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 دانشگاه فرهنگیان

 پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

 9318 زمستان، بیستم، شماره پنجمسال 

 پژوٌی ةر جواىهيدسازی نعلهاندرس آنوزشةررسی جأثیر 

 2وژاد ، عببس اوبری1يرز کىذازی احسبن کشت

 43*4*/,پػیؼش5                                                       43*2*1-دریاٗث5 

 

 چى٥ذٜ

پژك٦ی ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ٠ٌِٛ اةحغایی ق٧ؼؿحاف ٠ؼكدقث درس آ٨٠زشپژك٦ف صاوؼ ةا ٦غؼ ةؼرؿی جأدیؼ 

 ک٥ در ؿاؿ جضنیٞیة٨د ١ْٞ٠اف اةحغایی ق٧ؼؿحاف ٠ؼكدقث  ج١ا٠یزا٥ْ٠ آ٠اری پژك٦ف قا٠ٜ ( ا٣ساـ گؼٗث

١٦چ٤ی٢ ١ْٞ٠اف  ،پژك٦ی ة٨د٣غسدر ٠غارس ٠ضٜ ظغ٠ث ظ٨د ٠ك٨ٕؿ ة٥ ازؼای ٗؼای٤غ در 42.,)43 

ؼار داقح٤غ ة٨د ٣غققؼکث ٣کؼدپژك٦ی  پژكق ک٥ در ةؼ٣ا٥٠ درس ٔیؼدرس ةا  ٣یؽ ( صسٟ ٣٥٣٨١٣یؽ در ای٢ زا٥ْ٠ آ٠اریٚ 

ةؼای جْیی٢ ة٨د(  #گؼكق ک٤حؼؿ در٣٘ؼ   +3ك گؼكق آز٠ایف  ٣٘ؼ در +٣3٘ؼ $ +1,اؿح٘ادق از ٗؼ٨٠ؿ ک٨کؼاف، قا٠ٜ 

٣ا٥٠ اؿحا٣غار٦ای  ٦ا ةا اؿح٘ادق از پؼؿفگیؼی در دؿحؼس اؿح٘ادق قغ( دادقاز ركش ٥٣٨١٣ف، ٥٣٨١٣ آ٠اری ای٢ پژك٦

ج٨ا٤١٣غؿازی ک٤حاکی گؼدآكری قغ( ركایی اةؽار ج٨ؿي ٠حعنناف ك پایایی آف ةا اؿح٘ادق از آٝ٘ای کؼك٣تاخ ةؼرؿی 

٦ا از ركش آ٠ار ای جسؽی٥ ك جضٞیٜ دادقة٥ دؿث آ٠غ( ةؼ +*٣42ا٥٠ ةؼاةؼ ةا  قغ ک٥ ٠ٛغار ای٢ آز٨٠ف ةؼای کٜ پؼؿف

کؼدق در ٗؼای٤غ  ( ٣حایر پژك٦ف ٣كاف داد ک٥ ةی٢ ١٣ؼات ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف قؼکثقغج٨می٘ی ك اؿح٤تاًی اؿح٘ادق 

٣حایر ٣كاف داد ک٥ ةی٢ ( ١٦چ٤ی٢ ٣کؼدق در ای٢ ٗؼای٤غ ج٘اكت ٤ْ٠اداری كز٨د دارد پژك٦ی ك ١ْٞ٠اف قؼکثدرس

ؼای٤غ درس کؼدق ك قؼکث ١٣ؼات ١ْٞ٠اف قؼکث  ٗ ریؽی پژك٦ی در اؿحا٣غارد٦ای ًؼاصی ك ةؼ٣ا٣٥٠کؼدق در

یادگیؼی، ازؼا ك ا٣ساـ جغریؾ، ؿ٤سف ك ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٣حایر یادگیؼی، ارزیاةی ك  آ٨٠زقی، ایساد ك صٍ٘ ز٨ّ 

ك جک٨ٝ٨٤ژی  ٠ضح٨ایی دا٣ف ج٨ٛیثا٣ْکاس یادگیؼی ك آ٨٠زش، ١٦کاری ةیكحؼ ١ْٞ٠اف، ْٗاٝیث در ز٧ث 

ج٨ا٣غ ٤٠سؼ ة٥ ج٨ؿ٥ْ پژك٦ی ٠یج٨اف گ٘ث ک٥ درساز ای٢ رك ٠ی( آ٨٠زقی ج٘اكت ٤ْ٠اداری كز٨د دارد

 د(١ْٞ٠اف ق٨ی ٦ا یج٨ا٤١٣غ

 ، ج٨ا٤١٣غؿازی(ق٧ؼؿحاف ٠ؼكدقث، اةحغایی پژك٦ی، ١ْٞ٠افدرس :ٞاٜ و٥ّذٚاص

                                                             
 ( دا٣كس٨ی کارق٤اؿی ارقغ گؼكق ركا٣ك٤اؿی دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، كاصغ ٠ؼكدقث، ایؼاف، ٨٣یـ٤غق ٠ـؤكؿ،  ,

keshtvarzehsan@gmail.com 
 ( ّى٨ ٦یات ١ّٞی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف، ایؼاف( -
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 ٔمذٔٝ

 وؼكرت کؼدق ک٥ سادیا٣ـاف ا یرا ةؼا یی٦ا چاٝف یا١ٝٞٞ ٢یك گـػػحؼش ٤٠اؿػػتات ة ؼاتییجٕ فیاٗؽا

 زا٠ْۀ در( ک٤غ یگ٨قؽد ٠ ث،یكجؼة ٟ یدر ٣ُاـ جْٞ ژقیك را، ة٥ ی٠ض٨ر یی٠غاكـ دا٣ف ك دا٣ا یركزرؿا٣ ة٥

٠ْٟٞ آ٧٣ا  ك ظؼد٤٠غ اؿث ک٥ در رأس عح٥یٗؼ٦ یا٣ـا٣ یؼكی٣ ج٨ؿ٥ْ، یك اؿاؿػػ یرک٢ امٞ ٠ض٨ر، ییدا٣ا

جؼی٢ ٣یؼكی ا٣ـا٣ی ؿاز٠اف آ٨٠زش  ٧٠ٟ ١ْٞ٠اف#( +4.,، قػػاد ك رةیْی ٣یازآذری، اؿ١اّیٞی$ ٚؼار دارد

 جضنیٞی ٦ای ١٦ۀ دكرقزایگاق ١ْٞ٠اف در ( #42.,ی، كرز ک٤غاز کكث$ ق٣٨غ كپؼكرش ٠ضـ٨ب ٠ی

آ٨٠زش ك پؼكرش را ةغكف كز٨د ١ْٞ٠اف،  امالح ك ةازؿازی ٣ُؼاف، ماصب ةیكحؼ ک٥ صغی اؿث ة٥

٦ا  از ٣ٛف یْیج٨٤ع كؿ ،٨ًر ک٥ ركق٢ اؿث ١ْٞ٠اف در ١ّٜ ١٦اف (#+4.,، ماٗی$ دا٤٣غ آ٠یؽ ١٣ی ٨٠ٗٛیث

 ؛اؿث یؼقغق ج٨ؿي ١ْٞ٠اف گـحؼدق ك ٗؼاگ ای ا٣ساـ یگؼ، دا٥٤٠ كَایٖ صؼ٥ٗة٥ ّتارت د ؛را ة٥ ٧ّغق دار٣غ

اف در کا٨٣ف ك ٚٞب ٣ٛف ٠ْٟٞ ٚؼار آ٨٠ز دا٣ف ةؼای ٥١٦ یادگیؼی ءاؿث ک٥ ارجٛا ی٢جؼ از ٥١٦ ا ا٠ا ٧٠ٟ

 #(3++-، ,$دؿ٨س، ٠ا٣غی٢، زا٠پا ك كیؼزی٢ دارد

٨٤ّاف کارگؽاراف امٞی مض٤ۀ جْٞیٟ ك جؼةیث ك در  ا٣غرکاراف ٣ُاـ آ٨٠زقی، ة٥  ١ْٞ٠اف در ٠یاف دؿث

آی٤غ( ای٢ ٚكؼ از زا٠ْۀ ٗؼ٤٦گی ة٥ وؼكرت ك  ز٠ؼة ٠ؼكزاف ّٟٞ ك پؼكر٣غگاف ركح ١ّٞی ة٥ صـاب ٠ی

٤٠غ ق٣٨غ(  غ ةا ةی٤ف ١ّٞی آق٤ا ةاق٤غ ك کٟ ك ةیف از ٣حایر آف ة٧ؼقةؼ اؿاس ٣یاز٦ای صؼ٥ٗ ای ظ٨د، ةای

٦ای ٣ُاـ جْٞیٟ ك جؼةیث، دظاٝث دادف ١ْٞ٠اف در ق٤اظث ٠كکالت  یکی از قؼكط الزـ ةؼای جضٛٙ ٦غؼ

الّات ز ظ٨دقاف ٠ضح٨ای٦ٟ در  یغ١ْٞ٠اف ةا (یادگیؼی اؿث )ٗؼای٤غ یادد٦ی داقح٥ ةاق٤غ ك ٦ٟ  یادیًا

آ٨٠ز دارای ٧٠ارت  ٦ؼ دا٣ف یادگیؼی ٠حْغد یاز٦ای٣ ی٢ةؼای جأ٠ یؾجغر یکؼد٦ایاز رك ْییدر دا٥٤٠ كؿ

آ٨٠ز ٠غاظ٥ٞ  دا٣ف کار م٨رت ٤٦ؼ٤٠غا٥٣ در ک٥ ة٥ یؼ٣غةگ یادة٥ ١ْٞ٠اف ک١ک کؼد جا  یغٝػا ةا ؛ةاق٤غ

 ا٣ساـ ک٥ یؼ٣غةگ یادج٨ا٤٣غ  آ٨٠زاف ٠ی ٦ا آ٣چ٥ را ک٥ دا٣ف ی٥١٦٢ ا یؽ٣غ(آ٨٠زاف را ةؼا٣گ کؼدق ك دا٣ف

#؛ در صٛیٛث، 42.,زادق،  ك اٚتاٝیاف ٨٣را٣ی كرز ک٤غازی $کكث د٦غ جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ی ،د٤٦غ

٦ای آ٨٠زقی در ٨٠از٥٧ ةا جٕییؼات ز٧ا٣ی  ج٨ا٤١٣غؿازی ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی کٞیغ ج٨ؿ٥ْ ك پیكؼٗث ؿاز٠اف

ی قا٠ٜ ج٨ا٤١٣غؿاز( اؿث غقق ادیكپؼكرش  در آ٨٠زش ؼییّا٠ٜ جٕ ٢یجؼ ٨٤ّاف ٧٠ٟ از ٠ْٟٞ ة٥ ک٥ اؿػػث

 ٦ؼ ٠ْٟٞ، در ک٥ ی ٨ًر ة٥ ؛١ْٞ٠اف اؿث یذاج ؽةیا٣گ فیاٗؽا یةؼا ،یآ٨٠زقػػ يی١٦ا٤٦گ در ٠ضجالقی 

١ْٞ٠اف را  یدرك٣ ؽةیا٣گ ٤غ،یٗؼا کی٨٤ّاف  ة٥ یج٨ا٤١٣غؿاز (ة٥ آف اؿث یاةیة٥ دؿح ٜیصاٝث، ٠ا ٢یة٧حؼ

                                                             
1. Dessus, Mandin, Zampa, Virginie 
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 ةؼظ٨ردار اؿث یاجیص ثی٠غرف ا٠ؼكز از ا١٦ یایر د٣ك دک٤٤غ را کـب  ییج٨ا٣ا ٢یة٧حؼ جا ق٨د ی٠ ٨٠زب

 #(2,+-، ,ج٠٨اس$

را  ظ٨د ٣ٛف ،ة٥ اقػػحؼاؾ ةگػار٣غ گؼیکغیدا٣ف ظ٨د را ةا  د٦ػػغ یةػػ٥ اٗؼاد ازازق ٠ یج٨ا٤١٣غؿػػاز

ظٌا٦ا ك امالح  یظاٝٛا٥٣ ةؼا ی٦ا راق یكز٨ د٤٦غ ك در زـث فیدر قػػٕٜ اٗؽا ثیظاٝٛ ءارجٛا یةؼا

١ّٞکؼد  یج٨ا٤١٣غؿػػاز #(1,+-، -٨ةا٦ك  ةاز٨ا، اؿٟٞ، ق٧ؽاداص١غ، $ ةاق٤غ یکار ی٤غ٦ایاٗؼ یةازؿاز

کارک٤ػػاف را ة٥ کار ك  ج٨ا٣ػػغ ی٠ اؿث ک٥ کیاؿحؼاجژ ثیؼی٠غ ٤ۀیگؽ کیك  د٦غ ی٠ فیرا اٗؽا یقػػٕٞ

 ی٠كحؼ ی٦ا ة٥ ظ٨اؿح٥ ِیؿؼ پاؿػػط یآ٧٣ا را ةؼا ییک٤غ ك ج٨ا٣ا ٙیٗؼاجؼ از صغ ٨١ْ٠ؿ جكػػ٨ ثیْٗاٝ

 د٦غ فیة٥ ٠كػػأٜ ظ٨د اٗؽا کارک٤اف را یكاةـحگ ج٨ا٣غ ی٠ یجؼ از ٥١٦، ج٨ا٤١٣غؿاز ٧٠ٟ( د٦غ فیاٗؽا

 ؼیؿا یز ج٨ا٤١٣غؿػػازا ٠ح٘اكت یا ١ْٞ٠اف، دا٥٤٠ یج٨ا٤١٣غؿاز #(1,+-، .گاق، آدـا ك جاف ،یچ٨$

دارد ك ةا  ک٤٤غ، ی٠ ثیک٥ ظارج از ةعف آ٨٠زش ْٗاٝ یکارک٤ا٣ ای یآ٨٠زق يیک٤٤غگاف ٠ض ٠كارکث

 ؼیٗؼاگ ؾیك جغری ؼیادگی٠ؼة٨ط ة٥  یؼیگٟ یجن١ ی٤غ٦ایآ٣اف در ٠كارکث در ٗؼا ییج٨ا٣ا ؽافیج٨ز٥ ة٥ ٠

 #(0,+-، /ةاٝکار$ ق٨د ی٠ ٖی٠غرؿ٥ جْؼ

كپؼكرش، ج٨ا٤١٣غؿازی ك اٗؽایف  قغق در ز٠ی٤ۀ ة٧ـازی آ٨٠زش ٦ای ا٣ساـالز٠ۀ ٨٠ٗٛیث جالش

كگ٨ پیؼا٨٠ف کی٘یث در د٥٦ گػقح٥، کا٨٣ف ةضخ ك گ٘ث ،رك ای٢ ث؛ ازدا٣ف ك ٧٠ارت ١ْٞ٠اف اؿ

ریچحؼ، کا٣حؼ،کالؿ٨١ف، ٨ٝدک٥ $ة٨دق اؿث  ٠غارس ادؼةعف، ٦ؼچ٥ ةیكحؼ ٠ح٨ز٥ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف

م٨رت  د٣یای ٠حٕیؼ ا٠ؼكز ٠ـحٞؽـ آف اؿث ک٥ ١ْٞ٠اف در ز٠ی٥٤ ج٨ا٤١٣غؿازی، ة٥#( ,,+-، 0ك ةای٠٨ؼت

ركی  ٦ای پیف ا١٦یث کی٘یث ج٨ا٤١٣غؿازی ة٥ دٝیٜ جكغیغ چاٝف( ركز ک٤٤غ ٨د را ة٠٥غاكـ اًالّات ظ

 آف ٠ْٟٞ از#( -++-، 1گا٣ـؼ$١ْٞ٠اف در صؼٗۀ ١ْٞ٠ی ك اٗؽایف ا٣حُارات ٠ؼدـ از کی٘یث آ٨٠زش اؿث 

٦ای  ركد ك ا٦غاؼ ٠حْاٝی ٣ُاـ ق١ار ٠ی كجؼةیث ة٥ ز٧ث ٨٠رد جأکیغ اؿث ک٥ کارگؽار امٞی جْٞیٟ 

جْا٠ٜ ٠ـح١ؼ ك چ٧ؼق ة٥ چ٧ؼة ٠ْٟٞ ( كاؿٌۀ اك ٠ضٛٙ ق٨د كجؼةیث در اةْاد ٠عحٖٞ در ٧٣ایث ةایغ ة٥ یٟجْٞ

د٦غ ک٥ ٦یچ ٤ّنؼ ا٣ـا٣ی دیگؼی ٗؼدی ٚؼار ٠ی آ٨٠زاف، كی را در ٨٠ْٚیث ١٠حاز ك ٤٠ضنؼة٥ ةا دا٣ف

از ٠حٕیؼ٦ای ٣یاز٤٠غ ج٧٤ا یکی  ١ْٞ٠اف، ٥٣#( -4.,، ٧٠2ؼ٠ض١غی$در ای٢ ؿاز٠اف از آف ةؼظ٨ردار ٣یـث 

                                                             
1. Thomas 
2. Ahmed, Shahzad, Aslam, Bajwa & Bahoo 

3. Choi, Goh, Adam & Tan 

4. Balkar 

5. Richter, Kunter, Klusmann, Ludtke and Baumert 

6. Ganser 

7. Mehrmohammadi 
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جؼی٢ ّا٠ٜ ایسادک٤٤غق جٕییؼ ٣یؽ ٠ضـ٨ب  ٦ای آ٨٠زقی ٦ـح٤غ؛ ةٞک٥ ٧٠ٟ ٨ُ٤٠ر ة٧ت٨د ؿیـحٟ جٕییؼ ة٥

٨٤ّاف یکی از ٤ّامؼ امٞی ك ٠سؼی  ای٢ كوْیث دكگا٣ۀ ١ْٞ٠اف، امالصات آ٨٠زقی، ة٥( ق٣٨غ ٠ی

ؼا٣گیؽ جتغیٜ ٨١٣دق اؿث ةای در صاؿ رقغ ك چاٝف جٕییؼات، ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف را ة٥ ص٨زق

٨ُ٤٠ر ق٤اظث ج٨ا٤١٣غؿازی ٠كحؼؾ  ٦ا، ة٥ ؛ ا٠ا آ٣چ٥ در کا٨٣ف ای٢ جالش#.++-، ,ری١ؼس)كیٞگاس$

اؿث یادگیؼی ١ْٞ٠اف، یادگیؼی چگ٥٣٨ یادگؼٗح٢ ك ا٣حٛاؿ دا٣ف ة٥ ١ّٜ ةؼای ک١ک ة٥ پیكؼٗث 

 #(+,+-، -آكاٝؾ$آ٨٠زاف اؿث  دا٣ف

٦ای ة٤ای ٥١٦ جالش٨٤ّاف ؿ٤گ زیؼ ٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف أٞب ة٥#، ج٨ا1,+-، .از دیغگاق $کتیحـکی

ای ک٥ در ٧٣ایث ٤٠سؼ ة٥ اٗؽایف  یاٗح٥ ق٨د( ةؼای ایساد جٕییؼات ؿاز٠اف گؼا٥٣ آ٨٠زقی ق٤اظح٥ ٠یامالح

كٝیث ؤ٨٤ّاف یک ٠ـ آ٨٠زاف ق٨د ةایغ ج١اـ ١ْٞ٠اف در ظالؿ ١ّؼ کاری ظ٨د ة٥ؿٌش کارایی دا٣ف

پای  ق٨د ک٥ ١ْٞ٠اف پاة٥ ی ٠ؤدؼ، ٠ـح١ؼ ك ٤٠اؿب ةپؼداز٣غ( ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ا٠ؼ ةاّخ ٠یقٕٞی، ة٥ ج٨ا٤١٣غؿاز

ؼ ٗىٞی #، -4.,$ /جٕییؼات ازح١اّی پیف ةؼك٣غ ك ظ٨د را ةا ٠ٛحىیات ز٠اف جٌتیٙ د٤٦غ( از ٣ُ

ی ٨ًر ٤٠ُٟ یادگیؼ د٦غ جا آ٧٣ا ة٠٥ی ء٦ای قٕٞی ١ْٞ٠اف را ارجٛا٦ا ك ٧٠ارتج٨ا٤١٣غؿازی ٠ؤدؼ، ٣گؼش

آ٨٠زاف را ة٧ت٨د ةعك٤غ ك در ٧٣ایث جٕییؼ ٠ؤدؼی در کالس درس ایساد ق٨د( ج٨ا٤١٣غؿازی ةا دا٣ف

#( 4++-، 0کی٘یث ةاال، ٤ّنؼی امٞی در ٦ؼ ًؼح ٨٣ی٢ ةؼای ارجٛاء ؿٌش جْٞیٟ ك جؼةیث اؿث $گ٨ؿکی

ٗؽایف دا٣ف، ٨ُ٤٠ر ا ریؽی قغق ة٥ ٦ای ًؼحٗؼای٤غ٦ا ك ْٗاٝیث»ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ّتارت اؿث از 

آ٨٠زاف ق٣٨غ  ک٥ ةح٨ا٤٣غ ٨٠زب ة٧ت٨د یادگیؼی دا٣ف ای ١ْٞ٠اف جا ای٦٢ای صؼ٦٥ٗا ك ٣گؼش٧٠ارت

صاؿ ركیکؼد٦ای   ای٢ #( ای٢ جْؼیٖ دا٥٤٠ كؿیْی ةؼای ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ٚائٜ اؿث، ةا+++-$١٦اف، 

١ؼ ة٨دق ك یاد زغیغ ٣ـتث ة٥ ج٨ا٤١٣غؿازی، ًؼٗغار یادگیؼی ٠ادـا ای  گیؼی ج٨ا٤١٣غؿازی را ٠غاظ٥ٞاْٝ

دا٤٣غ ک٥ دا٥٤٠ آف از آ٨٠زش دا٤٣غ؛ ةٞک٥ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف را ْٗاٝیحی ة٤ٞغ٠غت ٠ی٠غت ١٣یک٨جاق

  #(,,+-گیؼد $ریچحؼ ك ١٦کاراف،  ٠ی ٦ای و٢١ ظغ٠ث ٗؼدی ١ْٞ٠اف را در ةؼ ١ْٞ٠اف در دا٣كگاق جا دكرق

ؼاف ك پژك٦كگؼاف ٠عحٞ٘ی ةؼای ماصب     ٦ای ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف  جْؼیٖ ك جْیی٢ قاظل ٣ُ

ای، ٠كارکث ةؼای یادگیؼی ك ٧٠ارت در ٧ٟٗ  #( یادگیؼی صؼ1٥ٗ,+-، 1ا٣غ $کای٤غ ك گؼكؿ٤١ؾ ک٨قیغق
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# دا٣ف -,+-، ,ا٣غ $دریٜ، زاف ك ةؼی ٦ای ج٨ا٤١٣غؿازی ٠ْٟٞ دا٣ـح٥ ٨٤ّاف ٠ؤ٥٘ٝ آ٨٠زاف را ة٥ ز١ْی دا٣ف

را ؿ٥ ٤ّنؼ ادؼگػار در ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف جْیی٢  /ف جؼةیحی ٨٠و٨ّیك دا٣ .، دا٣ف جؼةیحی-٨٠و٨ّی

# ؿ٥ 3++-$ 0ا٣غ( در ای٢ ةی٢، كزف دا٣ف جؼةیحی ٨٠و٨ّی ةیف از دك ٤ّنؼ دیگؼ اؿث( ٦ا٣حٞی کؼدق

پ٤ر ّا٠ِٜ دا٣ف  #0++-$ ، 1ک٨رجاگ٢ ك كاةٞؽ ، ةؼک٤١ٞؾ،ای؛ ةاب ٠كعن٥ دا٣ف، ١ّٜ ك ج٧ْغ صؼ٥ٗ

٠غاری ك صازیؽاد، قؼیْث د٦ی، پغاگ٨ژی ك مالصیث رٗحاری؛ ٣ادری، ؿاز٠افجعننی، ارجتاًات، 

٦ای زغیغ جغریؾ،  ٦ای ركش ٦ای جغریؾ ك ارزقیاةی، ٠ؤ٦٥٘ٝای ركش ٠ؤ٥٘ٝ# +4.,$ ٣ؼاٚیؿیٖ

 ق١ار٣غ( جک٨ٝ٨٤ژی آ٨٠زقی ك ارزقیاةی را ةؼ٠ی

٦ا در اةغاع ك ژاپ٤ی ٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف، ركقی اؿث ک٥ یک ٥٣٨١٣ از ْٗاٝیث

ق٨د( آ٣چ٥ در ژاپ٢ ك پژك٦ی ق٤اظح٥ ٠یق٣٨غ ك ا٠ؼكزق ةا ٣اـ درسکارگیؼی آف پیكحاز ٠ضـ٨ب ٠ی ة٥

اک٨٤ف ٣یؽ در زؼیاف اؿث،  اؿح٘ادق ٚؼار گؼٗح٥ ك ٦ٟ پژك٦ی ٨٠رد ةؼظی از کك٨ر٦ای دیگؼ ةا ٣اـ درس

 2پژك٦ی ةا ١٦حایاف ك ١٦کاراف اؿث( درس٦ای آ٨٠زقی از ًؼیٙ ٠كارکث  جالقی در ز٧ث ة٧ت٨د ْٗاٝیث

كپؼكرش ق٤اظح٥ قغق اؿث(  ةعكی ة٥ آ٨٠زش٨٤ّاف یکی از ٤ّامؼ جأدیؼگػار در ا٠ؼ کی٘یث ة٥

پژك٦ی اٝگ٨ی ١ّٞی ةازةی٤ی ٠غاكـ اٝگ٦٨ای ذ٤٦ی ك ةازا٣غیكی ٠كارکحی ١ّٜ کارگؽاراف آ٨٠زقی  درس

٦ای #( گؼكق0,+-، 3ث $ؿؼکارآرا٣یك اٝگ٨یی ٠ؤدؼ ةؼای ة٧ت٨د ٠ـح١ؼ آ٨٠زش در ٠غرؿ٥ اؿ

گیؼ٣غ ك چ٥ ٨٣ع جغریـی ةاّخ جغاكـ یادگیؼی در آ٧٣ا  آ٨٠زاف یاد ٠یک٤٤غ ک٥ چگ٥٣٨ دا٣فةؼرؿی ٠ی

ؿاز٠ا٣ی »ک٤غ از ٠غارس جالش ٠ی ،ق٨د؟ ای٢ ًؼح ک٥ در د٣یا ة٥ ٣اـ کك٨ر ژاپ٢ ق٤اظح٥ قغق٠ی

٦ای جؼ در دا٣ـح٥ ٦ای ک٨چک پژك٦ف، ةا درؾ ١ّیٙف در ٦ـح٥ای ک٥ ١ْٞ٠ا گ٥٣٨ ةـازد ة٥« 4یادگیؼ٣غق

١ْٞ٠اف در ای٢ ركش، ظ٨د را در چؼظۀ ة٧ت٨د  آ٨٠زاف ایساد ک٤٤غ(ظ٨د، یادگیؼی ٤ْ٠ادارجؼی در دا٣ف

ک٥ ١ْٞ٠اف   ک٤٤غ( ز٠ا٣ی ریؽی، ٠كا٦غق ك امالح ًؼح درس ٠ح١ؼکؽ اؿث، درگیؼ ٠ی جغریؾ ک٥ ةؼ ةؼ٣ا٥٠

، ٗؼمث ک١ی ةؼای چ٤ی٢ ج١ؼکؽی دار٣غ( ةؼرؿی چگ٣٨گی ج٘کؼ ك یادگیؼی ا٣غ ة٥ جغریؾ ٠ك٨ٕؿ
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آ٨٠زاف  پژك٦ی اؿث ک٥ در آف ١ْٞ٠اف، ةیكحؼ ٠ح٨ز٥ اصـاؿات دا٣ف آ٨٠زاف ةعكی از درس دا٣ف

پژك٦ی ةا ک٤کاش ١ّٞی ك جتغیٜ دا٣ف  ٦ای درس #( گؼكق2++-ك ١٦کاراف،  ,ق٣٨غ $اؿحیپا٣ک ٠ی

اصـاس  ،#، در ةؼاةؼ كَی٥٘ ك زایگاق ظ٨د.ة٥ ١ّٜ جغریؾ $ةُْغ ٧٠ارجی#، -آ٠غق $ةُْغ دا٣كی دؿث ة٥

 (#1++-، 0ک٤٤غ $٨ٝیؾ ك پؼی # پیغا ٠ی/روایث ظاًؼ $ةْغ ٣گؼقی

اـ  پژك٦ی ة٥ آ٨٠زش٦ایی ٠ا٤٣غ درسةا كركد ةؼ٣ا٥٠ كپؼكرش در راؿحای جض٨ؿ ك ٨٣آكری در ٣ُ

ؼی٥ ك ١ّٜ را در ا٠ؼ آآ٨٠زقی کك٨ر، ٠ی ک٥ دا٣ف ك ّٟٞ  ٨ًری ٨٠زش از ةی٢ ةؼد، ة٥ج٨اف ٗام٥ٞ ٣ُ

م٨رت ١ّٞی در کالس ازؼا ق٨د ک٥ ای٢ ا٠ؼ ظ٨د ٣یؽ ةاّخ  ١ْٞ٠اف در صی٥ٌ آ٨٠زش ك جغریؾ ةیكحؼ ة٥

ا٣غ ک٥ در #( پژك٦كگؼاف دریاٗح٥/++-، 1ق٨د $ٗؼ٣ا٣غز ك ی٨قیغااٗؽایف ؿٌش کی٘یث آ٨٠زقی ٠ی

٨ٌْ٠ؼ ة٥ ٠ضح٨ایی ظاص ك ركش جغریؾ، ٠ؼجتي ةا  ٦ای ٠ؤدؼ ج٨ا٤١٣غؿازی، جسارب یادگیؼی ةؼ٣ا٥٠

٦ا صاكی جسارب یادگیؼی ْٗاؿ ةؼای ١ْٞ٠اف ٦ـح٤غ؛ آ٧٣ا ةا ْٗاٝیث آ٨٠زش آف ٠ضح٨ا اؿث؛ ای٢ ةؼ٣ا٥٠

ؿازی ٠غاكـ،  ٦ای یادگیؼی ٠ؼجتي ٦ـح٤غ؛ جسؼة٥ یادگیؼی اكٝی٥ ةا آ٠ادق٠كارکحی ١ْٞ٠اف در گؼكق

٦ای آ٧٣ا در كاْٚیث آ٨٠زش ركزا٥٣ گ٤سا٣غق ق٨د ك ْٗاٝیث٣ی ٠یاٝگ٨ؿازی ك ةازظ٨رد جأ٠ٞی پكحیتا

٦ای ٨ٗؽ پژك٦ی ٣یؽ از كیژگیک٥ درس اسآ٣ #( از4++-ك ١٦کاراف،  ٦2ا٣٨٠غ)ق٨د $دارٝی٤گ ٠ی

٨٤ّاف ٠غٝی از ؿاز٠اف  پژك٦ی ة٥ ةؼای ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف، ركش ٤٠اؿتی اؿث( درس ،ةؼظ٨ردار اؿث

اـ ٨زقی کك٨ر٦ای ٠عحٖٞ جا صغكد زیادی ج٨ا٣ـح٥ اؿث ٨٠ٗٙ ١ّٜ ک٤غ( ٦ای آ٠یادگیؼ٣غق در ٣ُ

٦ای ٦ای ذ٤٦ی ظ٨د را ةکاك٣غ، ٧٠ارت ٗؼض ک٤غ جا پیفپژك٦ی ة٥ کارگؽاراف آ٨٠زقی ک١ک ٠ی درس

٨٤ّاف آ٨٠زگار ك دیگؼاف ةیا٨٠ز٣غ، ة٥ ةازا٣غیكی  گ٨ ةا ظ٨د ك دیگؼاف را جؼكیر ک٤٤غ، از ظ٨د ة٥ك گ٘ث

٦ا، ة٧ـازی اٝگ٦٨ای ذ٤٦ی ك جتغیٜ آ٧٣ا ة٥ دا٣ف ٨د ةپؼداز٣غ ك ةا آز٨٠ف ٠غاكـ جسؼة٠٥ـح١ؼ در رٗحار ظ

ؿازی یادگیؼی ك آ٨٠زش دؿحؼس ةؼای ٥١٦، ة٥ ٨٣آكری در آ٨٠زش، یادگیؼی ةؼای ٤ٔی ای ك ٚاٜةصؼ٥ٗ

٠ی٥٤ قغق در ز ٦ای ٠ٌؼح ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ؤ٥٘ٝ #(0,+-ةعف یاری رؿا٤٣غ $ؿؼکارآرا٣ی، ةؼای یادگیؼی ادؼ
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ؼ ٠ی ٦ای درس  ج٨ا٤١٣غؿازی ك از ًؼٗی كیژگی رؿغ ای٢ ركش پژك٦ف ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازی  پژك٦ی، ة٥ ٣ُ

#( در پژك٦ف ظ٨د ة٥ ای٢ ٣حیس٥ 41.,$ ,، ٚؼةا٣یاف، ٤ٚتؼی ك ةنیؼیپژ٠اف ٣ا٠غاری (٠ْٟٞ جأدیؼگػار ةاقغ

٦ا ك اؿث، ایساد ٗؼمث یادگیؼی-پژك٦ی، ج١ؼکؽ ةؼ ٗؼای٤غ یادد٦ی دؿث یاٗح٤غ ک٥ چ٨ف در ةؼ٣ا٥٠ درس

آ٨٠زاف در ٦ـح٥ امٞی ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ٚؼار دارد ک٥ از ٠نادیٙ ج٨ا٤١٣غؿازی یادگیؼی ٤٠اؿب ةؼای دا٣ف ز٨ّ

پژك٦ی، پژك٦كی اؿث ک٥ ةؼ # در پژك٦ف ظ٨د ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ درس34.,، $-٨ریؽادصاؿث( 

قی اؿح٨ار اؿث ك ة٥ ١٦کاری ك چؼظ٥ یادگیؼی گؼك٦ی، کی٘ی، ٠كارکحی ك ٠غاكـ کارگؽاراف آ٨٠ز

# 32.,$ .پ٨رک٤غ( ظاکتاز، ٗغایی ك ٨٠ؿی٦ای یادگیؼی ک١ک ٠ی٠كارکث گؼك٦ی ١ْٞ٠اف در ْٗاٝیث

٨٤ّاف اٝگ٨یی ٨ٌٞ٠ب در ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ٠ٌؼح  ج٨ا٣غ ة٥پژك٦ی ٠یدر پژك٦كی ٣كاف داد٣غ ک٥ درس

پژك٦ی ٤٠سؼ  # ٣كاف داد درس41.,، 0از ةعحیاریة٥ ٣ٜٛ ؛ 1,+-$ /، ٝی، ؿایح٨ ك ٦ارفگؼدد( پژك٦ف ٝیٟ

پژك٦ی از ًؼیٙ گـحؼش  ق٨د؛ ١٦چ٤ی٢ درسة٥ کا٦ف قکاؼ ٨٠ٗٛیث در دركس ریاوی ك ٨ّٞـ ٠ی

 (ق٨ددا٣ف آ٨٠زگاراف، ایساد ارجتاط ٤٠اؿب ك ة٧ت٨د ٨٠اد آ٨٠زقی ةاّخ ارجٛاء کی٘یث جغیؾ ٠ی

پژك٦ی  ظث( اك ک٥ ة٥ ٠غت دق ؿاؿ ة٥ ةؼرؿی درس# ة٥ ةؼرؿی دق درس ٨ّٞـ در ژاپ٢ پؼدا-++-$ ٨ٝ1ییؾ

ةٞک٥ را٦ی ةؼای  ،٦ا ٣یـث پژك٦ی مؼٗاً جٛٞیغی از ژاپ٤ی ک٤غ درس در آ٠ؼیکا پؼداظح٥، ةیاف ٠ی

ک٤غ ک٥ ١ْٞ٠اف ٣ـتث  # اقارق ٠ی-44,$ 2آ٨٠زاف اؿث( ؿاگؼج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ك ة٧ت٨د یادگیؼی دا٣ف

جؼ ٦ـح٤غ ك از جْا٠ٜ ك ١٦کاری كپؼكرش، ٤٠ؽكی ظارج از آ٨٠زش ٦ایة٥ ةـیاری از ٠حعنناف در ز٠ی٥٤

٦ایی ک٥ ة٥ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف رك، یکی از ركش ای٢ ةؼ٣غ؛ ازةا یکغیگؼ در ؿؼاؿؼ ركز ٝػت ک١حؼی ٠ی

پژك٦ی اؿث( جْا٠ٜ ةی٢ ١ْٞ٠اف، اؿح٘ادق از جسارب  ک٤غ، درسك ظارج قغف آ٧٣ا از ای٢ ا٣ؽكا ک١ک ٠ی

پژك٦ی اؿث( ة٨زی٤ـکی ك  ٥ ك ١٦کاری ك ٠كارکث ْٗاؿ، کٞیغ امٞی ٨٠ٗٛیث در درس١ْٞ٠اف ةاجسؼة

٥ ٨١٣دق+,+-$ ٦3ا٣ـ٢ ا٣غ( ٣حایر پژك٦ف  # در یک ٠ٌا٥ْٝ ٨٠ردی کی٘ی، پیا٠غ٦ای ج٨ا٤١٣غؿازی را ٠ٌاْٝ

 پژك٦یآ٧٣ا ٣كاف داد ک٥ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ٨٠زب اٗؽایف دا٣ف ٠ضح٨ایی آ٣اف، اؿح٘ادق از ركش درس

 ق٨د( ٦ای اؿحا٣غارد ٠ی آ٨٠زاف در آز٨٠ف در کالس ك ة٧ت٨د ١٣ؼات دا٣ف
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آگا٦ی از ٠یؽاف جأدیؼ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ةؼ ٦غؼ امٞی آف ی٤ْی ج٨ا٤١٣غؿازی، وؼكرجی اؿث ک٥ ةایغ 

پژك٦ی ةؼ  درس آ٨٠زشرك، پژك٦ف صاوؼ در پی آف اؿث جا ٠كعل ک٤غ آیا  ای٢ ارزیاةی ق٨د؛ از

 ریؽی آ٨٠زقی، ایساد ك صٍ٘ ز٨ّ ریؽی ك ةؼ٣ا٥٠ ٦ای آف قا٠ٜ ًؼح ٥٘ٝك ٠ؤ ١ْٞ٠اف ج٨ا٤١٣غؿازی

کاس یادگیؼی  یادگیؼی، ازؼا ك ا٣ساـ جغریؾ، ؿ٤سف ك ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٣حایر یادگیؼی، ارزیاةی ك ا٣ْ

ةا ١٦کاراف، كاٝغی٢ ك دیگؼاف، ْٗاٝیث در ز٧ث ج٨ا٤١٣غؿازی، دا٣ف ٠ضح٨ایی ك  ك آ٨٠زش، ١٦کاری 

كپؼكرش ق٧ؼؿحاف ٠ؼكدقث جأدیؼ داقح٥ اؿث؟ ةؼای ای٢ ٨ُ٤٠ر  ٨زقی ١ْٞ٠اف آ٨٠زشجک٨ٝ٨٤ژی آ٠

 ٦ای پژك٦كی زیؼ ًؼاصی ك ةؼرؿی قغ٣غ5 ؿؤاؿ

  پژك٦ی ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف جأدیؼ دارد؟ درس آ٨٠زشآیا 

  پژك٦ی جأدیؼ دارد؟ ریؽی آ٨٠زقی ١ْٞ٠اف ٠سؼی درسپژك٦ی ةؼ ًؼاصی ك ةؼ٣ا٥٠ درس آ٨٠زشآیا 

  یادگیؼی در کالس درس ج٨ؿي ١ْٞ٠اف ٠سؼی  پژك٦ی ة٥ ایساد ك صٍ٘ ز٨ّ  درس ٨زشآ٠آیا

 پژك٦ی جأدیؼ دارد؟ درس

  پژك٦ی ةؼ ٣ض٨ة جغریؾ ١ْٞ٠اف ٠سؼی جأدیؼ دارد؟ درس آ٨٠زشآیا 

  پژك٦ی ةؼ ٣ض٨ة ؿ٤سف ك ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٣حایر یادگیؼی ج٨ؿي ١ْٞ٠اف ٠سؼی  درس آ٨٠زشآیا

 پژك٦ی جأدیؼ دارد؟ درس

  کاس یادگیؼی ك آ٨٠زش ج٨ؿي ١ْٞ٠اف ٠سؼی  درس آ٨٠زشآیا پژك٦ی ةؼ ٣ض٨ة ارزیاةی ك ا٣ْ

 پژك٦ی جأدیؼ دارد؟ درس

  پژك٦ی ةؼ ١٦کاری ةیكحؼ ١ْٞ٠اف ٠سؼی آف ةا ؿایؼ ١٦کارافِ ظ٨د، كاٝغی٢ ك  درس آ٨٠زشآیا

 دیگؼاف، جأدیؼ دارد؟

  ١ْٞ٠اف ٠سؼی، جأدیؼ دارد؟ پژك٦ی ةؼ ْٗاٝیث ةیكحؼ در ز٧ث ج٨ا٤١٣غؿازی درس آ٨٠زشآیا 

  پژك٦ی ةؼ دا٣ف ٠ضح٨ایی ١ْٞ٠اف ٠سؼی جأدیؼ دارد؟ درس آ٨٠زشآیا 

  پژك٦ی ةؼ اؿح٘ادة ة٧حؼ ك ةیكحؼ از جک٨ٝ٨٤ژی آ٨٠زقی ج٨ؿي ١ْٞ٠اف ٠سؼی  درس آ٨٠زشآیا

 پژك٦ی جأدیؼ دارد؟ درس

 

 ؽٙاع٣ پضٚٞؼرٚػ
آز٠ایكی، ة٥ پژك٦ف یک ًؼح قت٥ز ٣ُؼ ٦غؼ، پژك٦ف کارةؼدی ك از ٣ُؼ ركش، ا پژك٦ف صاوؼ

آز٨٠ف ةا گؼكق ک٤حؼؿ ة٨د( در ای٢ پژك٦ف ةؼای ز٨ٞگیؼی از جتادؿ اًالّات  آز٨٠ف ك پؾ قی٨ق پیف
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ای ک٥ گؼكق آز٠ایف در آف كز٨د داقث، گؼكق ک٤حؼؿ  ٦ای ک٤حؼؿ ك آز٠ایف، از ٠غرؿ٥ ةی٢ گؼكق

 ا٣حعاب ٣كغ( 

ق٧ؼؿحاف ٠ؼكدقث ک٥ در ؿاؿ  ییاةحغا ف ٠ٌِٛ٠ؼد ك ز ١ْٞ٠اف ٥یپژك٦ف قا٠ٜ کٞ یزا٥ْ٠ آ٠ار

ة٨د٣غ ك  پژك٦ی ٗؼای٤غ درس یدر ٠غارس ٠ضٜ ظغ٠ث ظ٨د ٠ك٨ٕؿ ة٥ ازؼا 42.,)43 یٞیجضن

 زا٥ْ٠ آ٠اری جْغاد( ، ة٨د٣غپژك٦ی قؼکث ٣کؼد پژكق ک٥ در ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ١ْٞ٠اف ٔیؼدرس ٢ی١٦چ٤

جیٟ  /٣0٘ؼ از ١ْٞ٠اف ٠ؼد ة٨د٣غ ک٥ در  -+,٣٘ؼ ١ْٞ٠اف زف ك  -2,اؿث ک٥ از ای٢ جْغاد  ة٨دق ٣٘ؼ /2-

گیؼی در دؿحؼس اؿح٘ادق قغ ک٥ دٝیٜ ای٢ پژك٦ی ْٗاٝیث ٨١٣د٣غ( در ای٢ پژك٦ف از ركش ٥٣٨١٣ درس

٦ای پژك٦ف از ٝضاظ قؼایي ظاص ک٤حؼؿ ٠حٕیؼ٦ای ادؼگػار، ٠ـائٜ اداری،  ا٣حعاب ٠ضغكدیث

٣٨١٣ۀ ٨٠رد پژك٦ف  صسٟ پژك٦ی ة٨د( ر جغریؾک٤٤غق د ٦ا ك ا٠کا٣ات ك اٗؼاد قؼکث روایث آز٨٠د٣ی

٣٘ؼ در گؼكق ک٤حؼؿ# ة٨د(   +٣3٘ؼ در گؼكق آز٠ایف ك   +٣3٘ؼ $ +1,ةا اؿح٘ادق از ٗؼ٨٠ؿ ک٨کؼاؿ، قا٠ٜ 

ریؽی گؼكق ًتٙ ٝیـث ك ةؼ٣ا٥٠ 4پژك٦ی در ٚاٝب  درس ةؼ٣ا٥٠ک٤٤غق در  ٣٘ؼ از ١ْٞ٠اف قؼکث  +3جْغاد 

٨٤ّاف  كپؼكرش ٠ْؼٗی قغ٣غ ک٥ ة٥ پژك٦ی از ًؼیٙ ادارق آ٨٠زش سدر ةؼای قؼکث در کارگاق آ٨٠زش

ک٥ در  پژكق ٔیؼدرس ٣٘ؼ ٦ٟ از ١ْٞ٠اف +3ك جْغاد  دادق قغ٣غآز٠ایف در پژك٦ف ٠كارکث گؼكق

م٨رت  ٨٤ّاف گؼكق ک٤حؼؿ از ٠غارس ٠عحٖٞ ؿٌش ق٧ؼ ة٥ پژك٦ی ٠كارکث ٣کؼدق ة٨د٣غ ة٥ٗؼای٤غ درس

 جنادٗی ا٣حعاب قغ٣غ(

 

 زارٚػ اخ
داقث ک٥ جأدیؼ آف ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ك  #پژك٦یدرس $آ٨٠زشای٢ پژك٦ف یک ٠حٕیؼ ٠ـحٜٛ 

٨٤ّاف ٠حٕیؼ٦ای كاةـح٥ ةؼرؿی قغ( کٜ ٗؼای٤غ پژك٦كی در چ٧ار ٠ؼص٥ٞ ة٥ قؼح زیؼ  ٦ای آف ة٥ ٠ؤ٥٘ٝ

 ازؼا قغ5

ةا ج٨ز٥ ة٥ در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ٠ٛغ٠ات ازؼای آز٠ایف ٗؼا٦ٟ قغ( در اةحغا  عاس٢: ٔزحّٝ آٔادٜ

كپؼكرش  ٦ای آ٨٠زقی ادارق آ٨٠زشگؼٗح٥ ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ اجاؽ جک٨ٝ٨٤ژی ك گؼكق ٦ای ا٣ساـ ١٦ا٤٦گی

پژك٦ی، ٣٨١٣ۀ آ٠اری پژك٦ف  ک٤٤غگاف در درس ق٧ؼؿحاف ٠ؼكدقث ك دریاٗث ٝیـث اؿا٠ی قؼکث

ک دكرة ٦ای الزـ ةؼای ازؼای ی( ؿپؾ اٚغـا ة٥ ٗؼا٦ٟ ٨١٣دف ز٠ی٥٤قغ$گؼكق آز٠ایف# ا٣حعاب 

ؿاّح٥ ةؼای ٣٨١٣ۀ آ٠اری ك جْیی٢ ٠کاف ك ز٠اف ٤٠اؿب ةؼای ازؼای دكرق  3,آ٨٠زقی و٢١ ظغ٠ث 

كپؼكرش ٠ؼكدقث، ٥٣٨١٣ آ٠اری  قغ( در ادا٥٠ ةا ارائ٥ ٣ا٥٠ رؿ١ی از ؿ٨ی ٠غیؼیث ٠ضحؼـ آ٨٠زش
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ةا پژك٦ی د٨ّت قغ٣غ( ١٦چ٤ی٢ در ای٢ ٠ؼص٥ٞ گؼكق ک٤حؼؿ ٣یؽ  ز٧ث قؼکث در دكرق آ٨٠زقی درس

 پژك٦ی قؼکث ٣کؼدق ة٨د٣غ، ا٣حعاب قغ٣غ(ج٨ز٥ ة٥ اٗؼادی ک٥ در ٗؼای٤غ درس

آز٨٠ف از گؼكق آز٠ایف اظػ قغ؛ ای٢  در اكٝی٢ زٞـ٥ ازؼای دكرة آ٨٠زقی، پیف آسٖٔٛ: ٔزحّٝ پ٥ؼ

 کار ةؼای گؼكق ک٤حؼؿ ٣یؽ ٚتالً ا٣ساـ قغق ة٨د(

ای ة٨د ک٥  دٚی٥ٛ +4زٞـۀ  4آ٠اری  ٥٣ پژك٦ی ةؼای ٨ً٨١٣ؿ ازؼای دكرق آ٨٠زقی درس ٔزحّٝ اخزا:

ق٤ت٥ ك ز٥ْ١# در یکی از ٠غارس ٠س٧ؽ ة٥ ا٠کا٣ات ٤٠اؿب آ٨٠زقی ك ٦ای پ٤ر ًی دك ٦٘ح٥ $ركز

پژك٦ی $٠ضٛٙ#، ای درس رٗا٦ی ةؼگؽار قغ( ًی ای٢ زٞـات ةا صى٨ر یکی از ٠غرؿاف ٥ٌٛ٤٠

٤اؿب، جكؼیش کا٠ٜ چگ٣٨گی پژك٦ی، چگ٣٨گی ازؼا ك ا٣حعاب ٨٠و٨ع ٣٠ا٥٠ زك٨٤ارق درس قی٨ق

٦ای داكری ك ؿایؼ ٨٠ارد الزـ ةؼرؿی قغ( ؿپؾ ١ْٞ٠اف ٨٣یـی ك ٠ـح٤غؿازی، ةؼرؿی ٗؼـ گؽارش

٠غرس  (٦ای ؿ٥ جا قف ٣٘ؼق ة٥ ٠غارس ٠ضٜ کار ظ٨د رٗح٤غپژك٦ی در گؼكقةؼای قؼكع ٗؼای٤غ درس

ی ٗؼای٤غ ك ارائ٥ ٠ؼة٥ً٨ $٠ضٛٙ# از ًؼیٙ صى٨ر ٠ـح١ؼ در ٠غارس ز٧ث ک٤حؼؿ کی٘یث ازؼا

 (ة٥ ٨ًؿ ا٣سا٠یغپژك٦ی ؿ٥ ٠اق ازؼای درس داقث ك ٦اةؼکار گؼكق ی٣ُارت کا٠ٞ ،٦ای الزـرا١٤٦ایی

٦ای الزـ، ةا ١٦ا٤٦گی پژك٦ی ك ارائ٥ گؽارشپؾ از ازؼای کا٠ٜ ٗؼای٤غ درس آسٖٔٛ: ٔزحّٝ پظ

٦ای  آز٨٠ف از گؼكق پؾ كپؼكرش ق٧ؼؿحاف، اٚغا٠ات الزـ ز٧ث ازؼای ٠غیؼیث ٠ضحؼـ ادارق آ٨٠زش

 آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ا٣ساـ قغ(

 

 اتشار عٙدؼ

٣ا٥٠ اؿحا٣غارد  آكری اًالّات از پؼؿف5 ةؼای ز١ِ٘أٝ اعتا٘ذارد تٛإ٘ٙذعاس٢ ٔؼّٕاٖ پزعؼ

د٦غ ك ةؼای ؿ٤سف ؿ٤سف ٚؼار ٠ی ؿؤاؿ ك ٥٣ ٠ؤ٥٘ٝ را ٨٠رد 2/ک٥  قغاؿح٘ادق « ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف»

 گػاری ١٣ؼق( قی٨ة ٦ای زغاگا٥٣ اؿح٘ادق قغق اؿثّتارات ٠عحٞ٘ی در دؿح٦٥ا از ٦ؼ یک از ٠ؤ٥٘ٝ

  # ك ظیٞی/#، زیاد $.#، ٠ح٨ؿي $-#، کٟ $,کٟ $٠ٛیاس ظیٞیپ٤ر از  ،کؼتیٝ ٣ا٥٠ ة٥ م٨رت ًیٖ پؼؿف

٣ا٥٠ در ایاٝث ک٤حاکی آ٠ؼیکا ج٨ؿي گؼكق اؿحا٣غارد٦ای  ( ای٢ پؼؿفجغكی٢ قغق اؿث# 0زیاد $

قغق ك  ًؼاصی .44,، ةؼای ارائۀ گ٨ا٦ی ج٨ا٤١٣غؿازی ة٥ ١ْٞ٠اف اةحغایی، در ژكئ٢ ,٨زقیج٨ا٤١٣غؿازی آ٠

٦ای ای٢  #( ٠ؤ4,٥٘ٝ.,، -٣ُؼ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث $٠ٛی١ی ك ر٠ىاف ٦ا ٨٠رد ةازةی٤ی ك جسغیغجاک٨٤ف ةار

                                                             
1. Kentucky Education Professional Standards Board 

2. Moghimi and Ramezan 
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 1ؼی قا٠ٜ یادگی گ٨ی٥، ایساد ك صٍ٘ ز٨ّ  1ریؽی آ٨٠زقی قا٠ٜ  ٣غ از ًؼاصی ك ةؼ٣ا٥٠ا ٣ا٥٠ ّتارت پؼؿف

گ٨ی٥،  .گ٨ی٥، ؿ٤سف ك ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٣حایر یادگیؼی قا٠ٜ  ,,گ٨ی٥، ازؼا ك ا٣ساـ جغریؾ قا٠ٜ 

کاس یادگیؼی ك آ٨٠زش قا٠ٜ  گ٨ی٥، ْٗاٝیث در ز٧ث  .گ٨ی٥، ١٦کاری ١ْٞ٠اف قا٠ٜ  .ارزیاةی ك ا٣ْ

گ٨ی٥( در  4قا٠ٜ گ٨ی٥ ك جک٨ٝ٨٤ژی آ٨٠زقی  .٠ضح٨ایی قا٠ٜ گ٨ی٥، دا٣ف .ج٨ا٤١٣غؿازی قا٠ٜ 

 ٗؼ٤٦گیاف قیؼاز ٨٠رد ق٣ُؼ دا٣كگا ٣ا٥٠ ج٨ؿي ؿ٥ ٣٘ؼ از اؿحاداف ماصب پژك٦ف صاوؼ، ركایی پؼؿف

اؿاس وؼیب آٝ٘ای کؼك٣تاخ، ةؼرؿی ك ةؼای ٦ؼ  ٣ا٥٠ ٣یؽ ةؼ ١٦چ٤ی٢، پایایی پؼؿف (ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث

دگیؼی، ازؼا ك ا٣ساـ جغریؾ، یا ریؽی آ٨٠زقی، ایساد ك صٍ٘ ز٨ّ  ٦ای ًؼاصی ك ةؼ٣ا٥٠ یک از ٠ؤ٥٘ٝ

کاس یادگیؼی ك آ٨٠زش، ١٦کاری ١ْٞ٠اف،  ؿ٤سف ك ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٣حایر یادگیؼی، ارزیاةی ك ا٣ْ

، +*24، +*+4، +*-3، +*31جؼجیب  ْٗاٝیث در ز٧ث ج٨ا٤١٣غؿازی، دا٣ف ٠ضح٨ایی ك جک٨ٝ٨٤ژی آ٨٠زقی ة٥

دؿث آ٠غ( در  ة٥ +*٣42ا٥٠ ٣یؽ  یایی کٜ پؼؿفة٥ دؿث آ٠غ( وؼیب پا +*,4ك  +*/3، +*20، +*22، +*20

جضٞیٜ ٚؼار  ك  ٨٠رد جسؽی٥ --كیؼایف  SPSSاٗؽار  قغق ةا اؿح٘ادق از ٣ؼـ آكری ٦ای ز١ِ ای٢ پژك٦ف، دادق

٦ای ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ك در ٚـ١ث آ٠ار اؿح٤تاًی گؼٗث( در ةعف آ٠ار ج٨می٘ی، از آ٠ارق

 جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ جک ٠حٕیؼق اؿح٘ادق قغ( ةؼای جضٞیٜ ؿؤاالت، از آز٨٠ف
 

 ٞا٢ پضٚٞؼ ٤افتٝ

٦ای آز٠ایف ك  ٦ا در گؼكق ٦ای ج٨می٘ی، قا٠ٜ ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار آز٨٠د٣ی ، قاظل,زغكؿ 

 د٦غ( ک٤حؼؿ را ٣كاف ٠ی

  
 اِؼٝٞا٢ ٔٛردٔط ٞا٢ آٖ درٌزٜٚ ا٘حزاف ٔؼ٥ار ٔتغ٥ز تٛإ٘ٙذعاس٢ ٔؼّٕاٖ ٚ ٔؤِفٝ (: ٥ٔا٥ٍ٘ٗ 1ٚخذَٚ )

٥ٗ تؼذاد ٌزٜٚ ٔتغ٥ز ٕزٜ ا٘حزاف ٔؼ٥ار ٥ٔاٍ٘  حذاوثز ٕ٘زٜ حذالُ٘ 

 ج٨ا٤١٣غؿازی

 آز٨٠ف پیف
 /-- .., ,-*-4 +3,*.4 0/ آز٠ایف

 ,,- 2/, -,*,4 -2,*+1 0/ ک٤حؼؿ

 آز٨٠ف پؾ
 4-- 11, .,*.1 .,-*14 0/ آز٠ایف

 ,,- 1/, -,*3, 20,*3, 0/ ک٤حؼؿ

ریؽی  ریؽی ك ةؼ٣ا٥٠ًؼح

 قیآ٨٠ز

 آز٨٠ف پیف
 4- 0, .*/, --*-1 0/ آز٠ایف

 4- 4, -*+1 ,-*34 0/ ک٤حؼؿ

 +. .- -*/, 1-*23 0/ آز٠ایف آز٨٠ف پؾ

                                                                                                                                                     
 



 وُی پژ آىّزشجرویجی -ٌاىَ عهيی فصم     72

 1398 زىصحان /ةیصحو طياره / پٍجو شال

 

 4- 4, -*4/ ,-*.4 0/ ک٤حؼؿ

 یادگیؼی ایساد ك صٍ٘ ز٨ّ

 آز٨٠ف پیف
 +. 2, -*44 /-*2- 0/ آز٠ایف

 3- +- ,*34 --*43 0/ ک٤حؼؿ

 آز٨٠ف پؾ
 +. ,- -*/- 2-*03 0/ آز٠ایف

 3- 3, ,*40 .-*3, 0/ ک٤حؼؿ

 ازؼا ك ا٣ساـ جغریؾ

 آز٨٠ف پیف
 /0 ,. 0*31 ./ 0/ آز٠ایف

 +0 0. .*1/ +/*40 0/ ک٤حؼؿ

 آز٨٠ف پؾ
 00 2. .*/1 +0*,, 0/ آز٠ایف

 +0 0. .*1- ,/*21 0/ ک٤حؼؿ

ؿ٤سف ك ةؼٚؼاری ارجتاط 

 ةا ٣حایر یادگیؼی

 آز٨٠ف پیف
 0, 1 ,*-4 ,,*21 0/ آز٠ایف

 /, 4 ,*3, ,,*-+ 0/ ک٤حؼؿ

 آز٨٠ف پؾ
 0, +, ,*0, /,*/+ 0/ آز٠ایف

 /, 4 ,*3- +,*34 0/ ک٤حؼؿ

کاس  ارزیاةی ك ا٣ْ

 یادگیؼی ك آ٨٠زش

 آز٨٠ف پیف
 /, 3 ,*13 ,,*+/ 0/ آز٠ایف

 0, 3 ,*3, +,*+3 0/ ک٤حؼؿ

 آز٨٠ف پؾ
 0, +, ,*0- .,*-1 0/ آز٠ایف

 0, 3 ,*-, ,,*4+ 0/ ک٤حؼؿ

١٦کاری ةا ١٦کاراف، 

 كاٝغی٢ ك دیگؼاف

 آز٨٠ف پیف
 0, 3 ,*34 ,,*34 0/ آز٠ایف

 /, 4 ,*-, +,*43 0/ ک٤حؼؿ

 آز٨٠ف پؾ
 0, ,, ,*/. .,*// 0/ آز٠ایف

 /, 4 ,*2+ +,*.4 0/ ک٤حؼؿ

ْٗاٝیث در ز٧ث 

 ج٨ا٤١٣غؿازی

 آز٨٠ف پیف
 0, 4 ,*/2 -,*3. 0/ آز٠ایف

 ., +, +*,3 ,,*+- 0/ ک٤حؼؿ

 آز٨٠ف پؾ
 0, +, ,*0- .,*.4 0/ آز٠ایف

 ., +, +*24 ,,*,0 0/ ک٤حؼؿ

 

 

 دا٣ف ٠ضح٨ایی

 

 

 آز٨٠ف پیف
 /, 1 -*3+ +,*/- 0/ آز٠ایف

 /, 4 ,*/. 4*34 0/ ک٤حؼؿ

 آز٨٠ف پؾ
 0, 4 ,*1. .,*.. 0/ آز٠ایف

 /, 4 ,*3. +,*1. 0/ ک٤حؼؿ
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 جک٨ٝ٨٤ژی آ٨٠زقی

 آز٨٠ف پیف
 0/ +- 1*1- ..*3. 0/ یفآز٠ا

 -/ .- .*14 -.*34 0/ ک٤حؼؿ

 آز٨٠ف پؾ
 0/ .. -*34 +/*/3 0/ آز٠ایف

 ,/ -- .*.1 ..*.0 0/ ک٤حؼؿ

  
ق٨د، ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٠حٕیؼ ج٨ا٤١٣غؿازی در  ٠كا٦غق ٠ی ,گ٥٣٨ ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

آ٠غق اؿث؛  دؿث ٥ة-,*,4ك  -2,*+1 ك در گؼكق ک٤حؼؿ ,-*-4ك  +3,*.4آز٨٠ف گؼكق آز٠ایف  پیف

ك  20,*3,ك گؼكق ک٤حؼؿ  .,*.1ك  .,-*14آز٨٠ف گؼكق آز٠ایف  ١٦چ٤ی٢ ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار پؾ

آ٨٠زش ٣ـتث ة٥ گؼكق ک٤حؼؿ ةْغ از دریاٗث ٠غاظ٥ٞ ك در   دیگؼ، گؼكق  ّتارت دؿث آ٠غ؛ ة٥ ة٥ -,*3,

٦ای  ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ؤ٥٘ٝ( ثآز٨٠ف از ج٨ا٤١٣غی ةاالجؼی ةؼظ٨دار اؿ ٠ؼص٥ٞ پؾ

١ْٞ٠اف گؼكق آز٠ایف در ٠ٛایـ٥ ةا ١ْٞ٠اف گؼكق ک٤حؼؿ در  ک٥ د٦غ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ٣یؽ ٣كاف ٠ی

 آز٨٠ف ازؼا قغق دارای ٠یا٣گی٢ ةاالجؼی ٦ـح٤غ( پؾ

 

 ٔؼّٕاٖ تأث٥ز دارد؟ ٢تز تٛإ٘ٙذعاس ٣پضٚٞ آٔٛسػ درط ا٤آاَ: ؤع
پژك٦ی ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف از جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ جک ٠حٕیؼق درسآ٨٠زش ؿی جأدیؼ ةؼای ةؼر    

$ANCOVA اؿح٘ادق قغ( ٠حٕیؼ ٠ـحٜٛ ای٢ ؿؤاؿ، گؼكق $آز٠ایف ك ک٤حؼؿ# ك ٠حٕیؼ كاةـح٥ ١٣ؼق #

آز٨٠ف ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف پؼاش# ٣یؽ ١٣ؼق پیف ٤ی٢ ک٨كریث $١ٟ٦چآز٨٠ف ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف، ٦ پؾ

٦ای ٣ؼ٠اؿ ة٨دف ج٨زیِ  ٗؼض ُؼ گؼٗح٥ قغ( پیف از ا٣ساـ جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ از ةؼآكردق قغف پیفدر ٣

١ی٤اف صامٜ قغ(  ٦ای پؼت ك ١٦گ٤ی كاریا٣ؾ ٠حٕیؼ كاةـح٥ در داظٜ گؼكق ٠حٕیؼ كاةـح٥، ٣ت٨د دادق ٦ا ًا

٥ از ٝضاظ آ٠غق اؿث ک  دؿث # ة6F٥+*0-1آز٨٠ف ٨ٝف ةؼای ةؼرؿی ١٦گ٤ی كاریا٣ؾ ٠حٕیؼ كاةـح٥ $

ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث ک٥ ٗؼض ١٦گ٤ی كاریا٣ؾ ٠حٕیؼ كاةـح٥  ة٤اةؼای٢، ٠ی #؛p>+*0+$ آ٠اری ٤ْ٠ادار ٣یـث

 ٦ا رّایث قغق اؿث( در داظٜ گؼكق
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 ٞا٢ آسٔا٤ؼ ٚ وٙتزَ (: ٘تا٤ح آسٖٔٛ تح٥ُّ وٛٚار٤ا٘ظ تزا٢ تزرع٣ تفاٚت ٕ٘زات تٛإ٘ٙذعاس٢ در ٌز2ٜٚخذَٚ )

دذٚراتٔد ٔٙثغ تغ٥٥زات ٝ آساد٢ ٕٛعٔ  ٥ٗ ٔدذٚرات درخ  (sigٔؼٙادار٢ ) F ٥ٔاٍ٘

 +*1++ 2*1-4 2--,*/+ , 2--,*/+ وٛٚر٤ت

 +*,++ ,--*.+4 /0./.*1.4 , /0./.*1.4 ت٥ٗ ٌزٜٚ

 /0,*3,3 32 14/.,*3, خطا
  

 +4 00/+0/. وُ
   

 

٦ای  ی در گؼكق، ٣حایر آز٨٠ف جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ ةؼای ةؼرؿی ج٘اكت ١٣ؼات ج٨ا٤١٣غؿاز,زغكؿ 

ةؼای ادؼ ک٨كریث ةؼاةؼ ةا  Fق٨د، ٠ٛغار  گ٥٣٨ ک٥ ٠كا٦غق ٠ی د٦غ( ١٦اف آز٠ایف ك ک٤حؼؿ را ٣كاف ٠ی

# P<+*,++ك ٤ْ٠ادار $ ,--*.+4پژك٦ی ةؼاةؼ ةا  ةؼای جأدیؼ درس F# ك ٠ٛغار P<+*,+ك ٤ْ٠ادار $ 2*4-1

آز٨٠ف  آز٨٠ف# ةؼ ١٣ؼات پؾ ٞی $پیفج٨اف گ٘ث ک٥ ج٨ا٤١٣غؿازی ٚت ٠ی ،رك ای٢ آ٠غق اؿث؛ از دؿث ة٥

 پژك٦ی دارای ادؼ ٤ْ٠اداری ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ة٨دق اؿث( دارای جأدیؼ اؿث؛ ١٦چ٤ی٢، درس

 
( َ زات3خذٚ ت ٕ٘ ٚار٤٘اظ تزا٢ تزرع٣ تفٚا ُ وٛ ٥ّ ٖ تح ٘تا٤ح آسٛٔ ِٝف (:  ٕٙذعاس٢ٔؤ ٛ٘ا ٜٚ ٞا٢ ت ز ٙتَز درٌ  ٚ و ٔا٤ؼ   ٞا٢ آس

 #٤ْ٠sigاداری $ F ٠یا٣گی٢ ٠سػكرات درز٥ آزادی سػكرات٠س٨١ع ٠ ٤٠تِ جٕییؼات ٠ؤ٥٘ٝ

ریؽی ًؼاصی ك ةؼ٣ا٥٠

 آ٨٠زقی

 +*0.+ /*020 .-*,3 , .-*,3 ک٨كریث

 +*,++ 0+,*3.. 0/3*,+- , 0/3*,+- ةی٢ گؼكق

 0*/+- 32 -0/*213 ظٌا
  

ٍ ز٨  ایساد ك ص٘

 یادگیؼی

 +*0.- ,*3-/ 1*02- , 1*02- ک٨كریث

 +*,++ 43*-43 ../*-,3 , ../*-,3 ةی٢ گؼكق

 /*.3. 32 ,3.*44- ظٌا
  

ـ  ٣ض٨ة ازؼا ك ا٣سا

 جغریؾ

 +*0,+ 1*,-- 14*-44 , 14*-44 ک٨كریث

 +*,++ 0/,*3/3 +/1,*/,3 , +/1,*/,3 ةی٢ گؼكق

 ,,*0- 32 423*.21 ظٌا
  

٣ض٨ة ؿ٤سف ك 

ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٣حایر 

 یادگیؼی

 +*-/. +*/,4 ,*01. , ,*01. ک٨كریث

 +*,++ 3/,*,02 +--*40- , +--*40- ةی٢ گؼكق

 ,*.3/ 32 4-, ظٌا
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٣ض٨ة ارزیاةی ك 

 ا٣ْکاس یادگیؼی

 +*,++ ,,*-.- /,*/- , /,*/+- ک٨كریث

 +*,++ /-,*0,- 02,*3+ , 02,*3+ ةی٢ گؼكق

 ,*10- 32 +,,*3,+ ظٌا
  

١٦کاری ةیكحؼ ١ْٞ٠اف 

 ٠سؼی ةا ؿایؼی٢

 +*.3 +*1/+ +*14+ , +*14+ ک٨كریث

 +*,++ 33*,01 -.,*,2, , -.,*,2, ةی٢ گؼكق

 ,*-4/ 32 4-,*-/3 ظٌا
  

ْٗاٝیث ةیكحؼ در ز٠ی٥٤ 

 ج٨ا٤١٣غؿازی

 +*4++ 2*-+- 2*./. , 2*./. ک٨كریث

 +*,++ /.,*-4, -.,*222 , /.,*222 ةی٢ گؼكق

 ,*-+ 32 33*,+2 ظٌا
  

 دا٣ف ٠ضح٨ایی ١ْٞ٠اف

 +*,3. +*222 ,*-/2 , ,*-/2 ک٨كریث

 +*,++ 1+,*1/+ ++-*1-4 , ++-*1-4 ةی٢ گؼكق

 ,*340 32 /1,*3.4 ظٌا
  

اؿح٘ادق ة٧حؼ ك ةیكحؼ از 

 جک٨ٝ٨٤ژی آ٨٠زقی

 +*2-+ 0*,0+ -0*/3+ , -0*/3+ ک٨كریث

 +*,++ 3,,*2,3 /--,*02+ , /--,*02+ ةی٢ گؼكق

 +,*,,. 32 342*2-+ ظٌا
  

  
ر٤ش٢ آٔٛسؽ٣، ٘ح٠ٛ اخزا ٚ ٞا٢ طزاح٣ ٚ تز٘أٝٔؤِفٝدر  پض٣ٞٚ عٛاَ: آ٤ا آٔٛسػ درط

ا٘داْ تذر٤ظ، ٘ح٠ٛ ارس٤ات٣ ٚ ا٘ؼىاط ٤اد٥ٌز٢، فؼا٥ِت ت٥ؾتز در س٥ٔٙٝ تٛإ٘ٙذعاس٢ ٚ اعتفادٜ 

دٜ اعت؟تٟتز ٚ ت٥ؾتز اس تىِٙٛٛص٢ آٔٛسؽ٣  ، ٔٛثز ٛت

٨ا٤١٣غؿازی در ٦ای ج، ٣حایر آز٨٠ف جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ ةؼای ةؼرؿی ج٘اكت ١٣ؼات ٠ؤ٥٘ٝ.زغكؿ 

٦ای ق٨د ادؼ ک٨ریث در ٠ؤ٥٘ٝگ٥٣٨ ک٥ ٠كا٦غق ٠ید٦غ( ١٦اف٦ای آز٠ایف ك ک٤حؼؿ را ٣كاف ٠ی گؼكق

کاس یادگیؼی، ْٗاٝیث ًؼاصی ك ةؼ٣ا٥٠ ریؽی آ٨٠زقی، ٣ض٨ة ازؼا ك ا٣ساـ جغریؾ، ٣ض٨ة ارزیاةی ك ا٣ْ

#( P<+*,+آ٨٠زقی ٤ْ٠ادار ة٨دق اؿث $ ةیكحؼ در ز٠ی٥٤ ج٨ا٤١٣غؿازی ك اؿح٘ادق ة٧حؼ ك ةیكحؼ از جک٨ٝ٨٤ژی

 #(P<+*,+٦ای ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف دارای جأدیؼ ٤ْ٠اداری اؿث $پژك٦ی ةؼ ج١اـ ٠ؤ٥٘ٝ ٤ی٢، درسچ١٦

  
 ٥ٌز٢ تحث ٚ ٘ت٥دٝ

پژك٦ی ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ا٣ساـ قغ( ٣حایر پژك٦ف  درس آ٨٠زشجأدیؼ  ةؼرؿی ای٢ پژك٦ف ةا ٦غؼ

حؼ ة٨د( ٤ْ٠اداری ای٢ آز٨٠ف كز٠ایف ٣ـتث ة٥ گؼكق ک٤حؼؿ در ج٨ا٤١٣غؿازی ةی٣كاف داد ٠یا٣گی٢ گؼكق آ

٦ا ةا ٣حایر پژك٦ی ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف جأدیؼ داقح٥ اؿث( ای٢ یاٗح٥ درس آ٨٠زش ٣كاف داد ک٥
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#، 1++-$#، ٨ٝییؾ ,,+-$ ,#، کؼا٨ٗرد,,+-$#، اٝـ٨ف ك ١٦کاراف ,,+-$٦ای ٝیٟ ك ١٦کاراف  پژك٦ف

ةاقغ( چ٤ا٣چ٥ اٝـ٨ف # ١٦ـ٨ ٠ی32.,$# ك ظاکتاز ك ١٦کاراف 40.,$ -#، ٠ْؼكٗی-++-$کاراف ٨ٝییؾ ك ١٦

د٦غ  پژك٦ی ؿاظحار ٤٠اؿتی را ةؼای ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ارائ٥ ٠ی ک٤٤غ درساقارق ٠ی #,,+-$ ك ١٦کاراف

٥ صٜ ٠ـائٜ ج٨ا٤٣غ ةپژك٦ی ٠ی ک٤غ( ١ْٞ٠اف از ًؼیٙ درسك از کارةؼد ای٢ ركش در ٠غارس ص١ایث ٠ی

پژك٦ی، ١ْٞ٠اف  ٦ای ظ٨د را ج٨ؿ٥ْ د٤٦غ( در زؼیاف درس٦ا ك ٧٠ارتیادگیؼی ك جغریؾ ةپؼداز٣غ ك دا٣ف

آ٨٠زاف ةا یکغیگؼ ز٧ث جغكی٢ ًؼح درس، ازؼا ك جضٞیٜ ٣حایر آف در ز٧ث ة٧ت٨د یادگیؼی دا٣ف

٨زاف چگ٥٣٨ یاد آ٠ک٤٤غ ک٥ دا٣فپژك٦ی ةؼرؿی ٠ی ٦ای درسک٤٤غ( گؼكق١٦کاری ك ٠كارکث ٠ی

اٗؽایغ( جضٛیٛات آ٧٣ا ٨٠زب آگا٦ی در گیؼ٣غ ك جغریؾ چ٥ چیؽی ة٥ جسارب یادگیؼی آ٧٣ا ٠ی ٠ی

آ٨٠زاف ةاّخ جغاكـ صى٨ر ك یادگیؼی  ق٨د ک٥ چ٥ ا٣گیؽق ك ّالیٛی در دا٣فظن٨ص ای٢ ٨٠و٨ع ٠ی

ی ةؼ٣ا٥٠ درؿی ارائ٥ ٨ُ٤٠ر ةؼرؿی ٠ضح٨ا ای را ة٥پژك٦ی، ١٦چ٤ی٢ ز٠ی٥٤ ق٨د( درسآ٧٣ا در کالس ٠ی

٨ًرکٞی در  ک٤٤غ ک٥ ١ْٞ٠اف ة٥# اقارق ٠ی,,+-#( ٝیٟ ك ١٦کاراف $2++-ك ١٦کاراف،  .د٦غ $اؿحیپا٣ک ٠ی

پژك٦ی در ٠غارس ٨٠اٗٙ ٦ـح٤غ ك  ٦ای درسپژك٦ی ٣گؼش ٠ذتحی دار٣غ ك ةا قؼکث در پؼكژق ٨٠رد درس

پژك٦ی ة٥ آ٧٣ا ٗؼمحی ةؼای یادگیؼی از  سقغت ٨٠اٗٙ ة٨د٣غ ک٥ در ا، ة٧٥درمغ از ١ْٞ٠اف پژك٦ف آ٣ 4-

پژك٦ی ٚادر ة٥  #، درس-++-د٦غ( ة٥ ّٛیغة ٨ٝییؾ ك ١٦کاراف $ای ارائ٥ ٠ی١٦کاراف ك پیكؼٗث صؼ٥ٗ

ایساد صغكد ٦٘ث ٠ـیؼ امٞی ةؼای ج٨ا٤١٣غؿازی ٠ْٟٞ اؿث5 اٗؽایف دا٣ف در ٨٠و٨ع، اٗؽایف دا٣ف 

جؼ جؼ، اجناؿ ٨ٚیآ٨٠زاف، قتک٥ ١٦کاراف ٨ٚی دا٣ف ٨٠رد٣یاز ةؼای آ٨٠زش، اٗؽایف ج٨ا٣ایی ٠كا٦غق

٦ای جؼ ك صؾ ادؼةعكی ك ة٧ت٨د کی٘یث ًؼح درس٦ای ركزا٥٣ ة٥ ا٦غاؼ ة٤ٞغ٠غت، ا٣گیؽق ٨ٚیْٗاٝیث

ک٥ در ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ای٢ ا٣حُار كز٨د دارد ک٥ آ٧٣ا ةح٨ا٤٣غ دا٣ف  ٨٠ز٨د؛ ة٤اةؼای٢، ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢

پژك٦ی ة٥  كری را داقح٥ ةاق٤غ، درسغ٣غ جا در ص٨زق جعننی ظ٨د صغاکذؼ ة٧ؼققغق را ة٥ کار ة٤ کـب

ؼ١ْٞ٠اف ک١ک ٠ی ١ّٞی گؼق ةؽ٤٣غ ك ٦ای ک٤غ جا یاد ةگیؼ٣غ ک٥ چگ٥٣٨ جسارب قعنی ك گؼك٦ی را ةا ٣ُ

٦ای جغریؾ پ٨یا در ص٨زق ١ّٜ جعننی صٜ ٤٠اؿب ك ارائ٥ قی٨قدر ٚاٝب دا٣ف کارةؼدی ةؼای یاٗح٢ راق

پژك٦ی در ق٧ؼؿحاف ٠ؼكدقث ج٨ا٣ـح٥ اؿث ةؼ  رك، ازؼای ٗؼای٤غ درس ای٢ ٥ کار ة٤غ٣غ( ازظ٨د ة

 ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ای٢ ق٧ؼؿحاف ادؼگػار ةاقغ(

                                                             
1. Crawford 

2. Marofi 

3. Stepanak 
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٣حیس٥ دیگؼ پژك٦ف ٣یؽ ٣كاف داد ٠یا٣گی٢ گؼكق آز٠ایف ٣ـتث ة٥ گؼكق ک٤حؼؿ در ًؼاصی ك 

ریؽی آ٨٠زقی پژك٦ی ةؼ ًؼاصی ك ةؼ٣ا٥٠ اد درسؼ ة٨د( ٤ْ٠اداری آز٨٠ف ٣كاف دحریؽی آ٨٠زقی ةیك ةؼ٣ا٥٠

#، ٨ٝییؾ ك 1++-$#، ٨ٝییؾ ,,+-$کؼا٨ٗرد  ٦ایج٨اف ةا ٣حایر پژك٦ف١ْٞ٠اف جأدیؼ دارد( ای٢ یاٗح٥ را ٠ی

ؼی 32.,$ك ظاکتاز ك ١٦کاراف  #-++-$١٦کاراف  # ١٦ـ٨ در ٣ُؼ گؼٗث( ةا ج٨ز٥ ة٥ آ٣چ٥ در ٠تا٣ی ٣ُ

٦ا ك ج٨ا٤٣غ ة٥ صٜ ٠ـائٜ یادگیؼی ك جغریؾ ةپؼداز٣غ ك دا٣فپژك٦ی ٠یرس١ْٞ٠اف از ًؼیٙ د ،اقارق قغق

پژك٦ی، ١ْٞ٠اف ةا یکغیگؼ ز٧ث جغكی٢ ًؼح درس، ٦ای ظ٨د را ج٨ؿ٥ْ د٤٦غ( در زؼیاف درس٧٠ارت

٦ای ک٤٤غ( گؼكقآ٨٠زاف ١٦کاری ك ٠كارکث ٠یازؼا ك جضٞیٜ ٣حایر آف در ز٧ث ة٧ت٨د یادگیؼی دا٣ف

گیؼ٣غ ك جغریؾ چ٥ چیؽی ة٥ جسارب آ٨٠زاف چگ٥٣٨ یاد ٠یک٤٤غ ک٥ دا٣ف ی ٠یپژك٦ی ةؼرؿدرس

ک٤غ، پژك٦ی ٠كارکث ٠ی #؛ در كاِٚ، ١ْٞ٠ی ک٥ در ةؼ٣ا٥٠ درس40.,اٗؽایغ $٠ْؼكٗی، یادگیؼی آ٣اف ٠ی

کارگیؼی  آ٨٠زاف را ةؼای ة٥ای ًؼاصی ک٤غ ک٥ ج٨ا٣ایی دا٣ف گ٥٣٨ ک٤غ ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زقی ظ٨د را ة٥ؿْی ٠ی

٦ا، ٗؼای٤غ٦ای ج٘کؼ ك ٠ضح٨ای دركس ٠عحٖٞ را ٦ای ج٘کؼ ج٨ؿ٥ْ د٦غ؛ ٧٠ارت٦ا ك ج٨ا٣اییدا٣ف، ٧٠ارت

آ٨٠زاف را ة٥ چاٝف ةکكغ، جضؼیک ک٤غ ك آ٠ادق ک٤غ دا٣فک٤غ؛ در ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زقی ظ٨د ؿْی ٠یادٔاـ 

ک٤غ؛ ؼا ک٤غ آ٠ادق ٠یظ٨ا٦غ از٣گ٥ دارد؛ ٠ضیي ٗیؽیکی کالس را ةا ج٨ز٥ ة٥ آف ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زقی ک٥ ٠ی

 د٦غ(را٦تؼد٦ای ٤٠اؿب ارزیاةی را ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار ٠ی

یادگیؼی  دیگؼ پژك٦ف ٣كاف داد ةی٢ ١٣ؼات گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ در ایساد ك صٍ٘ ز٨ّ یاٗح٥

یادگیؼی ١ْٞ٠اف جأدیؼ دارد( ای٢  پژك٦ی ةؼ ایساد ك صٍ٘ ز٨ّ  ١ْٞ٠اف ج٘اكت ٤ْ٠اداری كز٨د دارد ك درس

#، 41.,$ك دیگؼاف  ,#، ّؼٗا٣ی41.,$ك ١٦کاراف  پژ٠اف ٦ای ٣ا٠غاریج٨اف ةا ٣حایر پژك٦فرا ٠ی یاٗح٥

ؼ گؼٗث( ٣حایر1++-$ؿؼکارآرا٣ی ك  #1++-$ -ؿؼکارآرا٣ی ك ٠اج٨ةا  پژ٠اف ٣ا٠غاری پژك٦ف # ١٦ـ٨ در ٣ُ

یادگیؼی ٠یا٣گی٢ ٦ای ك ٗؼمث آكری ز٨ّ پژكق در ٗؼا٦ٟ #، ٣كاف داد ک٥ ١ْٞ٠اف درس41.,$ك ١٦کاراف 

ک٥ ٠ْٟٞ  کؼدج٨اف ةیاف  ا٣غ( در جتیی٢ ای٢ یاٗح٥ ٠یدؿث آكردق ؼی ٣ـتث ة٥ ١ْٞ٠اف ٔیؼ درس پژكق ة٥حةیك

ك  ک٤غآ٨٠زاف ظ٨د ارجتاط ةؼٚؼار  ک٤غ ةا دا٣ف پژكق دارای اؿحا٣غارد٦ای ج٨ا٤١٣غؿازی، ؿْی ٠ی درس

ا٣غارد٦ای جْا٠الت ٠حٛاةٜ در کالس درس را ا٣گیؽ ك ص١ایحی ك ٠ذتحی را ٗؼا٦ٟ آكرد؛ اؿح ٗىای چاٝف

ؿازد؛ از پؼؿكگؼی ؛ ٨٠اد ك جس٧یؽات الزـ را ةؼای یادگیؼی ة٧حؼ ٗؼا٦ٟ ک٤غ٠تح٤ی ةؼ اصحؼـا ٠حٛاٜة ایساد 

از ٨٤ٗف  ةا اؿح٘ادق ک٤غ؛ا٣گیؽا٣غ ك جك٨یٙ آ٨٠زاف را در ای٢ ز٠ی٥٤ ةؼگؼك٦ی ك ٗؼدی ص١ایث ٨١٣دق ك دا٣ف

                                                             
1. Erfani 

2. Sarkar Arani and Matoba 
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٦ای ج١ایالت ك ظ٨اؿح٥ ،غ٤د٦د٦ی را پؼكرش ٠ی٨دک٤حؼٝی ك ظ٨د ٠ُٟ٣غیؼیث کالؿی ک٥ ظ

 د٦غ( ءآ٨٠زاف را در ز٧ث دریاٗث ك پػیؼش ةازظ٨رد ٠ذتث ك ٤٠٘ی ارجٛا دا٣ف

 ٤ی٢ ٣حایر ٣كاف داد ةی٢ ١٣ؼات گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ در ٣ض٨ة ازؼا ك ا٣ساـ جغریؾ ١ْٞ٠افچ١٦

جأدیؼ دارد( ای٢ یاٗح٥ را  ؼ ٣ض٨ة ازؼا ك ا٣ساـ جغریؾ ١ْٞ٠افپژك٦ی ة ج٘اكت ٤ْ٠اداری كز٨د دارد ك درس

#، ظاکتاز ك -++-$#، ٨ٝییؾ ك ١٦کاراف 1++-$#، ٨ٝییؾ ,,+-$کؼا٨ٗرد  ٦ایج٨اف ةا ٣حایر پژك٦ف٠ی

ةؼای  ( ایساد ٗؼمث ك ز٨ّدا٣ـث# ١٦ـ٨ 41.,$ك ١٦کاراف  پژ٠اف # ك ٣ا٠غاری32.,$١٦کاراف 

ایٌی اقارق دارد ک٥ ة٥ جغریؾ ك یادگیؼی ٨٠و٨ّات درؿی ظاص $٠ا٤٣غ یادگیؼی ة٥ ٠ٛغار ز٠اف ك قؼ

ای ظاص از یک ٨٠و٨ع درؿی $٠ا٤٣غ ٠٘ا٦یٟ ریاوی، ٠ضاؿتات ّغدی ك ریاویات ك ٨ّٞـ# یا ز٤ت٥

یادگیؼی )پژك٦ی، ج١ؼکؽ ةؼ ٗؼای٤غ یادد٦ی٥ٝ# اظحناص دادق قغق اؿث( چ٨ف در ةؼ٣ا٥٠ درسأصٜ ٠ـ

آ٨٠زاف در ٦ـح٥ امٞی ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ٚؼار دارد یادگیؼی ٤٠اؿب ةؼای دا٣ف ٦ا ك ز٨ّاؿث، ایساد ٗؼمث

٦ای یادگیؼی ك پژكق در زؼیاف جغریؾ از اؿحؼاجژی ک٥ از ٠نادیٙ ج٨ا٤١٣غؿازی اؿث( ٠ْٟٞ درس

آ٨٠زاف را ک٤غ ك دا٣فآ٨٠زاف ٤٠اؿب اؿث، اؿح٘ادق ٠یآ٨٠زقی چ٤غگا٥٣ ک٥ ةؼای ؿٌش ج٨ؿ٥ْ دا٣ف

ؿازد؛ یادگیؼی را ةا دا٣ف اكٝی٥، جسؼةیات ك ؼی ٠كارکحی ك ٗؼدی درگیؼ ٠یدر جسؼةیات یادگی

ک٤غ؛ در ٗؼای٤غ یادگیؼی جـ٧یالت ك قؼایٌی را آ٨٠زاف ٠ؼجتي ٠ی٦ای ظا٨٣ادگی ك ٗؼ٤٦گی دا٣ف ز٠ی٥٤

٦ای ّى٨یث ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد؛ ٧٠ارت آ٨٠زاف ٨٠رد٦ا در ٠یاف دا٣فک٤غ ک٥ ج٨٤ع ك ج٘اكتٗؼا٦ٟ ٠ی

٦ای د٦غ ك ةی٢ یادگیؼی ةا ظ٨اؿح٥آ٨٠زاف جْٞیٟ ٠یك ركاةي ٠حٛاةٜ قعنی را ة٥ دا٣ف در جیٟ

 ک٤غ(٦ای آی٤غق ارجتاط ةؼٚؼار ٠یآ٨٠زاف ةؼای ٣ٛف دا٣ف

١٦چ٤ی٢، ةی٢ ١٣ؼات گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ در ٣ض٨ة ؿ٤سف ك ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٣حایر یادگیؼی 

پژك٦ی ةؼ ٣ض٨ة ؿ٤سف ك ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٣حایر درس (ج٨ؿي ١ْٞ٠اف ج٘اكت ٤ْ٠اداری كز٨د داقث

# ك 41.,$٦ای ّؼٗا٣ی ك دیگؼاف ج٨اف ةا ٣حایر پژك٦فیادگیؼی ج٨ؿي ١ْٞ٠اف جأدیؼ دارد( ای٢ یاٗح٥ را ٠ی

ک٤٤غ ک٥ # اؿحغالؿ ٠ی3++-$ ,ٗؼ٣ا٣غز ك چ٨کـکی ٗث(ؼ# ١٦ـ٨ در ٣ُؼ گ32.,$ظاکتاز ك ١٦کاراف 

آ٨٠زاف ارائ٥ د٦غ ک٥ ای٢ آ٨٠زش را جضث  ٦ای ٠٘یغی از ١ّٞکؼد دا٣فةیج٨ا٣غ ارزیاپژك٦ی ٠ی درس

پژكق از ق٨د( در كاِٚ، ٠ْٟٞ درسد٦غ ك ةعف ١٧٠ی از ارزیاةی چؼظ٥ یادگیؼی ٠ضـ٨ب ٠یجأدیؼ ٚؼار ٠ی

ک٤غ؛ جغارؾ ٤٠اؿتی ةؼای ٗؼآی٤غ٦ای ٦ای چ٤غگا٥٣ ك ٤٠اةِ ك اًالّات ٠عحٖٞ اؿح٘ادق ٠یارزیاةی

                                                             
1. Fernandez and Chokski 
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ک٤غ؛ ارزیاةی ای ک٥ ج٨٤ع ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی ك ٗیؽیکی را ٝضاظ ٠ی گ٥٣٨ آكرد، ة١ّ٥ٜ ٠ی ارزیاةی ة٥

د٦ی ٠ح٤اؿب ةا ةؼ٣ا٥٠ ارزیاةی ٠غرؿ٥ ة٥ آ٨٠زاف ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ْیار ك را١٤٦ای ١٣ؼقمضیضی از ١ّٞکؼد دا٣ف

قغق ك  ر٦ای جْیی٢آ٨٠زاف ةا اؿح٘ادق از ٠ْیاآكرد؛ قؼایٌی را ةؼای ارجٛاء ظ٨دارزیاةی دا٣ف١ّٜ ٠ی

ک٤غ؛ ك ة٥ آ٨٠زاف ةؼای ا٣ساـ ٣یاز دار٣غ ةؼای ٣یٜ ة٥ ١ّٞکؼد ةْغی ٗؼا٦ٟ ٠یج١ؼکؽ ةؼ آ٣چ٥ ک٥ دا٣ف

داقح٢ اؿ٤اد ٠ؼة٨ط ة٥ پیكؼٗث جضنیٞی  ركز ٣گ٥ ٦ای ارزیاةی ك ة٥جضٞیٜ ٤٠ُٟ دادق ك  آكری ك جسؽی٥ز١ِ

 زد(پؼدا ٨ًر ٤٠اؿب ٠ی آ٨٠زاف ة٥ دا٣ف

ةی٢ ١٣ؼات گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ در ٣ض٨ة ارزیاةی ك ا٣ْکاس یادگیؼی ك آ٨٠زش ج٨ؿي ١ْٞ٠اف 

کاس یادگیؼی ك آ٨٠زش ج٨ؿي ١ْٞ٠اف  درس (ج٘اكت ٤ْ٠اداری كز٨د داقث پژك٦ی ةؼ ٣ض٨ة ارزیاةی ك ا٣ْ

ك ١٦کاراف  # ك ظاکتاز41.,$٦ای ّؼٗا٣ی ك دیگؼاف ج٨اف ةا ٣حایر پژك٦فجأدیؼ دارد( ای٢ یاٗح٥ را ٠ی

پژك٦ی پژك٦ف ٠كارکحی ١ْٞ٠اف در ٠غرؿ٥ ك کالس درس ةؼای ة٧ـازی  # ١٦ـ٨ دا٣ـث( درس32.,$

ؿازی یادگیؼی ك پؼكرش ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف اؿث( ای٢ پژك٦ف، پژك٦كی اؿث ٠ـح١ؼ آ٨٠زش، ٤ٔی

، «٥ٝأجتیی٢ ٠ـ»ک٥ ةؼ چؼظ٥ یادگیؼی گؼك٦ی، کی٘ی، ٠كارکحی ك ٠غاكـ کارگؽاراف آ٨٠زقی قا٠ٜ 

اؿح٨ار اؿث( در ای٢ ركش، ١ْٞ٠اف در اةحغا ٠ـائٜ « ٦اةازةی٤ی یاٗح٥»ك « ةازا٣غیكی»، «١ّٜ»، «ًؼاصی»

ق٤اؿی ةاٝی٤ی ةؼرؿی کؼدق ك ؿؤاالت پژك٦ف در کالس آ٨٠زقی ٠غرؿ٥ را از ًؼیٙ ٠ٌاْٝات آؿیب

ک٤٤غ ك آ٣گاق آف ٠یدرس را جتیی٢ ٨١٣دق، ؿپؾ ًؼصی ةؼای ا٣ساـ پژك٦ف ٠كارکحی در آ٨٠زش پیك٧٤اد 

پژكق،  #( ٠ْٟٞ درس+,+-پؼداز٣غ $٨٦ریؽاد، را ة٥ ازؼا گػاردق ك ؿپؾ ة٥ ارزیاةی ك ةازةی٤ی ٗؼای٤غ ١ّٜ ٠ی

جضٞیٜ ك ادؼةعكی جغریؾ ك ایساد جٕییؼات ٤٠اؿب ةؼای ة٧ت٨د یادگیؼی  ك  ٦ای مضیش، جسؽی٥ارزیاةی

 ک٤غ(آ٨٠زاف را ة٥ قکٜ ٤٠اؿب ٗؼا٦ٟ ٠یدا٣ف

ا٣غ  پژك٦ی در ١٦کاری ةا ١٦کاراف، كاٝغی٢ ك دیگؼاف ١٣ؼات ةاالجؼی کـب کؼدق٠سؼی درس ١ْٞ٠اف

ج٨اف ةا ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف را ٣كاف داد( ای٢ یاٗح٥ را ٠ی ،پژك٦ی ةؼ ای٢ ٠ؤ٥٘ٝک٥ ٣حایر ادؼةعكی درس

#، 1++-$ییؾ #، ٨ٝ,,+-$#، کؼا٨ٗرد ,,+-$#، اٝـ٨ف ك ١٦کاراف ,,+-$٣حایر جضٛیٛات ٝیٟ ك ١٦کاراف 

گ٨ؿکی  # ١٦ـ٨ دا٣ـث(32.,$# ك ظاکتاز ك ١٦کاراف 40.,$#، ٠ْؼكٗی -++-$٨ٝییؾ ك ١٦کاراف 

٨ُ٤٠ر ة٧ت٨د ج٨ا٤١٣غؿازی، ٠ؼةیاف ةایغ ةا پژك٦كگؼاف ٠كارکث ْٗاؿ داقح٥  ک٤غ ک٥ ة٥# ادّا ٠ی4++-$

١اف ٗک٨ری ٦ـح٤غ ک٥ ٠تادرت كرز٣غ( ١ْٞ٠اف پژك٦كگؼ، ٠ْٞ ٦ا ةاق٤غ ك ظ٨دقاف ٦ٟ ة٥ ا٣ساـ پژك٦ف

ج٧٤ایی ٚادر ة٥ ارجٛاء ج٨ا٤١٣غی ظ٨د ٣یـح٤غ؛ ٠ـائٜ  ٨١٦ارق در پی صٜ ٠ـائٜ ٦ـح٤غ( ةـیاری از ١ْٞ٠اف ة٥

ق٣٨غ، ج٨ا٤٣غ ٠ـائٞكاف را در جغریؾ صٜ ک٤٤غ؛ ٦ؼگاق ةا ؿؤاٝی ٨٠از٥ ٠یق٤اؿ٤غ؛ ١٣یجغریؾ را ١٣ی
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ؿ٨ادی ٠ح٧ٟ ق٣٨غ؛ از ٠كا٦غق جؼؿ٤غ ک٥ ة٥ ةی٠یقاف را ٣غار٣غ، چ٨ف زؼأت پؼؿیغف ؿؤاؿ از ١٦کاراف

٨ُ٤٠ر صٜ ٠ـائٜ  ق٣٨غ؛ از جْا٠ٜ ةا ؿایؼ ١ْٞ٠اف ٣یؽ ة٥کالس ك جغریؾ ظ٨د ج٨ؿي دیگؼاف ٣گؼاف ٠ی

 جغریؾ، ٦ؼاس دار٣غ(

ج٨اف ةا ٣حایر پژك٦ی ةؼ ْٗاٝیث در ز٧ث ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف جأدیؼ دارد( ای٢ یاٗح٥ را ٠یدرس

#، 1++-$#، ٨ٝییؾ ,,+-$#، کؼا٨ٗرد ,,+-$#، اٝـ٨ف ك ١٦کاراف ,,+-$ك ١٦کاراف، ٦ای ٝیٟ پژك٦ف

١٦ـ٨  #32.,$# ك ظاکتاز ك ١٦کاراف 40.,$#، ٠ْؼكٗی 1++-$ؿؼکارآرا٣ی  #،-++-$٨ٝییؾ ك ١٦کاراف 

پژك٦ی ة٥ گـحؼش ٗؼ٤٦گ یادگیؼی در ٠غارس  د٦غ ک٥ درس#، ٣كاف ٠ی/++-دا٣ـث( ؿؼکارآرا٣ی $

 ءای ظ٨د را ارجٛادا٣ف صؼ٥ٗ؛ ؿازد جا ١ْٞ٠اف از یکغیگؼ ةیا٨٠ز٣غغ ك ٠ضیٌی ٗؼا٦ٟ ٠یرؿا٣یاری ٠ی

پژك٦ی ة٥ گـحؼش در رٗحار ظ٨د ةازا٣غیكی ک٤٤غ ك در جض٨ؿ ٠ـح١ؼ آ٨٠زش ٠كارکث ک٤٤غ( درس ؛د٤٦غ

٦ای ٦ای ٠عحٖٞ ك ج٨٤ع ٚاةٞیثكگ٨ی ٠یاف ظ٨د ك دیگؼاف، ة٥ رؿ١یث ق٤اظح٢ گؼایف ٦ای گ٘ثارزش

اٗؼاد، جأکیغ ةیكحؼ ةؼ ظ٨دگؼدا٣ی ا٨٠ر، ظ٨د پایغاری جٕییؼ، ظ٨د ةازا٣غیكی ١ّٜ ك ظ٨دآ٨٠زی ك جؼكیر 

 #( 2++-ک٤غ $ؿؼکارآرا٣ی، كٝیث ةؼاةؼ در ٠غارس ک١ک ٠یؤ٦ای اظحیار ك ٠ـٗؼمث

 ٦ایج٨اف ةا ٣حایر پژك٦فپژك٦ی ةؼ دا٣ف ٠ضح٨ایی ١ْٞ٠اف ٠سؼی جأدیؼ دارد( ای٢ یاٗح٥ را ٠ی درس

٢ ,,+-$کؼا٨ٗرد  # ١٦ـ٨ در 32.,$# ك ظاکتاز ك ١٦کاراف 40.,$#، ٠ْؼكٗی +,+-$#، ة٨زی٤ـکی ك ٦اـ٣

 ٢ # ٣كاف داد٣غ ک٥ ج٨ا٤١٣غؿازی ١ْٞ٠اف ٨٠زب اٗؽاش دا٣ف +,+-$٣ُؼ گؼٗث( ة٨زی٤ـکی ك ٦اـ٣

آ٨٠زاف ٧ا، اؿح٘ادق از ركش جغریؾ ٠تح٤ی ةؼ پژك٦ف در کالس درس ك ة٧ت٨د یادگیؼی دا٣ف٠٣ضح٨ایی آ

ؼی٥ را ة٥ ١ّٜ ٠حنٜ  پژك٦ی در ژاپ٢ ة٥ ک٤غ ک٥ درس#، ٣یؽ ادّا ٠ی,,+-$ ,ق٨د( ٨٠راجا٠ی ٨ًر ٠ؤدؼ، ٣ُ

آ٨٠زاف ة٥ دؿث آكر٣غ( در كاِٚ،  جؼی از ٠ضح٨ا ك ج٘کؼ دا٣فکؼدق ك ١ْٞ٠اف را ٚادر ؿاظح٥ درؾ ١ّیٙ

دریاٗث ٨١٣دق، ةؼای ة٧ت٨د ای ک٥ ٠غرؾ آف را در ص٨زقراپژكق دا٣ف آکاد٠یک ك ک٣٨٤ی ٠ْٟٞ درس

دیغگاق ز٧ا٣ی چ٤غٗؼ٤٦گی را در  ك گػارد٦ا ة٥ ١٣ایف ٠یآ٨٠زاف در ای٢ ص٨زقدا٣ف ك ١ّٞکؼد دا٣ف

 د٦غ( ارائ٥ ٠ٌاٝب ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼار ٠ی

پژك٦ی ةؼ اؿح٘ادق ة٧حؼ ك ةیكحؼ از جک٨ٝ٨٤ژی آ٨٠زقی  در ٧٣ایث ٣یؽ ٣حایر پژك٦ف ٣كاف داد درس

#، 41.,$ك ١٦کاراف  پژ٠اف ٦ای ٣ا٠غاریج٨اف ةا ٣حایر پژك٦فارد( ای٢ یاٗح٥ را ٠یج٨ؿي ١ْٞ٠اف جأدیؼ د

ث( درس #32.,$# ك ظاکتاز ك ١٦کاراف 41.,$ّؼٗا٣ی  ك دیگؼاف  پژك٦ی ١٦چ٨ف ركقی  ١٦ـ٨ داـ٣

                                                             
1. Murata 
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گ٥٣٨  ٦ای مضیش اؿح٘ادق ازای٢ک٤غ ك ةا ركیکؼدی ز١ْی ركشْٗاؿ، در ٠ْٟٞ ا٣گیؽق کاٗی ایساد ٠ی

ج٨ا٣غ کارةؼد جک٨ٝ٨٤ژی آ٨٠زقی ٦ایی ٤٠اؿب ٠یپژك٦ی، ةا ایساد َؼٗیث آ٨٠زد( درس٦ا را ٠ییجک٨ٝ٨٤ژ

آ٨٠زقی زغیغ ٤٠ح٧ی ق٨د  ٦ا ك كؿایٜ ک١کة٥ ظالٚیث ك ج٨ٝیغ رؿا٥٣ ٣یؽرا ركاج د٦غ ك در ٨٠اردی 

 #(41.,ك ١٦کاراف،  پژ٠اف $٣ا٠غاری

٦ای ای٢  ٦ایی ٣یؽ اؿث( ازز٥ٞ١ ٠ضغكدیث یث٦ؼ پژك٦كی ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایسی ک٥ دارد دارای ٠ضغكد

٦ای ١٦ؽ٠اف ك گؼ ٠ا٤٣غ جاریعچ٥ $ةؼ٣ا٥٠ج٨اف ة٥ ّغـ ا٠کاف ک٤حؼؿ ةؼظی از ٠حٕیؼ٦ای ٠غاظ٥ٞ پژك٦ف ٠ی

٦ای ٗؼ٤٦گی، دٝیٜ ج٘اكت ٦ای کك٨ر ة٦٥ای ای٢ پژك٦ف ة٥ ؿایؼ اؿحاف(((# اقارق کؼد( ١٦چ٤ی٢ ج١ْیٟ یاٗح٥

٦ای ظ٨د  ٣ا٥٠ ّی ةایغ ةا اصحیاط ا٣ساـ ق٨د( اةؽار ای٢ پژك٦ف پؼؿفآ٨٠زقی، اٚحنادی ك ازح١ا

ؿازد( ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر  ٦ا را ةا ٠كکٜ ٨٠از٥ ٠ی پػیؼی یاٗح٥ د٦ی اؿث ک٥ ای٢ ٨٣ع اةؽار، ج١ْیٟ گؽارش

٦ای آف در ١ْٞ٠اف جأدیؼگػار اؿث،  پژك٦ی ةؼ ج٨ا٤١٣غؿازی ك ٠ؤ٥٘ٝ پژك٦ف صاوؼ ک٥ ٣كاف داد درس

پژك٦ی ةؼای ٥١٦ ١ْٞ٠اف ق٧ؼؿحاف ٠ؼكدقث ةؼگؽار ق٨د جا ةح٨ا٤٣غ ة٥  ٦ای درسق٨د دكرق یپیك٧٤اد ٠

پژك٦ی ةا صى٨ر  ١٦چ٤ی٢ ةؼگؽاری ١٦ایف ؿاال٥٣ درس( ة٧ت٨د ٗؼای٤غ یادد٦ی ك یادگیؼی ک١ک ک٤٤غ

ای ةاّخ ا٣حٛاؿ جسارب ك دا٣ف در ز٠ی٥٤ ة٥ ٣ض٨ ٗؽای٤غق ،پژك٦ی ؿؼاؿؼ کك٨ر٦ای ّْٗاؿ درسگؼكق

ق٨د  ة٥ ١ْٞ٠اف پیك٧٤اد ٠ی (قغجؼ قغف آف در ؿ٨٤ات آجی ظ٨ا٦غ ق٨د ك ةاّخ ٤ٔیپژك٦ی ٠ی درس

جغریر در٦ای کالس درس ظ٨د را ةؼ ركی ١٦کاراف ظ٨د ةگكای٤غ؛ آ٧٣ا را ة٥ ٠كا٦غق ٗؼای٤غ جغریؾ ظ٨د  ة٥

در  ،غكگ٨ ک٤٤د٨ّت ک٤٤غ؛ پؾ از جغریؾ، ةا آ٧٣ا درةارق کالس درس ك ركش جغریؾ ظ٨د گ٘ث

 ٦ای یکغیگؼ ةؼای ة٧ـازی جغریؾ ؿ٧یٟ ق٣٨غ ك ةا ١٦ی٢ کار گا٠ی در ز٧ث ج٨ا٤١٣غؿازی ةؼدار٣غ( جسؼة٥

 

 ٔٙاتغ
ای ١ْٞ٠اف ك  ٦ای صؼ٠٥ٗض٨ر ةؼ ج٨ؿْۀ ج٨ا٤١٣غیپژك٦ی ظالٚیثةؼرؿی جأدیؼ درس» (#34.,$ (ص٨ریؽاد، ة٢١٧

 (20)-4#، ,$4، ٤گ ٠كاكرقٗؼ٦ ٣٥ا٠ٜ ٗن «(آ٨٠زافیادگیؼی رٗحار ظالؽ ١ْٞ٠اف ك دا٣ف

ای  پژك٦ی ةؼ ج٨ؿ٥ْ صؼ٥ٗ جأدیؼ درس»#( 32.,$( پ٨ر ی٨٠ؿاهلل  ١ْ٣ثك  ،ییٗغا٠ض١غروا ؿادات؛  ٥١یُّ ظاکتاز،

 (1/,).-,، ص/4ق١ارق  ،ثیك جؼة ٟی٣ا٥٠ جْٞ ٗنٜ («یاوی١ْٞ٠اف ر

 یا ٢ در پؼكرش صؼ١ْٞ٠٥ٗاف در کالس درس5 جسؼة٥ ژاپ یپژك٦ف ٠كارکح»#( 23.,$ (٠ض١غروا ،یؿؼکارآرا٣

 (23),1ص  ،.ؿاؿ پا٣ؽد٦ٟ، ق١ارة  ،ثیك جؼة ٟی٣ا٥٠ جْٞ ٗنٜ، «١ْٞ٠اف در ٠غرؿ٥

٠س٥ٞ رقغ  «$ٚـ١ث دكـ# پژك٦ی ٦ـح٥ جض٨ؿ در آ٨٠زش ك پؼكرش درس»#( 23.,$ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(
 (,,)+,، دكرق قكٟ، ق١ارق ٦٘حٟ، ص ٠غرؿ٥ ثیؼی٠غ
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( ؿاؿ ٣ا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث ٗنٜ( «درس کالس در ١ْٞ٠اف ٠كارکح٩ پژك٦ف»#( 32.,$  ػػػػػػػػ(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.پا٣ؽد٦ٟ، ق١ارق

( «ؿازی یادگیؼیؿازی آ٨٠زش ك ٤ٔیای ز٧ا٣ی ةؼای ة5٥ ایغقپژك٦یدرس» #(/4.,$  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(

 ج٧ؼاف5 ٠ؼآت(

 ث(ؿ٥ٌ( ج٧ؼاف5 ؿ١جضنیٞی ك ٠ح٨ را١٤٦ایییی، آ٨٠زش كپؼكرش اةحغا#( +4.,$ ماٗی، اص١غ

 ( قیؼاز5 ا٣حكارات جعث ز١كیغ(جْٞیٟ ك جؼةیث آی٤غق ةا ج٨ز٥ ة٥ اؿ٤اد ةاالدؿحی#( 42.,$ (كرز ک٤غازی، اصـاف کكث

ا  ك ک٤غازی، اصـاف  كرز کكث تاٝیاف ٨٣را٣یپؼـی ٥ ةا جؼةیث    كاکاكی ٣ٛف دا٣كگاق»#( 42.,$ زادق، ٚا ٗؼ٤٦گیاف در راٌة

 ق١ارق دكرق ز٠ـحاف، ،جؼةیحی ٨ّٞـ ك ق٤اؿی ركاف ٣ا٥٠ ٠ٌاْٝات ٗنٜ( «ظالؽ؛ ةا ج٨ز٥ ة٥ اؿ٤اد ةاالدؿحی  ١ْٞ٠اف

 (2+,),-,، م٘ض5٥ 1.

 ثیجؼة یةؼا یآف؛ را٦تؼد جض٨ٝ ی٠كارکح یازؼائ ی٠ْٟٞ ك اٝگ٨ ثیجؼة یةؼ٣ا٥٠ درؿ»#( -4.,$ (د٠ض٨١ ،ی٧٠ؼ٠ض١غ

ؼ دكٗنٜ( «ؼافی٠ْٟٞ در ا حاف(,ق١ارق  ،یك ١ّٜ در ةؼ٣ا٥٠ درؿ ٥ی٣ا٥٠ ٣ُ  ، ؿاؿ اكؿ، ة٧ار ك جاـة

 یك٨ّٞـ ا٣ـا٣ ٥ی٨ٞـ پا١ْٞ٠اف دركس ّ یا صؼ٥ٗ ی٦ا ٧٠ارت ـ٥یك ٠ٛا یةؼرؿ» #(+4.,$ ك دیگؼاف( اهلل ّؽت ،ی٣ادر

 (20)41 5م٘ض٥  ، 1ق١ارق  ،+4.,ز٠ـحاف  ،یآ٨٠زق ثیؼی٠غ ٛاتیجض٣ٛا٥٠  ٗنٜ( «ییدر دكرق را١٤٦ا

١ْٞ٠اف قأٜ در  یا صؼ٥ٗ ی٦ا ةؼ ٧٠ارت یپژك٦ ةؼ٣ا٠ۀ درس یادؼةعك»#( 41.,$ك دیگؼاف(  ، ٧٠غیپژ٠اف ی٣ا٠غار

حاف  ی،آ٨٠زق ٢ی٨٣ یکؼد٦ایرك( «اؿحاف ١٦غاف ییآ٨٠زش ك پؼكرش اؿحذ٤ا  (41.,ؿاؿ دكازد٦ٟ ة٧ار ك جاـة

 (1/)/2 5م٘ض٥، #0- یاپی$پ ,ق١ارق 

در  ی٠٨١ّ ی٠ك ك ٗؼای٤غ ظي یگػار اؿثیؿ#( +4.,( $یْیرة غی٠سك  قاد یٞیاؿ١اّة٧ؼ٣گ  ٠٨ؼث؛یک ،یازآذری٣
٤ت ق٧ؼ5 ٧٠ؼ ( ٚائٟی٣ُاـ آ٨٠زق  (یٝا
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of teaching research 
courses on empowerment of primary school teachers in Marvdasht. The 

statistical population of the study consisted of all elementary teachers in 

Marvdasht city who were either conducting the research process in their schools 
of work in the academic year 2018-2019. The sample size was 160 (80 in the 

experimental group and 80 in the control group) using Cochran formula. To 

determine the statistical sample of the study, available sampling method was 

used. Data were collected using Kentucky Empowerment Standards 
Questionnaire. The validity of the instrument was evaluated by experts and its 

reliability was assessed using Cronbach's alpha(0.97). Descriptive and 

inferential statistics were used for data analysis. The results showed that there is 
a significant difference between the empowerment scores of the teachers who 

participated in the research process and those teachers in control group. The 

results also showed that there is significant difference between the scores of the 
experimental  and the control groups in the areas such as:  standards of 

educational planning, creating and maintaining learning atmosphere, teaching 

performance, measuring and communicating with learning outcomes, 

assessment and reflection of learning, greater teacher engagement, and activities 
to enhance content knowledge and educational technology. Therefore, it can be 

said that the study can lead to the improvement of teachers' abilities. 

Keywords: Primary school teachers, Marvdasht city, Empowerment) 
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