 /39لنًّاٍْ ؾًَی پژكٓكی إٍٓزش ؾايی ایؼاف* ؿاؿ دكازدٌٓ* قَارق دكـ* جاةـحاف 1399
ـ7

ك ٍّاةؽ ؾًَی،

ؾًَی

ـ8

-کارةؼدی کؼدف إٍٓزش ایُ رقحْ

کارةؼدی کؼدف ةؼِاٍْی

ـ 12

-کـب داِف ك ٍٔارت الزـ در راةعْ ةا

درؿی ارائْقغق
صؼلْ ٍؿًَی
ـ 13

لؼایّغٓای یاددٓی-یادگیؼی ك ركشٓایٍغیؼیث ك ِؼارت ةؼ ازؼای ةؼِاٍْی
درؿی ٍعًٕب داِكسٕ ٍؿًَاف ةاقغ.

جعننی ؿازی ِضٕق
إٍٓزش در ؾًٕـ جؼةیحی

اؿحمادق از ركش جغریؾ ركش ؾًَیـ 14

ةْزای ركش جئٕری

ـ 142

-إٍٓزش ركشٓای گِٕاگٕف جغریؾ ةؼای

إٍٓزش ركشٓای ِٕیُ

داِكسٕ ٍؿًَاف،

جغریؾ

ـ 12

-اجکا اؿاجیغ ةْ ظالهیث ظٕد،

ـ 13

اؿحمادق از ركشٓای ٍعحًك جغریؾجٕؿط اؿاجیغ داِكگاق

ـ 13

ك ٍحعنل
کیمیثةعكی ةْ

داِف اؿاجیغ ةؼای ازؼای ةؼِاٍْ ةْاِغازقکالی ةاقغ

ـ 14

ةٔؼقگیؼی از اؿاجیغ ٍتحکؼ

ةٔؼق ةؼدف از اؿاجیغ ٍسؼب،-اؿاجیغ ةایغ اقؼاؼ کاٍى ةْ ؾًٕـ ركز را

ـ 15

داقحْ ةاقّغ

ـ 13

-جٕزْ ةْ کیمیث ك کَیث ةؼِاٍْ

زؼیاف یاددٓی
ةٔؼقگیؼی

از

اؿاجیغ

جٕاَِّغ ك ةؼكز

ؾالكق ةؼ ركش ؿعّؼاِی ،اؿاجیغ ازـ 14
ـ 15

ركشٓای لؿاالِْ ٌٓ اؿحمادق کّّغ
ٍ-ؿّادار کؼدف ةؼِاٍْی درؿی ةا الؽایف

کیمی ؿازی ِضٕق إٍٓزش

كاصغٓای ؾًَی

ةؼِاٍْی درؿی

ادؼةعف قغف إٍٓزش ك ارجواء ؿعش
یادگیؼی
ـ 13

-کالسٓا را لكؼدق ِگػارِغ

ةؼِاٍْریؽی زٍاِی ٍّاؿب

یادگیؼی
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-جٕزْ ٌٓ ةْ ٍعايب جئٕری ك ٌٓ ٍعايب

جّاؿب دركس جئٕری ك

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 40/ ...
ةؼِاٍْی درؿی
در صیُ ازؼا جغكیُ قٕد،
ـ 14

آغاؼ ةؼِاٍْی درؿی

اؿاجیغ در َْٓ دركس از ركش ارزقیاةیٍـحَؼ ك جکَیًی اؿحمادق کّّغ

ـ 15

ةٔؼقگیؼی از ارزقیاةی
جکٕیّی ك ٍـحَؼ

-پیفةیّی ك جٕزْ ةْ پیاٍغٓای ةؼِآٍْای

ارزیاةی پیاٍغٓای ةؼِاٍْی

ارائْقغق

درؿی ؾًَیاجی ةؼ ٍتّای

ارزقیاةی ٍیؽاف جضون
ٌٓ زاِتْ آغاؼ
ةؼِاٍْی درؿی

ةؼِاٍْ هنغقغق
ـ 15

ةازؿازی ٍغاكـ ك دكرقای

-ةازؿازی ةؼِاٍْی درؿی

ةؼِاٍْی درؿی
ـ 15

-جغكیُ

ٍضحٕای

ةؼِاٍْی

درؿی

جؼةیثٍؿًٌ ٍحّاؿب ةا ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ

ٍمٕٔـ ةازةیّی ةؼِاٍْی
درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ةؼ

ةازؿازی ةؼِاٍْی
درؿی

اؿاس ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ

دادقٓای ٍّغرج در زغكؿ لٕؽ ةیافگؼ ایُ اؿث کْ چٔار ٍوٕيْی کًیغی قاٍى کؼدف ٍضحٕا ك زؼیاف إٍٓزش،
کیمیثةعكی ةْ زؼیاف یاددٓی یادگیؼی ،ارزقیاةی ٍیؽاف جضون َْٓزاِتْی آغاؼ ةؼِاٍْی درؿی ك ةازؿازی
ةؼِاٍْی درؿی ،رآکارٓای ةٔتٕد ةؼِاٍْی درؿی در رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی ٓـحّغ .درایُةیٍُ ،ؤيمْ کیمیثةعكی
ةْ زؼیاف یاددٓی یادگیؼی ،دارای ةیكحؼیُ ةؼزـحگی ٓـحّغ ك ؿایؼ ٍؤيمْٓا در اكيٕیثٓای ةؿغی زای
ٍیگیؼِغ.
ِحیسْگیؼی ك ةضخ:
در ایُ پژكٓف ةْظٕرکًی دك ؿؤاؿ اؿاؿی را دِتاؿ کؼدیٌ .در پاؿط ةْ پؼؿف اكؿ در ظنٕص آؿیبٓای
صٕزق ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ،قف ٍوٕيْی آؿیبٓای صٕزقی ةؼِاٍْریؽی ،صٕزقی ٍضحٕایی ،صٕزقی
کارةؼد ،صٕزقی ركافقّاظحی ،صٕزقی إٍٓزقی ك صٕزقی زیؼؿاظحی ،ةْؾّٕاف آؿیبٓای ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ
جؼةیحی اصنا گؼدیغ.
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ـ 14

ٓ-غؼٓای ةؼِاٍْی درؿی ةْظٕةی هتى یا

پیگیؼی جضون ٍعًٕب

 /41لنًّاٍْ ؾًَی پژكٓكی إٍٓزش ؾايی ایؼاف* ؿاؿ دكازدٌٓ* قَارق دكـ* جاةـحاف 1399

در جتییُ یالحْٓای پؼؿف اكؿٍ ،یجٕاف گمثِ ،آَـاِیٓایی ةیُ ةؼِاٍْ هنغ قغق ك ؾًَیاجی در داِكگاق در
درؿی آقکار رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی ةؼزـحْجؼ ٓـحّغ؛ از ٍحعنناف صٕزقی ةؼِاٍْریؽی درؿی در جغكیُ
ةؼِاٍْی ؾًٕـ جؼةیحی ةْ ِضٕ اصـُ اؿحمادق ِكغق اؿث؛ كاصغٓای درؿی ٍؼجتط ةا صٕزق ركاةط اِـاِی ك ِضٕق
جؿاٍى در ؿازٍافٓای إٍٓزقی در ةؼِاٍْی دكرق کارقّاؿی ؾًٕـ جؼةیحی دیغق َِیقٕد؛ اِؿعاؼ ك جقییؼپػیؼی
ةؼِاٍْ کٌ ةٕدق ك جَؼکؽگؼایی قغیغی در ایُ صٕزق صاکٌ اؿث؛ یکپارچگی ةیُ ةعفٓای ٍعحًك ةؼِاٍْ کٌ
ةٕدق ك جٕازف مضیضی ةیُ دركس جئٕری ك ؾًَی ك جعننی ك ؾٍَٕی ةْ چكٌ َِیآیغ ك ٍكارکث
داِكسٍٕؿًَاف در صٕزقٓای ٍعحًك ؾّامؼ ةؼِاٍْی درؿی اِغؾ اؿثٌٓ .ظٕاِی ٍضحٕای جغریؾقغق ةا
ؿؼلنىٓا ك آغاؼ ٓؼ درس ٍكعل ِیـث ك ةؼظی از دركس ٍازاد ةِْؼؼ ٍیرؿغ ٌٓ .در ةضخ ِضٕق
إٍٓزش ك ٌٓ در صٕزقی ٍضحٕایی ةا چايف ؾغـ کارةؼدی ةٕدف ةؼِاٍْی درؿی ٍٕازْ ٓـحیٌ .ةْ كیژگیٓا،
ِیازٓا ،اِگیؽقٓا ك ركصیات داِكسٕ ٍؿًَاف ،آفظٕر کْ ةایغكقایغ جٕزْ ِكغق ك در ٍٕاردی ٌٓ جٕهؿات ةیزا
از ایكاف كزٕد دارد ٌٓ .اؿاجیغ ك ٌٓ دؿثاِغرکاراف ةؼِاٍْریؽی درؿی داِكگاق ةْ جٕيیغات زغیغ ؾًَی
كهٕؼ الزـ را ِغارِغ؛ إٍٓزشٓای ٍؼةٕط ةْ ركشٓای ِٕیُ جغریؾ ك ِضٕقی کار در کالسٓای چّغپایْ
آفظٕر کْ ةایغ ،مٕرت َِیپػیؼد؛ داِف ك جعنل ةؼظی از اؿاجیغ ةْركز ِتٕدق ك ِضٕق جؿاٍالت ك پٕیایی در
لضای إٍٓزقی کٌرِگ ٓـث ك ٌٓچّیُ ةْ لؼایّغ ارزقیاةی کیمی ك جکٕیّی در زؼیاف إٍٓزش جٕزْ صغاهًی
كزٕد داردِٔ .ایحاً جّاؿب زیؼؿاظثٓای داِكگآی ةا قأف ك زایگاق ٍؿًَی كزٕد ِغارد.
در پاؿط ةْ پؼؿف دكـ در ظنٕص رآکارٓای ةٔتٕد ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ جؼةیحی جؼةیثٍؿًٌ ،چٔار ٍوٕيْ
کًیغی قاٍى کارةؼدی کؼدف ٍضحٕا ك زؼیاف إٍٓزش ،کیمیثةعكی ةْ زؼیاف یاددٓی یادگیؼی ،ارزقیاةی ٍیؽاف
جضون َْٓزاِتْ آغاؼ ةؼِاٍْی درؿی ك ةازؿازی ةؼِاٍْی درؿی ،ةْؾّٕاف رآکارٓای ةٔتٕد ةؼِاٍْی درؿی
در رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی اصنا قغ.
در جتییُ یالحْٓای پؼؿف دكـ ٍیجٕاف گمث ،كاصغٓای ةغكف کارةؼد کْ اضالی ةْ ِؼؼ ٍیرؿغ ،صػؼ قغق ك
ةؼ ٍیؽاف کارایی ٍضحٕا ك ركشٓای ةؼِاٍْی درؿی درزٔث پٕقفدادف ِیازٓا ك آغاؼ ایُ ةؼِاٍْ الؽكدق قٕد
ك ةیُ دركس جئٕری ك ؾًَی جّاؿب ایساد گؼدد .کیمی ك جعننیؿازی ةؼِاٍْی درؿی در صٕزقٓا ك ؾّامؼ
ٍعحًك در دؿحٕر کار هؼار گؼلحْ ،إٍٓزش ركشٓای ِٕیُ جغریؾ ك یاددٓی یادگیؼی ٍٕردجٕزْ كاهؽ قغق ،از
اؿاجیغ ٍتحکؼ ك ٍحعنل ةٔؼق ةؼدق قغق ك ةؼِاٍْریؽی زٍاِی ك جٕايی ٍّاؿب ارائْی دركس ٍٕرد ةازاِغیكی
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صٕزق رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی ةْ چكٌ ٍیآیغ .ةؼِاٍْی پّٔاف صاکٌ ةؼ إٍٓزشٓای داِكگاق ِـتث ةْ ةؼِاٍْی

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 42/ ...

كاهؽ قٕد .جضون ٍعًٕب آغاؼ ةؼِاٍْی درؿی ،ةٔؼقگیؼی از ارزقیاةی جکٕیّی ك ٍـحَؼ ك ارزیاةی پیاٍغٓای
ةازةیّی ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ةؼ اؿاس ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ در ؾَى دِتاؿ قٕد.
در ظنٕص جعتین ِحایر ایُ پژكٓف ةا پژكٓفٓای اِساـگؼلحْ در صٕزقی ةؼِاٍْی درؿی داِكگاق لؼّٓگیاف
ٍیجٕاف گمث ،گؼچْ پژكٓكی ةا ؾّٕاف ك ٍٕضٕع جسارب زیـحْی داِكسٍٕؿًَاف از ةؼِاٍْی درؿی رقحْی
ؾًٕـ جؼةیحی داِكگاق لؼّٓگیاف مٕرت ِگؼلحْ اؿث ،ةْظٕرکًی یالحْٓای ایُ ِٕقحار ،ةا ِحایر پژكٓفٓای
ممؼِٕادق ك َٓکاراف ( ،)1398ؿًیَی ك َٓکاراف ( ،)1397زارع ممث ( )1396ك اٍؼاهلل ك صکیٌ زادق (،)1393
ٍیکائیًٕ ( )1393ك ادیب ك ؿؼدادی (ٌٓ )1393ؿٕ ةٕدق ك ةا ؿایؼ پژكٓفٓای اِساـقغق در صٕزق ةؼِاٍْی
درؿی اززًَْ ؾعاراف ك َٓکاراف ( ،)1398ؾنارق ك َٓکاراف ( ،)1398جًعاةی ك َٓکاراف ( )1398ك ٓؽاكق ك
َٓکاراف (ٍّ )1396الاجی ِغارد ك در یک راؿحا ٓـحّغ.
پیؼك یالحْٓای ٍؼةٕط ةْ پؼؿف اكؿ ،پیكّٔاد ٍیگؼددِ ،آَـاِیٓای ةیُ ةؼِاٍْی هنغقغق ك ؾًَیاجی در
داِكگاق در صٕزق رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی ٍؼجمؽ قٕد .ةؼِاٍْ آقکار صاکٌ ةؼ إٍٓزشٓای داِكگاق ِـتث ةْ
ةؼِاٍْی درؿی پّٔاف رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی ةؼزـحْجؼ قٕد؛ از ٍحعنناف صٕزق ةؼِاٍْریؽی درؿی در جغكیُ
ةؼِاٍْ ؾًٕـ جؼةیحی ةْ ِضٕ اصـُ اؿحمادق قٕد؛ كاصغٓای درؿی ٍؼجتط ةا صٕزق ركاةط اِـاِی ك ِضٕق جؿاٍى در
ؿازٍافٓای إٍٓزقی در ةؼِاٍْ دكرق کارقّاؿی ؾًٕـ جؼةیحی در ةؼِاٍْی درؿی گّساِغق قٕد؛ اِؿعاؼ ك
جقییؼپػیؼی ةؼِاٍْ زیاد قغق ك جَؼکؽگؼایی در ایُ صٕزق کٌ قٕد؛ یکپارچگی ةیُ ةعفٓای ٍعحًك ةؼِاٍْ
زیاد قغق ك جٕازف مضیضی ةیُ دركس جئٕری ك ؾًَی ك جعننی ك ؾٍَٕی ایساد قٕد ك ٍكارکث
داِكسٍٕؿًَاف در صٕزقٓای ٍعحًك ؾّامؼ ةؼِاٍْی درؿی ةیكحؼ قٕدَٓ .عٕاِی ٍضحٕای جغریؾ قغق ةا
ؿؼلنىٓا ك آغاؼ ٓؼ درس ةیكحؼ قٕد ك ةؼظی از دركس کْ ٍازاد ٓـحّغ صػؼ قٕد ٌٓ .در ةضخ ِضٕق
إٍٓزش ك ٌٓ در صٕزق ٍضحٕایی ةؼ امى کارةؼدی ةٕدف جأکیغ قٕد .ةْ كیژگیٓاِ ،یازٓا ،اِگیؽقٓا ك ركصیات
داِكسٍٕؿًَاف آِعٕر کْ ةایغ ك قایغ جٕزْ قٕد ٌٓ .اؿاجیغ ك ٌٓ دؿثاِغرکاراف ةؼِاٍْریؽی درؿی داِكگاق ةْ
جٕيیغات زغیغ ؾًَی كهٕؼ الزـ را داقحْ ةاقّغ؛ إٍٓزشٓای ٍؼةٕط ةْ ركشٓای ِٕیُ جغریؾ ك ِضٕق کار
در کالسٓای چّغپایْ آفظٕر کْ ةایغ مٕرت پػیؼد؛ داِف ك جعنل اؿاجیغ ةْركز قغق ك ِضٕق جؿاٍالت ك
پٕیایی در لضای إٍٓزقی پؼرِگ قٕد ك َٓچّیُ ةْ لؼایّغ ارزقیاةی کیمی ك جکٕیّی در زؼیاف إٍٓزش جٕزْ
صغاکذؼی قٕد .لؼایّغ یاددٓی ك یادگیؼی ةْ قیٕق لؼاگیؼٍضٕر ك دكظؼلْ مٕرت پػیؼد ،إٍٓزش دركس ؾًَی
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ةؼِاٍْی درؿی ؾًَیاجی ،ةؼٍتّای ةؼِاٍْ هنغقغق ،پیگیؼی قٕد ك ةازؿازی ٍغاكـ ك دكرقای ةؼِاٍْی درؿی ك
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ةْگِْٕای کْ داِكسٕیاف ؾَالً جکايیك ك جَؼیُٓایی را اِساـ دّٓغ اجماؽ ةیمحغ ،در ایساد لضای پؼؿف ك پاؿط
ةٔؼقگیؼی از ركشٓای ٍحّٕع ك ظالؽ ك الؽكدف ةْ زػاةیث لؼایّغ جغریؾ ةؼِاٍْریؽیٓا ك اهغاٍث الزـ
مٕرت پػیؼد .زٍاف ةؼِاٍْ کالؿی ؾًٕـ جؼةیحی ك َٓچّیُ ٍیؽاف زٍاِی کْ ةایـث ةؼای إٍٓزش یک كاصغ
درؿی درِؼؼ گؼلحْ قٕد ،امالح قٕد ك ِٔایحاً ةؼ زػاةیث کالسٓای ؾًٕـ جؼةیحی الؽكدق قٕد.
در ظنٕص پؼؿف دكـ پیكّٔاد ٍیقٕد کْ ةْ كیژگیٓا ك ِیازٓای ظاص داِكسٕ ٍؿًَاف جٕزْ کالی قٕد؛
آغاؼ ةؼِاٍْی درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ةْ داِكسٕیاف ركقُؿازی قغق ك جسارب ٍٕلن ٍؿًَی در اظحیار ایكاف
كاهؽ گؼدد َٓچّیُ ٍضحٕای ةؼِاٍْی درؿی ةا ِیازٓای كاهؿی ققًی داِكسٍٕؿًَاف اِعتاؽ اؿاؿی یاةغ.
كاصغٓای ةغكف کارةؼد کْ اضالی ةْ ِؼؼ ٍیرؿغ ،صػؼقغق ك ةؼ ٍیؽاف کارایی ٍضحٕا ك ركشٓای ةؼِاٍْی
درؿی درزٔث پٕقف دادف ِیازٓا ك آغاؼ ایُ ةؼِاٍْ الؽكدق قٕد ك ةیُ دركس جئٕری ك ؾًَی جّاؿب ایساد
گؼدد .كاصغ ركاةط اِـاِی در ؿازٍافٓای إٍٓزقی اضالْ گؼدیغق ك لضای جؿاًٍی ك ٍكارکحی در إٍٓزش ةْ
كزٕد آیغ؛ ایساد زٕ قاد ك جؿاًٍی در صٕزق إٍٓزش در دؿحٕر کار هؼار گیؼد .اٍکاِات ك جسٔیؽات ٍٕردِیاز
صؼلْ ٍؿًَی در ؿعش داِكگاق لؼآٌ آٍغقٍ ،كکالت صٕزق ازؼای ةؼِاٍْی درؿی ٍؼجمؽ ،ةا جأٍیُ اٍکاِات
ٍٕردِیاز در صٕزق ؿعث ك ِؼـالؽاری ،یک جّاؿب ٍّعوی ةیُ جؿغاد داِكسٕ ك اؿحاد در ظؼاز داِكگاق
لؼّٓگیاف ایساد قٕد .کیمی ك جعننی ؿازی ةؼِاٍْی درؿی در صٕزقٓا ك ؾّامؼ ٍعحًك در دؿحٕر کار هؼار
گؼلحْ ،إٍٓزش ركشٓای ِٕیُ جغریؾ ك یاددٓی یادگیؼی ٍٕردجٕزْ كاهؽ قغق ،از اؿاجیغ ٍتحکؼ ك ٍحعنل
ةٔؼق ةؼدق قغق ك ةؼِاٍْریؽی زٍاِی ك جٕايی ٍّاؿب ارائْ دركس ٍٕرد ةازاِغیكی كاهؽ قٕد .پیگیؼی جضون
ٍعًٕب آغاؼ ةؼِاٍْی درؿی ،ةٔؼقگیؼی از ارزقیاةی جکٕیّی ك ٍـحَؼ ك ارزیاةی پیاٍغٓای ةؼِاٍْی درؿی
ؾًَیاجی ةؼ ٍتّای ةؼِاٍْ هنغقغق پیگیؼی قٕد ك ةازؿازی ٍغاكـ ك دكرقای ةؼِاٍْی درؿی ك ةازةیّی ةؼِاٍْی
درؿی ؾًٕـ جؼةیحی ةؼ اؿاس ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ در ؾَى دِتاؿ قٕد .اٍکاِاجی ةؼای اِساـ کارٓای ؾًَی ك
ظؼاصی جَؼیُ ك پؼكژق در لضای ؾًٕـ جؼةیحی ایساد قٕد ،از ركشٓای جغریؾ یادگیؼِغق ٍضٕر ك ٍتحّی ةؼ
جؿاٍى ك ٍكارکث داِكسٕیاف ةٔؼق ةؼدق قٕد ،از لیًٌٓا ك اؿالیغٓا ك لایىٓای چّغرؿاِْای زٔث زػاةیث ك
ةٔتٕد کیمیث إٍٓزش اؿحمادق قغق ،اؿاجیغ ٍضحٕآا ك لایىٓای ٍّاؿب ك کارةؼدی ك ٍؿّاداری را زٔث اؿحمادق
ٓؼچْ ةیكحؼ داِكسٕیاف ایساد کؼدق ،ؿیـحٌ جؿاًٍی چّغ ؿٕیْ جوٕیثقغق ك جوٕیث ركشٓای إٍٓزقی ك جٔیْ
ٍضحٕای ايکحؼكِیکی در دؿحٕر کار هؼار اؿاجیغ هؼار گیؼد .يؽكـ ةؼگؽاری کالسٓای رلؽ اقکاؿ در لضای ؾًٕـ
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چّغ ؿٕیْ ك ركاج جؿاٍالت ك ةضخٓای ؾًَی -إٍٓزقیَٓ ،چّیُ رلؽ ٍكکالت ك ةغلَٔیٓای داِكسٕیاف ك

جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از 44/ ...

جؼةیحی ،پاؿعگٕیی ةٍْٕهؽ ةْ داِكسٕیاِی کْ ةْ ٓؼ ِضٕی ةا ٍكکى ٍٕازْ ٍیقِٕغ ك جوٕیث ركصیْ
ك جٔیْ لایىٓای إٍٓزقی ٍؼجتط در ظنٕص چگِٕگی ةٔؼقگیؼی از اٍکاِات ٍٕردجٕزْ هؼار گیؼد.
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اِحوادپػیؼی از ؿٕی اؿاجیغٍ ،ـئٕالف داِكگاق ،کارقّاؿاف زی رةط ك داِكسٕیاف ،ةؼگؽاری دكرقٓای إٍٓزقی
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لٔؼؿث ٍّاةؽ:

جؼةیحی گؼایف إٍٓزش اةحغایی داِكگاق لؼّٓگیاف .اكيیُ َٓایف ؾًَی پژكٓكی ركاِكّاؿی ،ؾًٕـ جؼةیحی ك
آؿیبقّاؿی زاٍؿْ.


ادیب ،یٕؿك؛ ؿؼداریٍ ،ؼضیْ ( .)1393پغیغارقّاؿی جسارب داِكسٕیاف از ةؼِاٍْی درؿی پّٔاف در دركس
ٍؿارؼ اؿالٍیٍ .سًْ ؾًٕـ جؼةحی از دیغگاق اؿالـ130-113 ،3 .



اٍاٍی ؿیگاركدی ،ؾتغايضـیُ ك َٓکاراف ( .)1391ركشقّاؿی جضوین کیمی :پغیغارقّاؿیٍ .سًْ پؼؿحاری ك
ٍاٍایی ِگؼ زاٍؽ63-56 ،22 ،



اٍؼايْ ،اٍیغ ك صکیٌ زادق ،رضٕاف ( .)1393ةؼرؿی جعتیوی ِؼاـ ارزیاةی کیمیث ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ در
کكٕرٓای کؼق زّٕةی ،اِگًـحاف ك ایؼافٍ .سًْ ٍعايؿات ةؼِاٍْی درؿی إٍٓزش ؾايی 7 ،9 ،جا 25



جًعاةیٍ ،ضَٕد؛ مايضی ،کیٕاف؛ هاؿٌپٕر ظٕقؼكدی ،ؾؼلاِْ؛ دٓواِیٍ ،ؼضیْ ( .)1398جتییُ ٍؤيمْٓای ةؼِاٍْی
درؿی جؼةیثٍؿًٌ ةؼ ٍتّای ِؼؼیْ قّاظث ٍٕهؿیحیٍ .سًْ جازقٓای ؾًٕـ قّاظحی 59 ،84 ،جا 73



ظؼكقی ،پٕراف؛ ِنؼ اممٔاِی ،اصَغرضا؛ ٍیؼقاق زؿمؼی ،اةؼآیٌ (ٍ .)1397غؿ ٍمٍٕٔی ارزقیاةی از قایـحگیٓای
ٍٕرد اِحؼار از داِكسٍٕؿًَاف در ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ قایـحْ ٍضٕرٍ .سًْ ٍعايؿات ةؼِاٍْی درؿی 5،50 ،جا
44



داكدی ،آذر؛ کكحی آرایِ ،ؼگؾ؛ یٕؿمی ،ؾًی رضا ( )1394جتییُ پغیغارقّاؿاِْ ی امٕؿ ةؼِاٍْی درؿی «جسؼةْ
جغریؾ»(کاركرزی) در داِكگاق لؼّٓگیاف .لنًّاٍْ ِؼؼیْ ك ؾَى در ةؼِاٍْی درؿی28-5 ،)3(6 .



رقیغیاف ،ؾتغايکؼیٌٕٓ .)1388( .ؿؼؿ در ٍحُ آدارش .جٔؼافِ :كؼ ِی



زارع ممث ،مادؽ ( .)1396كاکاكی جسؼةْٓای زیـحْ کاركرزی در داِكگاق لؼّٓگیاف :ايگٕی ٍمٍٕٔی .لنًّاٍْ
ِؼؼیْ ك ؾَى در ةؼِاٍْی درؿی68-37،)5(9،



ؿًیَی ،زَاؿ؛ ؿاؾغٍٕچكی ،يعك ايْ؛ ؾتغی ،آرش ( .)1397كاکاكی كضؿیث داِكگاق لؼّٓگیاف ةؼصـب جسارب
زیـحْ داِكسٍٕ-ؿًَاف؛ یک ٍعايؿْ آٍیعحٍْ .سًْ پژكٓفٓای ةؼِاٍْی درؿی144-98 )8(2 .



ممؼِٕادق ،دکحؼ ٍؼیٌ؛ ٍٕؿیپٕر ،دکحؼ ِؿَثاهلل؛ اػٔؼیٍ ،ضتٕةْ؛ ٍضَغقمیؿی ،ؾتغايـؿیغ ( .)1398جسؼةْ زیـحْ
داِكسٕ ٍؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از ةؼِاٍْ زغیغ کاركرزی جؼةیثٍؿًٌ ایؼاف .لنًّاٍْ ٍعايؿات ةؼِاٍْی درؿی
إٍٓزش ؾايی169-149 .19 .



ؾتاسزادگاف ،ؿیغ ٍضَغ ( )1376امٕؿ ك ٍمآیٌ اؿاؿی در ةؼِاٍْریؽی درؿی ،جٔؼاف ،اِحكارات ؿٕرق.
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اصَغی ؾیـی آةادی ،كصیغ ك َٓکاراف ( .)1394ارزیاةی کیمیث ةؼِاٍْی درؿی دكرق کارقّاؿی رقحْی ؾًٕـ

46/ ... جسؼةیات زیتـحْی داِكسٍٕؿًَاف داِكگاق لؼّٓگیاف از
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 ةؼرؿی ؿیؼ جضٕؿ ةؼِاٍْی درؿی.)1398(  اصَغ، صـیُ؛ ؾؼةی زِٕواِی،ًٕ دکحؼ ؾًیؼضا؛ ةٔاری ةیگةاف،ؾنارق



174  جا151 ،138 ، ٍسًْ جؿًیٌ ك جؼةیث.جؼةیثٍؿًٌ در ایؼاف
 ظؼاصی ك اؾحتارةعكی ايگٕی.)1398(  ٍضَغ؛ صـیّی ظٕاق ؾًی، ِؿَث ايْ؛ ؾعاراف، ؾاظمْ؛ ٍٕؿی پٕر،ؾعاراف



33  جا14 ،61  ٍسًْ پژكٓف در ةؼِاٍْ ریؽی درؿی.ةازِگؼی ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ در ایؼاف
 اِحكارات داِكگاق: جٔؼاف.ًٌ ظؼح کالف ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿ.)1396( ٍّْ آ، ِؿَث اهلل ك اصَغی،ٍٕؿی پٕر



لؼّٓگیاف
ًٌ ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿ.)1396(  ؾتاس، ٍضَٕد؛ ؾتاسپٕر، صـُ؛ ٍٔؼٍضَغی، ٍّنٕرق؛ ًٍکی،ٍٔغكی ٓؽاكق



47 ،1 ،ًٌ ٍسًْ پژكٓف در جؼةیثٍؿ. ارائة ايگٕیی َٓـٕ ةا ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش:دكرق اةحغایی
74 جا
 ةؼِاٍْی درؿی جؼةیثٍؿًٌ ك ايگٕی ازؼائی ٍكارکحی آف؛ رآتؼد جضٕيی ةؼای.)1392(  ٍضَٕد،ٍٔؼ ٍضَغی



.26  جا5 ،1)1( ، ٍسًْ ِؼؼیْ ك ؾَى در ةؼِاٍْی درؿی.جؼةیثٍؿًٌ در ایؼاف
. جٔؼاف؛ ؿازٍاف ؿَث. ؾًٕـ جؼةیحی ٍآیث ك هًَؼك آف. ةؼِاٍْی درؿی،)1380(  ٍضَٕد،ٍٔؼٍضَغی



) ةؼرؿی کیمیث دركس ك ؿؼلنى ٓای رقحْی ؾًٕـ جؼةیحی گؼایف إٍٓزش اةحغایی در1393( ٍُیکائیًٕ فالٍضـی



ًٌ دكٍیُ َٓایف ًٍی جؼةیثٍؿ.داِكگاق لؼّٓگیاف










 ؿَث: جٔؼاف. جؼزَْ ٍضَٕد ٍٔؼٍضَغی. ِؼؼیْ ٓای ةؼِاٍْی درؿی.)1389(  زاف،ٍیًؼ
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