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 چکیذُ

ایً ىلانَ  در ةاقغ.یزی ىركردرس کا جؼّيیق ك ی ةؼای قٍاظث ةیكحؼامهی پژكُف صاوؼ ارائَ راُکارُای ُغؼ

 ،ُػای آفف دكرقگػراٌػغ ؿث کػَ داٌكػسّىْهياف ةػااقغق ٍُگیاف داٌكگاق فؼ ایً درس در یثةیاف اُي ؿْی ةؼ

ً ركش جضلیق ةَ کار رفحػَ در ایػ کٍٍغ.ىی ادارق کالس پیغا ك صىّر زىیٍَ ىْهيی،ی ّيهی فؼاكاٌی در اُىِارت

ُای ىّرد ةؼرؿػی در درس کػاركرزی جاکیػغ ك جّمیف دادقةاقغ کَ ةَ جضهیم ىلانَ؛ ركش جّمیفی ػ جضهیهی ىی

ی ك اؿٍادی اؿحفادق قغق اؿػث کػَ در ایاز ٌیؽ از ركش ىٌانْات کحاةعاٌَكری اًالّات ىّرد ٌزيِ آةؼای . دارد

 ٌكػاف پػژكُف ایػً ٌحایر. ایً ركش ةَ ةؼرؿی ىٍاةِ چاپی ك انکحؼكٌیکی در ایً صّزق ىٌانْاجی رزّع کؼدق ایو

 ٌُؼیػَ ك داٌػف کػَ اؿػث ّيػم ك ٌُػؼ ةػیً پهػی ك ٌیـػث دركس ؿػایؼ درکٍار درؿی کاركرزی کَ اؿث دادق

جلّیػث  ىْهيػاف را ُای صؼفَ ای داٌكػسّ ىِارت ك کٍغىی جهفیق کار ىضیي در ىِارت ك کارةؼد ةا را داٌكگاُی

ُػای ىْهياٌی کػَ دكرقداٌكػسّ قػّد.کالس درس ىػی ةَ جؼكّی ىادق ؿازی آٌاف ةؼای كركدکٍغ کَ ىّزب آىی

 ُای ظّد را قکّفا کٍٍغ.اؿحْغاد ُای ظّد اؿحفادق کٍٍغ كجّاٌایی از جّاٌٍغىی ی را گػراٌغق اٌغ ةِحؼکاركرز
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 قذهِه .1

 ىٍػّ  فؼٍُگیاف اٌكگاقد کیفیث ارجلا ةَ آىّزقی ٌُاـ جلاار ك یاةغ ارجلا آىّزقی ٌُاـ ةایغ زاىَْ کیفیثارجلای  ةؼای

 «.اؿػث ىْهو آف ىؤنفَ حازجؼیًىي ك جؼیً قاظل» :گفث جّاف ىی فآ ٍّامؼ ىٌانَْ ك جؼةیحی ٌُاـ ةَ ٌگاُی ةا. اؿث

، زّاىِ جّزَ ةیكػحؼ ةػَ کَ ةؼای دؿحیاةی ةَ جّؿَْ پایغارىّظحَ اؿث ةكؼی آ ۀزاىْجسارب ٌیيَ دكـ كؼف ةیـحو ةَ 

ةَ گٌَّ ای کػَ ُيػَ ىْهيػاف جّاٌػایی جضلػق  غ؛ٌصّزق جعننی ٌیاز دار پؼكرش ك جؼةیث ىْهو ةَ ٍّّاف یک آىّزش ك

ماصب ٌُػؼاف  ،از ؿّی دیگؼوؼكرت ُای زاىَْ ی اىؼكزی را دارا ةاقٍغ.  ك ةَ ٌیاز ُا دادفپاؿط  ك ُغؼ ُای جّؿَْ

یادگیؼی را ةا جيـک ةَ ىْهيی اؿث کَ ةعكی از كَایف صؼفَ ای ظّد یا ُغؼ ُای  ىْهو جّاٌا ك ادؼ ةعف، ىْحلغٌغ،

رجی ك ىٌانْػات ّهيػی ؿػاىاف ىّزش ُای ّيهػی ك ىِػاجٌتیق جفکیک ُای ةؼگؼفحَ از آ جفـیؼ ك اصیاٌاً ،ؼكغرت جْتی

ةا قؼایي ظاص آگاُاٌَ  ةغُغ ك ةحّاٌغ یافحَ ُای آىّزش ُای ّهيی ك ىِارجی ك ُيچٍیً ىٌانْات ّهيی ُّقيٍغاٌَ ك

 (4 :1379، .)ىِؼ ىضيغیکالس  ظّد ىٌٍتق ؿازد

ف قػکم جاریعی آ اؿث کَ در ةـحؼ فؼٍُگی ػ یجغارؾ قؼایي ةؼای جؼةیث ىْهياف در ُؼ کكّری دارای جفاكت ُای    

ةٍغ. ایً ىّوّع ةغاف ىٍْػا ٌیـػث کػَ جتػادؿ جسؼةػَ ةػیً ٍاؿب ظاص ىّكْیث ّيم، جضلق ىی یاگؼفحَ ك انتحَ ةَ ج

فؼٍُگ ُای آىّزقی را ىـغكد ةغاٌغ، اىا ةؼ ایً ٌکحَ جيؼکؽ دارد کَ جسؼةَ ُای زِاٌی از ىسؼای فؼٍُگی ك ىغیؼیحی 

 (150 :1398، ك دیگؼاف )اَِؼیغ. ٌگػر دیگؼ ىی ُایکكّر

 پػػیؼش ةػؼای ىْهيػاف داٌكػسّکٍٍغة  آىادق ٌّّی ةَ کَ ىْهو، جؼةیث ىؼاکؽ در زّدّى دركس جؼیً اؿاؿی از یکی   

 کػَ ثاؿػ ای صؼفػَ ىْهيی ٌُؼاف، ماصب از ةؼظی گفحَ ةَ کَ ساآٌ از. ةاقغىی کاركرزی اؿث، یٍغقآ در ىْهيی ٌلف

 جػا ةیاةٍػغ ىِػارت ك دیغق جْهیو ،«کاركرزی» ًؼیق از كةّـ ىؼز ایً یٍغقآ ىْهياف کَ اؿث ٌیاز دارد، فً ك فّت ُؽاراف

 ٍّنؼ ةا ك غةچٍٍ ُو کٍار را ُا آف ّالیق ةحّاٌغ ك دٍُغ جكعیل را آىّزاف داٌف ُای ٌاجّاٌی ُيچٍیً ك ُا جّاٌيٍغی

 ك ذٍُػی ُػایجّاٌػایی اٌػغجّىػی جٍِػا ٌػَ آزىّدق کار ك ىاُؼ ىْهو یک. ةپؼدازد آىّزاف داٌف جؼةیثك  جْهیو ةَ ىضتث

 جػا کّقػغىػی ٌِػاآ جنػضیش ةؼای ك کؼدق پیغا را ٌِاآ ُای ٌارؿایی ك اظحالالت ةهکَ دُغ، پؼكرش را قاگؼدش ّاًفی

 .(2: 1395ایؽدیاف ك دیگؼاف، )دُغ زاىَْ جضّیم ىفیغ ٌـهی

 كَیفػَ جػؼیً امهی درس، السک ةَ كركد از كتم ای، صؼفَ ُای ىِارت ةَ داٌكسّىْهياف ىسِؽٌيّدف ك ؿازیآىادق   

 ایدكرق یػا کٍٍػغىػی جؼةیػث ىْهػو ىعحهػف، اٌضای ةَ کَ اؿث ُایی ؿازىاف ك )داٌكگاق فؼٍُگیاف(ىْهو جؼةیث ىؼاکؽ

 اٌػَیگ ك اؿػث ىْهػو جؼةیػث ةؼٌاىػَ از ارزقػيٍغی زػؽ  کاركرزی. دٍُغىی جؼجیب ىْهياف ةؼای ظغىث صیً ىّزقیآ

 .(43ػ42: 1386،رئّؼ )قّد یى كهيغاد ىْهو جؼةیث ّؼمَ در جالش

کػَ داٌػف  (1،2012ةّکانیا )پهی ةیً ٌُؼ ك ّيم اؿث پؼكرش جسؼةی كك ىّزش امٌالصی رایر در صّزق آ ،کاركرزی   

پهی ىیاف ىضیي داٌكگاُی ك ىضیي کار در كاكِ  کٍغ؛ؼد ك ىِارت در ىضیي کار جهفیق ىیك ٌُؼیَ داٌكگاُی را ةا کارة

در ایػً  آكرد.ٌُؼی را در ىضیٌػی كاكْػی فػؼاُو ىػیُای ىّظحَغ اؿث کَ اىکاف کارةؼد آّّی فؼآیٍاؿث. کاركرزی ٌ

                                                             
1 . Bukaliya 



 3                            ّهیؼوا ًاًاری   ،ؼظیفز كفؼا/  هعلوبى داًطجَ سبزی تَاًوٌذی بر آى ثیرأت ٍ کبرٍرزی

ك اؿػحْغادُا ك  آكرٌػغَ دؿػث ىػییٍغق ظّد ةػيٍغی از ىضیي کار ك ىّكْیث قغهی آجسؼةیات ارزق ارجتا  داٌكسّیاف

 .(9ػ8: 1393) جهعاةی ك فلیؼی،ی ظّد را ىّرد ؿٍسف كؼار ىی دٍُغجّاٌایی ُا

 

  لِبیبى هسئ .1-1

آىّزی ك قػغ ك کػارقاگؼدی اؿػحفادق ىػی -ىّزش مٍایِ ك صؼفَ ُای گٌّاگّف از قیّق اؿحاد ، ةؼای آدر ایؼاف ةاؿحاف

 .(40: 1382ىْيار ،ی ) ىعحارز زایگاق ظامی ةؼظّردار ةّدق اؿثکاركرزی ٌؽد اؿحادکار ا

 1900کحی گؼق ظّردق اؿث ك ةػَ اكایػم جاریط کاركرزی ةا جاریط یادگیؼی جسؼةی ك آىّزش ك پؼكرش جسؼةی ك ىكار    

کَ در اىؼیکا قؼكع قغ ك قاىم جسؼةیات آىّزقی ىتحٍی ةؼ کار ىی گػؼدد؛ ةؼٌاىػَ ُػایی ىاٌٍػغ از دی ةؼىی گؼدد ىیال

  پػا ٌیػؽ کػارآىّزیر اركزّ کار، آکادىی ىكاغم ك ؿایؼ ةؼٌاىَ ُای یادگیؼی ويً ظغىث. د ىغرؿَ جا کار، در زـث ك

در اركپػػا  از ٍّامػػؼ امػػهی ؿیـػػحو ُػػای آىّزقػػی در اكایػػم كػػؼف ٌػػّزدُو آغػػاز قػػغ كّاٌػػاف زداكًهتاٌػػَ ةػػؼای 

 .(9: 1393،جهعایی ك فلیؼی از ، ةَ ٌلم1،2008ىؼیث)گؼدیغ

جػا 1228دُغ کَ گـحؼش ىغارس ظنّمی ك دكنحی ةػیً ؿػاؿ ُػای اةق ایً ةؼٌاىَ در ایؼاف ٌكاف ىیاؿٍاد ك ؿّ    

ىْهياف ةؼای ىلاًِ گٌّاگّف ك ایساد ك گـحؼش کػالس ُػای ةػاز آىػّزی ةػؼای قيـی ك ىـائهی چّف جؼةیث  1383

 از زيهَ: ت ىحْغدی مّرت دادق اٌغآٌاف جّزَ ةؼٌاىَ ریؽاف کكّری را ةؼ اٌگیعحَ اؿث ك در ایً ىّرد اكغاىا

 قيـی. 1298ٍّّاف امّؿ جْهیو ك جؼةیث ّيهی در ؿاؿ  حكار ىسهَ امّؿ جْهیيات كکحاةی ةااٌ  -

 قيـی ةؼاؿاس ٌُاـ ٌاىَ اؿاؿی دارانيْهيیً ىؼکؽی. 1298دارانيْهيیً ىؼکؽی در ؿاؿ جاؿیؾ   -

نی ك صىػّر داٌكػسّیاف ؿاّث از دركس داٌف ؿؼای ىلغىاجی ةؼای ىٌانَْ قع 5اظحناص دادف ُفحَ ای  -

 جيؼیً ىْهيی. َ ك کاركرزی كيیدر ىغارس وي

دظحػؼاف  كـػؼاُای ىلػغىاجی پـػؼاف كُفحگػی ؿػاؿ دكـ داٌ ؿػاّث درس 38ؿاّث از  5اظحناص دادف   -

 «.جيؼیً آىّزگاری»ةؼای درؿی ةَ ٍّّاف 1321جا  1320درؿاؿ 

ازؿػاؿ  «کػاركرزی»ةػَ جيػؼیً ىْهيػی  «کػارداٌی»ةؼٌاىَ جؼةیث ىْهػو دكؿػانَ  ؿاّث از4اظحناص دادف   -

 ةَ درس کاركرزی. ؿانَ 4ؿاّث از ةؼٌاىَ ُای داٌكـؼای  6 ك 1386 جا 1365ُای

در ُيَ رقحَ ُای ىؼاکؽ جؼةیث ىْهػو  ك جؼةیػث  «کاركرزی» 2ك1اصغ ةَ ٍّّاف جيؼیً ىْهيی ك 4اظحناص   -

 (3ػ2: 1395 ایؽدیاف كدیگؼاف ،) در دكرق ُای کارداٌی ك کارقٍاؿی.دةیؼی 

ُػای ظػي ىكػی حضنیهی ىػی رؿػٍغ،انىْهياف ةایغ ةَ گٌَّ ای ةؼگؽار قّد کَ ككحی ةَ ىؼصهَ فارغ کاركرزی داٌكسّ

 .( 5: 1386كؼ،رؤ)یاد گؼفحَ ةاقٍغ ُای کاری ظّد را ةَ ظّةیك ىِارتصؼفَ ای 
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 ًظری . هببًی2-1

( ّيهػی دارد جسؼةػی )کَ ىاُیحی ایً رك کاركرزی اؿث ك از جسؼةَ ىضّر صؼفَ ای م.ىكاغىْهيی ٌیؽ ىاٌٍغ ةـیاری از 

صؼفػَ ای جػغریؾ یکػی از ُػای ارتیاد گیػؼی ىِػ کَ کاركرزی یاٌسا کٍغ، جا ةغاایفا ىیف ٌلف كیژق ای در آىّزش آ

قػّد. ایػً ف از ؿػایؼ ىؼاکػؽ آىّزقػی ىػیآُای آىّزقی كیژق در ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو اؿث کَ ىّزب زغا ؿازی ةؼٌاىَ

ك کارآىّزی جاکٍّف قػٍاظحَ قػغق ك ةػَ چٍػاف جّؿػَْ ك  ةا ٍّاكیً ىعحهفی چّف جغریؾ ّيهی، جيؼیً دةیؼیةؼٌاىَ 

-ی ىحٍّع، قاىم ىػیقیّق ُای جغریؾ را در رقحَ ُای درؿ ُا كٌی از اٌّاع ىِارتَ ىسيَّّ فؼاكاگـحؼقی رؿیغق ک

 .(44ػ43: 1386،)رئّؼقّد 

كغیو قعنػی  کاركرزی در زىاف گػقحَ دارای ركیکؼدی ىغرؿَ ةٍیاف ةّدق اؿث. در کاركرزی؛ کبرٍرزی در قذین    

، ةػَ مػضٍَ ا گػارد ك ُيگاـ ةا آىّظحً جئّریازؼچگٌَّ ىِارت ُای آىّظحَ قغق را ةَ ىؼصهَ یاد ىی گؼفحَ اؿث کَ 

، ىِػارت داٌكسّ پؾ از پایاف یػافحً جضنػیم کاركرزی ةایغ ةَ گٌَّ ای ازؼا ىی قغق اؿث کَ ُای ّهو ٌیؽ كارد قّد.

ىؼةی گؼی یا ىْهيی ظّد را ةَ ظّةی فؼا گؼفحَ ةاقغ. ىّارد زیؼ ةػَ ٍّػّاف ُػغؼ ُػای کػاركرزی كػغیو در ٌُػؼ  ُای

 قغق اؿث:گؼفحَ ىی 

 قٍاظث جّاٌيٍغی ُای صؼفَ ای فؼدی -

 ُا ك كّت ُای جغریؾ جكعیل وْف  -

 آقٍایی ةا امّؿ یادگیؼی ك ىِارت در داٌف افؽایی در رقحَ ىّرد جغریؾ   -

 . (7: 1395 ایؽدیاف ك دیگؼاف،)آقٍایی ةا ركش ُای ىعحهف جغریؾ ك ٌلف ىْهو یا ىؼةی در ّيم   -

) کارآىّزی( در ٌُػؼ گؼفحػَ قػغق اؿػث کػَ قػاىم چِػار س جؼةیحی ؿَ كاصغ ّيهیی ةؼای دركةؼای دكرق کاركرز    

 در دك  ٌیو ؿاؿ ؿػّـ ك چِػارـ اؿػث ؿاّث کار ّيهی در ىغارس ك دك ؿاّث آىّزش صىّری  در ىؼکؽ جؼةیث ىْهو

 .( 50: 1387)ىالیی ٌژاد ك ذکاكجی ، 

ش ؿػاةق ىغرؿػَ ؿث. ایً ركش کَ در ىلاةػم ركکاركرزی در دكرق زغیغ یک درس ىْهو ةٍیاد ا ؛ذکبرٍرزی جذی    

صیث ُػای صؼفػَ ای ىْهيػی ، دارای ایً كیژگی اؿث کَ ُؼ داٌكسّ ىْهو ةَ یک ىْهو دارای مػالگیؼدةٍیاد كؼار ىی

سّ ىْهو اكغاـ ىی کٍغ. قّد کَ ایً ىْهو ٌیؽ در پیٌّغ ةا ىغرس درس کاركرزی ةَ ُغایث فْانیث ُای داٌكؿپؼدق ىی

م ىْهيػی را ىْهو یک دكرق كاكْػی ّيػياف ٌیؽ ؿاالٌَ اؿث. یٍْی داٌكسّىْهُای داٌكسّىاٌی فْانیثق زُيچٍیً دكر

 .(8:  1395ایؽدیاف ك دیگؼاف، )کٍغ در ىغرؿَ جسؼةَ ىی

 پصٍّصرٍش . 3-1

 ىی ةاقغ کػَ در ایػًةا جّزَ ةَ ُغؼ ایً ىلانَ ركش پژكُف ةؼای زيِ آكری اًالّات ىّرد ٌیاز جّمیفی ػ جضهیهی  

جضهیهی ةَ جّمػیف ك ػ پؼدازد. ركش جضلیق جّمیفی  كش ةؼّکؾ جضلیلات جاریعی در ىّرد زىاف صاؿ ةَ ةؼرؿی ىیر

 .(28 :1382)صافٍ ٌیػا، کٍغ  ىّكْیث یک پغیغق را در یک زىاف جّمیف ىیك  پؼدازد جفـیؼ قؼایي ك ركاةي ىّزّد ىی

ىػی جػّاف از  در یک زىاف ىْیً ىْیٍی آىّزقی درسجّمیف پیكؼفث داٌكسّیاف در زِث اُغاؼ  ةؼای ىذاؿ ةَ ًّر

ةػؼای  ایً ركش اؿحفادق کؼد. در جضلیق صاوؼ ةؼای جّمیف جضهیهی درس کاركرزی از ایً ركش اؿػحفادق قػغق اؿػث.
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اةِ چػاپی ك ىٍػ ، اؿػٍادی ك ُيچٍػیًکحاةعاٌػَ ای انْػاتىٌركش  ُػای ىػّرد ةؼرؿػی؛زيِ آكری اًالّػات ك دادق

 اؿث.حَ ةَ کار رف انکحؼكٌیکی

 ٌِ پصٍّصیپیط .4-1

ؿحاداف ك افؼاد ىػاُؼ کاركرزی از دیؼ ةاز صائؽ اُيیث ةّدق ك افؼاد در رقحَ ُای ىعحهف ةؼای کاركرزی ك کارآىّزی ٌؽد ا

ك ىؤؿـات ىعحهف ىی رفحٍغ جا ٍُؼ ك ّيم آف ُا را ٌُارق کٍٍغ ك در ىضیي آف کار كؼار ةگیؼٌغ جا ةِحؼ ةحّاٌٍغ کػار را 

 ةَ ةیكحؼی کـب کٍٍغ.یاد ةگیؼٌغ ك جسؼ

 ُػا، داٌكػگاق ك ىػغارس ةػیً فْػاؿ جْاىػم ك ىكػارکث ةا کَ، کاركرزیاؿث  دادق ٌكاف 1397در ؿاؿ ؛پّر ىّؿی     

 در صىػّر زىػاف افؽایف درس، کالس ك ىغرؿَ در داٌكسّىْهياف فْانیث ىسؼب، راٍُيای ىْهياف ك اؿاجیغ ُيکاری

 داٌػف ىّوػّّی، داٌف جغریر ةَ کاركرزی دكرق از كتم ٌیاز ىّرد رؿید ُای كاصغ ك ٌیاز پیف گػراٌغف درس، کالس

 دُغ. ىی افؽایف ىغرؿَ ك داٌكگاق از گیؼی ةِؼق ةا را ىْهياف داٌكسّ ىّوّّی جؼةیحی ّيم داٌف ك جؼةیحی ّيم

 آىػّزش در ةػانیٍی آىػّزش ازػؼای ةؼ گػار جادیؼ ّّاىم قٍاؿاییةَ  ،1396در ؿاؿ ؛ ىّؿی پّر ك ٌاًلیرؿحگاری     

 کػاركرزی داد ٌكػاف ك کػؼدق اكغاـ آىّزش ٌّع ایً ىّدؼ ازؼای زِث انگّیی ارائَ ك فؼٍُگیاف داٌكگاق داٌكسّىْهياف

 .کٍغ کيک فؼٍُگیاف، داٌكگاق کاركرزی زغیغ ةؼٌاىَ اّحالی ك ةِـازی ةَ جّاٌغ ىی ةانیٍی

 دادق اٌسػاـ کكّر ىْهو جؼةیث ةؼٌاىَ در ركرزیکا کٌٍّی ُایقیّق ةؼرؿی ُغؼ ةا جضهیهی ،1380در ؿاؿ دار نیاكث    

 داٌكػسّ ك کكػّر ىْهػو جؼةیػث ةؼٌاىػَ ىـػئّالف ىْهػو، جؼةیث اؿحاداف ك ىحعنناف از گؼكُی پژكُف ایً در. اؿث

 ك اٌػغ دادق كؼار اٌحلاد ىّرد را ایؼاف در کاركرزی کٌٍّی ركیَ قٌّغگاف ىناصتَ اکذؼ. گؼفحٍغ كؼار ىناصتَ ىّرد ىْهياف

 ك اٌػغ آكردق قػيار ةَ ىْهيی داكًهتاف دنـؼدی ّّاىم از یکی را آف ةهکَ غ؛اٌ ٌغاٌـحَ ؿازٌغق ك ةعف ادؼ را آف ِاجٍ ٌَ

 .اٌغ ٌيّدق اقارق کاركرزی ًؼح ىسؼی ىغارس ك ٌاَؼ ىْهياف ُيکاری ّغـ ةَ کاركرزی ىكکالت جؼیً ىِو از

 ژاپػً، اٌگهـػحاف، کكػّرُای ىْهػو جؼةیػث درؿی ةؼٌاىَ جٌتیلی ىٌانَْ در ،1387 در ؿاؿ  ذکاكجی ك ٌژاد ىّالیی    

 ُػای راُتػؼد ىْهػو، جؼةیػث ٌُاـ ةعف کیفیث دؿحیاةی ىٍُّر ةَ کَ یافحٍغ دؿث ٌحایر ایً ةَ ایؼاف ىانؽی، فؼاٌـَ،

 ك ىْهيػی صؼفػَ ُػای مػالصیث ةػا اؿػحاٌغاردُا جػغكیً درؿػی، ةؼٌاىَ در ّيم ك جئّری جّازف ّيم، ك جئّری جهفیق

 امػالصات جػؼیً اؿاؿػی زيهَ از ىغارس، ك ُا داٌكگاق ةا ظغىث از پیف ىْهو جؼةیث  ٌُاـ ىیاف كّی ارجتا  ةؼكؼاری

 .ةاقغ ىی کكّر ىْهو جؼةیث ُای داٌكگاق در

ؿػَْ جٌّلػف ىِيػی در ،«جسؼةَ ك جْاىم ةا داٌف آىػّزاف ك ىضػیي کػالس درس»ٌكاف داد  2003درؿاؿ  1ةّرگ    

، ةَ ةؼرؿی 3،2014، ك ةٌّایاق2016ّدرؿاؿ ، 2در ةؼظی دیگؼ از پژكُف ُا زیً ف دارد.داٌف پایَ ةؼای جغریؾ ىْهيا

زٍتَ ُای ىعحهف ةؼٌاىَ درؿی جؼةیث ىْهو از ىٍُؼ قیّق ُای آىّزش، قیّق ازؼا، مالصیث ازػؼا، ارزقػیاةی ةؼٌاىػَ 

 ٌكاٌگؼ ُای کیفیث درٌُاـ جؼةیث ىْهو پؼداظحٍغ.درؿی ك 

 

                                                             
1 . Brog 

2 . Jain 
3 .  Bunăiaşu 
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 سَاالت پصٍّص .5-1

 ـث؟ کاركرزی چی  .1

 ىْهياف کيک ىیکٍغ جا ةؼای قغم آیٍغق ظّد آىادق قٌّغ؟ کاركرزی چگٌَّ ةَ داٌكسّ .2

 دارد؟  رزی چَ اُيیحی ةؼای داٌكگاق فؼٍُگیافکارك .3

 کٍغ؟ ُای داٌكسّ ىْهياف را جلّیث ىیکاكرزی چگٌَّ ىِارت .4

 ةَ داٌكسّ ىْهياف دادق ىی قّد؟  یدر کاكرزی چَ آىّزش ُای .5

 ُای جؼةیث ىْهو در ازؼای کاركرزی چیـث؟ ٌلف ىغارس ك داٌكگاق  .6

 ّذف از ضرٍرت اًجبم پصٍّص .6-1

ؼات کػاركرزی ةػؼ ىِػارت ُػای جػادی قػٍاظث ؛ق اؿث کَ ّتارت اٌغ از: اكؿةؼای اٌساـ ایً پژكُف اُغافی جْییً قغ 

 ؛چِػارـکػاكرزی،  یدر ازػؼا جْییً ٌلف ىػغارس ك داٌكػگاق ُػا ؛آقٍایی ةیكحؼ ةا درس کاركرزی، ؿّـ ؛، دكـىْهيی

 ةؼرؿی اُيیث درس کاركرزی ةؼای داٌكگاق فؼٍُگیاف

 

 بحثـ 2

   کبرٍرزی . 1-2

جؼةیث کؼدف ك جْهیو دادف ك پؼكردف کارآىّز اؿث ةػَ ىٍُػّر ایسػاد ّػادت ظػاص. در كاكػِ در كاكِ ىفِّـ کاركرزی 

ّيػم آىّظحػَ ىػی  آىّزش اؿث کَ در آف داٌـحَ ُای فؼد جيؼیً ىی قّد ك ىٌانب زغیػغ در کاركرزی فؼآیٍغی از

 .(12: 1385)ىسیب، قّد

ىػّزش قّد کػَ در صػیً جضنػیم در آگفحَ ىی ةَ فؼدی گؼدد كةؼىی «کاركرز»ق ژامم کهيَ کاركرزی کؼدف ةَ كا    

، در ىؤؿـػَ ای ب جسؼةَ ك ىِارت ُای کػاری ك ّيهػی، جٍِا ةا ُغؼ کـدكراف جضنیمّانی یا ةالفامهَ پؾ از پایاف 

ةؼای داٌكػسّیاف  یفؼمث ُای ، کاركرزی جيِیغات رؿيی ةا ُغؼ ایساد. ةٍاةؼ جْؼیف ارائَ قغقر ىی قّدىكغّؿ ةَ کا

گػؼكق  در كانػب ةؼٌاىػَ ّيهػی ك جضػث ٌُػؼ یػکَ ُای قغهی ظارج ازىضیي داٌكػگاق ةَ ىٍُّر ىٌانَْ ك جسؼةَ ّالك

ی را در ىضیٌػی كاكْػی فػؼاُو کارةؼد آىّظحَ ُای ٌُؼداٌكگاُی ك ٌّّی فؼایٍغ جتادؿ ٌُؼیَ ك ّيم اؿث کَ اىکاف 

 . (65: 1395،  )كادری ك دیگؼافةَ ُای ىتحٍی ةؼ کار اؿثىی ؿازد. ةٍاةؼایً کاركرزی جسؼ

یٍْی کاركرز گاُی اككات ةؼای گػراٌغف چٍػغ  .ةاقغ داقحَ ازتاری یا اظحیاری صانث افؼاد ةؼای جّاٌغ ىی کاركرزی     

كی ةیاكرد ك یا ایٍکَ ظّدش ةَ ًّر داكًهتاٌَ در یک كاصغ آىّزقػی یػا كاصغ درؿی در داٌكگاق ةَ دكرق ی کاركرزی ر

قٍایی داٌكسّیاف ةا ىضػیي کػار ىضـػّب آ اىکاف ك فؼمحی ةؼایکاركرزی  ىكغّؿ کار ةغكف دؿحيؽد قّد. دكرقادارق 

كػغرت اٌحعػاب کَ ٌَ جٍِا ةاّخ افؽایف كاةهیث ُای آف ُا ةؼای اقحغاؿ در آیٍغق ىی قّد ةهکَ ةَ کػاركرزاف  ىی قّد

ةیكحؼی در اٌساـ كَیفَ ارائَ قغق ىی دُغ جا ةحّاٌٍغ ةِحؼ ةَ ّالكيٍغی ُا ك گؼایف ُای ظّد در زىیٍَ ُای ىعحهف 

را ةَ  ، ةؼظّرد ةا كاكْیث ُاکاركرزىذال صىّر در کحاةعاٌَ ةؼای ؛ پی ةؼدق ك ٌلا  وْف ك كّت کار ظّد را ارزیاةی کٍٍغ

امّؿ ٌُؼی را ةَ ةِحؼیً قکم در کػالس درس جػغریؾ کػؼد اىػا ركش ُػای ارجتػاًی دٌتاؿ دارد. در كاكِ ىی جّاف 

كاكْی را فلي از ًؼیق جيؼیً ك ةؼظّرد ةا ىؼازَْ کٍٍغق ىی جّاف کـب کؼد ك در ىؼصهَ ّيم اؿث کَ کاركرز كادر ةػَ 
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ىػغ قػغف کارآغ قػغ. ةؼكؼاری ارجتا  گفحاری یا کالىی ك افؽایف ىِارت ُای ارجتاًی گفحاری ك غیػؼ گفحػاری ظّاُػ

، چیؽی فؼاجؼ از آىّظحَ ُای ٌُؼی کػالس درس ّیاف در ُؼ زىیٍَ ای ك ُيچٍیً ىِیا کؼدف آٌاف ةؼای اقحغاؿداٌكس

ؿّؿػؼایی ك  )امم ىی قػّد ةػؼ ُػیچکؾ پّقػیغق ٌیـػثرا ىی ًهتغ ك ٌحایر ىذتحی کَ از ُيپا قغف ّهو ةا ّيم ص

 .(36: 1395 دیگؼاف،

کػَ اقعامػی کػَ  : کاركرزی دكرق ای اؿػثكرزی را ایً چٍیً جْؼیف کؼدق اؿث، کارظّد دُعغا، در فؼٍُگ ٌاىَ    

ُـػث کػَ  کـػی ُيچٍػیً کػارآىّز ظػغىث ىػی کٍٍػغ ك قغف ةا کارقٍا ةی صلّؽ، ك ةؼای آظغىث ىی قٌّغ  كارد

 .(12/190 :1377) دُعغا، ىكغّؿ آىّظحً کار اؿث

 جّاٌایی ُػای اقػعاص ةػا ىمك جکا پؼكرش ةَ رقغ آىّزش ك ةیث یاجؼ یا کارآىّزی فؼؽ اؿث. آىّزش یا ةیً جؼةیث    

ىادق ؿػاظحً قػعل ةػؼای ٌػّع آىّزی ةَ آکار. آىّزش یا کاركرزی ك ك ىی پؼدازدزٌغگی جّزَ دارد  قؼکث ظالؽ در

 .( 182: 1395، )قْاری ٌژاداؿحعغاـ جّزَ دارد ظامی از

رؿی داٌكگاُی ةَ ىٍُّر کـب جـهي ةؼ ىْهّىات ك ىِػارت ف چَ کَ جضث ٍّّاف كاصغ دُؼ جسؼةَ آىّزقی ك ُؼ آ    

ُای آىّظحَ قغق ك کارةؼد آىّظحَ ُا ك یافحَ ُای ٌُؼی کالس درس، در ىضیي ُای كاكْی کار ٌُیػؼ ؿػازىاف ُػا ك 

 ػػ18: 1391)ؿیغ ؿْیغ صـػیٍی، یا دركس کاركرزی ٌاىیغ جّاف کاركرزی ك دؿحگاق ُای ازؼائی ارائَ ىی قّد، را ىی

19). 

 را ىْهيػاف داٌكػسّ ىادگیآ زؼیاف کَ اؿث قغق كهيغاد کاركرزی ای یافحَ ؿازىاف ك کارةؼدی ُای فْانیث ؿهـهَ    

) ؿػازد ىػی ىيکػً ىْهيػی ی صؼفػَ در کػارةؼدی-ّيهی ُای فْانیث ازؼای ی ىؼصهَ ةَ ٌُؼی ُای آگاُی دكرق از

 .(8: 1376آراٌی، ىكفق

 جػغریؾ ای صؼفَ ُای ىِارت یادگیؼی ؿازد ىی زغا آىّزقی ىؼاکؽ دیگؼ از ار ىْهو جؼةیث ىؼاکؽ کَ فْانیحی جٍِا    

 ایػً.اؿػث قػغق قٍاظحَ( کاركرزی) یا( کارآىّزی) ،(دةیؼی جيؼیً) ،(ّيهی جغریؾ) چّف ىعحهفی یًكاٍّ ةا کَ اؿث

 ُػای ىسيّّػَ کػَ اؿث رؿیغق گـحؼدگی ك جّؿَْ چٍاف ةَ دارٌغ اقحغاؿ ىْهو جؼةیث ةَ کَ ىؼاکؽی در كیژق فْانیث

 فیؽیػک، ىذػم ىضػه ّهػّـ كتیػم از درؿػی ُػای رقحَ از یک ُؼ جغریؾ در ُای قیّق ك ُا ىِارت اٌّاع از فؼاكاٌی

 ُيچٍػیً ك ادةیػات كاةـػحَ، ُای رقحَ ك ؼافیازغ ًتیْی، جاریط جاریط، ىاٌٍغ اٌـاٌی ّهّـدر  كغیؼق  ك ریاوی قیيی،

 جػغریؾ اظحنامػی ُای قیّق داىٍَ. اؿث قغق ارائَ ُـث افدةـح پیف ك دةـحاف در آىّزش ىعنّص کَ یا رقحَ

 ُػای ًؼیلَػ  جغریؾ در کار نّازـ ك اةؽارػ  جغریؾ ُای جکٍیک اؿث، گؼفحَ ركزافؽكٌی كؿْث ُا، رقحَ از یک ُؼ در

 یٌػّآكر ىعحهػف ُػای رقػحَ اظحنامػی ىـائم در ركز ُؼ آف، ةؼ افؽكف. ةگػراٌٍغ را غیؼق ك ُا آف از یک ُؼ ارزقیاةی

 ُػا دق ؿػاؿ ُػؼ رُگػػر ایػً در ك قّد ىی اوافَ ىّزّد ُای ركش ك ُا راق صسو ةَ ك گیؼد ىی مّرت فؼاكاٌی ُای

 ؿػایؼ ىذاةػَ ةػَ جػغریؾ، ای صؼفػَ ُای ىِارت کَ ثٌیـ قک. یاةغ ىی اٌحكار ةِحؼ جغریؾ زىیٍَ در ٌكؼیَ ك کحاب

 ىغاكىی ارزقیاةی ك غٌةیاىیؽ ىْهياف داٌكسّ قعنی ُای جسؼةَ ةا ك غٌةگیؼ كؼار ىکؼر ُای جيؼیً ىّرد ةایغ ُا، صؼفَ

 ُػای کػالس ركاٌػَ ظػاًؼ اًيیٍاف ةا ك ةؼؿٍغ ىاُؼ کاراف اؿحاد ىؼصهَ ةَ صؼفَ ایً داكًهتاف جا آیغ ّيم ةَ ُا آف از

 .(44ػ43: 1386 ّؼ،رئ ّهی)ةكٌّغ ىغارس در درس
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 اّویت کبرٍرزی   .2-2

ث یث ىْهو ٌّ ك اصیا قغق اؿث. ایً قاظل ُو در جؼةیث پیف از ظػغىجؼة َ ُای ّيغقندرس کاركرزی یکی از قاظ

، ٌلف اؿاؿی ظّد را ایفا ىػی کٍػغ ّهػث امػهی ایػً اىػؼ ایػً اؿػث کػَ درس ك ُو در جؼةیث صیً ظغىث ىْهياف

اؿث ك كادر اؿػث قعنػیث صؼفػَ ای ىْهيػاف را قػکم دُػغ،  «درس جيؼیً ىِارت ُای ّيهی ك ازؼایی»کاركرزی 

رٍُيّف قّد. ایػً درس ىػی جّاٌػغ  «ٍُؼىٍغی ُای صؼفَ ای  »ِارت ُای آٌاف را جا ىؼز صؼفَ ىٍغی یا ةپؼكراٌغ ك ى

 جا آٌسا پیف ركد کَ ةحّاٌغ در ؿعث جؼیً قػؼایيجّاٌيٍغی ُای فؼدی ىْهياف را ةاركر ؿازد، كّاـ دُغ، دكاـ ةعكغ ك 

ار گیؼٌغ قکم دُی قعنػیث ُػای صؼفػَ ای را غ ك ةَ کّق ُا ك راُکار ُای ىيکً را ةسّیٍةعف جؼیً قیکاری، ديؼ

 .(16ػ14: 1384)مافی ، رت در ّيم جْتیؼ کؼدىی جّاف ةَ كاٌّف ایساد ىِا

ىم در فؼآیٍغ آىّزقی رقحَ ُای ىعحهف جضنیهی در اغهب داٌكگاق ُػا ك ىؼاکػؽ آىػّزش ّػانی کكػّر، اٌغکی جأ ةا    

در کالس ُای درس ةا دٌیػای كاكْػی کػار ك كاكْیػث ُػای  فامهَ كاةم جّزِی ىیاف ىضحّا ك ىٌانب ٌُؼی ارائَ قغق

کٍٍػغ، ىكػاُغق ىػی کَ ةؼای اٌساـ كَایف ىضّنَ از ؿّی زاىَْ فْانیث ىی ّيهی ؿازىاف ُا ك دؿحگاق ُای ازؼایی 

کالس ُای درؿی ىعحهف، ىٌانب ك ىضحّای ٌُػؼی داٌكگاق، در، داٌكسّیاف ًی دكراف جضنیم در قّد. ةغیً جؼجیب

ىحْغدی را ةغكف جّزَ ةَ نؽكـ کارةؼدی ك ازؼایی ةّدف آف ُا ك  ةغكف جّزَ ةَ ایً وػؼكرت کػَ یافحػَ ُػا ك آىّظحػَ 

ؿیغ ؿْیغ(، ىػّدؼجؼیً  )از ٌُؼ صـیٍی ُای جضنیالت داٌكگاُی ةایغ پاؿعگّی ٌیازُای زاىَْ ةاقغ، فؼا ىی گیؼٌغ.

اق دؿػحگ ؿػازىاف ُػا كزّد ىیاف داٌكگاق ك زاىَْ، ارجتا  ك ُيکاری دك زاٌتَ ی داٌكگاق ةا ّاُف فامهَ ىراق ةؼای ک

ؼای ایساد ایً ُيکاری، كاصػغ ُػای دركس کػاركرزی رقػحَ ُػای جؼیً ىنغاؽ جالش ةُای ازؼایی زاىَْ ةّدق ك ةارز

ك داٌكسّیاف ةػا صىػّر  گؼدديهی جّاـ ىیب ٌُؼی ةا ِّا، فؼاگیؼی ىٌانجضنیهی ىی ةاقغ. دركؿی کَ ًی آٌ ىعحهف

)  اٌساـ  ىی دٍُػغ ی راق ةؼٌاىَ جْییً قغق كَایف ك فْانیث ُایدؿحگاُای ازؼایی ىعحهف زاىَْ ًت در ؿازىاف ُا ك

 .(22ػ20: 1391ؿیغ ؿْیغ صـیٍی ، 

َ کاركرزی پیٌّغ دٍُػغق ریؽاف جؼةیث ىْهو ایؼاف، یک درس در کٍار دركس دیگؼ ٌیـث؛ ةهککاركرزی در ٌگاق ةؼٌاىَ    

د. ةٍػاةؼایً، كهػب ّاؿث کَ در دركس ىعحهف ةَ داٌكسّ ىْهياف ّؼوَ ىػی قػك ىٍفکی ك ىحْغد آىّزش ُای ىحٍّع 

ؼات ةؼٌاىَ ُای درؿی جؼةیث ىْهػو ، ةؼٌاىػَ درؿػی کػاركرزی اؿػث. ةػَ درؿی زغیغ، ىضّر ك ىغار ك ؿحّف فلةؼٌاىَ 

) ةؼٌاىػَ جؼةیػث ىْهػو ایػؼاف اؿػث« قاق کهیػغ »كانی، ّيم ىی کٍغ ك «ركپّدجا »ُيیً ّهث، ةؼٌاىَ کاركرزی ةَ ىذاةَ

د ةػَ کػالس كآىادق ؿازی ك ىسِؽ ٌيّدف داٌكسّ ىْهياف ةَ ىِارت ُای صؼفَ ای، كتم از كر( 11: 1397،  ىّؿی پّر

 ىػی کٍٍػغ یػا  ىعحهف، ىْهو جؼةیث اؿث کَ ةا ٍّّاف ُای ی، امهی جؼیً كَیفَ ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو ك ؿازىاف ُایدرس

جؼةیث ىْهو اؿػث ك  زؽ  ارزقيٍغی از ةؼٌاىَ . کاركرزی ىْهياف جؼجیب ىی دًُ آىّزقی صیً ظغىث ةؼای دكرق ُای

 .(4ػ2: 1386كؼ، ؤ)رؿاز در ّؼمَ ىْهيی كهيغاد ىی قّدجالش کار یگاٌَ



 9                            ّهیؼوا ًاًاری   ،ؼظیفز كفؼا/  هعلوبى داًطجَ سبزی تَاًوٌذی بر آى ثیرأت ٍ کبرٍرزی

ىْهياف ةؼظّردار اؿث. ایً  داٌف ىْهياف در ىّرد ىّوّّاجی کَ ةایغ آىّزش دٍُغ، از اُيیث صیاجی ةؼای داٌكسّ    

،ٌلػم از اىػاـ 2006دیگػؼاف ، ك 1)ىیكؼا یغق ُا در زىیٍَ ىضحّای رقحَ اؿثداٌف قاىم آگاُی از ىفاُیو، ٌُؼیَ ُا، ا

 .  (4: 1395زيكیغی جّاٌا، زيَْ ك

 

 تبثیرات کبرٍرزی . 3-2

كسّ ىْهياف ةػَ ّيػم در آیػغ کاركرزی در صیً جضنیم در ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو ىّزب ىی قّد کَ اًالّات ٌُؼی داٌ

ا ىضػیي كاكْػی ك فؼآیٍػغ صلیلػی ىْهياف ةػیی ، ةا ُو جّاـ ىی قٌّغ. داٌكسّجّاٌا دك ّاىم ىّدؼ در جغریؾ ، داٌایی ك

کار ىْهيػی را در ّيػم درؾ ىػی کٍٍػغ ك از َؼافػث ك گیؼی آقٍا ىی قٌّغ، ىضاؿً ك ىضغكدیث ُای یاددُی ػ یاد

ىكکالت جغریؾ ك جؼةیث داٌف آىّزاف كاكػف ىػی قػٌّغ ك در ىغرؿػَ یػا  ٌغ. ةَصؼفَ ی ىْهيی آگاق ىی قّدقّاری 

ك از راٍُيایی ُای ّهيی ك ّيهی آٌاف ةِػؼق ىٍػغ ىػی  ظّد در ىیاف ىی گػارٌغ داٌكکغق ك ىؼکؽ ةا ىغرؿاف ك اؿحاداف

 کفػاّر ٌـػتی ظّدةَ ًػ اد ةَ ٌفؾ الزـ را کـب ىی کٍٍغ كقٌّغ. ةا کاركرزی در صیً جضنیم، داٌكسّ ىْهياف اّحي

 .(54 :1375ّؼ ، )رئٌؼاب ىفؼ  درىغارس جغریؾ کٍٍغقغق ك ىِیا ىی قٌّغ جا ةغكف او

قٍا ىی قٌّغ ك كَایف کاىهی از ىْهيػی را داٌف ُا ك ىِارت ُای قغم ىْهيی آ داٌكسّ ىْهياف در ًی کاركرزی ةا   

را ةؼای آىّزش ك جْهػیو ىْهيػاف فػؼاُو ىػی  دكرق کاركرزی فؼمحی جسؼةَ ىی کٍٍغ. ُيکاری ىغارس ك داٌكگاق ُا در

را ةؼای ّيهی ٌيّدف اٌّاع داٌف ُای ىْهياف ىاٌٍغ داٌف ىّوػّّی، داٌػف ّيػم جؼةیحػی، داٌػف  یکٍغ ك زىیٍَ ُای

جکٍّنػّژی،  دُی کػالس ُػای درس، ىِػارت ُػای ىكػارکحی، اؿػحفادق ازجؼةیحی ىّوّّی، ىغیؼیث ك ؿازىاف  ّيم

در ىغرؿَ ةَ ىكػاُغق،  فداٌكسّ ىْهيا .(26ػ 23 :1996دیگؼاف ، ك2ٍؼیعا)ز فؼاُو ىی کٍغ اىم ركی اّياؿ راجّاٌایی ج

ةػؼای ازػؼای ّيػم در ىّكْیػث  یك جضهیم ىضیي ىغرؿَ ك کالس درس ىی پؼدازٌغ ك ّالكق ةؼایً، فؼمث ُای جسؽیَ

افػؽایف زىػاف کػار ك ُای کالس درس ك ىغرؿَ ةؼای ىّازَ ةا پیچیغگی ُای ایً قغم ىػی یاةٍػغ. فؼمػث ازػؼا ةػا 

 .(97ػ 95 :1993)کّکؼاف اؿيیث ك دیگؼاف،  قّد فْانیث در ىکاف ُای کالس درس ك ىغرؿَ ىیـؼ ىی

کَ پا ةَ ّؼمَ جغریؾ ىی گػارٌغ، ظّد کّنَ ةاری از جسارب ك ىكاُغات دكراف ىغرؿَ را ةػَ دكش ىْهياٌی داٌكسّ    

ِا دركٌػی گػاقحَ ك در آٌ ُا درةارق ی ىغرؿَ ك جغریؾ جادیؼىی کكٍغ کَ درؿث یا ٌادرؿث ةؼ جنّرات ك ذٍُیث آف 

ِػا کيػک کٍػغ. داٌػف ث قٍاظث ایً ذٍُیػث ُػا ك امػالح آٌزِ ىْهياف در قغق اؿث. جؼةیث ىْهو ةایغ ةَ داٌكسّ

جّاٌػایی ُػای  را از ظّد افؽایف دُغ؛ ىّزب رقغ ّادت جفکؼ قػغق ك ىِػارت ُػای جفکػؼ اٌحلػادی ك افداٌكسّ ىْهي

ةػانلّق آٌاف را رقغ دُغ. جاىم ك ٌّقحً، راق ُای ىٍاؿتی ةؼای دؿحیاةی ةَ ایً اُغاؼ ُـحٍغ. َؼفیث ُػای ىكارکحی 

ؼیػق جضهیػم ّيیػق ةػا از ً دار ؿاظحً ُّیث ىْهيی آٌاف کيک ىػی کٍػغ.ٌّقحً ةَ داٌكسّ ىْهياف در ىٍْا ىم كجأ

يػایف ایػً ُّیػث ُػا در کػالس درس ُّیث ُای جغریؾ ظّد ك قیّق ُػای ٌىْهياف كادر ةَ درؾ ٌّقحً، داٌكسّ

ةػَ ىْهيػاف آیٍػغق را ظّاٍُغ قغ. اؿحفادق از جيؼیً ُای ركایی، صغ ىیاٌَ جؼةیحی ةؼای جضّؿ ُّیث داٌكػسّ ىْهيػاف 

 .(6: 1395،ك دیگؼاف  ایؽدیاف )فؼاُو ىی کٍغ

                                                             
1 . Mishra 
2 .  Zeichner 
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دیػغگاق ىْهيػاف  در ةؼاةؼس درس را ىْهياف كادر ظّاٍُغ ةّد از یک ؿّ كاكْیات ىغرؿَ ك کالدر ایً صانث داٌكسّ    

زىاف ٌضّق ی ةؼظّرد ك ّيم آىّزقی مضیش را ةؼای آٌاف از زٍتػَ ٌُػؼی ركقػً  یٍغق كؼار دٍُغ ك از ؿّی دیگؼ ُوآ

ؼ ىی قٌّغ؛ ةغیً ىٍْا کَ داٌكسّ ىْهػو ةػَ ىغرؿػَ ىػی ُؼیَ ك ّيم ةَ جٍاكب زاٌكیً یکغیگىی ؿازٌغ. در ٌحیسَ، ٌ

غ ك ٍػرد اٌحُار را ةَ ظّةی فؼاُو ىػی کكاةهیث ُای ىّ ك ُا یٍَ کـب مالصیثغ ك زىركد ك در جغریؾ قؼکث ىی کٍ

زىیٍَ ای ةؼای آٌاف زِث آقٍایی ةا ىضحّیات آىّزقی ك ركش ُای جغریؾ ك كؿایم کيک آىّزقی فؼاُو ىی قػّد ك 

اةی اٌحلػادی از جغریؾ ةؼاؿاس امّؿ ك كّاّغ آىّزقی افؽایف ىی دُغ ك كغرت ارزیػجّاٌایی ایكاف را در ؿازىاف دُی 

ك ازػؼای جػغریؾ ىـػحلم ٌائػم ىػی ةَ ىِارت ُای الزـ ةؼای ًؼاصی  ٌحایر جغریؾ ظّیف را ٌیؽ جلّیث ىی ٌيایغ ك

 .(97ػ94: 1389)ىیؼ نّصی ،  .قّد

 

 گیری ًِتیج -3

ف ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ کاركرزی در ةؼٌاىَ درؿی كُ( در پژ1395)ىیؼصیغری  ك كٌغیكی ىضيغی ایؽدیاف ك

ىذاةَ ی یک گفحياف پا ةَ ّؼمَ گػاقحَ اؿث ك ىفاُیو، ىّوػّّات ك ىتػاٌی را کارقٍاؿی داٌكگاق فؼٍُگیاف ةَ  كرقد

از ٌُؼیَ ك ٌُارت ةػَ اؿحفادق  اةؼای ادغاـ آکادىیک ٌُؼیَ ك کارةؼد ةا جّزَ ةَ دیغگاق ُای جؼةیحی پایَ ریؽی کؼدق ك ة

 ظػاص درةػارقفؼٍُگی، ازحياّی، جاریعی، قٍاظحی یک جفکػؼ  یيی ّهيی آف اؿث. ایً گفحياف قؼاؿازدٌتاؿ ىـحٍغ

ةػَ ىّوػّع کػاركرزی ىػی پػؼدازد ك ةافػث  ىی گؼدد کَ ةَ گٌَّ ای ىفنم ك زػؽ  ةػَ زػؽ ىم جّؿَْ صؼفَ ای را قا

ًی زىاف كاةم ةؼرؿػی ىػی ؿػازد.  ُای ىعحهف از آف را در یک زىاف ك جٌّر آف را در  حی ایً پغیغق ك ةؼداقثیىّكْ

ی ٌُؼی کاركرزی یادگیؼی جسؼةی ك ىكاُغق ای اؿث کػَ ةػؼ دیػغگاف آىػّزش ك پػؼكرش جسؼةػی اؿػحّار اؿػث. ىتاٌ

ىكاُغق، جّمیف ك ركایث از ٍّامؼ امهی آف اؿث ك آىّزش ٌّیـٍغگی ةَ ركایػث ٌّیـػی ك گػؽارش ٌّیـػی از نػّازـ 

یغا کٍغ. از ةَ یک ٌگارش جاىهی دؿث پجاىهی ىی کٍغ جا ةحّاٌغ از یک ىكاُغق امهی آف اؿث کَ ةَ ىكاُغق گؼ کيک 

ارش ٌّیـی از گاـ ُػای ّيهػی جػغكیً ىكاُغق، جّمیف، ركایث ٌّیـی ك گؽ ایك قیّق ُؿتک ُا ایً رك جتییً اٌّاع 

 ةؼٌاىَ کاركرزی اؿث.

ةػَ ىٍُػّر دؿػحیاةی ةػَ ىْهيػاٌی  غ کػَدر پژكُف ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌ( 1395درزی ك مانضی) ىضيغیاف ك    

ُا ك اُغاؼ آىّزش ك پؼكرش را ةؼآكردق ؿػازٌغ، ةؼٌاىػَ ُػایی ةػا ٍّػّاف کػاركرزی ةػؼای ىغ ك ىاُؼ کَ ةحّاٌٍغ ٌیازارآک

داٌكسّ ىْهياف اىؼكز کَ ةَ ٌّّی ىْهياف آیٍغق ىػی ةاقػٍغ، ًؼاصػی قػغق اؿػث. اُيیػث ك وػؼكرت ازػؼای ةؼٌاىػَ 

، ةػغكف لیػغق ةـػیاری از افػؼادو اؿػث کػَ ةػَ ّياف جا آف اٌغازق ىِکاركرزی ةؼای کـب مالصیث ُای صؼفَ ای ىْه

داٌف آىّظحگاف داٌكگاق فؼٍُگیػاف، ازػازق جػغریؾ در ىػغارس دادق  ةَ گػراٌغف كاصغ ُای ىؼةّ  ةَ کاركرزی، ٌتایغ

قّد. ةَ ؿتب اُيیث ادؼ ةعكی ةؼٌاىَ کاركرزی در ىّفلیث کار ىْهيی اؿث کَ در ةؼٌاىػَ ُػای جؼةیػث ىْهػو کكػّر 

جسؼةػَ، در ىػغارس ةػَ جيػؼیً  راٍُيػا ك ةػا افىّزش ُای ٌُؼی، داٌكسّ ىْهياف زیؼ ٌُؼ اؿػحادآُای زِاف پؾ از 

کؼدق ك ةـي ىی دٍُػغ. در کكػّر ٌیػؽ،  ىضیي كاكْی ىغرؿَ، ىِارت ُای صؼفَ ای را جيؼیً ىْهيی ىی پؼدازٌغ ك در

ی داٌكػسّ ىْهيػاف داٌكػگاق ش ك پؼكرش ُياٌٍغ ؿایؼ کكّرُای زِاف، ةؼ اُيیث ك وؼكرت کػاركرزی ةػؼاٌُاـ آىّز

فؼٍُگیاف آگاق ةّدق ك در راق رؿیغف ةَ ایً اىؼ ةؼٌاىَ ُایی ًؼاصی ك ازؼا قغق اؿث کَ ةؼاؿاس ایً پژكُف كوػْیث 



 11                            ّهیؼوا ًاًاری   ،ؼظیفز كفؼا/  هعلوبى داًطجَ سبزی تَاًوٌذی بر آى ثیرأت ٍ کبرٍرزی

فؼمث جا صغكدی ىٍاؿب ىی ةاقغ انتحَ ُيّز ٌلٌَ وْف ك جِغیغُایی كزػّد دارد کػَ ةػا ةػاال  ىّزّد از ٌُؼ كّت ك

ىّزش ُای الزـ ةؼای ىـئّالف ازؼایی ایً ًػؼح در داٌكػگاق ك ىػغارس ىػی جػّاف ةؼدف کیفیث ؿیـحو کاركرزی ك آ

 کاؿحی ُای اىؼ را زتؼاف ٌيّد ك ةَ كوْیث ىٌهّب رؿیغ.

كُف ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ فْانیث ُا ك فؼمث ُػای یػادگیؼی ( در پژ1395)ی جّاٌا ك اىاـ زيَْزيكیغ    

ك جغكیً ىی قّد ةَ داٌكػسّ ىْهيػاف کيػک ىػی کٍػغ کػَ در ىغرؿػَ،  رؿيی کَ در ةؼٌاىَ درؿی کاركرزی ًؼاصی

ؼدازٌػغ جػا آف صػغ کػَ یػک پـائم از زكایای ىحفاكت ك ىکػؼر ةىـائم آىّزقی را ةتیٍٍغ ك ةَ ةؼرؿی، جسؽیَ ك جضهیم ى

ةِحػؼیً  ف راق صم ُای ىحٍّع،ىْهياف از ىیاار گیؼد، جا داٌكسّ ُا ىّرد پژكُف ةَ قکم فؼدی یا زيْی كؼىّوّع ةار

ىْهياف ةا ىسيَّّ ای از پیكٍِادُا ك فْانیث ؿحاد راٍُيا ك داٌكسّ غ یا ةا ادغاـ ك جْغیم چٍغ پیكٍِاد اٍراق را ةؼگؽیٍ

ُا فؼمث ُایی را ةؼای ّيم داٌكسّ ىْهياف فؼاُو کٍٍػغ جػا ىـػائم ىعحهػف آىّزقػی را از اةْػاد ىعحهػف ك زكایػای 

از فْانیث ُای ظػّد ةپؼدازٌػغ ك ةػا ةازاٌغیكػی،  ةَ جغكیً ٌضّق ازؼا ك ارزیاةی گٌّاگّف ةتیٍٍغ ك ةؼای اٌساـ فْانیث ُا

ّهث ىّفلیث ك یا ّغـ ىّفلیث ظّدرا ةیاةٍغ ك در مّرت ٌیاز ىسغدا در ىؼاصم، ةػازٌگؼی ٌيایٍػغ. ُػغایث، صيایػث ك 

، ٍْی در ىکػاف کػاركرزیارزیاةی ىْهو راٍُيا ك اؿحاد کاركرز در ىکاف ُای كاكْی جغریؾ ك ةػا صىػّر كاكْػی، ٌػَ جنػ

ؿازی ىٍاؿب در ىػغارس ك چحػؼ صيػایحی هياف كؼار ىی دُغ کَ ةغكف ةـحؼٌكسّىْجسارب ارزقيٍغی را در اظحیار دا

اّىای ىغارس ك داٌكگاق جضلق ٌيی یاةغ ك زىیٍَ ای را ةؼای رقغ داٌف ىّوّّی، داٌف ّيم جؼةیحی، داٌف ّيػّىی 

 ی کٍغ. ك ةَ ظنّص داٌف جؼةیحی ىّوّّی فؼاُو ٌي

کٍغ جػا را در ىغرؿَ ایساد ىی کَ فؼمث ُاییکاركرزی یکی از ةِحؼیً ك ىِو جؼیً ىّكْیث ُا در ىیغاف ّيم اؿث    

، ْهػوکٍغ. ةا جّزَ ةَ اُيیث ٌلف کػاركرزی در ةؼٌاىػَ جؼةیػث ى ُایی را ةؼای قایـحگی ىْهيی ظهقةیٍف ك ةنیؼت 

ُای ىْهيی اؿث. ٌحایر جضلیق ٌكاف داد داٌكسّ ىْهياٌی کَ ةػا  ادیؼ کاركرزی ةؼ ىِارتجُغؼ جضلیق صاوؼ، ةؼرؿی 

ىْهياٌی کَ ةا ایً ركش آىّزش ٌغیػغق آىّزش دیغق اٌغ، ٌـتث ةَ داٌكسّ ركش کاركرزی در ةؼٌاىَ درؿی جؼةیث ىْهو

صىػّر ك ىكػاُغق ىضػیي  اٌغ ، قایـحگی ُای صؼفَ ای ةیكحؼی کـب ىی کٍٍغ. ةغیً ىٍْا کَ گػراٌػغف کػاركرزی،

جػا  ةؼای داٌكسّ ىْهو فؼاُو ىی کٍغ یُيؼاُی ىْهو راٍُيا ك اؿحاد کاركرز، فؼمث ُای غرؿَ ك کالس درس، یاری كى

ا ك ةػ ، اكنیا ك داٌػف آىػّزاف آقػٍا قػّدك ركاةي ىغیؼ ، کالس درس ك جادیؼات آف در یادگیؼیةا ىضیي فیؽیکی ىغرؿَ

 د.َ قّّزقی ك جؼةیحی ىّازیؼی ك ىـائم آىکالس درس ةا فؼآیٍغ آىّزش، یادگىكاُغق 

 پیطٌْبدات -4

 داٌكسّ ىْهياف از اةحغای جضنیم در داٌكگاق، ةا ىغرؿَ در ارجتا  كؼار گیؼٌغ.  -

یً ُيکاری را ةا داٌكسّ ىْهياف کَ ةؼای گػراٌغف کاركرزی ةَ ىػغارس آٌػاف ىؼازْػَ ىػیىغیؼاف ىغارس ةیكحؼ -

 را داقحَ ةاقٍغ. غکٍٍ

 ُػای ىغرؿػَ ةػَ رفػحً ظػاًؼ ةػَ داٌكسّیاف ٌكا  ك قّر ایٍکَ ّهث ةَ ىاق ُؼ در کاركرزی جغییؼ دادف ىغارس -

 .ٌكّد کو جکؼاری
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 جػغریؾ ٌضػّق ةػا جػا کٍػغ جسؼةَ را دركس ی ُيَ کاركرز کَ قّد جٍُیو ًّری کاركرزی ُای ةؼٌاىَ قّد ؿْی  -

 .گؼدد آقٍا كاكْی ُای س کال در دركس اٌّاع

 .کٍغ پیغا افؽایف یکغیگؼ ةا ىْهو جؼةیث ىؼاکؽ ك داٌكگاُِا ىغارس، ةیً ىؤدؼ ىكارکث -

 دادف اٌسػاـ ٌیػؽ ك ُػا داٌكگاق ك ىؼاکؽ در آٌِا آىّزش کیفیث ةَ ةعكیغف ةِتّد ةؼای ىْهو جؼةیث ةّدزَ افؽایف -

 ىٍاؿب. امالصات

 اكػغاىات ىسيّّػَ ظنّص در ىغارس ازؼایی ّّاىم ك راٍُيا ىْهيیً راٍُيا، اؿاجیغ كَایف ؿٌش کؼدف قفاؼ  -

 .ىْهياف داٌكسّ اداری ك آىّزقی

 ىػغارس، ىػغیؼیث ىـػئّنیث گػؼفحً ةؼِّػغق ةؼای جّاٌيٍغ افؼاد اٌگیؽق افؽایف زِث کارآىغ ركقِای ك ّّاىم از -

 .قّد گیؼی ةِؼق

 كاصػغ ازػؼای از ٌُػؼ ىّرد اُغاؼ جتییً ك جْییً ةَ ىٍُّر اؿاجیغ ك ىؤؿـات ىغیؼاف صىّر ةا زهـاجی ةؼگؽاری  -

 .کاركرزی

 .کاركرزی كیژق كاصغ اُيیث ةؼ جأکیغ ك کاركرز داٌكسّیاف ةؼای اؿاجیغ جّؿي جّزیِی ُایکالس  ةؼگؽاری -
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ةؼرؿی جٌتیلی ٌُاـ ةؼٌاىَ درؿی جؼةیث ىْهػو در کكػّرُای  اٌگهـػحاف، ژاپػً، فؼاٌـػَ، »  (. 1387ّهی ؛ ىالیی ٌژاد، اُّو، ) ػ ذکاكجی،

 . 60ػ  35، ؿازىاف پژكُف ك ةؼٌاىَ ریؽی ، ص26، جاةـحاف، قيارق ی فصلٌبهِ ًَآٍری ّبی آهَزضی،  « ایؼافىانؽی، 
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 آىػّزش در ةػانیٍی آىػّزش ازػؼای ةػؼ گػار جادیؼ ّّاىم قٍاؿایی»   (.1396ْيث اهلل ك ٌاًلی، فائؽق، )ػ رؿحگاری، ٌؼگؾ ؛ ىّؿی پّر، ٌ

،جاةـحاف،  دكرق  پصٍّص در تربیت هعلن فصلٌبهِ،  « آىّزش ٌّع ایً ىّدؼ ازؼای زِث انگّیی َارائ ك فؼٍُگیاف داٌكگاق ىْهياف داٌكسّ
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 .8ػ  1ص  جِؼاف: ٌكؼ ركاف. چاپ ؿّـ. جؼةیث ىْهو كکاركرزی )كیؼایف دكـ(؛ (.1386ػ رؤكؼ، ّهی، )

ّوبیص ،  « ةؼرؿی زایگاق درس کاركرزی در ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو»  (.1395ػ ؿّؿؼایی، ةحّؿ؛ ىیؼصـیٍی، اصيغ ك ىیؼّؼب، ؿیغ ىضيغ، ) 

  .37ػ35، صی، کبرآهَزی، کبرآفریٌی ٍ تَسعِ ضبیستگی ّبی حرفِ ایکبرٍرز

 .186ػ 183ص  .16 چاپ جِؼاف:  اٌحكارات اىیؼ کتیؼ. فهـفَ ی آىّزش ك پؼكرش؛ (.1395) ػ قْاری ٌژاد، ّهی اکتؼ،

 .17ػ 13ص  جِؼاف: اٌحكارات رقغ. جيؼیً ىْهيی ،کاركرزی ىغیؼیث ك ىكاكرق؛ (.1384غ، )ػ مافی، اصي

راٍُيای ارائَ ىغنی ٌُؼی ةؼای کاركرزی ةؼاؿاس ىغؿ ُای داٌف ّيهی ك »   (.1395ی، فائؽق ك ٌنؼجی، ٌـؼیً، )كادری، ىنٌفی ؛ ٌاًل ػ

در هقبالت برگسیذُ ًخستیي ّوبیص کطَری کبرٍرزی ضْیذ بْطتی داًطگبُ فرٌّگیـبى  ،   « دیغگاق ژكزؼ قّاب در پؼکحیکػاؿ

 .89ػ63، ىكِغ، ص خراسبى رضَی

 ، 14ك 13 قيارق ،ٍتربیت تعلین هسبئل در پصٍّص فصلٌبهِ ، « ایؼاف در ىْهياف ّيهی آىّزش كوْیث»  .(1380)زّاد، دار، نیاكث ػ

 .133ػ 105كجؼةیث، ص  جْهیو ایؼاٌی اٌسيً

 .15ػ  10ص   جِؼاف: اٌحكارات پیاـ ٌّر. چاپ چِارـ. ؛1راٍُيای کار ّيهی  (.1385ػ ىسیب، فؼقحَ، )

 40.کاركرزی ك ٌلف آف در آىّزش کحاةغاری ك اًالع رؿاٌی، ىسهَ کحاةغاری، ص (.1382ىْيار، صـیً، )ػ ىعحاری 

جؼةیث ىْهو کكّر، پژكُكػکغق جْهػیو ك جؼةیػث،  ةؼرؿی كوْیث ىّزّد کاركرزی در ىؼاکؽ ك داٌكـؼا ُای (.1376ػ ىكفق آراٌی، ةِيً، )

 .11ػ 7جِؼاف، ص 

 .4ىیاف پژكُف كّيم جؼةیحی، پژكُف ٌاىَ، ص ركاةي (.1379ػ ىِؼىضيغی،ىضيّد، )

ىٌانْات جسؼةیات صامم از ازؼای اكنیً دكرق ةؼٌاىَ کاركرزی ةَ ىٍُّر قٍاؿایی  ٌلا  كّت ك وػْف »   (.1397ػ ىّؿی پّر، ٌْيث اهلل، )

   . 13ػ 10، ص داًطگبُ فرٌّگیبى، گؽارش پژكُكی، جِؼاف،  «ةؼای ةازٌگؼی ةؼٌاىَ کاركرزی درداٌكگاق فؼٍُگیاف

 . 100ػ 94ص  اٌحكارات قِیغ رزایی.یادگیؼی در آىّزش فٍی ك صؼفَ ای ؛  -ركش ُای یاد دُی  (.1389ػ ىیؼ نّصی، صـیً، )
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