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 چکیذٌ
ُغف کهی ایً پژوُف جؼکیتی آقیاٌَ ای ىغل آزىایكی پیاده ؿازی انگّی درس پژوُی  در 

آىّزش وپؼورش ىی ةاقغ. در ةعف کیفی ایً پژوُف قاىم ىعانػَ جسارب زیـحَ درؿَ 

ؼ ىـحلم، ىؼصهَ  کَ در آن جسارب ـؼاگیؼان را از ارائَ انگّی درس پژوُی پیف از ارائَ ىحؾی

در ٍُگام و پؾ از آن کكؿ گؼدیغ. در ةعف کيی ٌیؽ یک جضلیق ٌیيَ آزىایكی قاىم یک 

گؼوه آزىایف و کٍحؼل و یک پؾ آزىّن ةػغ از ارائَ انگّ ةَ گؼوه آزىایف ىی 2پیف آزىّن از

ةاقغ. زاىػَ آىاری در ةعف کیفی و کيی قاىم ىػهيان اةحغایی قِؼکؼد ىی ةاقغ کَ ةا 

َ گیؼی یکـان داٌف آىّزان ةَ غٍّان ىكارکث کٍٍغگان ظّاٍُغ ةّد. اةؽار رویکؼد ٌيٌّ

پژوُف ةؼای اؿحعؼاج جسارب ـؼاگیؼان ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحاریاـحَ و ةؼای ؿٍسف ىیؽان 

اظالغات اونیَ در پیف آزىّن، آزىّن ُای آىاری ىی ةاقغ، در ةعف کيی ةؼای ىضاؿتَ 

زىّن پایایی ازضؼیب آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده گؼدیغ. روایی آزىّن از جضهیم گّیَ ُا و ةؼای آ

ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده ُا در ةعف کیفی از جضهیم ىضيّن و ةؼای ىیؽان ىّـلیث انگّی 

ىّرد ٌظؼ از آزىّن جضهیم واریاٌؾ اؿحفاده گؼدیغکَ ٌحایر ٌكان دادکَ درکم انگّی درس 

و انگّی جهفیلی ارائَ قغه ىی جّاٌغ  پژوُی ظتق ٌظؼ ىػهيان از وضػیث ظّةی ةؼظّردار ٌیـث

 ةـیاری از ىكکالت ازؼایی درس پژوُی و جغریؾ راةؼظؼف ٌيایغ.

 .انگُّای جغریؾ -پژوُف جؼکیتی -دوره اةحغایی -درس پژوُی: کلمبت کلیذی
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 5ضقبیق فذایی ،4، فبطمٍ پسىذ3، فرضتٍ یذالُی2، معصًمٍ اسالمی1رضب عقیلی
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 مقذمٍ
ُای  ُای زغیغ، ةَ ویژه ـٍاوری ٍاوریةؼیو. ـ اىؼوزه ىا در غنؼ جّاٌایی اظالغات  و ارجتاظات و ةَ کالىی در غنؼ داٌایی ةَ ؿؼ ىی

ٌیؽ دٌیای زغیغی را ىؼةّط ةَ غؼمَ اظالغات و ارجتاظات زىیٍَ جضّالت ؿؼیع و ؽیؼ كاةم ةؼگكحی در زِان ـؼاُو آورده اؿث. ایً جضّالت 

 ةاقٍغ. و جأدیؼپػیؼی از ُو ىیُای گٌّاگٌّی جكکیم قغه اؿث کَ دائياً در صال جػاىم ةا یکغیگؼ  قکم داده و ةَ ظِّر رؿاٌغه کَ از كـيث

ُایی را کَ جضّالت  آىّزش و پؼورقی کَ كؼار اؿث اٌـان را ةؼای آیٍغه آىاده کٍغ. ةٍاةؼ ُيیً وظیفَ، ةایغ جّاٌایی رو ةَ رو قغن ةا چانف

ةؼ صـب آن چَ ةایغ  یػث آىّزش و پؼورش آن را ةَ ىذاةَ یک ـؼایٍغ کیفیدُغ، داقحَ ةاقغ. ظب کٌٍّی رو در روی ٌـم صاضؼ كؼار ىی

ریؽ رو ةَ رقغ و جػانی و جؾییؼ. وكحی دُغ، ٌَ آٌچَ ُـث. از ایً رو، ىاُیث آن زایٍغه، پّیا، جؾییؼ پػیؼ و ىٍػعؿ اؿث و ٌاگ ةاقغ قؼح ىی

یادگیؼی  ایً ُغف آىّزش و پؼورش جضلق ىی یاةغ کَ ىػهيان قیّه ُای ؿٍحی را کٍار گػاقحَ و از قیّه ُای زغیغ در ـؼآیٍغ یاددُی

اؿحفاده ٌيایٍغ. ىِارجِای الزم را در اؿحفاده از ـً آوری اظالغات کـب ٌيّده و جضلیق و پژوُف را ؿؼنّصَ کار ظّد كؼار دٍُغ. در ایً 

ىا ىیان اؿحفاده از جسؼةیات کكّرُای دیگؼ و ٌّآوری ُای ایً صیعَ ىی جّاٌغ ةـیار ىّدؼ ةاقغ یکی از ایً ٌّاوری ُا درس پژوُی اؿث . ا

 اؿحفاده از ایً ٌّآوری ُا و یا اٌسام ؿایؼ جضّالت در ٌظام آىّزقی در گؼو وزّد قؼایط الزم ةؼای پیاده ؿازی ایً  ٌّآوری ُاؿث یکی از

ایً ٌّآوری ُای دَُ اظیؼ درس پژوُی  اؿث کَ  گـحؼش آن در ةیً ىػهيان ىّزتات ارجلاء کیفیث آىّزش را ـؼاُو ظّاُغ ؿاظث اىا 

ایً ـؼآیٍغ در ىغارس قؼایعی را ىی ظهتغ کَ ةایـحی ىػهيان و ىغارس آن قؼایط را دارا ةاقٍغ. ایً پژوُف در راؿحای اىکان پیاده ؿازی 

 ؿٍسی ازؼای درس پژوُی در ىغارس ةَ ةؼرؿی دیغگاه ىػهيان و ىغیؼان در ایً زىیٍَ ىی پؼدازد.

ىی کٍغ: پژوُف غتارت اؿث از جؾییؼ کٍحؼل و ُغایث قغه  در کحاب ىٍعق، ٌظؼیَ جضلیق، پژوُف را چٍیً جػؼیؿ 1زان دیّیی

ىػیً و داةث اؿث و در وضػیحی كؼار دارد کَ غٍامؼ  "یک ىّكػیث ؽیؼداةث یا ٌاىػیً ةَ ىّكػیحی کَ از نضاظ ىكعنات و رواةط کاىال

آوردن روش غهيی کَ کيا ةیف ةؼ  ىّكػیث امهی یا اونی ةَ مّرت یک کم ىحضغ جؾییؼ یاـحَ اٌغ. کّقف ؿیـحياجیک ةَ ىٍظّر ـؼاُو

 گام اؿث : 4اؿحّار اؿث، قاىم  (1986اٌغیكَ زان دیّیی )

 قٍاؿایی یک دقّاری یا پؼؿف .1

 دادن پاؿعی کهی و اصحيانی یا ارائَ راُی اصحيانی ةؼای رـع دقّاری .2

 ةعؼداٌَ پیؼاىّن پی آىغُای پاؿط اصحيانی جاحاؿحغالل و اؿحٍ .3

پژوُف ةَ ـػانیحِای ٌظام یاـحَ و ظالكی (1986)دیّیی، و ىِارىٍغ گياٌَ ُا )اؿحغالنِای ةعؼداٌَ( پؾ آزىّن غيهی اٌحلادی، ىٍظو .4

ىی گیؼٌغ: ارجلای داٌف غهيی و ـٍی، قاىم یاـحً ٌظؼیَ ُا و كّاٌیً زغیغ و گـحؼش ٌظؼیَ  گفحَ ىی قّد کَ ةا اُغاف زیؼ مّرت 

 ُا و كّاٌیً ىّزّد.

غیغ اؿث کَ ةَ ٌّةَ ظّد ورزیغگی پیّؿحَ ای را در ـً کكؿ و کاوش کَ ـؼآیٍغی ُيحؼاز ز ىػؼـحی ُغف امهی پژوُف، ایساد

 (1376)ىیکائیهی،  .ٌحایر جضلیق اؿث ةَ وزّد ىی آورد

ىٍظّر از پژوُف در یک زاىػَ جلّیث و اقاغَ روح ةؼرؿی و جحتع و اةحکار در جيام زىیٍَ ُای غهيی و ـٍی اؿث. از ؿّی دیگؼ 

جّاٌائیِای غهيی و ـٍی کكّر ةَ ىٍظّر جّؿػَ اكحنادی، ازحياغی و ـؼٍُگی ىؤدؼ اؿث و در ىـیؼ رقغ و پیكؼـث  پژوُف در گـحؼش

ىػؼـث غهيی و داٌف ـٍی ةؼای ٌیم ةَ ظّد اجکایی و کيک ةَ اصیاء و گـحؼش ـؼٍُگ غهيی کكّر ٌلف دارد. از زاٌب دیگؼ ظؼـیحِای 

ِای ةانلّه جضلیلاجی دونحِا ؿاىان ىی یاةغ. ةٍاةؼایً ىالصظَ ىی قّد کَ ضؼورت اٌسام جّؿػَ اكحنادی، ازحياغی، مٍػحی و جّاٌایی

جضلیلات و پژوُف در زىیٍَ ُای ىعحهؿ و ؿؼىایَ گػاریِای دونحِا درا ىؼ پژوُف، در واكع ةَ ىػٍای ؿؼازیؼ قغن ظّن ةَ قؼیاٌِای 

 اكحنادی، ازحياغی و ـؼٍُگی زاىػَ اؿث.

اىؼ جضلیق ـػانیحی ةا ةازده ای زودرس ٌیـث و ٌحایر آن ةَ دنیم ىاُیث کار پژوُف در ةهٍغ ىغت  "امّال کَ ىعهب ایً از آگاُی

ةَ دؿث ىی آیغ، اىؼ دؿحؼؿی ةَ ٌحایر ىعهّب و غيهکؼد ىٍاؿب را ةا ىكکالجی ىّازَ ىی ؿازد و ایً در صانی اؿث کَ ؿازىاٌغُی اىّر 

ةَ ظّر کهی پژوُف،  (.1373ن ةَ ٌحایر جضلیق در کّجاه ىغت جٍظیو ىی قّد)كٍتؼی، ةَ گٌَّ ای اؿث کَ ةؼای رؿیغ "پژوُكی ؽانتا

کّقكی ةؼای کكؿ صلایق غهيی و اقاغَ آن در ىیان ىؼدم ةؼای ةِؼه ىٍغی از آن اؿث، اىؼی اؿث کَ ةا گػقث زىان و ُيؼاه ةا پیكؼـث 

ؿی جؼی یاـحَ اؿث. پژوُف ُيّاره ةا زغ و زِغ، قکیتایی، جکٍّنّژی و ةؼوز ىكکالت ـٍی، ازحياغی، اكحنادی و ؿیاؿی اُيیث اؿا

ىعانػَ وؿیع، جؼدیغ غهيی، غالكَ و کاوش پیگیؼ ُيؼاه اؿث. ةؼظی پژوُكِا ىٍسؼ ةَ کكفیات و صم ىـائم الیٍضم كتهی ىی قّد و ةػضی 

 امالح کٍٍغه ٌگؼقِا و ؿاظحار ٌظاىِا و ةاالظؼه ةؼظی رُگكای اُغاف جّؿػَ زاىػَ اؿث.

                                                           
1
.Dewey 
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یق و پژوُف و ىعانػَ زیؼةٍای جّؿػَ و رقغ ازحياغی اؿث. پژوُف راه را ةؼای رقغ ؿؼیػحؼ و پؼقحاب جؼ ـً آوری ةاز ىی جضل

کٍغ. پژوُف ةازوی ىی    کٍغ. ایً ـػانیث اگؼ ةا دكث و ةا ةؼٌاىَ ریؽی مّرت گیؼد، قکاف ةیً کكّرُای ـؼا مٍػحی و در صال جّؿػَ را پؼ

ازحياغی اؿث. در ایً قؼایط ةؼٌاىَ ریؽی در زِث گـحؼده  –زَ ةٍغی و ؿایؼ ظؼح ُا و ةؼٌاىَ ُای اكحنادی ازؼایی ةؼٌاىَ ریؽی ةّد

ضؼورت اؿث. اىا ؿؼىایَ گػاری در اىّر پژوُكی و جضلیلاجی جا صغ قػارُای جکؼاری و ظـحَ کٍٍغه « ةاور ةَ جضلیلات»قغن ـؼٍُگ 

ازحياغی ٌگؼیـحَ ىی قّد و  –چّن چؼخ پٍسو و ىـحػيم ةؼٌاىَ ُای جّؿػَ اكحنادی پیف ىی رود و ةَ ـؼایٍغ جضلیلات در صال صاضؼ 

کؼیيی ـؼٍُگی کكّر جتییً کؼد) –در چٍیً قؼایعی اؿث کَ ةایغ زایگاه جضلیلات و پژوُف را ةَ ٌضّ دكیق و ىؤدؼ در ؿاظحار ازحياغی 

 ،1385.) 

ُایی زهّ اـحاده اٌغ کَ ةَ غهو جّزَ و در زىیٍَ جضلیلات ؿؼىایَ جضلیلات، پایَ و اؿاس پیكؼـث ؽؼب ةّده اؿث. کكّر ىـهياً

از  گػاری ٌيّده اٌغ. در اروپا و اىؼیکا کَ ةَ نضاظ ـٍاوری، پیكؼـحَ اٌغ، پژوُف ُا ُيؽىان و ُيپای جکٍّنّژی زهّ رـحَ اؿث. ةَ ظّر ىذال

در صاـظة رایاٌَ زای ىی دٍُغ. ةَ ظّری کَ ـؼد ىضلق ىی جّاٌغ  رایاٌَ ةؼای جضلیلات اؿحفاده ىی کٍٍغ. جيام کحاةِای کحاةعاٌة غظیو را

کهیَ اظالغات الزم را در ُؼ زىیٍَ ای در کّجاُحؼیً زىان ةَ دؿث آورد. در آٌسا پیكؼـث ـً آوری ىّاٌع را ىؼجفع کؼده اؿث. صلیلث ایً 

 .ىی کٍٍغ اؿث کَ آٌِا ةّدزَ ُای کالٌی ةؼای جضلیق مؼف

اىؼ جضلیق ـػانیحی ةا ةازده ای زودرس ٌیـث و ٌحایر آن ةَ دنیم ىاُیث کار پژوُف در ةهٍغ ىغت  "امّال کَ ىعهب ایً از آگاُی

ةَ دؿث ىی آیغ، اىؼ دؿحؼؿی ةَ ٌحایر ىعهّب و غيهکؼد ىٍاؿب را ةا ىكکالجی ىّازَ ىی ؿازد و ایً در صانی اؿث کَ ؿازىاٌغُی اىّر 

ةَ ظّر کهی پژوُف،  (.1373غن ةَ ٌحایر جضلیق در کّجاه ىغت جٍظیو ىی قّد)كٍتؼی، ةَ گٌَّ ای اؿث کَ ةؼای رؿی "پژوُكی ؽانتا

کّقكی ةؼای کكؿ صلایق غهيی و اقاغَ آن در ىیان ىؼدم ةؼای ةِؼه ىٍغی از آن اؿث، اىؼی اؿث کَ ةا گػقث زىان و ُيؼاه ةا پیكؼـث 

اؿی جؼی یاـحَ اؿث. پژوُف ُيّاره ةا زغ و زِغ، قکیتایی، جکٍّنّژی و ةؼوز ىكکالت ـٍی، ازحياغی، اكحنادی و ؿیاؿی اُيیث اؿ

ىعانػَ وؿیع، جؼدیغ غهيی، غالكَ و کاوش پیگیؼ ُيؼاه اؿث. ةؼظی پژوُكِا ىٍسؼ ةَ کكفیات و صم ىـائم الیٍضم كتهی ىی قّد و ةػضی 

 امالح کٍٍغه ٌگؼقِا و ؿاظحار ٌظاىِا و ةاالظؼه ةؼظی رُگكای اُغاف جّؿػَ زاىػَ اؿث.

لیق و پژوُف و ىعانػَ زیؼةٍای جّؿػَ و رقغ ازحياغی اؿث. پژوُف راه را ةؼای رقغ ؿؼیػحؼ و پؼقحاب جؼ ـً آوری ةاز ىی جض

کٍغ. پژوُف ةازوی ىی    کٍغ. ایً ـػانیث اگؼ ةا دكث و ةا ةؼٌاىَ ریؽی مّرت گیؼد، قکاف ةیً کكّرُای ـؼا مٍػحی و در صال جّؿػَ را پؼ

ازحياغی اؿث. در ایً قؼایط ةؼٌاىَ ریؽی در زِث گـحؼده  –دزَ ةٍغی و ؿایؼ ظؼح ُا و ةؼٌاىَ ُای اكحنادی ازؼایی ةؼٌاىَ ریؽی ةّ

ضؼورت اؿث. اىا ؿؼىایَ گػاری در اىّر پژوُكی و جضلیلاجی جا صغ قػارُای جکؼاری و ظـحَ کٍٍغه « ةاور ةَ جضلیلات»قغن ـؼٍُگ 

ازحياغی ٌگؼیـحَ ىی قّد و  –چّن چؼخ پٍسو و ىـحػيم ةؼٌاىَ ُای جّؿػَ اكحنادی  پیف ىی رود و ةَ ـؼایٍغ جضلیلات در صال صاضؼ

کؼیيی ـؼٍُگی کكّر جتییً کؼد) –در چٍیً قؼایعی اؿث کَ ةایغ زایگاه جضلیلات و پژوُف را ةَ ٌضّ دكیق و ىؤدؼ در ؿاظحار ازحياغی 

 ،1385.) 

رُایی زهّ اـحاده اٌغ کَ ةَ غهو جّزَ و در زىیٍَ جضلیلات ؿؼىایَ جضلیلات، پایَ و اؿاس پیكؼـث ؽؼب ةّده اؿث. کكّ ىـهياً

از  گػاری ٌيّده اٌغ. در اروپا و اىؼیکا کَ ةَ نضاظ ـٍاوری، پیكؼـحَ اٌغ، پژوُف ُا ُيؽىان و ُيپای جکٍّنّژی زهّ رـحَ اؿث. ةَ ظّر ىذال

ا در صاـظة رایاٌَ زای ىی دٍُغ. ةَ ظّری کَ ـؼد ىضلق ىی جّاٌغ رایاٌَ ةؼای جضلیلات اؿحفاده ىی کٍٍغ. جيام کحاةِای کحاةعاٌة غظیو ر

کهیَ اظالغات الزم را در ُؼ زىیٍَ ای در کّجاُحؼیً زىان ةَ دؿث آورد. در آٌسا پیكؼـث ـً آوری ىّاٌع را ىؼجفع کؼده اؿث. صلیلث ایً 

 .ىی کٍٍغ اؿث کَ آٌِا ةّدزَ ُای کالٌی ةؼای جضلیق مؼف

 

 بیبن مسئلٍ
 کكّرُای جا اٌگهیؾ آىؼیکا، جا چیً از اؿث؛ ؿاظحَ زِاٌی و ٌاپػیؼ ازحٍاب اىؼی آىّزقی امالصات اىؼوز، دٌیای در ّالتجض روٌغ

 انگّی پژوُی درس. قّد ىی دیغه آىّزش در جضّل قّق زا ُيَ ژاپً، و زٍّةی آـؼیلای کكّرُای و اكیاٌّؿیَ جا ـارس ظهیر ی صّزه

 ـؼٍُگ گـحؼش ةَ غيم در و اؿث ىغرؿَ در یادگیؼی ـؼٍُگ گـحؼش ةَ غيم در و اؿث ىغرؿَ در ىػهيان ای صؼـَ پؼورش ژاپٍی

 و ةازةیٍی ةَ دٍُغ، ارجلا را ظّد ای صؼـَ داٌف ةیاىّزٌغ، یکغیگؼ از ىػهيان جا آورد ىی ـؼاُو را ىضیعی و رؿاٌغ ىی یاری ىغرؿَ در یادگیؼی

 ـؼایٍغ در ىػهيان. کٍٍغ جّزَ آىّزان داٌف ةا جػاىم ی ٌضّه و ٌیازُا ةَ پیف از ةیف و غةپؼدازٌ ظّد جؼةیحی و آىّزقی رـحار در ةازاٌغیكی

 آىّزش ةِـازی و یکغیگؼ از آىّظحً درس، کالس در ادؼةعف جػاىم ؿازىاٌغُی ةؼای ؽٍی ُای ـؼمث آىّزان داٌف ةا ُيؼاه پژوُی درس

 .(ؿؼکارآراٌی.)آورٌغ ىی دؿث ةَ ىػهو و آىّزان داٌف انىی جػاىم ةِتّد ظؼیق از ةّیژه ظّد ای صؼـَ قؼایط ةا ىحٍاؿب

 از چكيگیؼی پیكؼـث کكّرُا ةػضی ٌغاقحٍغ ریاضی در ظّةی غيهکؼد ایؼان آىّزان داٌف کَ درصانی دُغ ىی ٌكان جیيؽ ٌحایر

 دُغ ىی ٌكان کكّرُا ایً از ادیجػغ ُای کالس روی قغه اٌسام ویغئّیی ُای ةؼرؿی. اؿث ژاپً کكّرُا ایً زيهَ از اٌغ داده ٌكان ظّدقان
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. ةاقغ ىی جغریؾ ىحفاوت روش غّاىم، ایً زيهَ از اٌغ؛ دظیم آىّزان داٌف جضنیهی پیكؼـث در وؿیع ُای جفاوت ایساد در زیادی غّاىم کَ

 انگّی چٍغیً ازؼای ی یسٌَح ظّریکَ ةَ ةالقغ، ىی کكّرُا ؿایؼ از ىسؽا کيال کكّر ایً در جغریؾ ـؼایٍغ کَ ةّد آن ایً از صاکی ُا ةؼرؿی

 ةَ کارکؼدُایی کَ ةاقغ  ىی کكّر ایً آىّزقی ؿیـحو در جفاوت از ٌاقی ةّدن ظاص ایً. ةّد ـؼد ىٍضنؼةَ کاىال کكّر ایً در جغریؾ

 .اؿث آورده ارىؾان ةَ کكّرُا ؿایؼ از ةاالجؼ و ةِحؼ ىؼاجب

 غهّم و ریاضی زِاٌی ىعانػات ٌحایر در آىّزان داٌف غيهکؼد تجفاو ةَ کكّرُا روی ةؼ گؼـحَ اٌسام جعتیلی ىعانػات ةؼرؿی در

 کَ گٌَّ ایً ةَ اؿث آىغه دؿث ةَ آنيان و ژاپً آىؼیکا، کكّر ؿَ ُای کالس روی ةؼ ویغئّیی ىعانػَ و ةؼرؿی ةا جفاوجِا ایً کَ قغه ىّازَ

 ةَ ىِو ُای پاؿط آىّزان، داٌف نیؿجکا درؿی، کحب ىکيم، درؿی ىّاد ةا کكّر3 درس کالس ی ىا7َُ ٌظؼگؼـحً زیؼ ضيً

 از صاکی قغه کـب ٌحایر صامهَ، اظالغات و ـیهو ةؼروی ظاص ـؼایٍغی ظی ان از پؾ. قغ آوری زيع ٌیؽ قغه ظؼاصی ُای ٌاىَ پؼؿف

 اـؽایف و سیجغری ةِـازی کَ اٌغ داده جؼجیب را ٌظاىی ژاپً آىّزش ىـئّالن ىذال ظّر ةَ ةّد، کكّرُا ایً جغریؾ انگُّای در جفاوت

 جتغیم زِان در ؽانتی رویکؼد ةَ رویکؼد ایً ان از پؾ و داقث كؼار پژوُی درس ٌظام، ایً كهب در. قّد ىی ٌاقی زىان ظّل در را ادؼةعكی

 .قغ

 درس پژيَی چیست ؟

. اؿث یاـحَ ػَجّؿ و ىعؼح ژاپً اةحغایی ىغارس درون از کَ ، اؿث ىػهيان ای صؼـَ داٌف ی جّؿػَ ةؼای رویکؼدی پژوُی درس 

صضّر در گؼوه ُای کّچک ةا جكؼیک ىـاغی و ةا قؼکث در زهـات ُو اٌغیكی پیؼاىّن اُغاف و ىضحّای  ةا ىػهيان ، رویکؼد ایً در

 ای صؼـَ رقغ ةؼای ـؼمحی ، آن ٌلغ و ةؼٌاىَ ازؼای ی ىكاُغه ةا دروس ، ةَ یک ةؼٌاىَ ی ىلغىاجی ةؼای جغریؾ دؿث ىی یاةٍغ، ؿپؾ 

اد ىی گیؼٌغ کَ چگٌَّ از یکغیگؼ ةیاىّزٌغ و در جسارب آىّزقی و جؼةیحی یکغیگؼ ی پژوُی، درس ظؼیق از ىػهيان. ؿازٌغ ىی ىِیا ظّد

َ ؿِیو قٌّغ. آٌِا ةغیً جؼجیب ىی جّاٌٍغ ةا ةازاٌغیكی در رـحارُای آىّزقی ظّد، راه ُای ةِحؼی ةؼای جغریؾ ةیاةٍغ و ةَ جّنیغ داٌف صؼـ

 ( . 123،  1388کی ، ای ةپؼدازٌغ. ) ؿا

ىكاُغه و  درس پژوُی رویکؼدی ةؼای جّؿػَ ی صؼـَ ای اؿث کَ ظی آن ىػهيان ةا یکغیگؼ در زِث جغویً ظؼح درس، ازؼا،

جضهیم ٌحایر آن در زِث ةِتّد یادگیؼی داٌف آىّزان ُيکاری و ىكارکث ىی ٌيایٍغ. درس پژوُی یک جيؼیً جّؿػَ ی صؼـَ ای ىی 

آن جكؼیک ىـاغی و ُيکاری ىی کٍٍغ جا یک ظؼح درؿی را جِیَ و ازؼا ٌيّده و درس را ةَ ىٍظّر زيع آوری داده  ةاقغ کَ ىػهيان در

ُای ىؼةّط ةَ یادگیؼی داٌف آىّزان ىكاُغه ٌيّده و ایً ىكاُغات را در زِث ةِتّد و امالح درس ظّد ةَ کار گیؼٌغ. ایً ـؼایٍغی اؿث 

چیؽُای ةیكحؼی در ىّرد جکانیؿ یادگیؼی ىّدؼ ةیاىّزٌغ کَ ىٍحر ةَ پیاىغُای یادگیؼی ةِتّد یاـحَ کَ دةیؼان در آن درگیؼ ىی قٌّغ جا 

 (. 11، جؼزيَ ی ؿاکی و ىغٌی ،  1389ةؼای داٌف آىّزان ىی قّد ) اؿحیپاٌک ، اپم ، نیٌّگ ، جّرٌؼىاٌگان ، ىیحكم ، 

ی ةؼای جّنیغ داٌف صؼـَ ای در ىغرؿَ اؿث و ةَ ىػهيان ـؼمث درس پژوُی انگّیی ةؼای ةِـازی جّاٌایی صؼـَ ای ىػهيان و روق

ىی دُغ جا رواةط ظّد را ةا یکغیگؼ و ةا داٌف آىّزان ةِتّد ةعكٍغ و ةَ ُيکاری ةا پژوُكگؼان آىّزقی ةؼای صيایث ؿیـحياجیک از جفکؼ 

(. ایً ىغل پژوُف در کالس درس غيال  56،  1389، اٌحلادی، ةازةیٍی و ةازاٌغیكی در اٌغیكَ و غيم آىّزقی جكّیق قٌّغ ) ؿؼکار آراٌی 

ةؼ چؼظَ ی یادگیؼی گؼوُی، کیفی، ىكارکحی و ىغاوم کارگؽاران آىّزقی قاىم ىؼاصم پٍسگاٌَ ) جتییً ىـانَ ، ظؼاصی ، غيم ، 

ُف در کالس درس را ةازاٌغیكی و یادگیؼی ( اؿحّار اؿث. اةحغا ىػهيان ىـائم آىّزقی ىغرؿَ را ةؼرؿی ىی کٍٍغ و پؼؿف ُای پژو

جتییً ىی کٍٍغ. ؿپؾ ظؼصی ةؼای اٌسام دادن پژوُف ىكارکحی ظّد پیكٍِاد ىی کٍٍغ. آٌگاه آن را ةَ ازؼا ىی گػارٌغ . ؿپؾ ةَ ارزیاةی 

و در غيم، و ةازةیٍی ـؼایٍغ غيم اٌسام قغه ىی پؼدازٌغ. در ایً ـؼایٍغ، یادگیؼی ىػهيان از یکغیگؼ ةَ مّرت ىكارکحی ؿازىاٌغُی ىی قّد 

)  یاةغ ىی اـؽایف ىـحيؼ و  [1ظؼـیث ىغارس ةؼای جّنیغ و ةَ کارگیؼی داٌف صؼـَ ای در ىغرؿَ و گـحؼش اىکان جؾییؼ ظّد پایغار]

 (. 40 ، ىٍتع ُيان

یک در ىعانػَ ی درس ) درس پژوُی ( ، گؼوه ُای ىػهيان ةَ ظّر ىٍظو ةَ ىغت ظّالٌی زهـَ جكکیم ىی دٍُغ. ) از چٍغ ىاه جا 

ؿال ( و روی ظؼاصی ، ازؼا ، ارزقیاةی و ةِتّد یک یا چٍغ پژوُف در کالس درس کار ىی کٍٍغ. ىعانػَ ی درس ) درس پژوُی ( ةا 

اؿحفاده از ُيَ ی قاظل ُا در ةیً ىػهيان ژاپٍی ةـیار ىضتّب اؿث و ارزش ةاالیی دارد. ایً روش رکً امهی ـؼایٍغ ةِتّد ىغارس اؿث. 

س )درس پژوُی ( ؿاده اؿث : اگؼ ىی ظّاُیغ آىّزش را ةِتّد ةعكیغ ادؼةعف جؼیً زا ةؼای چٍیً کاری کالس ىٍعق ىعانػَ ی در

 ( 119، جؼزيَ ی ؿؼکارآراٌی و ىلغم ،  1390درس اؿث ) اؿحیگهؼ و ُیتؼت ، 

ةَ وؿیهَ ی جػاىم در  ؿؼکارآراٌی ، درس پژوُی را ةَ غٍّان رویکؼدی از آىّزش ضيً ظغىث ىػهيان در ىغرؿَ ىعؼح ىی کٍغ کَ

چِار صّزه ) ىػهيان ةا ظّدقان ، ىػهيان ةا ىػهيان ، ىػهيان و داٌف آىّزان و ىػهيان و وانغیً ( ةَ ةِتّد ـؼایٍغ یاددُی ــ یادگیؼی 

 (. 1387، ةَ ٌلم از ظاکتاز و ىّؿی پّر،  2002کيک ىی کٍغ ) ؿؼکارآراٌی و ىاجّةا، 
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صؼـَ ای ىػهيان در ژاپً اؿث. ُغف آن ةِتّد ىـحيؼ جغریؾ )آىّزش( اؿث ةَ گٌَّ ای کَ درس پژوُی قکم اونیَ ای از رقغ 

ؼ داٌف آىّزان ةحّاٌٍغ ىعانب ةیكحؼی را ةیاىّزٌغ. جيؼکؽ اونیَ ی آن ٌیؽ ةؼ ٌضّه ی جفکؼ و یادگیؼی داٌف آىّزان اؿث. درس پژوُی ةا ؿای

صؼـَ ای در صیً یاددُی و یادگیؼی ) آىّزش ( مّرت ىی گیؼد. جيؼکؽ آن  اقکال رقغ صؼـَ ای ىحفاوت اؿث، ةَ ایً دنیم کَ پؼورش

جغریؾ اؿث ، ٌَ ىػهيان ، کارکؼدن داٌف آىّزان اؿث ، ٌَ کار داٌف آىّزان. ىالك ؿٍسف در ىّـلیث درس پژوُی یادگیؼی ىػهيان 

 ( 47، ص  1387ٌَ ُغف اونیَ ی آن ) ةعحیاری ،  اؿث ٌَ جّنیغ یک درس. جِیَ دروس ةِحؼ ٌحیسَ ی زاٌتی و داٌّیَ ـؼایٍغ اؿث ، اىا

ىفِّم غيهیاجی درس پژوُی : گؼوُی از ىػهيان ىّضّغی ظاص از ةؼٌاىَ ی درؿی را ةؼىی گؽیٍٍغ ، آن را ةَ غٍّان واصغ کار 

ازؼا و دیگؼان در زِث ٌیم ةَ ظؼاصی ، ازؼا و ارزقیاةی ىی کٍٍغ و از ىضنّل آن در جغریؾ ةِحؼ اؿحفاده ىی ةؼٌغ. یکی از اغضاء ةؼٌاىَ را 

 انگّیی ىكحؼك آن را ٌلغ و امالح ىی کٍٍغ.

 پؼورش آیغ ىی قيار ةَ ـؼٍُگیان داٌكگاه ٌیؽ و پؼورش و آىّزش امّل و ىكی ظط زؽء و قّد ىی جّزَ ةـیار ةغان اىؼوزه آٌچَ

 اىؼ ایً رودو ىی پیف قغن ةّىی ؿيث ةَ اىؼوز پؼورش و آىّزش چؼاکَ اؿث؛ ةّىی داٌف جّنیغ و جغریؾ اىؼ در پژوٍُغه و ـکّر ىػهو

 و آىّزش زغیغ ٌـم ٌیازُای ُيچٍیً و ةٍیادیً جضّل ؿٍغ آٌچَ آن، ضيً در کَ کٍٍغ صؼکث ؿيحی ةَ کَ ٌيایغ ىی ىـحهؽم را ىػهيان

 اؿث داده پؾ آىّزش ٌظؼ از پیكؼـحَ کكّرُای در را ظّد اىحضان کَ پژوُی درس رو ایً از. یاةغ جضلق اؿث ایؼان آىّزقی ٌظام و پؼورش

 جضّل ؿٍغ در قغه ىعؼح اٌحظارات جضلق درزِث گاىی پژوُی، درس ةؼای ةّىی ىغل ی ارائَ ةا جا ةؼآٌیو پژوُف ایً در ىا و قغه ةؼگؽیغه

 .ةؼداریو گام جّؿػَ اٌغاز چكو ؿٍغ و  ةؼٌاىَ ٌیؽ و ةٍیادیً

ُای ٌیؽ  ُایی ىكاةَ آن در ؿایؼ  ٌظام داٌٍغ، گؼچَ روش ػهيان ژاپٍی ىیی کٌٍّی غيغجا ىٍحـب ةَ ى درس پژوُی را ةَ قکم و رویَ

(. اگؼچَ آىّزش ضيً ظغىث ىػهيان در 2008گؼدد)ـؼٌاٌغز،  ىی ىیالدی ةؼ 1900ی آن در ژاپً ةَ كتم از ؿال  گؽارش قغه اؿث اىا ؿاةلَ

ىیالدی گؽارش قغه  1960ی پژوُی در اواؿط دَُ ا درسىیالدی ىعؼح ةّده اؿث اىا اٌغیكَ جهفیق آن ة 1960ی  ىغرؿَ از اوایم دَُ

گػاران آىّزقی ژاپً ىّرد جّزَ كؼار گؼـث. ةا وزّد صيایث و جكّیق دونث ژاپً،  ُای ىؼدىی، ده ؿال ةػغ جّؿط ؿیاؿث اؿث. ایً جالش

ُای  ؾ یکغیگؼ اؿث، در صغود ؿالی جغری گؼدیغ.چٍیً پژوُكی کَ قاىم ىكاُغه اؿحفاده از ایً رویکؼد، ـػانیحی داوظهتاٌَ جهلی ىی

زی ةَ ىػهيان اةحغایی ژاپٍی در داٌكگاه ؿکّةا ارائَ گؼدیغ و در آن ىػهيان را ةا روش جغریؾ ةَ ؿتک  یػٍی در قؼوع ؿهعٍث ىی 1870

ّد و زی جٍِا روش جغریؾ در ژاپً روش جغریؾ ظنّمی) ىػهو ؿؼظاٌَ( ة کؼدٌغ، چؼاکَ در دوران كتم از ىی ؿعٍؼاٌی آقٍا ىی

ُای جغریؾ ةَ ىػهيان ظّد ىػؼـی کٍٍغ. ایً  ُای زغیغی را ةؼای ةِتّد ؿتک جؼروش کؼدٌغ جا ُؼچَ ؿؼیع ىؼدان ژاپٍی جالش ىی دونث

 ( 1392ی جغریؾ ىٍسؼ قغ.) ؿاکی،  ی ژاپٍی ةؼای پژوُف درةاره ُا پؾ از گػقث ةیف از مغؿال ىٍسؼ ةَ جّزَ ةَ یک قیّه جالش

 گـحؼش ةَ غيم در و اؿث ىغرؿَ در ىػهيان ای صؼـَ پؼورش ژاپٍی انگّی پژوُی درس کَ کٍٍغ ىی یانة ،(2009)نّئیؾ و پؼی

 ، دٍُغ ارجلا را ظّد ای صؼـَ داٌف ةیاىّزٌغ، یکغیگؼ از ىػهيان جا ؿازد ىی ـؼاُو را ىضیعی و رؿاٌغ، ىی یاری ىغرؿَ در یادگیؼی ـؼٍُگ

 .کٍٍغ جّزَ آىّزان داٌف ةا جػاىم ٌضّه و ٌیازُا ةَ پیف از ةیف و ةپؼدازٌغ ظّد جؼةیحی و آىّزقی رـحار در ةازاٌغیكی و ةازةیٍی ةَ
 ىغاوم ةازةیٍی غيهی انگّی پژوُی ةیان ىی کٍٍغ، درس ؿازی جّاٌيٍغ ةؼای انگّیی: پژوُی ؿؼ کار آراٌی در ىلانَ ای ةا غٍّان درس

 قّد. درس ىی ىضـّب ىغرؿَ در آىّزش ىـحيؼ ةِتّد ىّدؼةؼای انگّیی و آىّزقی کارگؽاران غيم ىكارکحی ةازاٌغیكی و ذٍُی انگُّای

 ىغرؿَ در ای صؼـَ داٌف جّنیغ و پژوُف گـحؼش ةَ آىّزش، در جضّل کّچک ُای غيم و ُـحَ در پژوُف ٌّیً روش ىذاةَ ةَ پژوُی

( ُا یاـحَ جؼویر و یادگیؼی ةازاٌغیكی، و ةازةیٍی ازؼا، ةؼٌاىَ، جغویً) ىـحيؼ ؿازی ةَ و گؼوُی یادگیؼی ةؼ ـؼایٍغ غالوه ةَ. کٍغ ىی کيک

 .آورد ىی ـؼاُو را یکغیگؼ ُای جسؼةَ در آىّزقی کارگؽاران قغن ؿِیو ةؼای ـؼمحی و ىتحٍی اؿث
 جؼویر و در غيم جغریؾ ةِتّد دیگؼ، یک از یادگیؼی ةَ كادر را ىػهيان ةازاٌغیكی، و غيم ظؼاصی، ىكارکحی و گؼوُی کیفی، ـؼایٍغ

داٌف  ةا را ظّد رواةط و را ارجلا ظّد صؼـِای ُای جّاٌایی جا ىیغُغ ـؼمث ىػهيان ةَ ـػانیحِا ایً ُيچٍیً. ىیکٍغ ؿازىاٌی گیؼییاد

 را ىػهيان پژوُی درس ىیغُغ، ٌكان... و ؿٍگاپّر، ىانؽی ژاپً، ایؼان، در پژوُی درس ازؼای در ٌگارٌغه ُای پژوُف. ةعكٍغ ةِتّد آىّزان

 در ىػهيان ىكارکث ظؼیق از ؿازىاٌی یادگیؼی جؼویر ةؼای ظؼـیث ىغارس اـؽایف ةَ و ؿازد ىی جّاٌيٍغجؼ ظّد ای صؼـَ یؿوظا اٌسام در

 در ةازاٌغیكی و گؼوُی و ـؼدی ُای جسؼةَ و ایغُِا جتادل ادؼةعف، جّنیغ داٌف صؼـِای ىكارکحی، گیؼی جنيیو ظّد، صؼـِای پؼورش

 .رؿاٌغ ىی یاری"ؿازی ةَ داٌف" جّنیغ ةَ ىـحيؼ ظّر ةَ کَ ای یادگیؼٌغه ازحياع زیـؼاُو ؿا ةؼای ذٍُی ُای ـؼض پیف

 كاةهیث جؾییؼ ىغرؿَ، در ىػهيان صؼـِای پؼورش ادؼةعف ىغل غٍّان ةَ پژوُی درس دُغ، ىی ٌكان ؿؼکار آراٌی ُای پژوُف

 ـؼمث درس کالس ىػهيان در ىكارکحی پژوُف غٍّان ةَ پژوُی درس. دارد را ؿازىاٌی یادگیؼی ایساد ةؼای را ىغارس ىضیط و ـؼٍُگ

 دارٌغ، جتضؼ آن در کَ درؿی ىّضّع ؿازىاٌی،زٍـیث، پـث ىّكػیث، از ٌظؼ مؼف آىّزقی کارگؽارن ةَ جا ىیآورد ـؼاُو را یادگیؼی ُای

 چٍغ ةضذِای جؼویر ىكارکحی، ؼییادگی و گؼوُی ةا ةؼٌاىَ ریؽی و ةپؼدازٌغ، آىّزقی جسؼةَ جتادل یکغیگؼةَ ةا...  و ظغىث وؿٍّات ؿً

 و آىّزش یػٍی جؼةیث اؿاؿی ُای کاٌّن ةِـازی ةَ ظّد، روزىؼه غيم قیّه ُای و ذٍُی انگُّای در ةازاٌغیكی و صؼـَ ای زاٌتَ
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 ةؼای آٌِا ةَ رؿاٌغن یاری ةؼای ىػهيان ؿازی جّاٌيٍغ ـؼایٍغُای جؼیً ادؼةعف از یکی ایً. جّنیغ کٍٍغ ؿازی ةَ داٌف و ةپؼدازٌغ یادگیؼی

 .اؿث ذٍُی ُای ـؼض پیف اـکٍغن آـحاب ةَ و اٌحلادی، جفکؼ و ظالكیث جؼویر جؾییؼ، از جؼس ةؼ صیً غيم، ؽهتَ یادگیؼی

 جغریؾ ةؼای ىّضّغی داٌف ةا داٌف پغاگّژی ٍُؼىٍغاٌَ جؼکیب ةؼگیؼٌغه در کَ آىّزقی ىضحّای داٌف پژوُی، درس ازؼای ةا

 (.2103 )دیپایپ،. ىییاةغ جّؿػَ یگاٌَ ای ظؼز ةَ اؿث، ةّىی طقؼای گؼـحً ٌظؼ در ةا ىؤدؼ

 

 یطیىٍ تحقیقپ
( از زيهَ کـاٌی اؿث کَ اواظؼ كؼن ٌّزدُو ىیالدی ىعانػات ظّد را در كهيؼو و ىؼاصم رقغ کّدك آؽاز کؼد 1900)1اؿحاٌهی ُال 

ةؼای رقغ زـيی ، غلهی و غاظفی کّدکان جػییً کٍغو  و ـنم زغیغی را در ایً زىیٍَ ةَ روی پژوُكگؼان گكّد. او ؿػی داقث ىؼاصهی

( آىؼیکایی وژان 1966)2جّاٌاییِای آٌِا را در ُؼ ىؼصهَ ؿٍی ىػهّم ةغارد . کار ىعانػَ ىؼاصم رقغ کّدك ةَ وؿیهَ کـاٌی چّن زؼوم ةؼوٌؼ 

( پژوُف در 1377غؼضَ گؼدیغ . )ىضـً پّر،  ( روان قٍاؿان ٌاىغار ؿّئیـی ، دٌتال قغ و ٌظؼیَ ُایی زغیغ در ایً زىی1966ٍَ) 3پیاژه

ظنّص جفاوجِای ـؼدی و ةؼرؿی ادؼ ورادث و ىضیط در ایً جفاوجِا ، از دیگؼ زىیٍَ ُایی ةّد کَ در اواظؼ كؼن ٌّزدُو ىّرد جّزَ 

مضث و ؿلو ـؼضیَ ُایی  (از زيهَ کـاٌی ةّد کَ ؿػی داقث ةَ ىغد ىعانػَ جتار ٌّاةؼ ،1856)4پژوُكگؼان كؼار گؼـث . ـؼاٌـیؾ گانحً 

هَ را کَ كؼٌِا درةاره جفاوجِای ـؼدی ىعؼح ةّد ، ىّرد جضلیق كؼار دُغ . ةػغُا ةؼرؿی جفاوجِای ـؼدی ةا اؿحفاده از آزىٌِّای ُّش ةَ وؿی

ی در غؼضَ ( و ُيکاراٌف دٌتال گؼدیغ و كهيؼو زغیغ دیگؼ1939( و ؿپؾ نّئیؽ جؼىً)1970) 6( و کحم1905)5کـاٌی چّن آنفؼد ةیٍَ 

 (.1377جضلیلات روان قٍاؿی و آىّزش و پؼورش گكّده قغ . )قؼیفی ،

ىـائم ىؼةّط ةَ آىّظحً و روان قٍاؿی یادگیؼی ، از زيهَ صیعَ ُایی ةّد کَ اوایم كؼن ةیـحو ىیالدی ىّرد جّزَ اـؼادی چّن 

( را ةَ ظّد زهب کؼد . ةاالظؼه ، جضلیق در 1956)8یٍؼ ( كؼار گؼـث و ةػغُا جّزَ پژوُكگؼان دیگؼی چّن اف . ةی اؿک1924) 7دّرٌغایک

ظنّص وضع ىغارس و ةؼرؿی ىـائهی چّن جؼةیث ىػهو ، ىغیؼیث کالس ، روقِای جغریؾ ، جؼك جضنیم و ىؼدودی از دیگؼ ىضّرُایی 

ّد زهب ٌيّد . ةا وكّع دو زٍگ ةّدکَ در اوایم كؼن ةیـحو ، ةَ ویژه در کكّرُای اروپایی و آىؼیکایی، جّزَ ىـؤوالن آىّزقی را ةَ ظ

زِاٌی در اروپا و صغوث ٌاةـاىاٌیِای ـؼاوان ، رکّردی چكو گیؼ در وضع آىّزش و پؼورش کكّرُای درگیؼ زٍگ ایساد قغ . ةَ جتع 

ٍگ دوم چٍیً وضػی جضلیلات آىّزقی ٌیؽ غيغجاً جّؿط داٌكگاُِا و پژوُكگؼان غالكَ ىٍغ دٌتال ىی قغ ، دچار وكفَ گؼدیغ. پؾ از ز

َ ، کكّرُای ىعحهؿ ةَ ىٍظّر زتؼان ٌارؿاییِای زِاٌی و ةؼكؼاری آراىف در زِان و ةَ دٌتال آن پیغایف کكّرُای جازه اؿحلالل یاـح

آىّزقی ، ؿازىان دُی زغیغ ٌظاىِای آىّزقی را وزَِ ُيث ظّد كؼار دادٌغ. در ایً رُگػر ٌعـث کكّرُای ؽؼةی و پؾ کكّرُای در 

ش ، ىؼاکؽ جضلیلاجی صال جّؿػَ جّزِی ظاص ةَ جضلیلات آىّزقی ىتػول داقحٍغ. ةغیً جؼجیب ، کَ در وزارجعاٌَ ُای آىّزش و پؼور

گٌّاگّن ةٍیان ٌِادٌغ و ةغیً ؿان ، پژوُكِای آىّزقی را کَ جا كتم از آن زٍتَ ـؼدی داقث و یا در اٌضنار داٌكگاُِا ةّد ، ٌِادیٍَ 

 (.1377کؼدٌغ)ىضـً پّر،

ظؽاٌَ رایاٌَ ای )ةاٌک  پژوُف ُای آىّزقی در وزارت آىّزش و پؼورش ایؼان پیكیٍَ جارظی چٍغان دور و دراز ٌغارٌغ. ةَ گّاُی

ةَ اظالغاجی غهّم جؼةیحی ( کارُای پژوُكی آؽازیً ، پایان ٌاىَ ُای دوره ُای کارقٍاؿی ارقغ در روان قٍاؿی ةّده اٌغ کَ جاریط چاپ آٌِا 

َ ، ٌعـحیً اٌگكث قيار ةّده اؿث . ةَ اؿحٍاد ةَ ُيیً ظؽاٌ 1339-43ةؼىی گؼدد ، و قيار آن ُا درُؼ یک از ؿال ُای  1339ؿال 

زِف چكو گیؼی  1344ةّده اؿث. قيار کارُای چاپ قغه از ؿال ـّق ٌـتث ةَ  1343کارُای اٌسام قغه در آىّزش و پؼورش در ؿال 

ـؼاز و ٌكیب ُایی ةَ ظّد دیغه اؿث  1344ؿٍغ اـؽایف پیغا کؼده اؿث . ىیؽان ؿٍغُای چاپ قغ . در ؿانِای پؾ از  38ةَ  8داقحَ و از 

ةا جكکیم  1368ؿٍغ ، ونی از ؿال  78یػٍی  1367ُيان ةّده کَ در ؿال  1348ای کَ قيار ؿٍغُای چاپ قغه در ؿال ، ةَ گٌَّ 

ؿٍغ ىی رؿغ و در  108قّرای جضلیلات وزارت آىّزش و پؼورش و ةَ جتع آن قّرای جضلیلات اؿحاٌِا ایً روٌغ رو ةَ اـؽایف ةّده و ةَ 

پژوُف  3000و ایٍک ىیؽان پژوُكِای اٌسام قغه در ؿعش وزارت آىّزش و پؼورش ةَ ةیف از  یاةغ ىی ؿٍغ اـؽایف 420ةَ  1372ؿال 
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، دَُ ایساد ٌِادُای پژوُكی در  60ىی رؿغ کَ یکی از پیاىغُای پغیغ آىغن ٌظام جضلیلاجی در وزارت آىّزش و پؼورش اؿث . دَُ 

 (.1373)ؿاکی ، ث ُای پژوُكی در ایً وزارجعاٌَ ةَ قيار آورد. را ىی جّان دَُ ؿاىان ـػانی 70وزارت آىّزش و پؼورش ةّد و دَُ 

( در پژوُف جضث غٍّان ةؼرؿی ىضغودیث ُا و ىّاٌع پژوُكگؼی دةیؼان کَ ةا روش جّمیفی پیيایكی ةؼ روی 1385ظؼظان )

ی ، آىّزقی ، ؿازىاٌی و ـؼدی از ٌفؼ دةیؼان زن وىؼد و ةَ کيک پؼؿكٍاىَ اٌسام داد دریاـث: پٍر غاىم اكحنادی، ازحياغی و ـؼٍُگ 150

 زيهَ ىّاٌع اٌسام پژوُف جّؿط ىػهيان ىضـّب ىی قٌّغ.

( در پژوُكی ةا غٍّان  غّاىم ىّدؼ ةؼ جّؿػَ پژوُف در جؼةیث ةغٌی وزارت آىّزش و پؼورش زيِّری اؿالىی ایؼان ، 1389غهو )

غاىم  وزّد كّاٌیً  و ىلؼرات  اداری، و ؿازىاٌی غّاىم ىیان دریاـث : ازپیيایكی و ةا اؿحفاده از پؼؿكٍاىَ  اٌسام داد  -کَ ةا روش جّمیفی

 صق ةا ىحٍاؿب انحضلیق صق ىیؽان وىانی اـؽایف اىکاٌاجی غّاىم ىیان از قغه و اٌسام ُای پژوُف از ىـحيؼ و امّنی زاىع ةؼای صيایث

 چگٌّگی ةا پؼورش و آىّزش ةغٌی جؼةیث پژوُكگؼان یجعننی غاىم آقٍای و ای صؼـَ غّاىم ىیان از و پؼورش و آىّزش در انحغریؾ

جؼةیث  ىاُؼ پژوُكگؼان ازحياغی، غاىم  جؼةیث و ـؼدی غّاىم ىیان از ةاالظؼه آزىایكگاُی و و رؿاٌی اظالع پژوُكی، اىکاٌات از اؿحفاده

 .ةاقٍغ ىی پؼورش و آىّزش ةغٌی جؼةیث در پژوُكی ُای ـػانیث جّؿػَ غّاىم ةغٌی در داٌكگاه ُای کكّر ىؤدؼجؼیً

( در پژوُكی ةا غٍّان اىکان ؿٍسی ازؼای ةؼٌاىَ ریؽی درؿی ىغرؿَ ىضّردر دةیؼؿحاٌِای قِؼ کؼىاٌكاه کَ ةا 1390ادیب ىٍف )

 ٌگؼش کاـی، داٌف دارای ىعاظب ُای کَ گؼوه اؿث آن از ىػهو اٌسام داد دریاـث صاکی 300ىغیؼ و  50پیيایكی ةؼ رو –روش جّمیفی 

 ةؼای ازؼای کؼىاٌكاه، قِؼ ىحّؿعَ ی ىغارس و ىیتاقٍغ ىضّر ىغرؿَ درؿی ریؽی ازؼای ةؼٌاىَ ی زىیٍَ در ٌاکاـی ىِارت و ىحّؿط

 ٌیـحٍغ. ةؼظّردار ىٍاؿب اىکاٌات از ىضّر، ىغرؿَ درؿی ةؼٌاىَ ریؽی

کٍٍغه در ةؼٌاىَ ىػهو  (در پژوُكی ةا غٍّان ةؼرؿی ىلایـَ ای غيهکؼد آىّزقی و جؼةیحی ىػهيان قؼکث1390ىّؿی پیؼی )

ىلایـَ ای ةؼ روی ىػهيان قؼکث  –پژوٍُغه ةا ؿایؼ ىػهيان در ؿَ دوره ی جضنیهی اؿحان اردةیم از دیغگاه ىغیؼان کَ ةا روش غهی 

ىػهو  کٍٍغه در ةؼٌاىَ ىػهو پژوٍُغه ةَ کيک پؼؿكٍاىَ اٌسام گؼـحغریاـث ةیً غيهکؼد آىّزقی و جؼةیحی ىػهيان قؼکث کٍٍغه در ةؼٌاىَ

 پژوٍُغه ةا ؿایؼ ىػهيان جفاوت ىػٍا داری وزّد دارد.

( در ةؼرؿی ةؼٌاىَ ىػهو پژوٍُغه در اؿحان كو و ارایَ ی راُکارُای ادؼ ةعف در زِث جّؿػَ یی کیفی و کيی آن ، 1391ةالؽث )

اٌسام داد دریاـث :ىػهيان ىّاردی را ةَ  ٌفؼ از ىػهيان و ةا اؿحفاده از پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظحَ 400پیيایكی ةؼ روی –کَ ةا روش جّمیفی 

، غٍّان ضؼورت ةؼٌاىَ ی ىػهو پژوٍُغه ىی داٌٍغ کَ ىِيحؼیً آن ُا غتارجٍغ از : ـؼاُو ؿاظحً زىیٍِآگاُی دارٌغ و ةیكحؼیً  ارجلای داٌف 

آگاُی دارٌغ ایً آگاُی در ىّرد اُيیث و  ىِارت و اىکان ةاز آىّزی ىػهيان . ُيچٍیً یاـحَ ُا ٌكان داده کَ ىػهيان از ةؼٌاىَ ىػهو پژوٍُغ

کارةؼد آن اؿث ُيچٍیً ٌكان داد ةؼٌاىَ ىػهو پژوٍُغه دارای ٌلاط ضػفی اؿث کَ ىِيحؼیً آٌِا غتارجٍغ از غغم وزّد قتکَ اظالع رؿاٌی 

ىغرؿَ و جّؿط ىػهيان و درآىّزش و پؼورش. وی ٌلاط كّت اكغام پژوُی را جّزَ ةیكحؼ ةَ ىـایم آىّزقی و جؼةیحی در کالس درس و 

 جالش در راؿحای رـع آٌِا.

( در پژوُكی ةا غٍّان ضؼورت و اىکان پػیؼی درس پژوُی از دیغگاه ىػهيان دوره اةحغایی کَ ةا روش 1392صیغری ؿّرقساٌی )

ؼرؿی درس پژوُی  را ٌفؼ از ىػهيان ةَ کيک پؼؿكٍاىَ اٌسام داد دریاـث : ُيَ ىػهيیً ٌيٌَّ ىّرد ة 276جّمیفی پیيایكی ةؼ روی 

 ٌگػراٌغه اٌغ. ازؼای درس پژوُی ىـحلم از زٍـیث ةّده وىػهيان ةا ؿاةلَ ی کار ةاالجؼ از درس پژوُی ةیكحؼ اؿحفاده ىی کٍٍغ.

( در پژوُكی ةَ ىٍظّر کارةؼد جضلیق جّؿط ىػهيان و ُو ةَ غٍّان اؿحؼاجژی یادگیؼی صؼـَ ای آٌان دریاـث : 2003)9ىؼایث

ٍگ ُای آٌان دارای پیچیغگی ُایی ُـحٍغ اىا پژوُف ىػهيان پحاٌـیم الزم زِث جؾییؼ ـؼُگ ىغارس را داراؿث. ُيچٍیً ىغارس و ـؼُ

رواةط صؼـَ ای و ازحياغی ىیان ىػهيان و داٌكگاُیان کَ ةؼ اؿاس ؿاظحارُا و ـؼآیٍغُای ىّزّد قکم ىی گیؼد، اىؼی ىِو و اؿاؿی اؿث 

 یً رواةط ٌیؽ جؾییؼ و جکاىم پیغا ىی کٍٍغ.و اگؼ پژوُف اداىَ پیغا کٍغ، ا

( در جضلیق ةا غٍّان پژوُف ىػهو ةَ غٍّان یک غادت ـکؼی ، دریاـث : ةیكحؼ ىػهيان در اةحغا ةَ جضلیق ةؼ اؿاس 2006) 10ریچی

اوم پژوُف ُای ىػهيان غالكَ ی قعنی و یا کار درؿی کَ ةؼ ارجتاط ةیً جغریؾ و پژوُف ىػهو جاکیغ دارد ، دؿث ىی زٌٍغ. ةؼای آؽاز جغ

اؿحفاده از ىالكات ُای گؼوُی ىغاوم یا یک ىضلق صؼـَ ای کَ ةا ارایَ ی ىغل ُا و راٍُيایی ، کار را جـِیم ىی کٍغ ةـیار ىّدؼ اؿث. 

ُف ؿیـحياجیک اؿحفاده ی ىـحيؼ از ـؼآیٍغ جضلیق ىػهيا ىٍسؼ ةَ جّؿػَ ی جّاٌایی ُایی از كتیم جفکؼ اٌحلادی ، ىـانَ یاةی، کارةـث پژو

و اقحیاق ةؼای ةِتّد ـؼآیٍغ جغریؾ و یادگیؼی ىی قّد. جّؿػَ ی جسارب صؼـَ ای و جؾییؼ از ظؼیق ـؼآیٍغ جضلیق ، ىؼةیان را ةؼای ظهق 

اٌحلال داٌف درةاره ی جغریؾ و یادگیؼی ، ُياٌٍغ اؿحفاده از داٌف ٌیؼوىٍغ ىی کٍغ. زهب و ىاٌغگارکؼدن ىػهيان در ـؼآیٍغ جضلیق ٌیازىٍغ 

 .از ـؼٍُگ ىػهو ؽیؼ ـػال ةَ ؿيث ىػهو ىكؾّل در کار گؼوُی اؿث

                                                           
9
 Merritt 

10
 Ritchie 
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 دةیؼؿحان ریاضی درس ىّردی ىعانػَ:درس کالس در ریاضی گفحيان ةِـازی ةؼای انگّیی پژوُی ؿؼکار آراٌی در ىلانَ ی  درس

 ىی پؼدازد. درس کالس در ریاضی گفحيان ؿازىاٌغُی ظؼاصی و ٌضّه ویژه ةَ آىّزش ةِـازی در پژوُی درس ٌلف ةؼرؿی قیيا ةَ  ـّکی

 1380 درؿال جِؼان اةحغایی درىغارس را گیؼٌغ، پژوُكی ىی یاد ژاپٍی پژوُی از درس ایؼاٌی ىػهيان آٌچَ ةؼرؿی ةؼای ؿؼکارآراٌی

 ىػهيان ةَ را اظالغات ایً آٌان .داقحٍغ پژوُی درس از جسؼةَ یک اٌسام ةَ زیادی ی غالكَ زهـات درایً کٍٍغه قؼکث ىػهيان.داد اٌسام

 ةَ آىّزان داٌف ازوانغیً كاةم جّزِی جػغاد1383 ازؿال کَ قغ ظاُؼ ٍُگاىی ٌحیسَ.کؼدٌغ ىٍحلم ٌیؽ آىّزان داٌف وانغیً و دیگؼ ىغارس

 صؼـَ ءجّؿػَ درزىیٍَء کَ ةّد زغیغی آىّزش ایؼان، ٌگؼش غؼمَء ةَ پژوُی درس ورود ٌحیسَء ىلغىاجی.پؼداظحٍغ درس دیغارازکالؿِای

 ةـیار روش ایً ؿازی ةّىی نؽوم ةَ درایؼان ظؼح ایً ازؼای چانكِای ةیان ضيً ؿؼکارآراٌی .آىغ ةغؿث غيم و جئّری ىػهيان،در ای

 ٌظؼىی ةَ .داٌٍغ ىی درس درکالس جغریؾ ةِتّد ىـحيؼ رویکؼد را یک پژوُی درس ٌیؽ ایؼاٌی ىغارس :اؿث ىػحلغ وی .کٍغ ىی جأکیغ

 ایؼاٌی ىػهيان ةؼای ـؼمحی پژوُی درس.آورد ىی ـؼاُو پژوُی درس ةؼای ىٍاؿتی درس،ةـحؼ درکالس ىػهيان رکحیىكا پژوُف کَ رؿغ

 رواٌی ـضای کٍٍغ؛ کيک ىكارکحی ظّر ةَ آىّزش ةِتّد ةَ و .ةیاىّزٌغ ودیگؼان ظّد ُای جسؼةَ از کٍٍغ، گفحگّ یکغیگؼ ةا جا آورد ـؼاُو

 ؿؼاؿؼ ىػهيان کَ اؿث روقی ایً کَ اؿث ىػحلغ وی .آورٌغ وزّد ةَ درظّد را یادگیؼی قّق و دٌغآور ـؼاُو ىغرؿَ در کار ةؼای ةِحؼی

 (.1387ةعحیاری، (داد ظّاٍُغ ىذتث آن پاؿعی ةَ دٌیا

 

 ىغل ارائَ دٍُغه

(2004ـؼٌاٌغز)  

 ظؼاصی گؼوُی ظؼح درس .1

 جغریؾ در کالس .2

 ةضخ کؼدن و ىٍػکؾ کؼدن ان در جغریؾ .3

 امالح ظؼح ةؼای جغریؾ .4

 جغریؾ درس ةازٌگؼی قغه یا امالح قغه .5

 اٌحكار جفکؼ ظؼح درس امالح قغه .6

(2014ـّزی)  

 جػییً ُغف .1

 ةؼٌاىَ ریؽی درؿی .2

 جضلیق درؿی .3

 ةضخ پؾ از درس .4

 ةازظّرد .5

(2012ٌازارٌات)  

 جػییً کؼدن ىـانَ .1

 ةؼٌاىَ ریؽی درؿی .2

 جغریؾ درس .3

 ارزیاةی درس و ةازجاب دادن ادؼات آن .4

 جسغیغٌظؼ و امالح درس .5

(2011ّئیؾ )ن  

 ىعانػَ ةؼٌاىَ درؿی و اُغاف ان .1

 ٌلكَ .2

 ُغایث درس پژوُی .3

 ىٍػکؾ کؼدن .4

Inprasitha (2010)  

 ظؼاصی گؼوُی .1

 ىكاُغه گؼوُی .2

 ةازظّرد گؼوُی در جيؼیً و جغریؾ .3
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 11در آىّزش وپؼورش ، از روش پژوُف جؼکیتی درس پژوُیدر ایً پژوُف ةؼای جغویً وازؼای چارچّب پیاده ؿازی انگّی 

اؿحفاده ىی قّد . ىٍعق اؿحفاده از ظؼح  جؼکیتی در پژوُف صاضؼ ایً اؿث کَ ةا جّزَ ةَ اُغاف ، ؿئّاالت وىحؾیؼُای جضلیق، اؿحفاده 

از پژوُف کیفی یا کيی مؼف، ٌيی جّاٌغ پاؿعگّی ؿّاالت پژوُف ةاقغ نػا از ظؼح جضلیق جؼکیتی اؿحفاده ىی قّد. از ؿّی دیگؼ، ظؼح  

ةَ غٍّان   12ی ىحفاوجی دارد کَ در ایً پژوُف ةا جّزَ ةَ اُغاف و ؿئّاالت از ظؼح  جؼکیتی آقیاٌَ ای ىغل ازىایكیجؼکیتی ىغل ُا

قّد. ىٍعق اؿحفاده از ظؼح جؼکیتی آقیاٌَ ای در پژوُف صاضؼ ایً اؿث کَ ىكعل قّد چَ جؼیً ظؼح جضلیق اؿحفاده ىیىٍاؿب

صیً و پؾ از ىغاظهَ  مّرت ىی گیؼد. نػا در ایً ىغل آزىایكی آقیاٌَ ای اةحغا پیف از ورود جؾییؼاجی در جسؼةَ ُای ـؼاگیؼان در پیف، 

ةَ ةعف کيی، جسارب اونیَ ـؼاگیؼان کكؿ قغه و ؿپؾ پیف آزىّن در ةعف کيی ةؼای ىلایـَ اظالغات دو گؼوه آزىایف و گّاه در دوره 

صیً ازؼا، ىسغدا جسارب صاضؼ ـؼاگیؼان کكؿ قغه   و ؿپؾ پؾ ازىّن  ُای ىٍحعب ازؼا ىی گؼدد. ةػغ از اغيال ىحؾیؼ ىـحلم و در

درس ةؼای ىلایـَ اظالغات ٌِایی دو گؼوه در دوره ُای ىٍحعب مّرت ىی گیؼد و ؿپؾ جسارب ٌِایی ـؼاگیؼان در ظنّص ارائَ انگّی 

 ّاُغ گؼـث.و کیفیث، ةضخ و ٌحیسَ گیؼی مّرت ظ کيیکكؿ ىی گؼدد. در ٌِایث ةؼ اؿاس ٌحایر  پژوُی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی آزىایكی روش پژوُف در ؿَ ىؼصهَ ىؼةّط ةَ ةعف کیفی قاىم اؿحعؼاج جسارب یادگیؼٌغگان در صیً و پؾ از ازؼای دوره

پیف از قؼوع آزىایف، در ٍُگام آزىایف و پؾ از آزىایف از ٌّع پغیغارقٍاؿی و روش پژوُف در ةعف کيی از ٌّع ظؼح ُای ٌیيَ 

 پؾ آزىّن ةا گؼوه گّاه ىی ةاقغ. -نآزىایكی پیف آزىّ
 : ، ىكارکث کٍٍغگان و روش اٌحعاب آٌِاآىاری زاىػَ

قِؼکؼد ىی ةاقغ کَ ةا رویکؼد ٌيٌَّ 1زاىػَ آىاری پژوُف صاضؼ در ةعف کيی و کیفی قاىم داٌف آىّزان آىّزقگاه اٌتیا ٌاصیَ 

گؼوه آزىایف و گؼوه گّاه كؼار ىی گیؼٌغ و ُيیً دو گؼوه در ؿَ گیؼی ُغـيٍغ ـؼاگیؼان دو کالس  کَ ةَ قیّه جػییً جنادـی در دو 

  ىؼصهَ کیفی ةَ غٍّان ىكارکث کٍٍغگان ظّاٍُغ ةّد.

 

 پژيَص ابسار
اةؽار پژوُف ةؼای اؿحعؼاج جسارب ـؼاگیؼان ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحار یاـحَ غيیق و ةؼای ؿٍسف ىیؽان اظالغات اونیَ درپیف ازىّن و 

 (ازىّن ظّاُغ ةّد.درس پژوُیاز اغيال ىحؾیؼ ىـحلم)انگّی  ىیؽان ىّـلیث اٌان پؾ

 

 

                                                           
11

. Mixed method 
12

 . Embeded mixed method Dsign-Exprimental model 

 کیفی 

 كتم از ىغاظهَ
 

کیفی در صیً 

 ىغاظهَ

 کیفی 

 پؾ از ىغاظهَ

 

 کمی

 پیص از مذاخلٍ 

 کمی

 پس از مذاخلٍ 

 جفـیؼ

ةؼ اؿاس ٌحایر 

 داده ُای 

 کيی)کیفی(

 

 مذاخلٍ
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 اعتببر یببی دادٌ َب
در ةعف کيی ةؼای ىضاؿتَ روایی آزىّن ازجضهیم گّیَ و ةؼای ىضاؿتَ پایایی آن از ضؼیب انفای کؼوٌتاخ اؿحفاده  قغ. اغحتار داده 

: و ب 13: كاةم كتّل وىػحتؼ ةّدن انؿّزش ٌیؽ از ظؼیق دو جکٍیک ُای  کیفی صامم از جسارب ـؼاگیؼان در كتم، صیً و ةػغ از ازؼای آى

  .اؿحفاده  قغداده ُا  یُيـّ ؿازةا اؿحفاده از  14كاةم اغحياد ةّدن

 

 اجرا ريش
 ةَ ٌظؼ ىی رؿغ ةؼىتٍای اُغاف پژوُف، ىؼاصم زیؼ در پژوُف ظی قّد:

قّد، در ىلاةم در  ،  در گؼوه آزىایكی  دوره ازؼا ىیدرس پژوُیضيً ةؼرؿی ادةیات پژوُف و دؿث یاةی ةَ ىّنفَ ُای انگّی 

، و درس پژوُی( جسارب ـؼاگیؼان از درس پژوُیگؼوه گّاه، ـؼایٍغ آىّزش ةَ ُيان قیّه ؿٍحی ازؼا گؼدد. كتم از ىغاظهَ)ازؼای انگّی 

قّد. ةػغ از اغيال ىحؾیؼ گؼـحَ ىیؿپؾ پیف آزىّن در ةعف کيی ةؼای ىلایـَ اظالغات دو گؼوه آزىایف و گّاه در انگُّای ىٍحعب 

ىـحلم و ةَ غتارت دیگؼ ازؼای آىّزش ةا انگّی جّمیفی، در صیً ازؼا، ىسغداٌ جسارب ـؼاگیؼان کكؿ قغه و ؿپؾ پؾ از اجيام ىغاظهَ) 

جسارب ٌِایی  ازؼای آىّزش ةا دو رویکؼد جّمیفی و ؿٍحی( پؾ آزىّن ةؼای ىلایـَ اظالغات ٌِایی دو گؼوه مّرت ىی گیؼدو ُيچٍیً

گؼدد. پؾ از  زيع آوری داده یادگیؼی ةَ قیّه جّمیفی و ؿٍحی پؾ از اجيام دوره اؿحعؼاج ىی –ـؼاگیؼان در ظنّص ـؼایٍغ یاددُی 

 ُای کيی و کیفی، ٌحایر از جؼکیب داده ُای کيی و کیفی صامم ظّاُغ قغ.

ةػغ از ازؼای دوره، از جضهیم ىضيّن و ةؼای ىیؽان ىّـلیث  در ةعف کیفی ىؼةّط ةَ ىعانػَ جسارب یادگیؼٌغگان در كتم، صیً و

 دوره آىّزقی ةا رویکؼد جّمیفی، ازآزىّن جضهیم واریاٌؾ اؿحفاده گؼدیغ.
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 جمع بىذی يوتیجٍ گیری
 ةؼای جضهیم در ةعف کیفی از جضهیم ىضيّن اؿحفاده گؼدیغ کَ در جضهیم ىضيّن ىّارد زیؼمّرت پػیؼـث:

ی قٍاؿایی، جضهیم وگؽارش ىضاىیً در داظم داده ُاؿث کَ صغاكم ایً روش ىی جّاٌغ ىسيّغَ داده ُا جضهیم ىضيّن، روقی ةؼا

را ةَ جفنیم ؿازىاٌغُی وجّمیؿ ٌيایغ. ةا ایً وزّد، اکذؼ اوكات از ایً ُغف ـؼاجؼ ىی رود وزٍتَ ُای ىعحهؿ ىّضّع پژوُف را جفـیؼىی 

ىؼاصهی اؿث کَ انؽاىا ىؼاصم آن یک ـؼایٍغ ظعی ٌتّده و ةیكحؼ صانث ةازگكحی دارد  (. جضهیم ىضيّن دارای2006ٌيایغ)ةؼاوان وکالرك

کَ ىـحهؽم صؼکث ُایی رو ةَ غلب و زهّ در ؿؼجاؿؼ ىؼاصم جضهیم ىی ةاقغ. ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ آٌکَ غيغه ىضاىیً اؿحعؼاج قغه 

، درٌحیسَ رویکؼدجضهیم کیفی پژوُف صاضؼجضث درةعف ىتاٌی وامّل ىتحٍی ةؼاؿٍادجضّل ةٍیادیً آىّزش وپؼورش ىی ةاقٍغ

جضهیم ىضيّن جػغیم قغه ىتحٍی ةؼجضهیم اؿٍادجضّل ةؼاؿاس رویکؼدُای ؿَ گاٌَ ىفِّم قٍاظحی،روش قٍاظحی،ؿاظحاری ةؼٌاىَ "غٍّان

 ىػؼـی ىی قّد کَ ىؼاصم آن غتارجٍغ از: "درؿی

ی ـؼاگیؼان وؿایؼىٍاةع ىؼجتط ذٍُیث اونیَ ازکهیث ىّضّع ةؼای .ىؼور و ةؼرؿی ىٍاةع پژوُف؛ درایً ىؼصهَ ةؼاؿاس ىناصتَ ُا1

 پژوُكگؼ قکم گؼـث وظتق ٌظؼ ظتؼگان،اؿاجیغوکارقٍاؿان، ىٍاةع كاةم اؿحٍاد و ىؼجتط درـؼایٍغجضهیم کیفی نضاظ گؼدیغه اٌغ.

ياىی ىفاُیو ىؼجتط ةاىّضّع .اؿحٍتاط ىفاُیو وپیام ُای ىؼجتط ازجفـیؼ ىحّن ةؼگؽیغه؛ درایً ىؼصهَ ةَ ىٍظّر کغگػاری ج2

پژوُف ةَ ىٍظّرؿِّنث ةازیاةی وپؼدازش اظالغات، ایساد ىضاىیً ـؼغی و امهی مّرت گؼـث، و درٌِایث جؼؿیو ٌلكَ ىضيّن پژوُف 

سيّغَ گؼدیغ. پؾ ازاجيام کغگػاری داده ُا وىلاةهَ اونیَ آٌِا، ـِؼؿحی از داده ُای ىعحهفی کَ درىیان ى QSR NVIVOوارد ٌؼم اـؽار 

 داده ُا قٍاؿایی قغه جِیَ گؼدیغ

.جتغیم پیاىِای جفـیؼی ةَ ىضاىیً امهی وـؼغی؛ درگام ؿّم ةاىؼور وجغةؼ در پیام ُای اؿحعؼاج قغه درگام كتم جّأم ةاىّردجّزَ 3

ىحٍاؿب اـؽایف  كؼار دادن ىّضّع پژوُف، پیاىِا ظالمَ گؼدیغٌغ وضيً یکـان ؿازی ىسيّغَ ىضاىیً ىكاةَ، ُيگٌّی ىفاُیو ىـحعؼج

 یاـث واىکان قٍاؿایی ىضاىیً ىؼجتط و ُيگّن ـؼاُو گؼدیغ.

.اظحناص غٍاویً ىفِّىی ةَ ىضاىیً امهی و ـؼغی؛ ىؼصهَ ىِو ةػغی ـؼایٍغکغگػاری جعنیل غٍاویً ةؼای ُؼیک از ىفاُیو 4

آٌِا مّرت پػیؼـث،ؿؼاٌسام ىٍسؼةَ جكکیم ىی ةاقغ.ایً ىؼصهَ کَ ةاظی زؼیان رـث وةؼگكحی ةیً ىفاُیو اؿحٍتاظی وىحّن ىؼجتط ةَ 

ىضيّن امهی وـؼغی گؼدیغ.ایً ـؼآیٍغ صامم ىلایـَ ىـحيؼ ىضاىیً وزؼیان رـث وةؼگكحی ىحػغد ةیً آٌِا ةّدکَ صغاكم ُؼیک  33

 ازىضاىیً ُفث ىؼجتَ ىّرد ةؼرؿی كؼارگؼـث.

کَ ةیاٌگؼارجتاط ةیً ىضاىیً امهی ةایکغیگؼ)ةَ  .دتث یادٌّقث ُا؛ درزؼیان کغگػاری ىضاىیً یادداقحِای ٌظؼی وكضایایی5

ىٍظّرایسادارکان امهی وـؼغی انگّپژوُف(،ارجتاط ةیً ىضاىیً ـؼغی ةایکغیگؼ)ةَ ىٍظّرایسادىضاىیً امهی(وارجتاط ةیً ىضاىیً امهی 

 وـؼغی)ةَ ىٍظّرایسادارجتاط ؿهـهَ ىؼاجتی غٍامؼىضاىیً(ةّدٌغ،دتث گؼدیغ.

اىیً امهی وـؼغی؛ ةَ ىٍظّر ةِتّد، جکيیم وامالح ىضاىیً امهی وـؼغی وىفاُیو ىؼجتط)اغحتارؿٍسی .ةِتّدغٍاویً وىضحّای ىض6

ىؼجتَ( ٌظؼات ةؼظی از اؿاجیغ و ماصب ٌظؼان ةَ ویژه درزىیٍَ ىیؽان جّاـق واـحؼاق ةیً 3کیفی ىتحٍی ةؼازياع(،ضيً اؿحفاده از ـً دنفی)

 ىضاىیً قٍاؿایی قغه،اغيال گؼدیغ.

رویکؼدامهی ظتلَ ةٍغی گؼدیغ. نػا ٌلكَ ىفِّىی ٌِایی پژوُف راةاجّزَ ةَ 3گّی ىفِّىی؛ ىضاىیً امهی وـؼغی دركانب .ارائَ ان7

و درك  درس پژوُیجكاةِات وجفاوت ُای ةیً ىضاىیً ـؼغی ىی ةاقغ کَ درکم ٌكان دٍُغه غغم ارجتاط ىٍعلی ةیً انگّی 

 ـؼاگیؼان،رضایث ىٍغی و..ىی ةاقغ

 ُای ىعحهؿ از آزىّن جضهیم واریاٌؾ اؿحفاده قغه اؿث.در پایَ درس پژوُیؽان جفاوت در پیاده ؿازی انگّی ةؼای ةؼرؿی ىی

 
 َبی مختلف(، تعذاد، میبوگیه ي اوحراف معیبر در پبی1ٍجذيل )

 اٌضؼاف ىػیار ىیاٌگیً جػغاد ىحؾیؼ )پایَ جضنیهی(

 4.118 14.12 34 پٍسو

 4.243 16.22 25 قكو

 4.822 15.17 59 زيع
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 َبی مختلف(، آزمًن تحلیل ياریبوس  در پبی2ٍ-4جذيل )

 ىحؾیؼ
ىسيّع 

 ىسػورات

درزَ 

 آزادی

ىیاٌگیً 

 ىسػور

جّان 

 آزىّن

ؿعش 

 ىػٍاداری

ٌحیسَ 

 آزىّن

درس ارائَ انگّی 

در پایَ  پژوُی

 ُای ىعحهؿ

 72.055 2 144.109 درون گؼوُی

3.214 0.044 
جفاوت 

 وزّد دارد
 118 2645.775 ةؼون گؼوُی

22.422 
 120 2789.884 ىسيّع

 
(، ٌحایر آزىّن جضهیم واریاٌؾ را ةؼای ىیؽان 2-4ُای زغول )(، جػغاد، ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىػیار ىحؾیؼُا و داده1ُای زغول )داده

 دُغ.ُای ىعحهؿ را ٌكان ىیدر پایَ درس پژوُیـِو ىكحؼك داٌف آىّزان ازارائَ انگّی 

(، صاکی از آن اؿث کَ، ةیكحؼیً ىیاٌگیً  در پایَ قكو و کيحؼیً ىیاٌگیً ةؼای یادگیؼی  در 1آىار جّمیفی در زغول )ُای داده

 قّد.پایَ پٍسو دیغه ىی

درس (، صاکی از آن اؿث کَ ةیً ـِو ىكحؼك ارائَ انگّی 2ُای آىار اؿحٍتاظی و ٌحایر آزىّن جضهیم واریاٌؾ در زغول )داده

 گؼدد(. گؼدد. )یا ـؼضیَ جضلیق جأییغ ىیةٍاةؼایً ـؼضیَ مفؼ رد ىی 05/0pُای ىعحهؿ جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد. در پایَ پژوُی

 

 مذل مفًُمی
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 بحث يوتیجٍ گیری
ـحَ ةؼاؿاس یاـحَ ُای صامم از پژوُف ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغیو در ةعف کیفی ةا جّزَ ةَ جضهیم ىضيّن ىناصتَ ُای مّرت گؼ

ةا جّزَ ةَ ـِو ىكحؼکكان از ایً انگّ ىی ةاقغ و ُيچٍیً یاـحَ  درس پژوُیداٌف آىّزان ةیكحؼیً جيایهكان ةَ اؿحفاده انگّی جهفیلی از 

درس ،روش درس پژوُیُای صامم از ازىّن جضهیم واریاٌؾ در ةعف کيی ٌیؽ ىّیغ ایً اىؼ ىی ةاقغ ةَ ُيیً ظاظؼ ىتاصذی ٌظیؼ زىان 

(،گؽارش ةَ ظاٌَ،جکؼارپایَ،دروس ازتاری واظحیاری،اىحضان ُياٍُگ،ٌيؼه ىـحيؼ و..اقاره کؼد)كهحاش 6جا1ٌيؼه گػاری) ،ؿیـحوپژوُی

 .(1394وُيکاران،

 درس پژوُیةؼاٌگیعحً و غالكَ ىٍغؿاظحً داٌف آىّزان ةَ درس در ؿایَ رویکؼد ٌظام ىٍغةؼٌاىَ درؿی وىؼاصم ىحّانی اززيهَ 

ث ةَ آىّزش اؿث ٌَ درکيیً ٌكـحً ةؼای ؽاـهگیؼکؼدن داٌف آىّزوىضک زدن اوةا ىػیار آٌچَ ظغى درس پژوُیاؿث.ُغف 

ٌيیغاٌغ.ازؿّی دیگؼ آگاُی ىػهو وداٌف آىّز ازىّدؼةّدن ـػانیث ُاوکّقف ُای آىّزقی ویادگیؼی ىكّكی ةؼای جغاوم ـػانیث ُای 

 درس پژوُی(وکیفی ٌيیحّاٌغُغف ُای ةاالی 20جا0ةَ مّرت کيی)وُیدرس پژیادگیؼی آٌان ةَ قيارىی آیغ.ةٍاةؼایً مؼف ٌحایر -یاددُی

 اؿحفاده کؼد. درس پژوُیةَ غٍّان ىغل  درس پژوُیپیكؼـث جضنیهی را پّقف دُغ.ةٍاةؼایً ىی جّان ازىغل ىفِّىی وانگّی جهفیلی 

 ىغرؿَ در ٌّیٍی ای صؼـَ ـؼٍُگ یجّؿػَ ةَ یادگیؼٌغه، ُایؿازىان غٍّان ةَ ىغارس ةازؿازی ةؼای پژوُی، درس کارگیؼی ةَ

 جفکؼ جؼویر یکغیگؼ، از آىّظحً ىكارکحی، گیؼی جنيیو جؼویر یکغیگؼ، ُای جسؼةَ در قغن ؿِیو ىكارکحی، ُایـػانیث. دُغ ىی یاری

 جؼویر ةؼای ٌَّآوراٌ ُایدرس ظؼح ازؼای و ظؼاصی آىّزقی، رُتؼی ؿازی ةَ ،"امالح از ُؼاس" و یادگیؼی از جؼس ةؼ ؽهتَ اٌحلادی،

 ةَ ةؼای درس کالس در پژوُف ةَ ىؼةّط ُای داده دكیق دتث و یىكاُغه و آىّزانداٌف ٌیاز و اٌغیكَ در جاىم زیـحً، ةؼای آىّظحً

 .اؿث جازه ای صؼـَ ـؼٍُگ غٍامؼ جؼیً ىِو یادگیؼی، و آىّزش ُای ؿتک ؿازی

 ـؼایٍغ در ىػهيان ؿازی جّاٌيٍغ و اؿث ـؼٍُگی اىؼی آىّزش کَ غرؿاٌ ىی یاری ایغه ایً گـحؼش ةَ پژوُی درس جؼویر راُتؼدُا

-ظّد ىغاوم، جؾییؼات و کٍغ ىی جكّیق یکغیگؼ از یادگیؼی ةؼای را ُيگان راُتؼد ایً. قّد ىی ىضلق آىّزقی ؿٍاریُّای جغریسی جؾییؼ

 کَ کٍٍغ ىی پیغا را اصـاس ایً جغریر ةَ ىػهيان ؼةیكح قؼایط ایً در. ٌِغ ىی ةٍیاد درس کالس و ىغرؿَ در را ىضّر-یادگیؼی و پایغاری

 کٍٍغ ىی ةازةیٍی "گیؼٌغ ىی یاد آىّزاٌو داٌف دُو، ىی آىّزش ىً وكحی" کَ را رایر ـؼض پیف ایً و آیٍغ ىی ىغرؿَ ةَ یادگیؼی ةؼای

 ."گیؼٌغ ىی یاد آىّزاٌو داٌف گیؼم، ىی یاد ىً وكحی" کَ رؿغ ىی جازه ةیٍف ایً ةَ جغریر ةَ و

 ٌٍِغ، ىی پیف ةَ گاىی یادگیؼی و آىّزش ؿازی ةَ و آىّزان داٌف ىّدؼ راٍُيایی ظّد، ةیكحؼ ؿازی جّاٌيٍغ ةؼای ُيّاره ىػهيان

 در ادؼةعف انگّیی ىذاةَ ةَ را پژوُی درس کٍغ ىی دغّت آٌِا از ٌگارٌغه. کٍٍغ پیغا آىّزش ؿٍاریُّای در جضّل ةؼای ادؼةعف انگّیی اگؼ

 دغّت ظّد جغریؾ ـؼایٍغ ىكاُغه ةَ را آٌِا ةگكایٍغ، ُيکاران روی ةَ جغریر ةَ را ظّد درس کالس درُای قؼوع ةؼای. ةیازىایٍغ غيم

 ؿِیو جغریؾ ؿازی ةَ ةؼای یکغیگؼ ُای جسؼةَ در و کٍٍغ، گّ و گفث ظّد جغریؾ روش و درس کالس ةاره در آٌِا ةا جغریؾ از پؾ کٍٍغ،

 ةازةیٍی و ازؼا را آن آىّزقی پژوُكگؼان ُيکاری و یکغیگؼ ـػال ىكارکث ةا و کٍٍغ ظؼاصی کیىكحؼ درس ظؼح ةػغ ىؼصهَ در. قٌّغ

 ؿازی ةَ ةَ کَ گیؼیو ىی كؼار ـػانی( یادگیؼی و ةازاٌغیكی، غيم، ظؼاصی، ىـأنَ، جتیً) یادگیؼی چؼظَ در ىا ُيَ جؼجیب ایً ةَ. کٍٍغ

 .رؿاٌغ ىی جؼی روقً اٌغازُای چكو و ةیكحؼ ُای ٍغیجّاٌي ةَ را ىا ُيَ و کٍغ ىی کيک آىّزقی ؿٍاریُّای

درکم انگّی درس پژوُی ظتق ٌظؼ ىػهيان از وضػیث ظّةی ةؼظّردار ٌیـث و انگّی جهفیلی ارائَ قغه ىی جّاٌغ ةـیاری از 

 ىكکالت ازؼایی درس پژوُی و جغریؾ راةؼظؼف ٌيایغ.

 

 پیطىُبدات
 اٌـاٌی ةاُغف ارجلاٌگؼش آ ٌِا ٌـتث ةَ قیّه ُای ؿٍحی/جّمیفیةؼگؽاری دوره ُای آىّزقی جّاٌيٍغ ؿازی ٌیؼوی 
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 .ـؼاُو کٍیو درس پژوُیزىیٍَ ىكارکث ةیكحؼ اونیا/داٌف آىّزان رادر ـؼایٍغ 
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