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چکیذُ
درس پژوُی انگّیی ىّدؼ ةؼای جؼویر و غٍی ؿازی یادگیؼی و ٌیؽ جّنیغ داٌف صؼفَ ای ةَ ىٍظّر جضّل در آىّزش اؿث.
ُغف از ایً پژوُف ةؼرؿی و اونّیث ةٍغی غّاىم ىّدؼ ةؼ ىّفلیث در ازؼای درس پژوُی و ؿپؾ ةؼرؿی ؿِو ُؼ یک از
ىحغیؼُای زٍـیث ،ؿٌش جضنیالت ،رقحَ جضنیهی و ؿً در ایً زىیٍَ اؿث .ایً پژوُف ةا رویکؼد کيی و روش
پیيایكی اٌسام قغ و اةؽار ىّرد اؿحفاده ةؼای زيع آوری اًالغات ،پؼؿكٍاىَای ىضلق ؿاظحَ ،ةا پایایی /97ةّد .زاىػَ
آىاری قاىم جياىی ةؼگؽیغگان زكٍّاره درس پژوُی در ظؼاؿان روّی (ؿال جضنیهی  )1395-1396و ةؼاةؼ ةا 1568
ٌفؼ ةّد .ةؼاؿاس زغول ىّرگان و جّؿي روش ٌيٌَّ گیؼی جنادفی ًتلَ ای جػغاد ٌ 310فؼ از آن ُا ةَ غٍّان ٌيٌَّ جػییً
قغٌغ .ىِو جؼیً یافحَ ایً پژوُف ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ةَ رغو اُيیث« ىؼصهَ ًؼاصی و جغویً ىـانَ» ىٍاؿب در اٌسام
یک درس پژوُی ىّفق ،اىا از دیغگاه ٌيٌَّ ىّرد ةؼرؿی« ىؼصهَ جغریؾ و انؽاىات ازؼایی» آن در وُهَ اول اونّیث كؼار
داردُ .يچٍیً ىػهيان زن ٌـتث ةَ ىؼد و ىػهيان ةا ؿاةلَ کاری ةیكحؼ ٌـتث ةَ ىػهيان جازه کارجؼ ،اُيیث ةیكحؼی ةؼای
ىؼصهَ جغریؾ ٌـتث ةَ ؿایؼ ىؼاصم ،كائم ُـحٍغ .ىػهيان جضنیهکؼده در رقحَ ُای جضنیهی ىؼجتي ةا غهّم جؼةیحی ٌیؽ
ٌـتث ةَ ؿایؼ ىػهيان ،اُيیث ةیكحؼی ةَ جغریؾ ةَ غٍّان ىِو جؼیً غاىم ىّفلیث یک گؼوه در درس پژوُی ،ىی دٍُغ.
ٍاصُّای کلیذی :درس پژوُی ،ىحغیؼُای زىیٍَ ای ،درس پژوُان ةؼجؼ ،اؿحان ظؼاؿان روّی.

 -1جاریط ومّل1399/01/13 :

جأییغ ٌِایی1399/07/10:

 -2اؿحادیار گؼوه غهّم جؼةیحی ،داٌكگاه فؼٍُگیان ،پؼدیؾ قِیغ ُاقيی ٌژاد ىكِغkeramaty_ensi@yahoo.cam.

 -3کارقٍاس ارقغ رقحَ ةؼٌاىَریؽی درؿی؛ کارقٍاس جکٍّنّژی گؼوه ُای آىّزقی اةحغایی ،آىّزش و پؼورشکم اؿحان ظؼاؿان روّی.
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 .1هقذهِ
ةا قؼوع ُؽاره زغیغ ،ةـیاری از زّاىع در صال اٌسام امالصات زغی آىّزقی ُـحٍغ .یکی از غٍامؼ کهیغی در ةـیاری از ایً
امالصات ،جّؿػَ صؼفَ ای ىػهيان اؿث .چّن ىػهيان ٌَ ،جٍِا یکی از ىحغیؼُایی ُـحٍغ کَ در زِث ةِتّد ؿیـحو ُای
آىّزقی ةایغ ظّد را جغییؼ دٍُغ؛ ةهکَ آٌِا از ىِو جؼیً غّاىم جغییؼ در امالصات آىّزقی ٌیؽ ىضـّب ىی قٌّغ .در ایً زىیٍَ
ةؽرگ زاده( )1396ةیان ىی کٍغ چٍاٌچَ ىػهو اىؼوزی ةا امّل ،ىتاٌی و اُغاف آىّزش و پؼورش ،ویژگی ُای قاگؼدان و
ٌیازُای آٌان ،روش ُا و فٍّن جغریؾ و ؿایؼ ىِارت ُای آىّزش ،آقٍایی ٌغاقحَ ةاقغ؛ ُؼگؽ كادر ةَ فؼاُو کؼدن زىیٍَ
قکّفایی اؿحػغادُای قاگؼدان ٌعّاُغ ةّد .ةَ ایً جؼجیب ،ىػهيان ةؼای جنيیو گیؼی ىّدؼجؼ ٌیازىٍغ داٌف ُـحٍغ و ةعكی از
ایً داٌف را ىی جّاٌٍغ از پژوُف ُای ظّد ةَ دؿث آورٌغ .درایً ىیان روش پژوُف ىكارکحی جّؿي ىػهيان در کالس ،ةَ
غٍّان ىّدؼجؼیً ةؼٌاىَ پؼورش صؼفَ ای ىػهيان قٍاظحَ قغه اؿث .ةَ ٌضّی کَ پیكیٍَ جضلیلات در زىیٍَ آىّزش ويً
ظغىث ىػهيان ٌكان ىی دُغ ،یکی از ىِو جؼیً غّاىم ىّدؼ در پؼورش صؼفَ ای ىػهيان پژوُف ظّد آٌِا در کالس درس و
چگٌّگی ارجتاًكان ةا داٌف آىّزان اؿث (ٌسف زاده1395 ،و گّدانی )1395،کَ از آن ةا غٍّان «درس پژوُی» یاد ىی قّد.
ُيَ ىػهيان ةایغ در ًّل ظغىث ظّد ةَ مّرت ىـحيؼ ىِارت ُای صؼفَ ای ظّد را ةِتّد ةعكٍغ کَ ایً ىِو جٍِا ةا
ةؼداقحً گام ُای کهیكَ ای ىاٌٍغ ازؼای دوره ُای ويً ظغىث و ةَ قکم غیؼ ٌظام ىٍغ جضلق ٌيی یاةغ .درایً راؿحا درس
پژوُی ةَ غٍّان ًؼصی راه گكا ىٍسؼ ةَ جكّیق ىػهيان ةَ اٌسام پژوُف و جػاىم ةیف از پیف آٌِا ةا یکغیگؼ ىی قّد .ایً
ًؼح کَ ةؼای ٌعـحیً ةار در کكّر ژاپً ةَ کار گؼفحَ قغ؛ ةؼ ایً واكػیث ؿاده ىتحٍی اؿث کَ «اگؼ ىی ظّاُیغ آىّزش را
ةِتّد ةعكیغ ،ادؼةعف جؼیً زا ةؼای چٍیً کاری ،کالس درس اؿث .اگؼ قيا ایً کار را ةا درس ُا قؼوع کٍیغ ،ىـانَ
چگٌّگی کارةؼد ٌحایر در کالس درس ٌاپغیغ ىی قّد .ةِتّد در کالس درسُ ،غفی اؿث کَ در درزَ ی اول اُيیث كؼار دارد،
ؿپؾ چانف جكعیل اٌّاع جغییؼاجی کَ یادگیؼی داٌف آىّزان را ةِتّد ىی ةعكغ ،ىٌؼح ىی قّدٍُ .گاىی کَ جغییؼات
قٍاؿایی قغٌغٌّ ،ةث چانف ةَ اقحؼاك گػاقحً ایً داٌف ةا ىػهيان دیگؼ ىی رؿغ ،یػٍی کـاٌی کَ ةا ىـائم ىكاةَ ىّازٍِغ
یا اُغاف ىكحؼکی در کالس درس دارٌغ» (اؿحیگهؼ و ُیتؼت.)119:1384 ،
درس پژوُی ،پژوُكی ىغرؿَ ىضّر در ةـحؼ کالس درس اؿث و ةؼ چؼظَ یادگیؼی گؼوُی ،کیفی ،ىكارکحی و ىغاوم
کارگؽاران آىّزقی قاىم جتییً ىـئهًَ ،ؼاصی ،غيم ،ةازاٌغیكی و ةازةیٍی یافحَ ُا اؿحّار اؿث (ؿؼکارآراٌی.)16 :1395،
جاکٍّن جضلیلات زیادی پیؼاىّن فّایغ درس پژوُی در دٌیا و ایؼان اٌسام قغه اؿث .یافحَ ىكحؼك ایً پژوُف ُا صاکی از آن
اؿث کَ ىی جّان از درس پژوُی ةَ غٍّان ٌلٌَ غٌفی ةؼای جّاٌيٍغ ؿازی صؼفَ ای ىػهيان اؿحفاده کؼد .ةَ غٍّان ىذال ةؽرگ
زاده( )1396در پژوُف ظّد ٌكان داد کَ درس پژوُی ىی جّاٌغ ةاغخ ایساد ظالكیث در روش کاری ىػهيان قّد .کٍهّپّنّ و
داراٌ )2018 ،1یؽ ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ ىػهيان قؼکث کٍٍغه در درس پژوُی ،جضث جأدیؼ ةؼٌاىَ ریؽی دكیق و آىاده
ؿازی درس پژوُی ،جسؼةَ ىفیغ و داٌف ارزقيٍغی را در ًّل ازؼای ىؼاصم کار کـب ىی کٍٍغُ .يچٍیً ٌگؼش ُا و
ادراکات آٌِا در ىّرد زهـات و کارگاه ُای ٌلغ و ةؼرؿی دؿحعّش جغییؼ ىی قّد .صتیب زاده(ٌ )29:1392حیسَ ىِو درس
پژوُی را ایً ىی داٌغ کَ ىػهيان ،زىام اىّر زٌغگی صؼفَ ای ظّد را ةیكحؼ ةَ دؿث گؼفحَ و جّان كىاوت صؼفَ ای ظّد را ارجلا
ىی ةعكٍغ؛ ُيچٍیً ةَ ؿيث رُایی از كیّىیث و کـب اؿحلالل صؼکث ىی کٍٍغ .ؿهیياٌی و اصيغی (ٌ )1396یؽ ةؼاؿاس
1 -Kanellopoulou and Darra
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پژوُف ظّد کَ ةا روش کیفی ىٌانػَ ىّردی در زىیٍَ ىّاٌع ازؼای درس پژوُی اٌسام قغ؛ ةیان ىی کٍٍغ :در فؼایٍغ درس
پژوُی یادگیؼی ىػهيان از یکغیگؼ ةَ مّرت ىكارکحی ؿازىاٌغُی ىی قّد و در غيم ،ظؼفیث ىغارس ةؼای جّنیغ و ةَ
کارگیؼی داٌف صؼفَ ای در ىغرؿَ و گـحؼش اىکان جغییؼ ظّدِ پایغار و ىـحيؼ افؽایف ىی یاةغ .قیپؼ و ُيکاران)2018( 1
دریافحٍغ کَ درس پژوُی ىی جّاٌغ اغحلادات ،ىیؽان ظّدکفایی و رفحار جٌتیلی ىػهيان را جضث جادیؼ كؼار داده و ةَ ىػهيان در
قٍاظث ًیف وؿیػی از ٌیازُای داٌف آىّزان کيک ٌيایغ .ةّزکؼت و یحکیً -ازدىیؼٌ )2018( 2حیسَ درس پژوُی ىػهيیً در
جؼکیَ را قاىم :ارزیاةی ُای دكیق و كاةم اًيیٍان ،وّاةي كاٌٌّی کٍحؼل قغه و ةَ کارگیؼی ٌحیسَ ُای جّنیغ قغه ةؼای
جغریؾ ىسغد ىی داٌٍغ .چاٌگ و واٌگٌ )2014( 3یؽ در ةؼرؿی ُای ظّد در زىیٍَ جادیؼ درس پژوُی درىیان داٌف آىّزان و
ىػهيیً ٍُگ کٍگی ،ويً صيایث از ىؽایای درس پژوُی و ىٌانػَ یادگیؼی ،درس پژوُی را ةَ غٍّان اةؽاری كغرجيٍغ در
دؿث ىػهيیً ىی داٌٍغ کَ ةَ ىغد آن ،کٍکاش در قیّه ُای جغریؾ ىػهيان و افؽایف یادگیؼی داٌف آىّزان اٌسام ىی قّد.
چٍگ و ییٌ )2011( 4یؽ درس پژوُی را جالقی اؿاؿی ةؼای ةِتّد ٌحایر کار داٌف آىّزان داٌـحَ و ىػحلغٌغ کَ درس پژوُی
ىٍسؼ ةَ جّؿػَ ةیٍف در ىػهيان ىی قّد.
ُؼچٍغ جاکٍّن پژوُف ُای ىحػغدی درةاره ادؼات ىذتث درس پژوُی اٌسام قغه اؿث؛ اىا ةایغ جّزَ داقث جٍِا درمّرجی
کَ زؼیان درس پژوُی در ىـیؼ درؿث و ىٍاؿب ظّد كؼار گیؼد؛ مالصیث صؼفَ ای ىػهيان ،افؽایف ظّاُغ یافث .ةَ غتارت
دیگؼ ٌکحَ قایان جّزَ در اٌسام یک درس پژوُی ىّفق ،آن اؿث کَ ةایغ ةَ پیف ٌیازُا و انؽاىات درس پژوُی جّزَ ٌيّد.
ازایً رو در ٌظام آىّزش و پؼورش ایؼان ٌیؽ زىاٌی درس پژوُی ٌحایر ديؼةعكی را ةَ ُيؼاه ظّاُغ داقث کَ ةَ غّاىم ىّدؼ در
ازؼای آن جّزَ قغه و ةا قٍاظث آؿیب ُا ،گاىی ىّدؼ در زِث ٌِادیٍَ ؿازی آن ةؼداقحَ قّد .در ایً زىیٍَ ةؼظی پژوُف
ُا ةَ ةیان آؿیب ُای درس پژوُی در ایؼان پؼداظحَ اٌغ .صـً پّر( )1396در ةؼرؿی ٌلاط كّت و وػف درس پژوُی از ىٍظؼ
ىسؼیان ،ةیان ىی کٍغ کَ ٌتّد داٌف و آگاُی کافی ،غغم زىان ىٍاؿب و فلغان صيایث کافی ةؼای ىػهيان ،ىی جّاٌغ ازؼای
درس پژوُی را جضث جادیؼ كؼار دُغ .غتغانِی ،ظتاره و قیؼزادگان(ٌ )1396یؽ ٌلف صيایح ی ىغیؼان را ةَ غٍّان ىِيحؼیً غاىم
در جكکیم گؼوه ُای رقغ صؼفَ ای ىػهيان (کَ درس پژوُكی ٌیؽ یکی از ایً گؼوه ُاؿث) ىی داٌٍغ؛ از ؿّیی دیگؼ ىضيغ
زاٌی ( )1394ىّاٌع فؼا روی ازؼای ًؼح درس پژوُی را قاىم :ىّاٌع ىغیؼیحی( ٌا آقٍایی ىغیؼان ةا فّایغ و ٌضّه ازؼای درس
پژو ُی ،غغم ُيکاری ىغیؼان در ازؼای ًؼح درس پژوُی) ىّاٌع پژوُكی (در دؿحؼس ٌتّدن ىٍاةع اًالغاجی غٍیٌ ،تّدن
ىسهَ ،فنهٍاىَ و ؿایث جعننی در ایً زىیٍَ) ىّاٌع ىؼةّط ةَ جّاٌایی ىػهيان(ىٍاؿب ٌتّدن ٌگؼش و ةیٍف ىػهيان ٌـتث ةَ
درس پژوُی ،آقٍا ٌتّدن ةا ىؽایای ایً ًؼح و )...ىّاٌع ارزقیاةی( غغم وصغت ٌظؼ در ةیً داوران ،غغم ارائَ ةازظّرد ىـئّنیً
ٌـتث ةَ گؽارش ُا) ىّاٌع ؿازىاٌی(غغم جعنیل ةّدزَ ،غغم جادیؼ اٌسام درس پژوُی در ارزقیاةی ؿاالٌَ و ارجلای قغهی) و
ىّاٌع آىّزقی( غغم دؿحؼؿی ةَ اؿاجیغ و ماصب ٌظؼان ىحعنل ،ىحٍاؿب ٌتّدن ىضحّاُای ارائَ قغه در دوره ُای ويً
ظغىث و  )...ىی داٌٍغ.

1- Schipper and associate
2 -Bozkurt and Yetkin-Özdemir
3- Cheung and Wong
4 -Cheng and Yee
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غالوه ةؼ پژوُف ُایی کَ درىّرد غّاىم ىّدؼ ةؼ ازؼای ىّفلیث آىیؽ درس پژوُی در ىغارس ایؼان ،جاکٍّن اٌسام قغه
اؿث؛ ماصب ٌظؼان ىعحهف ،ىؼاصم و چؼظَ ُای گٌّاگٌّی را ٌیؽ ةؼای درس پژوُی در ٌظؼ ىی گیؼٌغ .ةَ ٌظؼ ىی رؿغ آٌچَ
در ىیان ىؼاصم ٌاىتؼده جّؿي آن ُا ىكحؼك اؿث؛ وزّد ؿَ ىؼصهَ اؿاؿی قاىم« قٍاؿائی ىـانَ ،جغریؾ ،ىكاُغه و
ارزقیاةی» اؿث .ةَ ٌضّی کَ ىػيّ اال ىػهيان اةحغا ىـانَ ای را کَ ظّد ةا آن ىّازَ قغه اٌغ یا ةؼای داٌف آىّزان قان دقّاری
ُایی ایساد کؼده اؿث را ىی یاةٍغ .درواكع در ایً ىؼصهَ ،ىـئهَ ای فػانیث گؼوه را ةؼاٌگیعحَ و ُغایث ظّاُغ کؼد(ظفؼی ٌژاد،
 .)1393در ىؼصهَ ةػغی ،یػٍی جغریؾ ،ةؼاؿاس ىٌانػات و پژوُف ُای ظّد و ٌیؽ ةِؼه گیؼی از جسارب ؿایؼیً ،قیّه ُای
اصحيانی صم ىـانَ را در یک کالس درس و ُيؼاه ةا گؼوُی از ىػهيان ةَ غٍّان ٌاظؼ ،آزىّن ىی کٍٍغ جا دریاةٍغ کَ چگٌَّ
ایغه ُای زغیغقان ىی جّاٌغ ةؼای داٌف آىّزان ىّدؼ واكع قّد (ظفؼی ٌژاد 1393 ،و دیيَ ور و ُيکاران .)1395 ،در ىؼصهَ
ارزقیاةی ٌیؽ ةَ ةضخ در ایً زىیٍَ ىی پؼدازٌغ کَ چَ چیؽی را ،چگٌَّ و چؼا داٌف آىّزان یاد گؼفحَ یا یاد ٌگؼفحَ اٌغ(
ةعحیاری و صتیب زاده .)139 ،ةَ زغو صتیب زاده ( )1392ایً ىؼصهَ ،ىغؽ درس پژوُی اؿث؛ ةَ ٌضّی کَ جياىی اغىای گؼوه
از ٌحیسَ قّاُغ غیٍی درةاره ىٌهّةیث ىّوّع جغریؾ ،ىّاد و روش ُای آىّزقی و غکؾ انػيم فؼد فؼد داٌف آىّزان ةازظّرد
دریافث ىی کٍٍغ.
از ی ک ؿّ ةؼرؿی پژوُف ُای ىٌؼح قغه کَ ُؼ کغام كهيؼوی ظامی از ىـائم درس پژوُی را ةؼرؿی کؼده اٌغ؛ ةیاٌگؼ
آن اؿث کَ قٍاؿایی ىّارد ىّدؼی کَ کكف آن ُا کيحؼ ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ ،ىی جّاٌغ کيک قایاٌی ةَ ٌِادیٍَ ؿازی
فؼٍُگ پژوُف و ةَ ویژه درس پژوُی در ىیان ىػهيانٌ ،يایغ .از ؿّیی دیگؼً ،ی ؿال ُای اظیؼ ،ؿازىان آىّزش و پؼورش
در راؿحای افؽایف آگاُی و غالیق ىػهيان ةَ ایً ىّوّع و ٌیؽ فؼٍُگ ؿازی ةؼای اؿحفاده گـحؼده جؼ ىػهيان از درس پژوُی
در ىغارس ،اكغام ةَ ةؼگؽاری زكٍّاره درس پژوُی ٌيّده اؿث  -ةَ ٌضّی کَ ةؼاؿاس آىار ىّزّد کَ در ؿال جضنیهی
گػقحَ(ٌ )95-96ـتث ةَ ؿال ُای كتم ،جػغاد زیادی از ىػهيان در كانب گؼوه ُای درس پژوُی در ایً زكٍّاره قؼکث
ٌيّده و ىّفلیث ُایی را کـب کؼدٌغ -ةٍاةؼایً در ایً ىیان یکی از ظالُای ىٌانػاجی از دیغگاه ٌگارٌغگان ،قٍاؿائی و اونّیث
ةٍغی غّاىم ىّدؼ ةؼ ىّفلیث در ازؼای درس پژوُی ةؼاؿاس ؿَ ىؼصهَ امهی آن اؿث .ةَ غالوه از آٌسایی کَ ةؼظی از
پژوُكگؼان ىاٌٍغ(ؿؼکارآراٌی1395 ،؛ ؿهیياٌی و اصيغی1396 ،؛ ىؼادی و ُيکاران 1392 ،و زػفؼی ٌّروزاٌی )1394 ،ةَ
جادیؼ غّاىم زىیٍَ ای ةؼ ىّفلیث در ازؼای درس پژوُكی اقاره کؼده اٌغ؛ ةٍاةؼایً در پژوُف صاوؼ ،ةَ ایً ؿّال ٌیؽ پاؿط
داده ظّاُغ قغ کَ ىحغیؼُای زٍـیث ،ؿٌش جضنیالت ،رقحَ جضنیهی و ؿً ةا جاکیغ ةؼ دیغگاه درس پژوُان ةؼجؼ اؿحان
ظؼاؿان روّی ،چَ زایگاُی در اٌسام یک درس پژوُی ىّفق جّؿي آن ُا داقحَ اؿث؟
 .1-1رٍػ:
ایً پژوُف از ٌّع کارةؼدی ا ؿث کَ ةا رویکؼد کيی و روش پیيایكی اٌسام قغ .زاىػَ آىاری قاىم جياىی ةؼگؽیغگان
زكٍّاره درس پژوُی در ظؼاؿان روّی (ؿال جضنیهی  ) 1395-1396اؿث کَ جػغاد آٌِا ةؼاةؼ ةا ٌ 1568فؼ ةّد .ةؼاؿاس
زغول ىّرگان جػغاد ٌ 310فؼ ةَ غٍّان ٌيٌَّ جػییً قغ .از آٌسایی کَ زاىػَ پژوُكی ةـیار ٌاُيگً ةّد و ةٍاةؼایً ةؼای ایٍکَ
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ٌيٌَّ ای ُؼچَ ىػؼف جؼ از زاىػَ اٌحعاب قّد ،از روش ٌيٌَّ گیؼی جنادفی ًتلَ ای اؿحفاده قغٌ .يٌَّ ىّرد ةؼرؿی ةَ
جفکیک كٌب ُای قؼکث کٍٍغه 1در زكٍّاره و ةؼظی ویژگیِای زيػیث قٍاظحی آٌِا ،در زغاول( )1و ( )2ارائَ قغه اؿث.
جذٍل(ً : ) 1وًَِ آهاری بِ تفکیک قطب ّای ؽزکت کٌٌذُ در جؾٌَارُ درط پضٍّی خزاعاى رضَی
تؼذاد

تؼذاد

ًام ؽْز ّا  /هٌاطقًَ /احی

ًام قطب

جاهؼِ

ًوًَِ

فؼوىٍغی

ؿتؽوار ،قكحيغ

88

17

کاوه

جتادکان

300

60

دُلان

جایتاد ،جؼةث زام ،مانش آةاد ،ةاظؽر

220

44

قّقحؼی

فیؼوزهٌ ،یكاةّر ،زةؼظان

96

19

کالُغوز

كّچان ،چٍاران ،درگؽ

200

39

ةؼوٌـی

رقحعّار ،زاوه ،جؼةث صیغریَ ،زهگَ رخ،

192

38

ظّاف
ُاقيی ٌژاد

ٌّاصی6-1

328

65

ىغرس

ةسـحان

144

28

1568

310

هجوَع

ُياٌٌّر کَ ىالصظَ ىی قّد ةیكحؼیً افؼاد ماصب آدار ةؼجؼ درس پژوُی در اؿحان ظؼاؿان روّی ،ىحػهق ةَ كٌب ُاقيی
ٌژاد و کيحؼیً افؼاد ماصب آدار ةؼجؼ ،ىؼةّط ةَ كٌب فؼوىٍغی ُـحٍغ.
جذٍل(ً : )2وًَِ آهاری بِ تفکیک هتغیزّای جوؼیت ؽٌاختی
هتغیزّا

عطَح هتغیزّا

عابقِ تذریظ

فزاٍاًی

درصذ
فزاٍاًی

جٌغیت

 1-10ؿال

75

24/19

 11-20ؿال

88

28/38

 21-30ؿال

147

47/41

زن

243

78/38

ىؼد

67

21/61

دیپهو

2

0/64

فّق دیپهو

39

12/58

 .1آىّزش و پؼورش اؿحان ظؼاؿان روّی قاىم  47ىٌٍلٌَ ،اصیَ و قِؼؿحان ىی ةاقغ .ةؼ اؿاس« جلـیو ةٍغی كٌتی» در اینً اؿنحان ،ؿنػی قنغه
اؿث کَ زِث جفّیه اظحیار ةیكحؼ و ؿِّنث و ؿؼغث در اٌسام ةؼٌاىَ ُا ،اٌحلال جسؼةیات و ...ىٍاًق ُيسّار ةا ُو در یک كٌب كؼار داده قٌّغ.
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عطح تحصیالت

رؽتِ تحصیلی

کارقٍاؿی

201

64/83

کارقٍاؿی ارقغ

65

20/96

دکحؼا

3

0/96

غهّم جؼةیحی

182

58/70

غهّم اٌـاٌی

96

30/96

غهّم پایَ

32

10/32

ُياٌٌّر کَ در زغول (ٌ ) 2یؽ كاةم ىكاُغه اؿث؛ ةیكحؼیً جػغاد ماصتان آدار ةؼجؼ از ٌظؼ ؿٍی ،ةیً  40-50ؿال؛ از ٌظؼ
زٍـیث ،زن؛ از ٌظؼ ؿٌش جضنیالت ،کارقٍاؿی؛ از ٌظؼ رقحَ جضنیهی ،غهّم جؼةیحی؛ ُـحٍغ .قایان ذکؼ اؿث کَ ًتلَ ةٍغی
مّرت گؼفحَ در ىّرد رقحَ جضنیهی از آن زِث اٌسام قغ کَ ةیكحؼ ٌيٌَّ ىّرد ةؼرؿی رقحَ غهّم جؼةیحی (گؼایف آىّزش
اةحغایی) ةّدٌغ کَ در ىلاةم جػغاد کيحؼی از رقحَ غهّم پایَ (قاىم رقحَ ُای فیؽیک ،قیيی ،زیـث ،ریاوی و کاىپیّجؼ) و
ؿپؾ رقحَ غهّم اٌـاٌی (قاىم رقحَ ُای ادةیات فارؿی ،ىغیؼیث ،زاىػَ قٍاؿی ،رواٌكٍاؿی ،ىكاوره ،انِیات ،غهّم ؿیاؿی،
ٍُؼ و غؼةی) كؼار داقحٍغ.
در ایً پژوُف از پؼؿكٍاىَ ای ىضلق ؿاظحَ اؿحفاده قغ کَ اةؽاری ةا  62گّیَ دركانب ًیف  5درزَ ای نیکؼت ةّد کَ
ؿّاالجی را درىّرد ؿَ گام امهی درس پژوُی ىٌؼح ىی کؼد .ةَ ٌضّی کَ  19ؿّال اةحغایی پؼؿكٍاىَ ىؼةّط ةَ جّاٌيٍغی یا
ُيکاری جیو درس پژوه در قٍاؿایی و جغویً ىـانَ ةؼای درس پژوُی 23 ،ؿّال ةػغی ىؼةّط ةَ جّاٌيٍغی یا ىهؽوىات ازؼایی
درس پژوُی در کالس درس جّؿي ىػهو و  20ؿّال اٌحِایی ٌیؽ ىؼةّط ةَ جّاٌيٍغی یا ىهؽوىات ارزقیاةی از درس پژوُی(اغو
از کالس درس یا پؾ از ازؼای جغریؾ) جّؿي اغىای گؼوه ةّد .روایی ایً پؼؿكٍاىَ ةَ جاییغ  3جً از ىحعننان و ٌّیـٍغگان
کحب ىٌؼح در زىیٍَ درس پژوُی در ایؼان رؿیغ .كتم از ازؼای امهی پؼؿكٍاىَ در ٌيٌَّ ىّرد ٌظؼ ،یکی از پژوُكگؼان ةَ
ازؼای آزىایكی آن ةؼ روی  30جً از داٌكسّىػهيان ؿال چِارم کارقٍاؿی در داٌكگاه فؼٍُگیان ىكِغ -کَ در دؿحؼس كؼار
داقحٍغ -پؼداظحَ قغ .غهث اٌحعاب ایً ٌيٌَّ ةؼای ازؼای آزىایكی ،غالوه ةؼ ؿِّنث دؿحؼؿی ،ىیؽان قتاُث آٌِا ةَ ٌيٌَّ
امهی ةّد (درواكع داٌكسّىػهيان داٌكگاه فؼٍُگیان ٌیؽ ًی کارورزی( )4ةایغ ةَ مّرت غيهی ةَ ازؼای  2-1ىّرد درس پژوُی
در ىغارس ةپؼدازٌغ) .در ةؼرؿی پایایی ٌیؽ آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتَ قغه جّؿي پژوُكگؼان  ./97ةَ دؿث آىغ کَ ةیاٌگؼ پایایی
ةـیار ىٌهّةی ىی ةاقغ.
ةؼای ازؼای پؼؿكٍاىَ ُا در ىیان ٌيٌَّ امهی ،یکی از پژوُكگؼان کَ ةَ غٍّان راةي و داور اؿحاٌی درس پژوُی در ایً
فؼایٍغ ُيکاری ىی کؼدٌغ ،جّزیع پؼؿكٍاىَ ُا را ةا جّزَ ةَ نیـث ىّزّد از ىیان ىٍحعتیً كٌتی درس پژوُی در اؿحان
ظؼاؿان روّی آغاز کؼدٌغ .ةَ ٌضّی کَ اةحغا پؼؿكٍاىَ ُا در اظحیار کارقٍاؿان جکٍّنّژی کَ فؼایٍغ درس پژوُی در ادارات
زیؼ ٌظؼ آن ُا مّرت ىی گیؼد؛ كؼار گؼفث .ؿپؾ جّؿي ایً کارقٍاؿان ،پؼؿكٍاىَ ةَ افؼاد ىٍحعب در قِؼٌ ،اصیَ و یا ىٌٍلَ
ىؼةًَّ رؿیغ .پؾ از گػقث صغود یک ىاه ،پؼؿكٍاىَ ُای جکيیم قغه جّؿي پـث (اغو از فیؽیکی یا انکحؼوٌیکی) ةَ
پژوُكگؼان جضّیم داده قغ.
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 .1-2یافتِ ّا:

ةؼای پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّال کَ آیا ةیً دیغگاه ٌيٌَّ ىّرد ةؼرؿی از ٌظؼ اونّیث ةٍغی غّاىم ىّدؼ در درس پژوُی ىّفق،
جفاوجی وزّد دارد ،از آزىّن فؼیغىً اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول( )3ارائَ قغه اؿث.
جذٍل (ً :)3تایج آسهَى فزیذهي
هجذٍرخی دٍ

درجِ

عطح

ػَاهل اصلی

()Chi-Square

آسادی

هؼٌاداری

جغریؾ

610/58

22

000

ىكاُغه و ارزقیاةی

183/76

19

000

ًؼاصی و جغویً ىـانَ

276/59

18

000

ىسيّع ؿَ غاىم

512/18

2

000

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ؿٌش ىػٍاداری در ٌحایر آزىّن فؼیغىً ،کيحؼ از  0/05اؿث؛ فؼض مفؼ در ؿٌش  95درمغ رد ىی قّد.
ةٍاةؼایً اونّیث ُا و رجتَ ُای ىؼةّط ةَ غّاىم ىّد ؼ در درس پژوُی ،ىّرد جاییغ كؼار ىی گیؼد .زغول (ٌ 1)4حایر رجتَ ةٍغی
در ایً زىیٍَ را ٌكان ىی دُغ.
جذٍل ( :) 4اٍلَیت بٌذی ػَاهل اصلی ٍ ابؼاد آى ّا اس دیذگاُ ًوًَِ هَرد بزرعی
رتبِ

ػَاهل

هیاًگیي

رتبِ

ابؼاد ػَاهل اصلی

هیاًگیي رتبِ

رتبِ

(اٍلَیت)

جـهي غهيی ىػهو ةَ ىّوّع درؿی

14/64

1

صيایث ىغیؼیث ىغرؿَ از گؼوه درس

14/28

2

اصلی
1

پژوه
ایساد اٌگیؽه ىٍاؿب ىػهو در

14/01

3

فؼاگیؼٌغگان ةؼای قؼوع جغریؾ
جغریؾ

2/95

کیفیث

ارزقیاةی

از

یادگیؼی

13/14

4

فؼاگیؼٌغگان
ىِارت ىػهو در ىغیؼیث رویغادُای

12/82

5

پیف ةیٍی ٌكغه در صیً جغریؾ
کیفیث فػانیحِای فؼدی و گؼوُی ارائَ

12/48

6

قغه ةَ فؼاگیؼٌغگان

 .1ةا جّزَ ةَ ایٍکَ جػغاد گّیَ ُای پؼؿكٍاىَ زیاد ةّد ( 62گّیَ) ةٍاةؼایً زغول قياره ( )4مؼفا ةیاٌگؼ  10گّیَ پؼاُيیث در ُؼ یک از ىؼاصنم ؿنَ
گاٌَ درس پژوُی(در ىسيّع  30گّیَ ىِو) اؿث.
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ىٍاؿب ةّدن اةؽارُا و جسِیؽات

12/36

7

آىّزقی
وزّد ىکان ىٍاؿب ةؼای جغریؾ
جػییً چیغىان داٌف آىّزان و

11/22

8

11

9

ىكاُغه گؼُا
2

جػغاد داٌف آىّزان در کالس

9/83

10

ةؼظّرداری ىػهو از روصیَ اٌحلادپػیؼی

11/85

1

یادگیؼی

11/15

2

جّزَ

ةَ

فػانیحِای

فؼاگیؼٌغگان
ارزیاةی و ةازاٌغیكی در فؼایٍغ آىّزش
ىكاُغه

و 1/90

ارزقیاةی

11/12

3

جّؿي اغىاء
جّزَ ةَ فػانیحِای جغریؾ ىػهو

10/97

4

ىِارت اغىاء در ارائَ دیغگاه ُای

10/90

5

اٌحلادی جّام ةا اصحؼام ةَ ًؼف ىلاةم
کیفیث پیكٍِادی ىكاُغه گؼان (از

10/80

6

ٌظؼ جٍاؿب ،کارةؼد و قفافیث)
جالش ةؼای قٍاظث ٌضّه جفکؼ،

10/73

7

یادگیؼی و ةغفِيی ُای یادگیؼٌغگان
صیً جغریؾ
ظّد ارزیاةی ىػهو پؾ از ازؼای

10/64

8

جغریؾ
جّزَ ىكاُغه گؼان ةَ گفحگُّا و

10/34

9

جػاىالت فؼاگیؼٌغگان
وزّد اةؽارُای ىحػغد ةؼای دتث

9/04

10

ىكاُغات
قٍاؿایی و جّمیف دكیق ىـانَ

12/07

1

آىّزقی

3

ًؼاصی

و 1/15

جغویً ىـانَ

زّ ُيکاری گؼوُی در ىغرؿَ

11/02

2

اؿحلتال گؼوه درس پژوه از ٌّآوری و

10/72

3

جغییؼ
پیف ةیٍی فػانیحِای یادگیؼی ىٍاؿب

10/70

4
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و ىحٍّع ةؼای جغریؾ
ىِارت اغىاء در اٌسام کار گؼوُی

10/45

5

جّزَ ٌـتث ةَ داٌـحَ ُای پیكیً

10/12

6

فؼاگیؼٌغگان
ةؼظّرداری از جسؼةَ اٌسام درس

9/77

7

پژوُی
وزّد ىٍاةع اًالغاجی ةؼای جغویً

9/19

8

ًؼح درس
زهـات ةضخ و گفحگّ ةؼای جغویً و

8/98

9

ةِـازی ًؼح درس ةا اغىاء
جٍّع اغىای گؼوه از ٌظؼ ؿاةلَ یا

8/84

10

جسؼةَ جغریؾ
ُياٌٌّر کَ در زغول (ٌ ) 4یؽ ىكاُغه ىی قّد از دیغگاه ٌيٌَّ ىّرد ةؼرؿی ،در اٌسام یک درس پژوُی ىّفق« ،ىؼصهَ
جغریؾ» ةا کـب رجتَ اول ةیكحؼیً اُيیث را داردُ .يچٍیً« جـهي غهيی ىػهو ةَ ىّوّع درؿی» ،ىِو جؼیً غاىم ىّفلیث
در ىؼصهَ جغریؾ اؿث .در ىؼصهَ ًؼاصی و جغویً ىـانَ ،کيحؼیً اُيیث ةَ غاىم« جٍّع اغىای گؼوه از ٌظؼ ؿاةلَ یا جسؼةَ
جغریؾ» اظحناص داده قغه اؿث .درىّرد ىؼصهَ ىكاُغه و ارزقیاةی ٌیؽ یافحَ ُا ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ىِيحؼیً ویژگی ىػهو« ،
ةؼظّرداری از روصیَ اٌحلادپػیؼی» اؿث.
در اداىَ ةؼاؿاس زغول ( ) 5ةَ ایً ؿّال پاؿط داده قغه کَ دیغگاه ٌيٌَّ ىّرد ىٌانػَ درىّرد اونّیث ةٍغی غّاىم ىّدؼ
ةؼ ىّفلیث در درس پژوُی ةؼاؿاس ىحغیؼُای زٍـیث ،ؿٌش جضنیالت ،رقحَ جضنیهی و ؿً چگٌَّ اؿث.
جذٍل (ً :)5تایج آسهَى کزٍعکالٍ-الیظ درهَرد هقایغِ هیاًگیي رتبِ هزاحل درط پضٍّی با تَجِ بِ
هتغیزّای عابقِ تذریظ ،عطح تحصیالت ،رؽتِ تحصیلی ٍ جٌغیت
هزاحل درط
پضٍّی
هتغیزّا
 1-10ؿال

طزاحی ٍ تذٍیي
هغالِ

تذریظ

هؾاّذُ
ٍارسیابی

12/11

14/83

14/89

عابقِ تذریظ  11-20ؿال

15/28

14/22

16/17

 21-30ؿال

13/06

11/19

8/94

دیپهو

76/75

65/50

41/75

فّق دیپهو

170/64

167/17

142/59

ؿٌش
جضنیالت
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کارقٍاؿی

152/42

154/32

156/66

157/36

155/16

163/93

دکحؼا

177/17

150

138/67

غهّم جؼةیحی

151/73

154/76

154/04

غهّم اٌـاٌی

164/80

164/16

163/65

غهّم پایَ

143/84

128/02

133/85

زن

156/79

161/51

158/29

ىؼد

150/81

133/70

145/37

کارقٍاؿی
ارقغ

رقحَ جضنیهی

زٍـیث

ُياٌٌّر کَ زغول (ٌ ) 5كان ىی دُغٌّ ،ىػهيیً (ىػهيان دارای ؿاةلَ جغریؾ  1-10ؿال) ،و ٌیؽ ىػهيان ةا ؿاةلَ ىیاٌی
( 11-20ؿال) ىؼصهَ ىكاُغه و ارزقیاةی را در فؼایٍغ درس پژوُی ،دارای اونّیث ٌعـث ىی داٌٍغ؛ اىا ةؼای ىػهيیً ةا ؿاةلَ
ةیكحؼ ( 21-30ؿال) ،ىؼصهَ ىكاُغه و ارزقیاةی ،در اونّیث آظؼ كؼار داقحَ و ةیكحؼ ةَ دٌتال اٌحعاب چانف و ةیان ىـئهَ
ىٍاؿب ُـحٍغ .در زىیٍَ ىحغیؼ ؿٌش جضنیالت ،ىػهيان ةا جضنیالت ٌؽدیک ةَ ُو در ىلٌع دیپهو و فّق دیپهو ٌظؼات کاىال
ىكاةِی در ظنّص اُيیث ىؼاصم درس پژوُی داقحَ اٌغ؛ اىا ةؼای ىػهيان جضنیهکؼده در ىلٌع کارقٍاؿی و کاقٍاؿی ارقغ،
ىؼصهَ ىكاُغه و ارزقیاةی و ةؼای ىػهيان جضنیهکؼده در ىلٌع دکحؼی ،ىؼصهَ ًؼاصی و جغویً ىـانَ اُيیث و اونّیث
ةیكحؼی داقحَ اؿث .یافحَ ُا در ىّرد ىحغیؼ رقحَ جضنیهی ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ىػهيان جضنیهکؼده در رقحَ غهّم جؼةیحی،
ىؼصهَ جغریؾ را ىِو جؼ از ؿایؼ ىؼاصم ىی داٌٍغ؛ اىا ةؼای ىػهيان جضنیهکؼده در رقحَ ُای غهّم اٌـاٌی و غهّم پایَ ،ىؼصهَ
جغویً ىـانَ دارای اُيیث ةیكحؼی اؿث .ةا جّزَ ةَ ىحغیؼ زٍـیث ٌیؽ ،ىػهيیً زن ٌـتث ةَ ىؼد ،اُيیث ةیكحؼی ةؼای
جغریؾ كائم ُـحٍغ.
 .2بحث ٍ ًتیجِ گیزی
رقغ صؼفَ ای ىػهيان اغهب ةَ غٍّان زیؼةٍای جالش ُای امالح گؼاٌَ در زىیٍَ آىّزقی ىضـّب ىی قّد .یکی از امالصاجی
کَ ةَ جازگی در ٌظام آىّزقی ایؼان درصال اٌسام اؿث؛ فؼٍُگ ؿازی در زىیٍَ اٌسام درس پژوُی جّؿي ىػهيان ىی ةاقغ.
پژوُف ُای فؼاواٌی ىّزّد درةاره کارةؼد و جادیؼ ات ىذتث درس پژوُی در ایؼان و ؿایؼ کكّرُا ،صاکی از آن اؿث کَ اگؼ
درس پژوُی ةَ درؿحی اٌسام قّد؛ ىٍسؼ ةَ رقغ و ارجلاء مالصیث ُای صؼفَ ای ىػهيان ىی گؼدد .از ایً رو ًی ؿانِای
اظیؼ ،ؿازىان آىّزش و پؼورش در راؿحای افؽایف آگاُی و غالكَ ىػهيان ٌـتث ةَ درس پژوُی و ٌیؽ فؼٍُگ ؿازی ةؼای
اؿحفاده گـحؼده جؼ ىػهيان از آن در ىغارس ،ةَ ةؼگؽاری زكٍّاره درس پژوُی ةَ ًّر ؿانیاٌَ ،اكغام ٌيّده اؿث .ةا جّزَ ةَ
ایٍکَ ةؼاؿاس آىار ىّزّد در ؿال جضنیهی گػقحَ (ٌ )95-96ـتث ةَ ؿال ُای كتم ،جػغاد زیادی از ىػهيان در كانب گؼوه
ُای درس پژوُی ى حفاوجی ،در ایً زكٍّاره قؼکث ٌيّده و ىّفلیث ُایی را کـب کؼدٌغ؛ ازایٍؼو در پژوُف صاوؼ قٍاؿایی و
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اونّیث ةٍغی غّاىم ىّدؼ ةؼ ىّفلیث درازؼای درس پژوُی از دیغگاه درس پژوُان ةؼجؼ و ٌلف ىحغیؼُای زىیٍَ ای در ایً
زىیٍَ ،ىّرد جّزَ كؼار گؼفث.
یافحَ ُای ةَ دؿث آىغه درى ّرد اونّیث ةٍغی غّاىم ىّدؼ ةؼ درس پژوُی (یا ُيان ىؼاصم امهی) ةیاٌگؼ چِار ٌکحَ ةّد.
اول ایٍکَ در اٌسام یک درس پژوُی ىّفق ،ىؼصهَ جغریؾ ةا کـب رجتَ اول ةیكحؼیً اُيیث را دارد .چٍیً یافحَ ای را از
دوزِث ىی جّان جفـیؼ کؼد .اول ایً کَ ةػغ از صػف زكٍّاره انگّ ُای ةؼجؼ جغریؾ کَ در آن ىضّریث و جيؼکؽ ةؼقیّه ُای
جغریؾ ةّد ،ةالفامهَ زكٍّاره درس پژوُی ةَ زاىػَ ىػهيیً ىػؼفی قغ و ىػهيان آٌچٍان کَ ةا فؼٍُگ ىحکی ةؼ جغریؾ
انگُّای ةؼجؼ ظّ گؼفحَ ةّدٌغ (کَ در آن ٌضّه جغریؾ دارای اُيیث ةـیار زیادی ةّد) ،ةا ؿاظحار درس پژوُی ٌیؽ ظّد را
جٌتیق دادٌغ .دوم ایً کَ ىػهيان در درس پژوُی ةَ زای اٌغیكیغن ةَ یک ىـانَ ةؼای پژوُف ،ةَ ایً ىٌهب ىی اٌغیكٍغ کَ
کغام جغریؾ را ةا چَ قیّه ُا و اةؽارُایی اٌسام دٍُغ .انتحَ در ایً زىیٍَ فالح ( )1395ةیان ىی کٍغ کَ ىػهيان اةحغایی«
جّاٌایی ًؼح ىـانَ» را دارٌغ ؛ ونی ةیكحؼ ىـائم ًؼح قغه جّؿي آن ُا ةَ مّرت کهیكَ ای و یا ىؼجتي ةا اغيال صـاةی ؿاده
اؿث 1.دوم ایٍکَ جـهي غهيی ىػهو ةَ ىّوّع درؿی ،ىِو جؼیً غاىم ىّفلیث در ىؼصهَ جغریؾ (از ىؼاصم ؿَ گاٌَ درس
پژوُی) اؿثُ .يـّ ةا ایً یافحَ پّرغهی و کؼىاٌی(ٌ ،)1394یؽ دریافحٍغ ک َ ىِو جؼیً غاىم جادیؼ گػار ةؼ جغریؾ ،ویژگی ُای
قعنیحی و غهيی ىػهو اؿث .رصياٌی( ) 1391در ایً زىیٍَ ةیان ىی کٍغ :جـهي و قعنیث غهيی ىػهو در فؼایٍغ جغریؾ از
اُيیث ظامی ةؼظّردار اؿث و داٌف آىّزان آن را ةَ غٍّان ىػیار یک ىػهو ظّب ىػؼفی ىی کٍٍغ .ؿّم ایٍکَ ٌيٌَّ ىّرد
ةؼرؿی ،در ىؼصهَ ًؼاصی و جغویً ىـانَ ،کيحؼیً اُيیث را ةؼای غاىم« جٍّع اغىای گؼوه از ٌظؼ ؿاةلَ یا جسؼةَ جغریؾ»
كائم ُـحٍغ .درواكع ُؼچٍغ یکی از اُغاف درس پژوُی آن اؿث کَ کٍارُو كؼار دادن جسؼةَ ُای ىعحهف و ىحٍّع در یک
گؼوه پژوُكی ،ىٍسؼ ةَ ایساد ؿیٍؼژی قّد؛ اىا ىػهيان دؿحیاةی ةَ چٍیً ُغفی را ةَ اٌغازه کافی ،ىِو ٌيی داٌٍغ .یکی از
ٌکاجی کَ در ایً راؿحا جّؿي ؿؼکارآراٌی ( ) 1395ىٌؼح قغه ،آن اؿث کَ در ٌظام آىّزقی ایؼان ،غيغجا ةؼ ارجلاء جّاٌایی ُای
فؼدی جاکیغ ةیكحؼی ىی قّد .ؿؼاٌسام چِارم ایٍکَ درىّرد ىؼصهَ ىكاُغه و ارزقیاةی در درس پژوُی کَ ُو« ةػغ از
جغریؾ» و ُو« كتم از جغریؾ» اٌسام ىی قّد؛ یافحَ ُا ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ىِيحؼیً ویژگی ىػهو ،ةؼظّرداری از روصیَ
اٌحلادپػیؼی اؿث؛ در واكع كـيحی از ىّفلیث در درس پژوُی ىؼُّن ٌلغپػیؼی ىػهيان و اؿحفاده از پیكٍِادُای امالصی
ؿایؼ اغىای گؼوه ةؼای ةِتّد جغریؾ اؿث.
یافحَ ُای ةَ دؿث آىغه در ىّرد اونّیث ةٍغی غّاىم ىّدؼ ةؼ ىّفلیث در درس پژوُی ةؼاؿاس ىحغیؼُای زٍـیث ،ؿٌش
جضنیالت ،رقحَ جضنیهی و ؿًٌ ،یؽ ةیاٌگؼ چِار ٌکحَ ةّد .اول ایٍکَ ٌّىػهيیً (ىػهيان دارای ؿاةلَ جغریؾ  1-10ؿال)،
ىؼصهَ ىكاُغه و ارزقیاةی را در فؼایٍغ درس پژوُی ،دارای اونّیث ٌعـث ىی داٌٍغ .چٍیً یافحَ ای را ىی جّان ٌاقی از ایً
ىٌهب داٌـث کَ ایً ىػهيان ةَ غهث جسؼةَ اٌغك جغریؾ ،غيغجاا در اوایم ظغىث ةَ دٌتال کـب جسؼةَ و ىكاُغه گؼی
ُـحٍغُ .ؼچٍغ در ىّرد ىػهيیً ةا ؿاةلَ ىیاٌی ( 11-20ؿا ل) ٌیؽ ایً اونّیث ةٍغی جکؼار قغه اؿث؛ اىا در ىّرد ىػهيیً ةا
ؿاةلَ ةیكحؼ ( 21-30ؿال) ،ىكاُغه ىی قّد کَ ىؼصهَ ىكاُغه و ارزقیاةی ةؼای آٌان در اونّیث آظؼ كؼار داقحَ و ةیكحؼ ةَ
دٌتال اٌحعاب چانف و ةیان ىـئهَ ىٍاؿب ُـحٍغ کَ غهث ایً اىؼ را ىی جّان در جسؼةَ ةاالی آٌان در جغریؾ و اصـاس ةی
 .1ةَ غٍّان د اور در زكٍّاره درس پژوُی ،گاُی دیغه ىی قّد کَ چّن ىّوّع اٌحعاةی ىػهيان ةؼای جغریؾ ،ةا ةّدزَ ةٍنغی زىناٌی ىّزنّد زِنث
قؼکث در زكٍّاره درس پژوُیُ ،يعّاٌی ٌغارد؛ ةٍاةؼایً ىّوّغاجی ىّرد جّزَ كؼار ىی گیؼد کَ اؿاؿا ىـانَ پژوُكی كهيغاد ٌيی قٌّغ.
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ٌیازی ایً دؿحَ از ىػهيیً ةَ ىكاُغه گؼی داٌـث .ایً یافحَ ُا ةا ٌحایر گٍسی ( ) 1390ىتٍی ةؼ ایً کَ ىػهيان ةا افؽایف
ؿاةلَ جغریؾ ،اغحياد ةیكحؼی ٌـتث ةَ جّاٌایی ظّد در اٌسام وظاةف ظّیف کـب ىی کٍٍغ؛ ُو ظّاٌی دارد .پانيؼ و ُيکاران

1

ُيکارانٌ )2005( 1یؽ دریافحٍغ کَ ةیً ىػهيان دارای ؿاةلَ کو در جغریؾ و ىػهيان ةا ؿاةلَ ،ةَ نضاظ داٌف جعننیٌ ،ضّه
آىّزش و جغریؾ ،جفاوت كاةم ىالصظَ ای وزّد دارد .دوم ایٍکَ ةؼاؿاس ؿٌش جضنیالت ،ىػهيان ةا جضنیالت ٌؽدیک ةَ ُو
در ىلٌع دیپهو و فّق دیپهو ٌظؼات کاىال ىكاةِی در ظنّص ا ُيیث ىؼاصم درس پژوُی دارٌغ؛ کَ ایً اىؼ را ىی جّان ٌاقی
از ؿٌش ىٌانب و آىّظحَ ُای ٌـتحا یکـان در ایً دو ىلٌع داٌـث؛ اىا ةَ ٌظؼ ىی رؿغ کَ در ىلٌع کارقٍاؿی و کاقٍاؿی
ارقغ ،ىػهيان ةَ غهث گػراٌغن واصغُایی چّن کارورزی و روش جضلیق و ٌیؽ اٌسام پژوُكی در كانب پایان ٌاىَ ،ىؼصهَ
ىكاُغه و ارزقیاةی ةؼایكان از اُيیث ظامی ةؼظّردار ىی قّدُ .يچٍیً در ىلٌع دکحؼی ةَ غهث ایً کَ ىػهيان ةا وؿػث
دیغ ظامی ةَ ةؼرؿی چانف ُا ىی ٌگؼٌغ؛ ةٍاةؼایً ةؼای ىؼصهَ ًؼاصی و جغویً ىـانَ اُيیث و اونّیث ةیكحؼی كائم ُـحٍغ.
ؿّم ایٍکَ ةؼاؿاس ىحغیؼ رقح َ جضنیهی ،ىػهيان جضنیهکؼده در رقحَ غهّم جؼةیحی ،ىؼصهَ جغریؾ را ىِو جؼ از ؿایؼ ىؼاصم
ىی داٌٍغ .یکی از دالیهی کَ در جفـیؼ ایً یافحَ ىی جّان گفث آن اؿث کَ چّن غهّم جؼةیحی یکی از ىؼجتي جؼیً رقحَ ُا
ةؼای جغریؾ در ىلٌع اةحغایی اؿث و غيغه جؼیً ىضّر آن را جّاٌيٍغی ُای جغریؾ جكکیم ىی دُغُ .ياٌگٌَّ کَ كاؿيی
( ) 1394ةیان ىی کٍغ ىػهيان ىحعنل ةا جضنیالت ىؼجتي ،جّاٌایی ظّد را در ؿازگاری ةا جغریؾ ةیكحؼ ٌكان ىی دٍُغ.
ىػهيان جضنیهکؼده در رقحَ ُایی ُيچّن غهّم اٌـاٌی و غهّم پایَ ٌیؽ ىؼصهَ جغویً ىـانَ را در اونّیث پژوُكی ظّد كؼار ىی
دٍُغ؛ ةَ ظنّص غهّم پایَ ةا اظحالف ٌـتحا ةاالیی ایً ىؼصهَ را دارای اُيیث ىی داٌٍغ .یکی از دالیم ایً اىؼ ىی جّاٌغ ایً
ةاقغ کَ ةا ورود پایَ قكو ةَ دوران اةحغایی و ةَ دٌتال آن کيتّد قغیغ ٌیؼوی اٌـاٌی در دوره اةحغایی و ىازاد ٌیؼو در ىحّؿٌَ،
کَ ىٍسؼ ةَ ور ود ٌیؼوُای ىحّؿٌَ ةَ اةحغایی ةا جعنل ُای گٌّاگّن قغ؛ نػا دةیؼان ةا ىغارك غهّم پایَ ةعف غظیيی از
ىػهيان اةحغایی را جكکیم دادٌغ .در ایً ىیان ةَ ٌظؼ ىی رؿغ دةیؼان غهّم پایَ ةَ غهث جعنل گؼایی مؼف( قیيی ،فیؽیک
وٌ ،)...گاُی زؽء ٌگؼاٌَ ةَ غهو و ىِيحؼ از ُيَ غغم ة ؼظّرداری از ىِارجِای کافی ةؼای جغریؾ در ىلٌع صـاس اةحغایی؛
ىؼصهَ جغویً و ًؼاصی ىـانَ را ةـیار ىِو ىی داٌٍغ .یافحَ ُای پژوُكی زِاٌكاُی و اةؼاُیيی كّام( )1385ةیاٌگؼ آن اؿث
کَ ىػهيان رقحَ ُای غهّم جسؼةی و پایَ زؽئی ٌگؼ جؼ ُـحٍغ و جّزَ ةَ اىّر زؽئی در دروس آٌِا دارای اُيیث ةیكحؼی اؿث.
ؿؼاٌسام و چِارم ایٍکَ در ىّرد ىحغیؼ زٍـیث ،یافحَ ُا ٌكان داد کَ ىػهيیً زن ٌـتث ةَ ىؼد ،اُيیث ةیكحؼی ةؼای جغریؾ
كائم ُـحٍغ و ایً یافحَ ةا ٌحایر کؼةاؿی ( ) 1395کَ ىػحلغ اؿث ىػهيیً ظاٌو غالكَ ةیكحؼی ةَ کار جغریؾ ٌكان ىی دٍُغ؛
ُيـّ اؿث.
درىسيّع ةؼاؿاس یافحَ ُای ةَ دؿث آىغه ،پیكٍِادُای زیؼ ارائَ ىی قّد:
 )1از آن زا کَ غاىم جغریؾ اونّیث ٌعـث را در ةیً ىؼاصم دیگؼ ةَ ظّد اظحناص داده اؿث؛ پیكٍِاد ىی قّد دوره ُای
غيهی درس پژوُی ةا جاکیغ ةؼ روش ُای ٌّیً جغریؾ زِث آقٍایی ةیكحؼ ىػهيان قؼکث کٍٍغه ةؼگؽار قّد.
 )2ةا جّزَ ةَ ٌلف و اونّیث غاىم جغریؾ ،از یک ؿّ و زایگاه ىـائم ىّرد ةؼرؿی در درس پژوُی ،ازؿّیی دیگؼ؛ ةِحؼ اؿث
دوره ُایی زِث آقٍایی ةا آؿیب ُای درس پژوُی ةَ مّرت صىّری و یا ىسازی ةا ىضّریث جفاوت در« جغریؾ مّری یا
جكؼیفاجی» ةا « جغریؾ ةا ُغف رفع چانف» ةؼگؽار گؼدد.
1 -Palmer
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ُ )3ؼ فؼایٍغ پژوُكی ةاجّمیف ىـانَ آغاز ىی قّد و غاىهی کَ در ىحغیؼُای زىیٍَ ای جّزَ ةـیاری از ىػهيیً را ةَ ظّد
اظحناص داده ةّد ،ةٍاةؼایً جّمیَ ىی قّد کارگاه ُا و دوره ُای ويً ظغىحی ةا ىضّریث اٌحعاب غٍاویً ىٍاؿب درس
پژوُی ةاصىّر ىٍحعت یً کكّری در ىٌٍلَ ُای ىعحهف ةؼگؽار گؼدد جا از اٌحعاب غٍاویً کهیكَ ای زهّگیؼی گؼدد.
 )4ةا جّزَ ةَ ایً کَ ىكارکث ىػهيیً ىؼد ٌـتث ةَ زٌان در درس پژوُی کيحؼ اؿث جّمیَ ىی قّد ةـحَ ُای جكّیلی
ىسؽایی ةؼای ىؼدان (ىذم در ٌظؼ گؼفحً ىػیارُای ىػهو پژوٍُغگی در اٌحعاب ىغیؼان ىؼد) در ٌظؼ گؼفحَ قّد.
 )5از آن زا کَ ٌظؼات ىػهيیً ةا رقحَ ُای جضنیهی ىعحهف درىّرد اونّیث ُا (ًؼاصی و جغویً ىـانَ ،جغریؾ ،ىكاُغه و
ارزقیاةی) ىحفاوت ةّد و ٌیؽ ةا جّزَ ةَ ورود ىػهيان ىحّ ؿٌَ ةَ ىلٌع دةـحان ةؼای جغریؾ (ةَ ظاًؼکيتّد ٌیؼوی اٌـاٌی
قغیغ درایً ىلٌع)؛ ةٍاةؼایً جّمیَ ىی قّد ،درکارگاه ُای آىّزقی ىػهيان ةا رقحَ غهّم پایَ کَ ةَ ٌظؼ ىی رؿغ ٌـتث ةَ
ؿایؼ رقحَ ُا ةا آىّزش اةحغایی غسیً ٌكغه ةاقٍغ ،در ظنّص درس پژوُی آىّزش ُای ویژه ای ىّرد جّزَ كؼار گیؼد.
 )6ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىػهيان ةؼای اؿحفاده از جسارب ىحٍّع یکغیگؼ اُيیث کيی كائم ةّدٌغ؛ ةٍاةؼایً اؿحفاده از ىػهيان پژوٍُغه
و ىضلق ةَ غٍّان راٍُيایان جػهیياجی ازؼای ًؼح درس پژوُی در ىٍاًق آىّزش و پؼورش جّمیَ ىی قّد جا ويً فؼٍُگ
ؿازی ةؼای اؿحفاده گـحؼده جؼ از درس پژوُی ،اقحؼاك دیغگاه ُا و جسارب ٌیؽ ىّرد جكّیق كؼار گیؼد.
 )7چاپ و اٌحكار گؽارش ُای ةؼجؼ ًؼح درس پژوُی زِث اؿحفاده ىػهيان از جسارب یکغیگؼ ىی جّاٌغ ةَ افؽایف اٌگیؽه یاری
رؿاٌغ.
هٌابغ:
اؿحیگهؼ ،زیيؽ و ُیتؼت ،زیيؽ .)1384(.ؽکاف آهَسؽی :بْتزیي ایذُ ّا اس هؼلواى جْاى بزای بْبَد آهَسػ در کالط درط.
جؼزيَ ىضيغروا ؿؼکارآراٌی و غهی روا ىلغم .جِؼان :اٌحكارات ىغرؿَ.
ةؽرگ زاده ،صيیغ .)1396(.بزرعی رابطِ ؽزکت در حلقِ ّای درط پضٍّی با رؽذ خالقیت هؼلواى ابتذایی ؽْزعتاى آهل در
عال تحصیلی  .95-96پایان ٌاىَ داٌكکغه غهّم اٌـاٌی ،داٌكگاه آىم.
پّر غهیٌّ ،راهلل؛ کؼىاٌی ،روح اهلل( .)1394بزرعی ػَاهل هَثز بز تذریظ .هجوَػِ هقاالت عَهیي کٌفزاًظ هلی تَعؼِ پایذار در
ػلَم تزبیتی ٍ رٍاًؾٌاعی هطالؼات اجتواػی ٍ فزٌّگی.جِؼان :جضلیلات اؿالىی ؿؼوش ىؼجىّی ،ىؼکؽ راُکارُای دؿحیاةی
ةَ جّؿػَ پایغار .ةازیاةی در  1397/5/30و كاةم ةازیاةی در https://elmnet.ir/article:
ةعحیاری ،اةّانفىم؛ صتیب زاده ،غتاس .)1392(.درط پضٍّی .ىسهَ رقغ آىّزش اةحغایی ،139)6( .مل.26-28
زػفؼی ٌّروزاٌی ،ؿّداةَ .)1394(.تاثیز فزایٌذ هغتوز پزٍرػ حزفِ ای هؼلواى اس طزیق درط پضٍّی بز ػولکزد حل هغالِ
ریاضی داًؼ آهَساى .پایان ٌاىَ داٌكگاه آزاد اؿالىی ،واصغ ىؼو دقث.
زِاٌكاُیٌ ،اُیغ؛ اةؼاُیيی كّام ،مغؼی « .)1385(.ةؼرؿی جٌتیلی راةٌَ ةیً ؿتک جفکؼ ةا ؿً ،زٍـیث ،رقحَ جضنیهی و ىیؽان
جضنیالت در ىػهيان ىلاًع ؿَ گاٌَ اةحغایی ،راٍُيایی ،ىحّؿٌَ»  .فصلٌاهِ رٍاًؾٌاعی ٍ ػلَم تزبیتی ،14)5( ،مل .37-58
صتیب زاده ،غتاس .)1392( .راٌّوای ػولی درط پضٍّی .كو :اٌحكارات داٌكگاه كو.
صـً پّر ،فاًيَ .)1396(.بزرعی ًقاط ضؼف ٍ قَت درط پضٍّی اس هٌظز هجزیاى  .پایان ٌاىَ داٌكکغه غهّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿی،
داٌكگاه فؼیغوٌکٍار.
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دیيَ ور ،ىضيغ؛ مادق پّر ،مادق؛ قکُّی ،ىؼجىی؛ ظـؼوی ،غتاس و ىّؿّی ،ؿیغ صـیً .)1395(.راٍُيای گام ةَ گام درس پژوُی.
جِؼان :ىٍادی جؼةیث.
رصياٌی ،فیؼوزه .)1391(.بزرعی ػَاهل هَثز بز اثز بخؾی تذریظ اس دیذگاُ هؼلواى دٍرُ هتَعطِ ؽْز تبزیش در عال
تحصیلی .90-91پایان ٌاىَ داٌكکغه روان قٍاؿی و غهّم جؼةیحی ،داٌكگاه جتؼیؽ.
ؿؼکارآراٌی ،ىضيغ روا( .)1395درط پضٍّی :ایذُ ای جْاًی بزای بْغاسی آهَسػ ٍ غٌی عاسی یادگیزی .جِؼان :ىؼآت.
ؿهیياٌی ،اؿياغیم و اصيغی ،صـً « .)1396(.قٍاؿایی ىّاٌع ىّزّد ةؼای ازؼای درس پژوُی :ىٌانػَ ىّردی ىغارس اةحغایی آىّزش و
پؼورش قِؼ اردةیم»  .فصلٌاهِ ػلوی پضٍّؾی تذریظ پضٍّی ،5)1( .مل.65-85
ظفؼی ٌژاد ،غادل .)1393(.درط پضٍّی .جِؼان :کّروش چاپ.
غتغاانِی ،ةیژن؛ ظتاره ،کتؼی و قیؼزادگان ،ىؼیو « .)1396( .جضهیم اکحكافی ٌلف ىغیؼان ىغارس در جكکیم و جذتیث گؼوه ُای رقغ
صؼفَ ای ىتحٍی ةؼ ُيکاری ىػهيان» .فصلٌاهِ اًذیؾِ ّای ًَیي تزبیتی ،3)13( .مل59-90
فالح ٌـیيی ،ىضيغ .)1395(.بزرعی هیشاى تَاًائی طزح هغالِ هؼلواى ابتذایی .پایان ٌاىَ داٌكگاه جؼةیث دةیؼ قِیغ رزائی ،واصغ
جِؼان.
كاؿيی ،فؼقاد .)1394(.پضٍّؼ ادراک هؼلن در هَقؼیت ّای با رٍػ تذریظ تؼییي ؽذُ :بزرعی ًاّواٌّگی ؽٌاختی در
هؼلواى هتخصص ٍ تاسُ کار .پایان ٌاىَ داٌكکغه ادةیات و غهّم اٌـاٌی ،داٌكگاه جِؼان.
کؼةاؿی ،فاًيًَ .)1395(.قؼ اًگیشُ هؼلویي ،ػالقِ درًٍی ّذفوٌذی در هَفقیت تذریظ .پایان ٌاىَ داٌكکغه ادةیات و غهّم
اٌـاٌی ،داٌكگاه فؼدوؿی ىكِغ.
گّدانیُ ،اٌیَ( .)1395بزرعی رابطِ بیي درط پضٍّی با تَعؼِ حزفِ ای هؼلواى ابتذایی ؽْزعتاى کاؽاى .پایان ٌاىَ داٌكگاه
ادةیات و غهّم اٌـاٌی ،داٌكگاه کاقان.
گٍسی ،نیال( « ،)1390راةٌَ اؿحؼس صؼفَ ای ةا کارآىغی ىػهيان و ؿاةلَ جغریؾ آٌان» .پضٍّؾٌاهِ تزبیتی داًؾگاُ آساد اعالهی
بجٌَرد ،27)4( ،مل.113-134
ىؼادی ،ىضيّد؛ دوؿحار ،ىضيغ؛ كاد ری فؼ ،اؿياغیم و زٌساٌی ،ةٍِاز « .)1392(.قٍاؿایی و اونّیث ةٍغی ىّاٌع فؼاروی پژوُف :ىٌانػَ
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