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 چکیده
 از اةحغایی قكو پایَ وفٍاوری کار کحاب ازؼایی ىكکالت جضهیم و قٍاؿی آؿیب پژوُف ایً از ُغف

 ىؼوری جضهیهی روش از اؿحفاده ةا و ةّده کیفی ٌّع از ىٌانَْ. ةّد  یادگیؼی – یاددُی فؼایٍغ ىٍُؼ

 قؼکث جْغاد ث.اؿ اةحغایی قكو سکال ىْهيان ةا ىناصتَ آوری زيِ اةؽار ث.اؿ قغه اٌسام

. ةاقغ ىی وةعحیاری چِارىضال اؿحان در اةحغایی قكو ی پایَ ىْهيان از ٌفؼ30 ىناصتَ در کٍٍغگان

 آىغه دؿث ةَ وةعحیاری چِارىضال اؿحان اةحغایی قكو پایَ ىْهيان  ةا ىناصتَ ادؼ در کَ جضهیهی از

 آؿیب ایً کَ اؿث قكو پایَ وفٍاوری کار کحاب ازؼای در آؿیب کهی قاظَ 4 وزّد دٍُغه ٌكان

 ُایCD ةَ ىْهيان جسِیؽ ّغم ىسِؽ، ُای کارگاه کيتّد)جسِیؽات و اىکاٌات کيتّد(1؛ قاىم ُا

 فّری گّیی پاؿط و آىّزش زِث ىْحتؼ آىّزقی ُا ؿایث ٌتّد ىغارس، در ةّدزَ کيتّد آىّزقی،

دو ةعف  قاىم ظّد کَ اؿث ىؼةیان و اءاونی(2(. ایٍحؼٌث ٌتّد آىّزان، وداٌف ىْهيان ؿّاالت ةَ

 وؿایم، و اةؽار ظؼیغ ةؼای الزم پّل ٌغاقحً ایٍحؼٌث، و رایاٌَ ةَ ٌـتث ىٍفی ٌگؼش)اونیاءاؿث: 

 اُيیث ةی کافی، داٌف و ىِارت ٌغاقحً)ىؼةیان و( فؼزٌغاٌكان فؼاگیؼی ىیؽان ةَ ٌغادن اُيیث

 درؿی کحاب(3ا(. ُ کالس ؿایؼ ةَ اوریوفٍ و کار کالس زىان دادن اظحناص درس، ایً داٌـحً

 ىكکالت چاپی، ىكکالت جناویؼ، ٌاىٍاؿب اٌغازهی)َاُؼ :قّد ىی كـيث دو قاىم ظّد کَ اؿث

 وار زٌسیؼه و پیّؿحَ کحاب، ىٌانب ةّدن ىتِو و گٍگی)ىضحّای و( کحاب جناویؼ ووّح ّغم جایپی،

 ظالكیث کحاب، ایً در دیٍی ُای هآىّز کيتّد کحاب، ىٌانب ٌاىٍاؿب قؼوع کحاب، ىٌانب ٌتّدن

 ُای ؿیـحو  امٌالصات ةؼای فارؿی کهيات از اؿحفاده ُا، پّدىان ُای فْانیث ًؼاصی در پاییً

 ةی زىان، کيتّدی)یادگیؼ دُی یاد فؼایٍغ(4(. ةاقٍغ ىی رایر اٌگهیـی قکم ةَ اغهب کَ کاىیّجؼی

 ىؼةی ٌتّد زغیغ، کحاب ةؼای ظغىث ويً ُای دوره ةؼگؽاری ّغم آىّزان، داٌف ظـحگی و ّالكگی

 ةا ىحٍاؿب کحاب ُای فْانیث زغاؿازی ةَ ىؼةّط ةعكٍاىَ ٌتّد ىْهيان، ةؼوز آىّزش زِث کاىپیّجؼ

 پژوُكگؼان ُای یافحَ ةا ُا ىناصتَ از آىغه دؿث ةَ جضهیم ٌحایر(. وٌساری ةافحً ىاٌٍغ زٍـیث

 .اٌغ قغه جاییغ و قغه ىلایـَ كتهی

 ییادگیؼ-وری، کحاب کار و فٍاوری، فؼایٍغ یاددُیفٍا: کلوات کلیدی
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 داٌكسّ ىْهو کارقٍاؿی ّهّم جؼةیحی، پؼدیؾ قِیغ ةاٍُؼقِؼکؼد 1

 داٌكسّىْهو کارقٍاؿی ّهّم جؼةیحی، پؼدیؾ قِیغ ةاٍُؼ قِؼکؼد 2
 ةعحیاری و چِارىضال فؼٍُگیان،اؿحان داٌكگاه ىغرس 3

 
 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای

 شقایق فدایی ده چشوه
shaghaghe.fadaie73@gmail.com 

 یفناور و کار کتاب ییاجرا هشکالت لیتحل و یشناس ةیآس

 یریادگی-یاددهی یندهایفرا هنظر از ششن هیپا
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 هقدهه
اىؼوزه کيحؼ کـی در ایً گؽاره قک ىی کٍغ کَ زِان وارد ّنؼ جازه ای قغه کَ ٌياد آن اُيیث یافحً اًالّات اؿث. ىاٌّئم 

ةَ جالش ُای فؼدی و  کاؿحهؽ در کحاب ّنؼ اًالّات؛ اكحناد، زاىَْ و فؼٍُگ ىی ٌّیـغ: فؼایٍغ زِاٌی قغن ىّزب كّت ةعكیغن

جىْیف ٌِادُای ازحياّی ویا دونث رفاه ىی قّد. وی ىی گّیغ؛ فؼٍُگ ّنؼ اًالّات در چِارچّب اٌحلال ٌيادُا قکم ىی گیؼد. ایً 

« دره ؿیهیکً»و از  1971فىای ىسازی، فىای امهی جْاىم ُای ىْؼفحی را کو و ةیف در اظحیار ىی گیؼد. اٌلالب اًالّات کَ در دَُ ی

ر کانیفؼٌیا آغاز قغ، ةا ؿؼّث و قحاةی کَ در ًّل جاریط ؿاةلَ ٌغاقحَ، اىکان َِّر زاىَْ قتکَ ای را فؼاُو آورده و درّیً صال ظّد د

ایً قتکَ جضث جادیؼ دیٍاىیـو داظهی دؿحعّش جغییؼات داظهی و درٌحیسَ ایساد انگُّای زغیغ زیـث و صیات در ٌلاط ىعحهف 

 (.8: 1997اؿث)کاؿحهؽ، 

قغ اٌتّه و اظیؼ قتکَ ُای دیسیحال اصحيال فْانیث ُای آىّزقی گـحؼده، ىكارکحی و ٌاىضغود را افؽایف ىی دُغ. ادراك ر

 ازحياّی ةَ ىٍْای ىفِّم داةث، اّحلاد گـحؼده و ىكحؼك یا ةازٌيایی ازحياّی ٌیـث، ةهکَ آن را ةَ ٍّّان ىفِّىی پّیا ةایغ در ٌُؼ گؼفث

کَ دو یا چٍغ ٌفؼ ةَ ةیٍكی دؿث ىی یاةٍغ کَ ُیچ یک ةَ جٍِایی كادر ةَ کـب آن ٌتّده اٌغ و انتحَ ٌيی جّان آن کَ زىاٌی پغیغار ىیكّد 

 (.2116را در پیكیٍَ جالش و کّقف فؼدی ةَ ظنّمی زـث و زّ کؼد)الٌغ و اؿيّردال، 

ی ىؼدم ةاّخ جتغیم قغن زاىَْ ةَ زاىَْ رقغ و جّؿَْ فٍاوری اًالّات و ارجتاًات در زاىَْ و ّسیً قغن آن ةا زٌغگی ازحياّ

ای انکحؼوٌیک قغه اؿث. ىا ىی جّاٌیو جأدیؼ و ٌفّذی کَ قتکَ ةؼجياىی زٍتَ ُای فؼٍُگی ىا ةَ زا گػاقحَ اؿث را ىكاُغه کٍیو. از 

اىکان دؿحؼؿی ةَ ةیكحؼ جسارت گؼفحَ جا ىؼاؿو ىػُتی، از ورزش گؼفحَ جا زيِ آوری جيتؼ، قتکَ جّاٌـحَ اؿث جا اكحناد، ٌضّه ّيم و 

 (.178: 1384ٌِادُا و آداب ازحياّی ىا را دگؼگّن ؿازد)آر.گؼیـّن و آٌغرؿّن، 

جضّل ةٍیادیً در آىّزش و پؼورش جضّنی ّيیق و ریكَ ای اؿث کَ ةَ جضّل در ىفاُیو ٌُؼی، ىِارت ُا، روٌغُا و فؼایٍغُا، 

یادگیؼی کاروفٍاوری از صّزه ُای جؼةیث یازده گاٌَ ای اؿث کَ در ةؼٌاىَ درؿی کارکؼدُا و رویکؼدُا ىٍسؼ ظّاُغ قغ. صّزه ی جؼةیث و 

ىهی نضاظ قغه و قاىم کـب ىِارت ُای ّيهی ةؼای زٌغگی کارآىغ و ةِؼه ور، کـب قایـحگی ُای ىؼجتي ةا فٍاوری ّهّم واةـحَ ةَ ویژه 

ا، ىٍاةِ و ىؽیث ُای ویژه و ىحٍّّی را داراؿث و ُو اکٍّن ةؼای فٍاوری اًالّات و ارجتاًات اؿث. کكّر زيِّری اؿالىی ایؼان َؼفیث ُ

ٌیازىٍغ فٍاوری در جياىی صؼف و ىكاغم ةؼای ةعف  1414رؿیغن ةَ اُغاف صال و آیٍغه کكّر)جّؿَْ ُيَ زاٌتَ و پایغار( در چكو اٌغاز

 (. 1414ُای ىعحهف اكحنادی، ازحياّی و فؼٍُگی ىی ةاقغ)ؿٍغ چكو اٌغاز

و پؼورش افؼادی را در اظحیار دارد کَ ةایغ ةؼای زٌغگی آیٍغه جؼةیث قٌّغ و ًتیْی اؿث کَ ُيّاره ٌگاُی ةَ آیٍغه ٌِاد آىّزش 

داقحَ ةاقغ. اىؼوزه داٌف آىّزان در صال رویارویی ةا ةازار کاری ُـحٍغ کَ در ىضغوده اكحناد اًالّات در صال َاُؼ قغن اؿث. آىّزش 

ّخ پیكؼفث فؼدی، افؽایف ةِؼه وری، ىكارکث در زٌغگی ازحياّی و اكحنادی، کاُف فلؼ، افؽایف درآىغ و فٍاوری، کار و ىِارت آىّزی ةا

جّؿَْ یافحگی اؿث. آىّزش و پؼورش در دوره دوم ىلٌِ اةحغایی ةاجّزَ ةَ اؿٍاد و اُغاف ظّد کحاب ُای زغیغی در ٌُؼ گؼفحَ اؿث. 

اؿث. ُغف ایً درس ایً اؿث کَ ىِارت ُای اؿاؿی الزم را ةَ افؼاد ّؼوَ کٍغ جا آن  یکی از ایً کحاب ُا کحاب کار و فٍاوری پایَ قكو

ده ُا ةحّاٌٍغ ةَ ٍّّان ّىّی ىفیغ ٌلف ىّدؼی در زاىَْ ایفا ٌيایٍغ؛ و فؼاگیؼان را ةؼای رویارویی ةا چانف ُای دٌیایی پؼ از فٍاوری آىا

 (.4: 1394ؿازد)ظـؼوی، 

( وارد یک ةضخ زغی قغ. او ٌكان داد یادگیؼی ىفاُیو فٍاوری 1989ری ةا ىٌانَْ دیکهؼك ونحؼز)ةضخ ُا درةاره وؼورت ؿّاد فٍاو

( ٌیؽ ىتیً ایً اىؼ ةّد کَ داٌف 1986ؿال الزم اؿث. یافحَ ُای کؼوس و ىک کّرىیک) 15جا  12ةؼای داٌف آىّزان در داىٍَ ؿٍی 

َ ظّد را از راه ُایی ظالكاٌَ صم کٍٍغ. داٌف آىّزان ةایغ ىاُیث فٍاوری را درك آىّزان اةحغایی و اول ىحّؿٌَ ٌیاز دارٌغ کَ ىـائم فٍاوراٌ

( رئیؾ ةعف فٍاوری داٌكگاه گهغ اؿيیث پا را از ایً 1997کؼده و ىـائم ٌاقی از آن را ارزیاةی کٍٍغ. افؼاد دیگؼی ىاٌٍغ کی اؿحیتهؾ)

(. آىّزش فٍاوری ىّوّّی اؿث کَ در آغاز 4: 1395ةـحان آغاز کؼد)ادیب، فؼاجؼ گػاقحٍغ و اّحلاد دارٌغ آىّزش فٍاوری را ةایغ از پیف د

( در ایؼان ىٌؼح قغ و ؿْی قغ کَ ةؼٌاىَ درؿی آىّزش صؼفَ و فً در 1377ةا یک ىٌانَْ جٌتیلی جّؿي ىْافی و ُيکاران) 1981دَُ

 ایً ىـیؼ كؼار گیؼد.

یادگیؼی را ىّرد جضهیم و آؿیب قٍاؿی -ىٍُؼ فؼایٍغُای یاددُی ىكکالت ازؼایی کحاب کار و فٍاوری پایَ قكو ازجضلیق صاوؼ، 

 ةَ دٌتال رؿیغن ةَ پاؿط  ایً چٍغ ؿّال اؿث : كؼار ىی دُغ و

 ّيهکؼد ىؼةیان از چَ زٍتَ ُایی ىی جّاٌغ ةاّخ ةؼوز ىكکم و چانف در روٌغ آىّزقی درس کاروفٍاوری پایَ قكو اةحغایی ةكّد ؟-

 قٌّغ؟ ىی قكو پایَ وفٍاوری کار درس آىّزش روٌغ در چانف و كکمى ةؼوز ةاّخ چگٌَّ اونیاء-

 آیا َاُؼ و ىضحّای کحاب درؿی ةؼ ىكکالت و چانف ُای جعننی و ازؼایی درس کاروفٍاوری پایَ قكو جادیؼ دارد ؟ -
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ٍاوری پایَ قكو ازؼایی در درس کار وف –یادگیؼی چَ جادیؼی ةؼ ةؼوز ىكکالت و چانف ُای جعننی –چگٌّگی فؼایٍغ یاددُی-

 اةحغایی دارد؟

 آیا کيتّد اىکاٌات و جسِیؽات ةؼ ىكکالت وچانف ُای جعننی و ازؼایی  درس کار وفٍاوری پایَ قكو اةحغایی جادیؼ دارد؟-

 روش جضلیق

ن پایَ قكو ایً پژوُف از ٌّع کیفی ةّده و ةا اؿحفاده از روش جضهیهی ىؼوری اٌسام گؼفحَ اؿث. اةؽار زيِ آوری ىناصتَ ةا ىْهيا

 ٌفؼ از آن ُا اٌحعاب قغٌغ و ىّرد ىناصتَ كؼار گؼفحٍغ. 31اةحغایی اؿحان چِارىضال و ةعحیاری ىی ةاقغ کَ ةَ مّرت جنادفی 

 یافحَ ُا 

ىغل ىفِّىی از ؿاظحار ُای ىكکالت وچانف ُای کحاب کاروفٍاوریی پایَ قكو اةحغایی )ایً ىغل ىفِّىی ةا جّزَ ةَ ىفاُیو 

ىناصتَ ةا ىْهيان پایَ قكو اؿحان چِارىضال وةعحیاری در ىّرود وزّد ىكکالت کحاب کاروفٍاوری پایَ قكو ةَ دؿث کـب قغه در 

 آىغه اؿث(.
 

 

: آیا َاُؼ و ىضحّای کحاب درؿی ةؼ ىكکالت و چانف ُای جعننی و ازؼایی درس کار وفٍاوری پایَ قكو جادیؼ فرضیه اول

 دارد؟

 از. ىی دٍُغ جكکیم را ىغارس ةؼٌاىَ درؿی امهی ىّاد و آىّزقی ٌُام ُای در یادگیؼی ىٍاةِ ًىِيحؼی از یکی درؿی، کحاةِای

. ىی ةاقٍغ پؼورش و آىّزش دؿث اٌغرکاران جّزَ کاٌّن دارٌغ، آىّزقی ظي ىكی و ىضحّا جْییً در کَ زیادی اُيیث ظاًؼ ةَ رو ایً

ىی  ازؼا و جْییً آن ىضحّای اؿاس ةؼ آىّزقی ّّاىم جيام جلؼیتاً کَ یؼانا ىاٌٍغ ىحيؼکؽ آىّزقی ٌُام ُای در درؿی کحاب ُای اُيیث

 اؿث. آىّزقی ٌُام ُای اٌّاع ؿایؼ از ةیف قّد

 :ىی دٍُغ ٌكان ىا کكّر در رؿاٌَ)کحاب( را ایً اُيیث کَ ىی ةاقٍغ دالیهی زيهَ از زیؼ ىّارد

 . درؿی کحاب اؿاس ةؼ ىْهيان فْانیث ُای ةّدن ىحيؼکؽ -

 . درؿی کحاب ىضحّای و ىٌانب ةَ ارزقیاةی و اىحضان ةّدن دىضغو -

 . رؿاٌَ ایً ًؼیق از پؼورش و آىّزش اُغاف ةیكحؼ ةَ ةعكیغن جضلق -

 . قغه اٌغ ىْؼفی و جغویً ریؽی ةؼٌاىَ دفحؼ ؿّی از کَ کحاةِایی ظّاٌغن ةَ آىّزان داٌف ةّدن ىهؽم -

 . ارزقیاةی دارد یک و کحاب یک اىَ،ةؼٌ یک کكّر، جيام ةؼای کَ ىحيؼکؽ ٌُاىی وزّد-
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 .ىی قّد جغریؾ روقِای و رؿاٌَ ُا ؿایؼ از اؿحفاده ّغم ةَ ىٍسؼ ظّد ایً کَ اىکاٌات، کيتّد و آىّزقی قؼایي ةّدن ٌاىٍاؿب-

 ىٍاؿب. ُای قیّه کارةؼد و آىّزقی ُغف ُای قٍاظث در ىْهيان کافی ىِارت ّغم-

 (.1312 آةادی، ّهی و ٌفؾ ی)ٌیکدرؿ کحاب ةَ آٌِا ةّدن ىحکی و جغریؾ-

 در کَ ةـیاری ىكکالت و ُا ٌارؿایی از پؼُیؽ ةؼای دارد کكّرىان وپؼورش آىّزش ٌُام در درؿی کحاب کَ اُيیحی اؿاس ةؼ

 و الزم زىیٍَ ایً در وؿیِ جضلیلات اٌسام دارد، وزّد درؿی ُای کحاب ىضحّای ؿازىاٌغُی و اٌحعاب ةَ ظنّص درؿی ریؽی ةؼٌاىَ

 (.1394ظـؼوی،  ىِّش)اؿث وریوؼ

 ىحً، ةّیژه ازؽا، ایً ُؼچَ. صؼوف فٌّث و رٌگ ُا، پؼؿف جنّیؼ، ىحً، زهغ، :اؿث قغه جكکیم ىعحهفی ازؽای از درؿی کحاب

 .ةاقغ جؼىؤدؼ آىّز داٌف زٌغگی در جّاٌغ ىی درس آن و یاةغ ىی افؽایف ٌیؽ درس ةَ ّالكَ و اٌگیؽه ىیؽان ةاقغ، جؼ فْال و جناویؼ ُا پؼؿف

 ىضحّایی( ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی دُیو:-زٍتَ)َاُؼی 2ةؼاؿاس فؼویَ ی ىٌؼح قغه کحاب درؿی را از 

 

 ظاهری:
 ُا ویژگی ایً زيهَ از .گؼدٌغ ىی یکغیگؼ از ُا کحاب وجيایؽ جفکیک ةاّخ کَ ُـحٍغ ُایی ویژگی آن َاُؼی ویژگی از ىٍُّر

 صؼوف ٌّع و آرایی کحاب، مفضَ صسو کحاب، کحاب، ّف جسهیغ یا کحاب، مضافی حاب، کاغػک زهغ ٌّع کحاب، كٌِ یا اٌغازه :از ّتارجٍغ

 .کحاب فؼم و درؿی کحب انعي ٌگارقی، رؿو ؿتک کحاب، زهغ ًؼاصی چیٍی،

 ؼکؽجي ةا ةحّاٌغ آىّز داٌف کَ ةاقغ ای گٌَّ ةَ و کٍیو جغویً ىحً ةا ىحٍاؿب را کحاب جناویؼ اؿث قایـحَ کحاب جناویؼ ىتضخ در

 (.1394ظـؼوی،  ىِّش)ةتؼد پی آن ىفِّم و ىٍْا ةَ جناویؼ ةؼ

 در جضلیق صاوؼ ٌیؽ ىْهيان در ىّرد َاُؼ کحاب ةَ چِار ىكکم اٌغازه ٌاىٍاؿب جناویؼ، ىكکالت  چاپی، ىكکالت جایپی و ّغم

 کحاب اقاره کؼدٌغ. جناویؼ ووّع

 

 هحتوایی:
 ةَ ىٌانب وؿؼیِ مؼیش اٌحلال کَ امهی ُغف آن ةَ ىا ىضحّای دُیو جا َارائ قکهی ُؼ وةَ کٍیو جْؼیف چیؽی ُؼ را ىضحّا

 ّالكَ، داقحً، ىالك اُيیث اّحتار، ىالك ىالك: از ّتارجٍغ ُا ىالك ایً کَ قّد جّزَ ُایی ىالك ةَ ةایغ. کٍغ پیغا دؿث اؿث فؼاگیؼان

 ىغاوم، ىالك آىّزش ةؼای پایغاری پػیؼی، ىالك اٌٌْاف ىالكؿّدىٍغی،  كاةهیث یادگیؼةّدن، ىالك ىالك فؼاگیؼان، وٌیاز اؿحْغاد ىالك

 از و دارد جأکیغ ٌلف ایً افؽایف و آىّزش در یادگیؼٌغه ٌلف ةؼ ىضحّا فْال جغویً قیّة .فؼٍُگی ىیؼاث صفٍ ىالك روز، ىـائم اةا ارجتاط

 درةاره و کٍغ ةیان را ظّد کار صامم ٌحایر و ٍغک جضهیم و جسؽیَ را ىفؼووات و اًالّات ُا، ؿؤال ةَ پاؿعگّیی در کَ ظّاُغ ىی وی

 (.1312 زىاٌی، و دُلاٌی از ٌلم ةَ ٌژاد، قْاری)دُغ زّاب و فکؼکٍغ اؿث، ٌكغه داده مؼیضا ُا آن پاؿط کَ ؿؤاالجی

 جِیَ ىحً .اؿث ىضحّا ارائَ روش جؼیً ىِو از ةاقغ آىّزقی ُای ُغف گؼ روقً و کٍٍغه جتییً دٍُغه، جّویش کَ الزم ىحّن جِیَ

 از و دُغ اٌحلال فؼاگیؼان ةَ کالم جؼیً ؿاده ةا را ٌُؼ ىّرد آىّزش وُغف ٌکٍغ ایساد قاگؼدان ةؼای اةِاىی کَ ةاقغ واوش چٍان ةایغ قغه

 اٌحلال در وؿؼیْحؼ ةِحؼ کَ اؿث ای ٌّقحَ ةِحؼیً رو ایً از .ٌکٍغ ؿؼدرگيی دچار را قاگؼدان کَ قّد جٍُیو ًّری ةایغ ٌگارش چِث

 .کٍغ ّيم فؼاگیؼان ةَ ظّیف ىلنغ

ىی ةاقغ چؼاکَ زةان اغهب  "ّغم آىّزش رایاٌَ ةَ قکم فارؿی"در جضلیق صاوؼ ىِيحؼیً ىكکم کحاب درؿی از دیغگاه ىْهيان 

جؼی ةَ ىی ةاقغ و ایً داٌف آىّز را ةا جىاد رو ةَ رو کؼده اؿث. ةؼای ىذال جىاد ةیً ٌام ؿعث افؽارُای کاىپیّ "اٌگهیـی"ؿیـحو ُا 

ٌتّدن ىٌانب  وار زٌسیؼه و مّرت فارؿی و اٌگهیـی. ُيچٍیً ىْهيان ةَ ىكکالت دیگؼی ُيچّن گٍگ وىتِو ةّدن ىٌانب کحاب، پیّؿحَ

 آىّزه ُای دیٍی در ایً کحاب و ظالكیث پاییً در ًؼاصی پّدىان ُا اقاره کؼدٌغ. ٌاىٍاؿب ىٌانب کحاب، کيتّد کحاب، قؼوع

 و ُا فْانیث کَ قّد ىی ىضـّب جؼةیث و جْهیو ىغون و ىکحّب ؿٍغ آىّزقی ُای ٌُام در ىضحّا یا درؿی کحاب صلیلث در

 فکؼی چانف ةَ را آىّزان داٌف جّاٌغ ىی درؿی ُای کحاب ىٌهّب ىضحّای قّد ةٍاةؼایً ىی دُی ؿازىان آن ىضّر ةؼ یادگیؼٌغگان جسارب

 (.1385آكازاده، )ةاقغ ُا اٌـان زغیغ ّنؼ ُای زىٍغیٌیا پاؿعگّی و ؿازد رُا ذٍُی و فکؼی زيّد از و وادارد

 

 قٌّغ؟ ىی قكو پایَ وفٍاوری کار درس آىّزش روٌغ در چانف و ىكکم ةؼوز ةاّخ چگٌَّ اونیاء فرضیه دوم:

ٌعـحیً  و اؿث اٌـان ُا جکاىم و جؼةیث ىکحب ىِيحؼیً و انِی فٌؼی، ٌِاد ًتیْی، یک و جؼةیث در رکً اؿاؿی جؼیً ظاٌّاده

 ؿایؼ ىاٌٍغ ىعهّق، یک ٍّّان ةَ آدىی ًتیْث، اؿاس چّن ةؼ اؿث؛ ًتیْی ٌِادی ظاٌّاده،. ىی آیغ قيار ةَ ةكؼی آراىف و رقغ اٌّنک

 ّانو جيام پؾ. کيانٍغ ةَ ؿّی ٌلل از درصؼکث ّانو پغیغه ُای ُيَ ةؼ صاکو کهی امم ُيچّن و دارد ىٌاةلث امم جکّیً ةا ىعهّكات
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 و فٌؼت ةا کَ زیؼا انِی؛ و اؿث فٌؼی ٌِادی ظاٌّاده. ُـحٍغ صؼکث در ظّیف کيال ةَ ؿّی صکيث ةؼاؿاس و قغه ظهق رصيث ًتق ةؼ

 (.1391 ةاةایی، صازی)ىٌاةلث  دارد اصحیاج و اقحیاق ٌُؼ از آدىی ؿؼقث

 و ةاّّاىم فؼد کَ رواةٌی ٌّع ةؼ و دارد ةؼِّغه را امهی ٌلف افؼاد ةاور داقث ُای و ارزش ُا ٌُؼُا، وزَِ گیؼی قکم در ظاٌّاده

پایَ  کَ گفث ىی جّان و اؿث ٌاىضغود ةـیار فؼد، در ظاٌّاده و جأدیؼ ظاٌَ ٌیؽ جؼةیحی ٌُؼ ىیگػارد. از جأدیؼ دارد، دیگؼ ازحياّی ٌِادُای

 ٌیازىٍغی ُای کَ هیوؿای ةا و ىی ٌيایغ درکّدك رواٌی اؿحلؼار کَ فىایی ةا ظاٌَ ىضیي چّن اؿث؛ قغه ٌِاده ظاٌَ در جؼةیحی فؼد ُای

 ظاٌَ، کَ چٍان. ُـحٍغ ىؤدؼ او ًؼز رقغ در آٌِا ُيگی ىیـازد، فؼاُو او غؼایؽ و جيایالت ارواء ةؼای کَ وفؼمحی ىیکٍغ جأىیً را او رواٌی

 (.13: 1391ىی ؿازد)آكا ىضيغی،  ٌِادیٍَ او در را اظالكی ارزش ُای و ةٍیان گػاری ىی کٍغ را فؼد اظالكی مضث اؿاس

 ٍُّز ُو وانغیً اوماف، ایً ةا. کؼد ظّاُغ ٌلنان ٌّّی دچار را فؼد وقعنیث رقغ ىٍّْی، چَ و ذٍُی چَ وانغیً از ؼوىیثىض

 و ؿؼىكق را آٌان رفحار و ىیکٍٍغ اّحٍا ظّد ىادر و پغر ةَ کّدکان گػقحَ، از ةیف ىْامؼ کّدکان زیؼا دارٌغ؛ ةؼِّغه ظٌیؼی جؼةیحی وَایف

 ىّرد ةْغُا و قغ ظّاُغ دتث فؼزٌغ صافَُ فْال در ىٍفی، چَ و ىذتث چَ زٌغ، ؿؼ وانغیً از کَ ّيهی ُؼگٌَّ ؾپ كؼارىی دٍُغ؛ انگّ

 (.1392گؼفث)زّاد آكا ىضيغی،  ظّاُغ كؼار زغی اؿحفاده

اؿحّارجؼیً ظاٌّاده از آغاز زٌغگی فؼد  ٌلف ىِيی در رقغ ُيَ زاٌتَ او ایفا ىی کٍغ و ایً ازحياع کّچک ةَ ٍّّان ةٍیاٌی کَ 

ؼفحَ جادیؼات را ةؼ رقغ رواٌی اٌـان ىی گػارد، در دوره ٌّزّاٌی ٌیؽ ىٍكا ادؼ اؿث. جضلیلات زغیغ ٌیؽ ةؼ اُيیث ظاٌّاده پی ةؼده و ٌحیسَ گ

ؼام كائهٍغ و اؿث کَ فؼزٌغان وانغیٍی کَ در دوره ةا ميیيیث و اصحؼام ةا فؼزٌغان ظّد رفحار ىی کٍٍغ، ةَ  قعنیث آٌان ةَ ٍّّان فؼد  اصح

ایً ميیيیث را در رفحار و گفحار ةیً ظّد ٌیؽ ٌكان ىی دٍُغ، فؼزٌغان آن ُا  در دوره ٌّزّاٌی ةَ ٌغرت ةا ىكکالت ظاص آن کَ ٌحیسَ 

رقغ رواٌی کّدك اؿث، ىّازَ ظّاٍُغ قغ. رؿّل اکؼم)ص( ةَ صىؼت ّهی)ع( ىی فؼىایغ: از رصيث ظغا دور ةاد پغر و ىادری کَ ةا رفحار 

 (. 115:  5ادرؿحكان ىّزتات ةغکاری فؼزٌغان ظّد و ٌاروایحی ظّیكحً را از وی فؼاُو آورٌغ)وؿائم، ٌ

آىّزش درس کار و فٍاوری ٌیؽ ُياٌٍغ ؿایؼ دروس ٌیازىٍغ جيؼیً داٌف آىّزان در ؿاّات ظارج از زىان ىغرؿَ اؿث اىا ةا ایً 

آىّز وُيچٍیً اىکاٌات ةِحؼ در ظاٌَ ٌیازىٍغ اؿث، ایً در صانی اؿث کَ جفاوت کَ ایً درس ةَ جّزَ ةیكحؼ وانغیً ٌـتث ةَ داٌف 

ةَ ٍّّان وؿیهَ ای کارةؼدی ٌِادیٍَ ٌكغه اؿث،  "رایاٌَ"ةؼاؿاس ٌُؼ ىْهيان در جضلیق صاوؼ ىحاؿفاٌَ در اغهب ظاٌّاده ُای روؿحایی

تّد ُؽیٍَ زِث ظؼیغ رایاٌَ روةَ رو ُـحٍغ  و یا صحی ٌگؼش وانغیً اًالّات و ىِارت کافی در ظنّص کار ةا رایاٌَ را ٌغارٌغ و یا ةا ٌ

 ىذتحی ٌـتث ةَ رایاٌَ ٌغارٌغ.

 

 قكو پایَ کاروفٍاوری درس آىّزقی روٌغ در چانف و ىكکم ةؼوز ةاّخ جّاٌغ ىی ُایی زٍتَ چَ از ىؼةیان : ّيهکؼدفرضیه سوم

 قّد؟ اةحغایی

 و ةـحؼ چٍیً جّاٌٍغ ٌيی ُؼگؽ گػقحَ ُای و چِارچّب ُا كانب. ًهتغ ىی را ظّد ظاص روش ظالق و ىحفکؼ اٌـان ُای جؼةیث

 (.1386قْتاٌی، )ؿازٌغ فؼاُو ىّكْیحی

ٌلف کهیغی ىْهو در زؼیان یاددُی ؿتب قغه اؿث کَ ، از آٌسایی کَ ىْهو در زؼیان آىّزقی یک رکً ةٍیادی ىضـّب ىی قّد

 .ىْهواىِ را ةَ ىیؽان ةـیار ىغیّن ةِتّد کیفیث ّيهکؼد ىْهيان ةغاٌٍغٌُؼان اىؼ آىّزش کیفیث ٌُام آىّزقی زّ ىحعننان و ماصب

 ىٌهب آىّز، داٌف ةیً چانف ایساد ًؼیق از ىضحّا ؿازی او غٍی کار. اؿث یاددُی و یادگیؼی ىٌهّب قؼایي کٍٍغه ایساد ّاىم ىِيحؼیً

 فؼآیٍغ ٌلایل ی کهیَ جّاٌغ ىی  ُا، آن فؼدی ُای جفاوت درك و آىّزان داٌف ةا ّاًفی ُای صهلَ ایساد ًؼیق ىْهو از .اؿث جسِیؽات و

 جأدیؼ زیادی آىّزان داٌف جضنیهی پیكؼفث ةؼ کَ اةحغایی ىلٌِ در ىؤدؼ ّّاىم از (. یکی1381 ظّرقیغی،)ٌيایغ ًؼف ةؼ ٌیؽ را جغریؾ

 پیكؼفث ةؼ ىْهو ظالكیث جأدیؼ اىا ٌیـث پّقیغه ةؼکـی آىّزان داٌف جضنیهی پیكؼفث ةؼ آن جأدیؼ و ىْهو ظالكیث. اؿث ىْهو دارد

 ىْیارُای ةیكحؼ ةَ جّزَ وؼورت جّاٌغ ىی کَ ةاقغ ىی جغریؾ روش ُای امّنی و درؿث ةَ کارگیؼی ادؼ در آىّزان داٌف جضنیهی

 (.1391ؿازد)ىضـً َِیؼی،  آقکار زىیٍَ ایً در را جغریؾ روش گؽیٍف

 ٌضّه قّد ىی آغاز دادن یاد و آىّزش کَ از زىاٌی. اؿث فـاد و جلهیم صال در ىؼداةی ُيچّن آىّزش، و یادگیؼی ةغون زٌغگی

 در ٍُؼ ىْهو و قغه ىضـّب ىْهيان ای صؼفَ و فٍی ىِارجِای زؽء جغریؾ روش ُای و چگٌّگی آىّظحً یٍْی فْانیث ایً دادن اٌسام

 ةایغ کٍیو ىْؼفی و جّمیف ّتارت یک ةا را ظّب کالس یا ىْهو ةعّاُیو (. اگؼ1391آن ُاؿث)ىضـً َِیؼی،  ازؼای و اٌحعاب کیفیث

 (.1366قْاری، )اٌگیؽد ةؼ ةیكحؼ پؼؿف و کٍسکاوی ةَ را آىّزان داٌف کَ اؿث ظّب گفث، ىْهيی

ىٍكا ایساد ُؼ گٌَّ جضّل ةٍیادیً در ٌُام آىّزش و پؼورش را ةایغ زایگاه واّحتار ىضّری ىْهو زـث وزّ کؼد. ىْهو ةَ ٍّّان 

ةی اٌـان ةَ ىؼاجب کيال اٌـاٌی ٌلف ىِيی را ةؼ ِّغه دارد. ُيَ ی کارُا و رفحارُای ىْهو ةؼای داٌف آىّز ؿٍغ یک اؿّه در دؿث یا

اؿث و ُيچّن آییٍَ آن ُا را ىٍْکؾ ىی ؿازد. اٌغیكَ ُا، ؿعٍان و رفحار ىْهو، پٍغار، گفحار و کؼدار داٌف آىّزان را قکم ىی دُغ و 
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(. الزىَ آىّزش کحاب کار وفٍاوری پایَ قكو، آقٍا ةّدن 51: 1376ظّب ةیٍغیكٍغ)قْاری ٌژاد،  اٌحُارات داٌف آىّزان ایً اؿث کَ

ىْهيان ةا ٌضّه ی جغریؾ ایً کحاب و ةَ ًّر کهی داقحً ىِارت کافی ةؼای آىّزش ىتاصخ فٍاوری ةَ داٌف آىّزان اؿث. جضلیق صاوؼ ةا 

اؿاؿی درس کار وفٍاوری را ٌغاقحً ىِارت و داٌف کافی ىْهيان ىی داٌغ کَ  جّزَ ةَ دیغگاه ىْهيان ىلٌِ اةحغایی یکی از چانف ُای

 ایً ىـئهَ ةاّخ ىی قّد؛ ىْهيان ایً درس را ةی اُيیث داٌـحَ و ةیكحؼ زىان کالس کار وفٍاوری را ةَ ؿایؼ دروس اظحناص دٍُغ.

 

 اةحغایی قكو پایَ وفٍاوری کار درس ازؼایی و جعننی ُای وچانف ىكکالت ةؼ جسِیؽات و اىکاٌات کيتّد : آیافرضیه چهارم 

 دارد؟ جادیؼ

( ىسيَّّ 1979( اَِار ىی دارد کَ ةاالرفحً اىکاٌات آىّزقی، ؿتب جـؼیِ یادگیؼی ىی قّد. ُيچٍیً  ویٍـحیً)1976ؿیگم)

ُؼیَ را صيایث  ىی کٍٍغ کَ ای از جضلیلات اٌسام قغه در ىغارس را ىؼور کؼد وٌحیسَ گؼفث کَ ةؼ ظالف ةْىی ٌحایر ىحٍاكه، ُيَ ایً ٌ

کیفیث و چگٌّگی جسِیؽات فیؽیکی در ىغارس روی رفحار ىحلاةم داٌف آىّز و ىْهو جادیؼ ىی گػارد. ایٍهی در جکيیم ىٌانْات فّق چٍیً 

یث ُای اَِار ىی کٍغ کَ اىکاٌات ةِحؼ، ُيؼاه ةا ىضیي یادگیؼی غٍی)ىكارکث ةیكحؼ، ؿازىان دُی ةِحؼ و روش ُای ىحٍّع( و فْان

ىحفاوت در درس ُایی ىاٌٍغ ّهّم)کار ّيهی ةیكحؼ، جكّیق ةَ زـث وزّی یادگیؼی فْال( ةا ُو ىؼةّط ُـحٍغ)ةَ ٌلم از ؿاوش صلیلی، 

1373.) 

در کالس  صىّر کَ از ای گٌَّ ةَ ةاقغ؛ آىّزان داٌف و ىْهيان دنگؼىی ىّزب جّاٌغ کافی ىی اىکاٌات وزّد ًّرکهی، ةَ انتحَ

اىکاٌات  و داةث ٌیيکث ُای ةا ؿٍحی فىای ّکؾ، ةؼ. دُغ كؼار جأدیؼ جضث ٌیؽ را آٌان ٌگؼش و ةاقٍغ روایث داقحَ و آراىف اصـاس

 ُيیً ةَ. ٌغارٌغ وفْانیث جضؼك كغرت داٌف آىّزان کَ چؼا ظالكیث، ٌَ ىی دُغ ؿّق جاةْیث ؿّی ةَ را آىّزان داٌف ىضغود، آىّزقی

 چٍغ آالؿِای و ٍُؼ ّهّم، ىعنّص کالس ُای ةؼای ىذال قّد، اؿحفاده درس ُؼ ویژة ظنّمیات اکالس ُا ة از ىی قّد پیكٍِاد دنیم

 ىٍُّره)صيیغه ىْیً پّر(.

 زىیٍَ در آىّزان ّالیق داٌف و ٌیازُا اؿاس ةؼ و ىٌهّب اىکاٌات و روش ةا ىٍاؿب، فىایی در ةایغ ىغرؿَ آىّزقی فْانیث ُای

 و نػت اصـاس ظّد فْانیث از و کٍٍغ واٌگیؽه رغتث اصـاس یادگیؼی در قاگؼد و جغریؾ در ىْهو جا قّد اٌسام و جِیَ ىعحهف ُای

 رواٌی اىٍیث و ةِغاقث ؿالىحی، صفٍ ای ةؼ ةایغ ةاقغ، ٌغاقحَ ُو جأدیؼ داٌف آىّزان پیكؼفث ةؼ کالس فیؽیکی فىای اگؼ. ٌيایٍغ روایث

 فىاُای ىحأؿفاٌَ. ةاقغ آىّزان داٌف ّيغه ٌیازُای کَ پاؿعگّی  قّد ىی مصام وكحی ایً فىا ةّدن ىٌهّب. كؼارگیؼد جّزَ ىّرد آٌان

ىضیي  کَ ةحّاٌغ  ظنّمیاجی وزّد ُيچٍیً. ٌغارٌغ رواٌی کّدکان و ٌّزّاٌان ویژگی ُای ةا را الزم ؿازگاری ىا ىغارس کكّر آىّزقی

 يیغه ىْیً پّر(.ٌیـث)ص ىٌهّب درصغ ٌيایغ، ىٍاؿب ٌّزّاٌی کّدکی و  ُای دور ةؼای را ىغرؿَ

 ُيؽىان اىکاٌات ًّر ةَ ةایغ و اؿث ٌيّده ارائَ ّؼوَ اًالّات و جّنیغ ةا راةٌَ در زغیغ افلی وارجتاًات اًالّات اىؼوزه فٍاوری

 ةَ قىّف ىّزّد اىکاٌات از گیؼی ةِؼه ةا ىؼصهَ اول در ةایـث ىی ىا گؼفث. ظغىث ةَ داٌف، ؿازىاٌغُی ایساد و فؼاگیؼی زِث در را ىّزّد

 جّان ىی ارجتاًات و فٍاوری اًالّات دؿحاوردُای از ىٍاؿب اؿحفاده ةا گؼدد. ةغیِی اؿث ىیـؼ جّنیغ اىکان اداىَ در جا ةّده فؼاگیؼی داٌف

 ایساد ار و ارجتاًات اًالّات فٍاوری رؿانث ىِيحؼیً ةحّان فّق، از زاویَ قایغ ٌيّد. ّهو جّنیغ ٌِایث در و داٌف ةَ فؼاگیؼی اكغام ؿؼّث ةَ

فٍاوری  ةا راةٌَ در ىٍاؿتی ؿاظث زیؼ اٌغ کَ جّاٌـحَ زّاىْی در. گؼفث ٌُؼ در ّهو جّنیغ و ةؼای فؼاگیؼی ىٍاؿب ةـحؼ و ؿاظث زیؼ

 زیؼ ةا ارجتاط ایٍگٌَّ زّاىِ در داٌف جّنیغ ىیؽان ٌيّدن فؼاُو« داٌف»ةؼای اؿحفاده از  ىٍاؿب قؼایي ٌيایٍغ، ایساد ارجتاًات و اًالّات

 داٌف، جّنیغ درٌِایث و زٌغگی ُای ّؼمَ جياىی در آن کارگیؼی ةَ داٌف و از ىٍاؿب اؿحفاده دارد. آٌان ارجتاًات و فٍاوری اًالّات ؿاظث

یافحَ  جّؿَْ زّاىِ دارد. در وزّد ىـحلیو جّؿَْ ارجتاًی ةا داٌف جّنیغ و اؿحفاده ةیً گفث جّان دارد. ىی جّؿَْ ةا ىـحلیيی ارجتاط

انَِ (گؼدد ىی فؼاُو جّنیغ داٌف اىکان قغه، جغویً ُای ؿیاؿث و ُا ؿاظث ةَ زیؼ جّزَ ةا اداىَ در و ةّده ىذتث داٌف از اؿحفاده ةؼآیٍغ

 (.1387صیغری زاده، 

 از اؿث ةغیِی. ةاقغ ىی جّزیِ داٌف و جّنیغ ةؼای الزم ؿاظث زیؼ و اىکاٌات ارجتاًات، ارائَ و اًالّات فٍاوری رؿانث جؼیً ىِو

 و فٍاوری اًالّات واكْی زایگاه و اُيیث ةَ جّان ىی ةا جّؿَْ زاىَْ یک در داٌف جّنیغ و اؿحفاده ىـحلیو ةَ ارجتاط جّزَ ةا و فّق زاویَ

 (.17-19: 1383گؼدیغ)کتیؼی فؼ،  واكف زاٌتَ ةیكحؼ ُيَ جّؿَْ ةا ارجتاط در ارجتاًات

-ىْهيان ىْحلغ اؿث اىکاٌات و جسِیؽات الزم و ىؼةّط ةَ فؼآیٍغ یاددُی ایً ىلانَ ٌیؽ ةا ةؼرؿی جضلیلات گػقحَ و ٌُؼات فْهی

یادگیؼی درس کار و فٍاوری پایَ قكو دةـحان یا امال وزّد ٌغارد و یا ظیهی کو و ةا کارایی کو ىی ةاقغ. ىْهيان اذّان داقحٍغ کَ 

 دىان ُا و غیؼه وزّد ٌغارد و زىان ظیهی کو ىی ةاقغ. اةؽارُای الزم ةؼای جغریؾ ىاٌٍغ رایاٌَ و ىّاد و اةؽار الزم زِث ازؼای پّ
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 کار درس در ازؼایی–جعننی ُای چانف و ىكکالت ةؼوز ةؼ جادیؼی چَ یادگیؼی –یاددُی فؼایٍغ : چگٌّگیفرضیه پنجن

 دارد؟ اةحغایی قكو پایَ وفٍاوری

د و از رُگػر آىّزش ادؼ ةعف اؿث کَ یادگیؼی یاد گیؼی ىضّر وةٍیاد ؿاىاٌغُی ُؼ ٌُام آىّزقی ةَ قيار ىی رو–زؼیان یاددُی

وجؼةیث داٌف آىّظحَ جّاٌا وکار آفؼیً ىضلق ىی قّد. جضلیلات ٌكان ىی دُغ کَ ؿازىاٌغُی فؼایٍغ یاددُی یادگیؼی ةؼای ایساد یک 

اؿث. ةٍاةؼایً فؼمث یادگیؼی ىضیي ىّدؼ یادگیؼی ىِيحؼ از فْانیث ُای ىْهو ةؼای یاد دادن و پاؿعگّیی ةَ ىـائم رفحاری یادگیؼٌغگان 

کَ ّيال در اظحیار یادگیؼٌغه كؼار ىی گیؼد، ةـحگی ةَ ایً دارد کَ چلغر از زىان ىّزّد ظّد را مؼف ىكارکث در اىؼ یادگیؼی ظّدش ىی 

 کٍغ. 

ی الزم اؿث. زىان اظحناص یافحَ ةَ درس و کار و فٍاوری از دیغگاه ىْهيان کو اؿث و ةؼای آىّزش ةِحؼ ایً درس زىان ةیكحؼ

ُيچٍیً ىكاُغه ىی قّد کَ داٌف آىّزان ةَ دالیم ىعحهفی کَ در ىتاصخ فّق ٌیؽ ذکؼ قغ ٌـتث ةَ ایً درس اصـاس ةی ّالكگی ىی 

کٍٍغ و درس کار و فٍاوری ةؼای آٌان ظـحَ کٍٍغه اؿث. ازًؼفی از دیغگاه ىْهيان ةِحؼ اؿث از ؿّی وزارت آىّزش و پؼورش دوره ُای 

ؼای آقٍایی ُؼچَ ةِحؼ آٌان ةا روش ُای جغریؾ کحاب کاروفٍاوری ةؼگؽار قّد ونی از ًؼف دیگؼ ىكاُغه ىی قّد آىّزش ويً ظغىحی ة

 و پؼورش ٌیؽ ةا کيتّد ٌیؼوی ىحعنل در صّزه کار و فٍاوری ىّازَ اؿث.

 

 ىكکالت و چانف ُای کحاب کار وفٍاوری پایَ قكو

یکحاب درؿ اونیا وىؼةیان اىکاٌات وجسِیؽات یادگیؼی –فؼایٍغ یاددُی   

کيتّد کارگاه -1

 ُای ىسِؽ

 ىضحّایی َاُؼی اونیا ىْهيان

کيتّد زىان -1  
ٌغاقحً  -1

ىِارت و داٌف 

 کافی

ٌگؼش ىٍفی -1

ٌـتث رایاٌَ و 

 ایٍحؼٌث

اٌغازه ٌاىٍاؿب -1

 جناویؼ

گٍگ وىتِو ةّدن -1

 ىٌانب کحاب

ّغم جسِیؽ -2

ُای  cdىْهيان ةَ 

 آىّزقی

يیث ةی اُ-2

 داٌـحً ایً درس

ٌغاقحً  پّل  -2

الزم ةؼای ظؼیغ 

 اةؽار و وؿایم

ىكکالت   -2

 چاپی

 وار زٌسیؼه و پیّؿحَ-2

 ٌتّدن ىٌانب کحاب

 ظـحگی و ّالكگی ةی-2

 داٌف آىّزان

کيتّد ةّدزَ در -3

 ىغارس

اظحناص دادن -3

زىان کالس کار 

وفٍاوری ةَ ؿایؼ 

 کالس ُا

ن اُيیث ٌغاد -3

ةَ ىیؽان فؼاگیؼی 

 فؼزٌغاٌكان

ىكکالت  -3

 جاپپی

ٌاىٍاؿب ىٌانب  قؼوع-3

 کحاب

 ُای دوره ةؼگؽاری ّغم-3

ويً ظغىث ةؼای کحاب 

 زغیغ

ٌتّد ؿایث ُای -4

آىّزقی ىْحتؼ زِث 

آىّزش و پاؿعگّیی 

ةَ ؿّاالت ىْهيان و 

 داٌف آىّزان
  

 ووّع ّغم-4

کحاب جناویؼ  

 کهيات از اؿحفاده-4

 امٌالصات ةؼای رؿیفا

ؿیـحو ُای کاىپیّجؼی 

کَ اغهب ةَ قکم اٌگهیـی 

 رایر ُـحٍغ

 کاىپیّجؼ ىؼةی ٌتّد -4

زِث آىّزش ةَ روز 

 ىْهيان

آىّزه ُای دیٍی  کيتّد-5

 در ایً کحاب
ةعكٍاىَ ىؼةّط ةَ  ٌتّد-5

زغاؿازی فْانیث ُای 

کحاب ىحٍاؿب ةا زٍـیث 

 ىاٌٍغ ةافحٍی و ٌساری
ٍحؼٌثٌتّد ای -5 ظالكیث پاییً در -6 

 ًؼاصی پّدىان ُا
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 نتیجه گیری
یادگیؼی -آؿیب قٍاؿی و جضهیم ىكکالت ازؼایی کحاب کار و فٍاوری پایَ قكو از ىٍُؼ فؼایٍغُای یاددُیپژوُف صاوؼ ةا ُغف 

داٌف آىّزان، ّيهکؼد ىْهيان، اىکاٌات و جسِیؽات و چگٌّگی  ةَ ازؼا درآىغه و ٌحایر ٌكان داد کَ َاُؼ و ىضحّای کحاب درؿی، اونیای

 جادیؼ دارٌغ. اةحغایی قكو پایَ وفٍاوری کار درس ازؼایی–جعننی ُای چانف و ىكکالت ةؼوز ةؼفؼایٍغ یاددُی یادگیؼی 

 
 شثاهت وتفاوت های یافته های هقاله حاضر تا پژوهش های قثلی

 

 یشنهادات پ
ةؼگؽاری دوره ُای ويً ظغىث ىحٍاؿب ةا کحاب زغیغ ةؼای ایٍکَ ىْهيان داٌف و ىِارت ىّرد ٌیاز ةؼای جغریؾ ایً درس را  -1

 کـب ٌيایٍغ.

 ارؿال ةعكٍاىَ ُایی ةؼای ىغارس جا ةؼ اؿاس آن فْانیث ُا ىحٍاؿب ةا زٍـیث داٌف آىّزان ىاٌٍغ)ةافحٍی وٌساری( زغا قٌّغ. -2

جّزَ ةَ اُيیث  درس کار وفٍاوری و ُيچٍیً رؿیغن ةَ اُغاف ىّرد ٌُؼ درس زىان زهـات ایً درس در ًّل ُفحَ ةا  -3

 افؽایف پیغا کٍغ.

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىضیي آىّزقی در یادگیؼی داٌف آىّزان جادیؼ زیادی دارد. کارگاه ُای آىّزقی ةا وؿایم ىّرد ٌیاز ةؼای  -4

 ُيچٍیً جـؼیِ در یادگیؼی داٌف آىّزان اصغاث قّد.جغریؾ ةِحؼ و ىّدؼ ىْهو و 

 اىکاٌات و جسِیؽات الزم ىاٌٍغ)رایاٌَ، ایٍحؼٌث و اةؽار ُای پّدىان ُا( در اظحیار ىغارس كؼار ةغٍُغ.-5

 ایٍغةؼای ایٍکَ ىْهيان از اُغاف کحاب زغیغ کار وفٍاوری آگاُی ةَ دؿث ةیاورٌغ و داٌف وىِارت الزم را ةؼای جغریؾ کـب ٌي-6

 ىضحّای ىٍاؿب آىّزقی در اظحیار آٌان كؼار داده قّد.

زىان اظحناص یافحَ ةَ کحاب کار و فٍاوری، مؼفا زِث آىّزش ایً کحاب اؿحفاده قّد و از اظحناص آن ةَ دروس دیگؼ -7

 ظّدداری قّد.

 ةؼای داٌف آىّزان ةاقغ.  جفِیو كاةم جناویؼ کحاب واوش، در اٌغازه ىٍاؿب و-8

 جایپی و چاپی کحاب ةؼ ًؼف قٌّغ.ىكکالت -9

كتهی ُای پژوُف ةا صاوؼ ىلانَ ُای جفاوت یافحَ  قتاُث یافحَ ُای ىلانَ صاوؼ ةا پژوُف ُای كتهی  

وجسِیؽات ىّرد ٌیاز ةؼای جغریؾ کحاب کيتّد اىکاٌات -1

 کاروفٍاوری پایَ قكو

 پژوُف ُای كتهی  یافحَ ُای ىلانَ صاوؼ 

ارزقیاةی :-1  

ةَ مّرت فؼایٍغ ىغاردر کالس  

ازؼا ٌيی قّد زیؼا جْغاد داٌف 

آىّزان زیاد ىی ةاقغ و صسو 

ىٌانب ةؼای آىّزش اٌتّه ىی 

 ةاقغ.

: ارزقیاةی-  

ىغار فؼایٍغ مّرت ةَ   

کالس درس اٌسام ىی قّد  در

 . 

ىْهيان ةا جّزَ ةَ اٌتّه اًالّات آىغه قغه در کحاب و ُيچٍیً -2

دكیلَ ای در ًّل ُفحَ ةَ کالس کار  51اظحناص دادن یک زهـَ 

 وفٍاوری ةا کيتّد وكث ىّازَ قغٌغ.

ىْهيان ةایغ ىِارت ، داٌف واًالّات الزم وىّرد ٌیاز را درةاره   -3

آىّزقی ، کارةؼد روش ُای ىٍاؿب جغریؾ و  قٍاظث اُغاف

اؿحفاده از کهيات فارؿی -2 ُيچٍیً ؿّال ُای داٌف آىّزان داقحَ ةاقٍغ.

ةؼای امٌالصات ؿیـحو ُای 

کاىپّجؼی کَ اغهب ةَ قکم 

 اٌگهیـی رایر ىی ةاقٍغ .

اؿحفاده از واژوه ُای  -2

اٌگهیـی در کحاب کار وفٍاوری 

 پایَ قكو 
ويً ظغىثدوره ُای -4  

کحاب درؿی از نضاظ ىضحّای وَاُؼی-5  

ٌتّد یا جاظیؼ در دادن اةؽرار ُای الزم ةَ ىْهيان ، ةؼای ایٍکَ -6

ىْهيان از ایً اةؽارُا، ةَ ٍّّان اةؽراُایی ةؼای راٍُيا در جغریؾ 

 ُای آىّزقی (cdاؿحفاده کٍٍغ.ىاٌٍغ )کحاب راٍُيای ىْهو ، 

صسو زیاد اًالّات آىغه قغه و ُچٍیً ىْهيان ةا جّزَ ةَ  -7

 ةاجّزَ ةَ ّالكَ ،  ٌیاز وزٍـیث فؼاگیؼان پّدىان ُا را کار ىی کٍٍغ.

 

اُيیث وجّزَ وانغیً ةَ رقغ وجکاىم)قعنیث، اصـاؿات ، -8

 ّّاًف وٌیازُای کّدکان(.
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 ىٌانب و ةعف ُای کحاب ةَ مّرت زٌسیؼه ای، پیّؿحَ و واوش ةاقٍغ. -11

 اونیا ةؼای پیكؼفث ویادگیؼی فؼزٌغاٌكان در درس کار وفٍاوری صحی االىکان اةؽار آن را ةؼای داٌف آىّزان جِیَ کٍٍغ.-11
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 راجعههناتع و 
کارآفؼیٍاٌَ ل ةؼرؿی راةٌَ ةیً ؿتک یادگیؼی و ظنای ،(1391)، غالىضـیً ّتغاهلل زاده ،، اةّانلاؿوقؼیف زاده [1]

 .131-152 :64قياره ، فنهٍاىَ پژوُف و ةؼٌاىَ ریؽی در آىّزش ّانی، داٌكسّیان کكاورزی

 جّؿَْ فؼٍُگی)ةا جاکیغ ةؼ ىغارس(،ٌلف آىّزش ٌّیً و ىِارت ُا در  ،(1387) ، صغیذَذةیضی ، انَِ،صیغری زاده [2]

 .1387ةِار ، پیف قياره دوم ،ؿال دوم ،ىسهَ ىغیؼیث فؼٍُگی

، نهٍاىَ پژوُف ٌاىَ جؼةیحی جتهیغیف ،فؼزٌغانةؼرؿی ٌلف انگّی جؼةیحی وانغیً در جؼةیث  ،(1392) ، زّادیآكاىضيغ [3]

 .115-126: 1392جاةـحان ، قياره دوم ،ؿال اول

س ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف جادیؼ ّّاىم فیؽیکی کال ،، ّاًفَؿاّغی ،، اصيغ رواٌنؼ امفِاٌی ،، صيیغهىْیً پّر [4]

 .ٌـاٌیرجال زاىَْ ّهّم اّپ ،ه ّهّم اٌـاٌی وىٌانْات فؼٍُگیپژوُكگا، آىّزان

 .، رواٌكٍاؿی ژٌحیک(رواٌكٍاؿی جضّنی)رواٌكٍاؿی رقغ ،(1393، روا )پّر صـیً [5]

جادیؼ روش جغریؾ اکحكافی ةؼ ظالكیث وپیكؼفث  ،(1391) ، ىضـًَِیؼی ،، اصيغروااوزی ٌژاد ،، ّتاسكهحاش [6]

داٌكگاه آزاد اؿالىی  ،91-91پـؼ پایَ پٍر اةحغایی قِؼ اكهیغ ؿال جضنیهی درس ریاویات داٌف آىّزان  جضنیهی

( در رقغ MA)ةؼای دریافث درزَ کارقٍاؿی ارقغ پایان ٌاىَ ،ٌكکغه ّهّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿیدا ،واصغ ىؼودقث

 ةؼٌاىَ ریؽی درؿی. 

فٍاوری اًالّات کالس  و ای کحاب کارجضهیم ىضحّ، ، ّتاسكاؿيی ،، ىضيغرواؿتضاٌی پّر، ، ّؽیؽاهللىیؼزایی گـیکی [7]

 .1394پاییؽ و زىـحان  ،قكو

ةؼرؿی و جضهیم ىكکالت ازؼایی پایَ قكو اةحغایی از ىٍُؼ  ،(1394)، انِام اؿفٍغیاری ،، صيیغ. رصیيی، ىضيغاىیٍی [8]

دوره  ،ؼانسيً ىٌانْات ةؼٌاىَ ی درؿی ایاٌ« پژوُف ةؼٌاىَ درؿی»ىسهَ ّهيی پژوُكی ،ةؼٌاىَ درؿی زایگاه ٍّامؼ

 .33-54: 1393پاییؽ و زىـحان ،ی چِارم

 اةحغایی قكو پایَ کاروفٍاوری کحاب ىضحّای جضهیم ،(1394) ، ةی ةی ّكؼتزىاٌی،، ُادیىنهش ، ىِّش،ظـؼوی [9]

 1394 پاییؽ ،ؿّم قياره ،پژوُی آىّزش ،ةّدن فْال ىیؽان و گاردٌؼ چٍغگاٌَ ُای ُّش ةؼاؿاس


