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چکیده
ارزقیاةی از داٌفآىّزان ُيّاره یکی از دغغغَ ُای ىػهيیً ةّده اؿث .ارزقیاةی ٌتایغ فلي
ىٌانب قٍاظحی و صفظیات ةاقغ نػاُ ،غف امهی ىٌانػَ صاوؼ ةؼرؿی جأدیؼ ارزقیاةی در
درس ىٌانػات ازحياغی پایۀ ُكحو در ؿال جضنیهی  1395ةّد کَ ةؼ اؿاس ىٌانب و
ىّوّغات درؿی جِیَ قغه اؿث .زاىػَ آىاری پژوُف ،داٌفآىّزان دورة ىحّؿٌۀ اول
ةّدٌغ کَ ةَ مّرت جنادفی اٌحعاب قغٌغ .ةؼای جأدیؼ دو ٌّع ارزقیاةی ،از دو کالس پایۀ
ُكحو اؿحفاده گؼدیغ و از آزىّن  Tىـحلم ةؼای جضهیم ٌيؼات اؿحفاده قغٌ .حایر ٌكان
داد کَ داٌف آىّزان ُؼ دو کالس در ةغو اىؼ در آزىّن قٍاظحی ،ىیاٌگیً  12.77مغم ةؼای
کالس(انف) و  11.57مغم ةؼای کالس(ب) اظػ ٌيّدٌغ .اىا در آزىّن ةَػغی کَ
غیؼقٍاظحی ةؼای کالس(انف) و قٍاظحی ةؼای(ب) ةّد؛ اظحالف ىیاٌگیً ٌ 4يؼه ةَ دؿث
آىغ .زِث جأییغ ایً ٌحیسَ ،یک آزىّن کَ ىحكکم از یک اىحضان کاىالً غیؼقٍاظحی ةؼای
کالس(انف) و یک آزىّن ٌیوقٍاظحی و ةعف دیگؼ غیؼقٍاظحی ةّد ةؼای کالس(ب) ازؼا
گؼدیغٌ .يؼات کالس(ب) در ةعف غیؼقٍاظحی ةا کالس(انف) ىـاوی ونی در ةعف
قٍاظحی دارای اظحالف ٌيؼه گؼدیغُ .يچٍیً در ىلایـَ ظّد کالس (ب) در ؿّاالت ٌیيَ
 -1کارقٍاس ارقغ زاىػَقٍاؿی از داٌكگاه جِؼان ،ایؼان(ٌّیـٍغه ىـئّل)
hasan1841@gmail.com
 - 2داٌكسّی دکحؼی زاىػَقٍاؿی ،داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ دُاكان ،ایؼان
zeinab.motaghi@gmail.com
 -3ىؼةی و غىّ ُیئث غهيی گؼوه روانقٍاؿی داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ دیهو ،ایؼان
malbehbahani@gmail.com
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قٍاظحی ىیاٌگیً ٌيؼه  10.44مغم ونی در ةعف ؿّاالت غیؼقٍاظحی ىیاٌگیً ٌيؼه
 16.44صامم قغ .ىیجّان گفث داٌفآىّزاٌی کَ ىیاٌگیً ٌيؼات پاییٍی در آزىّن
قٍاظحی داقحٍغ؛ در آزىّن غیؼقٍاظحی جا صغود ٌ 5-4يؼه ىیاٌگیً ٌيؼات ةِحؼی کـب
ٌيّدٌغ .پؾ ؿّاالت دروس ىٌانػات ازحياغی ةایغ صحیاالىکان از جػؼیفی -قٍاظحی ظارج
و ةَ ؿّی درك و فِو و در ىّكػیث كؼار دادن ،ؿّق داده قّد.
کلیدواژههب :ارزقیاةی ،ىٌانػات ازحياغی ،درك ىٌهب ،ارزقیاةی ىحً ىضّر
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مقدمهوبیبنمسئله
پؼؿف از داٌفآىّزان ةَ قکمُای ىعحهفی مّرت ىیگیؼد .پؼؿف در كانب ارزقیاةی
یکی از روشُای ةازظّرد ىٌانب آىّزقی از داٌفآىّزان اؿث .ارزقیاةی ةایغ ةحّاٌغ
جّاٌاییُای ىعحهف داٌفآىّزان را ىّرد ؿٍسف كؼار دُغ .ىٌانب کحابُای درؿی ةَ
گٌَّای اؿث کَ ىػيّالً ىػهيیً در ارزقیاةی اغهب ةَ ؿّاالت جػؼیفیٌ ،ام ةتؼیغ،
ؿّاالت جاریعی و از ایً كتیم ؿّاالت کَ ةیكحؼ صیٌۀ قٍاظحی را ىغ ٌظؼ كؼار ىیدُغ،
جيایم دارٌغ .درس ىٌانػات ازحياغی از زيهَ دروؿی اؿث کَ ةیكحؼ ةا درك و فِو ؿؼ
و کار دارد جا یادآو ری ىٌانب صفظی .نػا ةایغ ةَ گٌَّای دیگؼ و ىحٍاؿب ةا اُغاف درس
ىٌانػات ازحياغی ارزقیاةی مّرت گیؼد .ؿّاالت "ىحً ىضّر"  ،یػٍی یک ىحً داده
قّد و ؿپؾ ؿّاالجی ةؼ اؿاس آن ةیان قّد ،یکی از ایٍگٌَّ ؿّاالت اؿث .انتحَ ًؼح
چٍیً ىحً ُایی کَ اُغاف درؿی را پّقف دُغ کاری چٍغان ؿاده ٌیـث .ةا ایً
وزّد ،ةؼای درس ىٌانػات ازحياغی ًؼح چٍیً ىحًُایی ىیجّاٌغ ىا را ةَ ؿّی اُغاف
ىٌانػات ازحياغی ٌؽدیکجؼ ؿازد .در ایٍگٌَّ ارزقیاةی کَ در ایً ىٌانػَ "ارزقیاةی
ىحًىضّر" ٌاىیغه قغه اؿث ،داٌفآىّز در ىّكػیث ىحً كؼار ىیگیؼد و ةا کيک
یادگیؼی ىٌانب كتهی و درك و اؿحٍتاط ظّد ةَ ؿّاالت پاؿط ىیدُغ.
کحابُای درؿی ىػيّالً ةَ گٌَّای جأنیف قغهاٌغ کَ گّیا فلي ةایغ ىیؽان صفظیات
و آىّظحَُای قٍاظحی را ةـٍسٍغ ،اىا چٍیً ٌیـث .ةایغ در کٍار و غالوه ةؼ آن،
آىّظحَُا و ؿؼىایَُای داٌفآىّزان ةَ كهيؼو غیؼداٌكی ،از زيهَ درك و فِو و جضهیهی
ُغایث قٌّغ .ارزقیاةی ةایغ زؽئی از فؼآیٍغ یادده ـ یادگیؼی ىضـّب قّد .ارزقیاةی
اگؼ در ىـیؼ فؼآیٍغ آىّزقی اٌسام گیؼد ،جػییً ىیکٍغ کَ چَ چیؽی ،ةَ چَ کـی ،در
چَ زىاٌی ،ةَ چَ ىٍظّری و چگٌَّ ةایغ آىّزش داده قّد جا رفحارُای ىٌهّب و ىٌٍتق
ةا اُغاف فؼاگؼفحَ قٌّغ (رؿحگار.)44-45 :1382 ،
ةَ ًّر کهی ،غهّم ازحياغی از زيهَ دروؿی اؿث کَ ةَ ًّر ىـحلیو ةا زاىػَ
درگیؼ اؿث .در اُيیث آن کافی اؿث ةغاٌیو ایً درس و دروس ىكاةَ آنٌ ،لف
زاىػَپػیؼ کؼدن و جؼةیث ازحياغی داٌفآىّزان در ىغرؿَ ةَ غٍّان دوىیً ىکان ةػغ
از ظاٌّاده را ةؼ غِغه دارد (ىؤىٍی .)44 :1393 ،ىٌانػات ازحياغی در دوره ىحّؿٌَ
اول ٌیؽ در ُيیً صّزه اؿثً .ؼح ؿّال و ؿّاالت چٍیً دروؿی ،ةایغ ةا درك و فِو
آغكحَ گؼدد .ىٌانػات ازحياغی ةایغ چٍان جغریؾ قّد کَ ایً اىؼ در داٌفآىّزان در
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صغ ظؼفیث قکم گیؼدٍُ .گام ةازظّرد و پؼؿف ٌیؽ ةایغ ؿّاالت ىٌؼح قغه ،كّة درك
و فِو داٌفآىّز را درگیؼ ٌيایغ و صامم آىّظحَُای قٍاظحی و غیؼقٍاظحی ظّد را در
آن ةَ کار ةتٍغد .در ىسيّع ىیجّان گفث دروس ىٌانػات ازحياغی ةؼظالف ؿایؼ
دروس ،ةَ ًّر ىـحلیو فؼاگیؼ ر ا ةا زاىػَ درگیؼ کؼده و آقٍا ىیٌيایغ و ةَ ؿّاالت
آٌان پاؿط ىیدُغ.
درس ىٌانػات ازحياغی ٌیؽ ىحٍاؿب ةا اُغاف آن کَ ةؼ یادگیؼی ُيؼاه ةا درك و
جضهیم ىـایم و جكعیل آن ًؼاصی قغه اؿث ،ةایغ ةا ؿّاالجی ىّرد آزىّن كؼار گیؼٌغ
کَ جياىاً قٍاظحی ىضه و جػاریف ٌتاقغ .ارزقیاةی داٌف ىضّر ،کَ جأکیغ ةؼ صفظیات
دارد و ارزقیاةی ىحً ىضّر کَ جأکیغ ةؼ درك و فِو ىٌانب ةؼ اؿاس ىحً ىّزّد دارد،
در ایً ىٌانػَ ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث .ةٍاةؼایً ُغف امهی ایً ىٌانػَ ایً اؿث کَ
ٌكان دُغ در درس ىٌانػات ازحياغی ةایغ از ؿّاالت صفظی و قٍاظحی ىضه دور قغ
و ؿّاالت درکی و فِيی کَ ةؼ اؿاس جغویً ىحً اؿحّار ةاقغ كؼار گیؼد و ىـئهۀ
اؿاؿی ایً پژوُف ٌیؽ ایً اؿث کَ ىلایـَ غيهکؼد داٌفآىّزان در دو ٌّع ارزقیاةی
کَ یکی ةؼ پایَ صفظی ات و دیگؼی ةؼ پایَ درك و ىّكػیث اؿث ىّرد ةؼرؿی و ىلایـَ
كؼار گیؼد .ةَ غتارجی ىـئهَی امهی جضلیق صاوؼ ،ةؼرؿی و ىلایـَ دو ٌّع قیّهی
ارزقیاةی ىحًىضّر و داٌف ىضّر در درس ىٌانػات ازحياغی پایَ ُكحو ىحّؿٌَ اول
ىیةاقغ.
مببنیوپیشینۀتحقیق
ارزقیاةی فؼآیٍغی اؿث کَ ةَ وؿیهَ آن ىیؽان دؿحیاةی ةَ اُغاف آىّزقی ةؼای ىػهّو و
قاگؼد جػییً ىی گؼدد .ةؼای ایً کَ غيهکؼد داٌف آىّز ةَ ًّر قایـحَ ىػیًّ قّد،
ىػهّو ةؼ اؿاس ىالك ُای ظاص ظّد و ىیؽان جغییؼی کَ در رفحار قاگؼد پغیغ آىغه
اؿث ،داوری ىیکٍغ .در واكع ارزقیاةی آظؼیً ىؼصهَ از فػانیّثُای آىّزقی ىػهّو و
جکيیمکٍٍغهی ؿایؼ فػانیّثُای اوؿث (كىائی و پّرکؼىی .)44 :2018 ،ارزقیاةی یک
فؼآیٍغ ٌظامدار ةؼای زيعآوری ،جضهیم و جفـیؼ اًالغات اؿث ةَ ىٍظّر جػییً ایً کَ
آیا اُغاف ىّرد ٌظؼ جضلق یافحَاٌغ یا ٌَ و ةَ چَ ىیؽاٌی اٌسام گؼفحَاٌغ (ؿیف:1398 ،
 .)99از ىؽایای غيغه ارزقیاةی آىّزقی ىیجّ ان ةَ ةِتّد روصیَ و فػانیث قؼکث-

چگونگی اجرای ارزشیابی متن محور به جای ارزشیابی … 26

کٍٍغگان در ارزقیاةی جّأم ةا افؽایف آگاُیقان و ٌیؽ جّزیَ ةِحؼ اىکاٌات ىادی ،ىانی و
آىّزقی اقاره کؼد (ویائی و ُيکاران.)112 :1397 ،
در واكع ةایغ گفث کَ از ًؼیق ارزقیاةی فؼآیٍغُا و فؼآوردهُای آىّزش را ىیجّان
كىاوت کؼد کَ غيهکؼد ةؼٌاىَ ی آىّزقی جا چَ اٌغازه ىٌهّةیث دارد و جا چَ اٌغازه ةایغ
ةِتّد یاةغ (غتغی قِكِاٌی و ُيکاران ُ .)2018 ،يچٍیً ،ارزقیاةی مضیش و امّنی
ويً جلّیث ٌلاط كّت و امالح ٌلاط وػف ،ىیجّاٌغ ىتٍایی ةؼای ةـیاری از
جنيیوگیؼیُا و ةؼٌاىَریؽیُای آىّزقی ةاقغ (ىضتی و ُيکاران.)8 :2019 ،
در فؼآیٍغ ارزقیاةی ،جٍّع قیّهی زيع آوری اًالغات و ىػیاری کَ ةؼای كىاوت
اٌحعاب ىیقّد ،اٌّاع ىعحهفی از ارزقیاةی را جّنیغ ىیکٍغ کَ داىٍَی آن در یک ًؼف
آزىّنُای اؿحاٌغارد و پایاٌی اؿث کَ ًی آن اًالغات جضث قؼایي یکـان و از پیف
جػییً قغهای از داٌفآىّزان زيعآوری ىیقّد .از ًؼف دیگؼ آزىّنُای ؿازٌغه و
رقغ دٍُغه ای اؿث کَ در آن ىػهو ةَ ًّر ىـحيؼ ًی فػانیثُای یکـان یا ىحفاوت
اًالغاجی از داٌفآىّزان را زيعآوری ىیکٍغ (الةؼس .)24 :2016 ،1جفاوت امهی ةیً
قیّهُای ىعحهف ارزقیاةی ،غيغجاً ةیً ارزقیاةی ةؼاؿاس آزىّنُای پایاٌی و اٌّاع دیگؼ
آزىّنُاؿث .در ارزقیاةی پایاٌی ،اًالغات ىػهو درةارة ىیؽان و چگٌّگی یادگیؼی
داٌفآىّزً ،ی فػانیثُای ىكعل و یکـان و ج ضث قؼایي کٍحؼل قغه زيع آوری
ىی قّد و ایً فػانیثُا غيغجاً ةَ مّرت کحتی (ىغاد – کاغػی) اٌسام ىیقّد (ٌّو،2
 .)129 :2017ایً اًالغات ىتٍای كىاوت و ارزقیاةی ىػهو از داٌفآىّزان كؼار ىیگیؼد
کَ ةَ مّرت ٌيؼه یا رجتَ گؽارش ىی قّد جا در کارٌاىَ داٌفآىّز دتث قّد .ایً
ؿٍسف و ارزقیاةی ىػيّالً در زىان ُای ىػیً کَ ىيکً اؿث پایان ىاهٌّ ،ةث یا جؼم
جضنیهی ةاقغ ،اٌسام ىیقّد و ٌحایر آن ٌلكی در ةؼٌاىَریؽی درؿی ىػهو ٌغارد ،زیؼا
ىػهو فؼمث جنيیوگیؼی در زِث امالح و ةِتّد ةؼٌاىَ ی جغریؾ ظّد را ٌغارد
(اکتاکّل . )14 :2017 ،3اىا اگؼ اىحضان ةَ ًّر ىـحيؼ اٌسام قّد ،ىػهو ةؼ اؿاس جفـیؼ
ٌحایر آن ىیجّاٌغ در ىّرد كغم ةػغی ظّد جنيیوگیؼی کٍغ و چّن ایً غيم ةَ ًّر
ىـحيؼ در کالس درس زاری اؿث ،او ىی جّاٌغ ُؼ زىان کَ ةعّاُغ ىؼصهَ ةػغی
جغریؾ ظّد را آگاُاٌَ ةؼٌاىَریؽی کٍغ .ةَ غتارت دیگؼ ایً قیّهی ارزقیاةی ةَ ىػهو
1- Lubbers
2- Nevo
3- Okebakol
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اىکان امالح و جػغیم ةؼٌاىَ جغریؾ او را ىیدُغ؛ ةٍاةؼایًُ ،و ةؼای ىػهو و ُو ةؼای
داٌفآىّز ؿازٌغه و رقغ دٍُغه اؿث (زیغٌؼ و ؿفیؼ.)2019 ،1
در ارزقیاةی صافظَ ىضّر ،ةَ زای دتث و ىـحٍغ ؿاظحً غيهکؼد روی کاغػ یا ُؼ
وؿیهَ دیگؼ  ،جٍِا ةَ ذًُ و صافظَ ىكاُغهگؼ یا ارزیاب ةـٍغه ٌيیقّد .ىّفلیث یا
قکـث فؼاگیؼ در اٌسام جکهیف ةؼ اؿاس اًالغات ىّزّد در صافظَ قيا جػییً ظّاُغ
قغ .ایً روش ةَ ًّر کهی ظیهی جّمیَ ٌيی قّد و در ىّارد ظاص و قؼایي ىػیً ةا
رغایث اصحیاطُای الزم ،و انتحَ در کٍار ؿایؼ روشُای دتث غيهکؼد ،كاةم اغحٍا
ىیةاقغ .در کٍار روشُای فّق ،روشُای دیگؼی ٌیؽ وزّد دارد .ةؼای ىذال روش ظّد
ارزیاةی یا ظّدؿٍسی کَ از فؼاگیؼان ظّاؿحَ ىیقّد ةَ كىاوت در ىّرد غيهکؼد
ظّدقان اكغام کٍٍغ .ةَ ایً جؼجیب فؼاگیؼان واکٍف و ٌظؼ ظّد را در ىّرد کیفیث
کارقان ةیان ىیکٍٍغ و ةَ یادگیؼی از ىّفلیثُا و قکـثُایكان ىیپؼدازٌغ (فؼاُاٌی،
.)211 :1397
ارزقیاةیُای غیؼصافظَ ىضّر ،ةؼ آزىّنُای زؽئیٌگؼ ىحکی اؿث و ًی آن
داٌفآىّز ةا یک دؿحَ پؼؿفُای ىسؼد و اکذؼاً ٌاىهيّس ؿٍسیغه ىیقّد .پؼؿفُای
ایً آزىّن ظغقَ ٌاپػیؼ اؿث و ُیچ گاه ىػهو در ٍُگام اٌسام آن فؼمث ٌيیکٍغ ةا
داٌفآىّز جػاىم کٍغ یا داٌفآىّز فؼمث ٌيییاةغ پؼؿف را جسؽیَ و جضهیم کٍغ.
ویژگی امهی ارزقیاةی ؿٍحی ایً اؿث کَ ىٍضنؼاً ةَ ؿٍسف داٌفآىّز ىحّؿم
ىیقٌّغ و ةَ آزىّن قٌّغه (داٌفآىّز) فؼمث ارزقیاةی ظّد و دریافث ةازظّردُای
ىؤدؼ از ىػهو داده ٌيیقّد .در چٍیً آزىٌّی جػغاد پاؿطُای مضیش ٌيؼه داٌف آىّز را
جػییً ىیکٍغ و ٌَ کیفیث غيهکؼد او را .اؿحغالل ًؼفغاران ایً ٌّع آزىّنُا ایً اؿث
کَ ىػحلغٌغ ؿٍسف و ارزقیاةی داٌفآىّز از ایً ًؼیق دكیق ،جکٍیکی و اىکانپػیؼ
اؿث .اىا آیا ةَ واكع دكث اٌغازهگیؼی و ؿٍسف ىیجّاٌغ ىالك امهی اغحتار آن آزىّن
قّد؟ اکذؼ ؿٍسفُای پایاٌی کَ ىػيّالً در پایان یک دورهی آىّزقی اٌسام ىیقّد و
ىیؽان آىّظحَُا را ةؼ اؿاس صغود اٌحظاراجی از پیف ٌّقحَ قغه ىیؿٍسغ ،از اٌّاع
ؿٍسفُای ؿٍحی اؿث .ایً آزىّنُا ٌلكی در ةؼٌاىَریؽی ىػهو ةؼای پیكؼفث
جضنیهی داٌف آىّز ٌغارد و ةَ غتارجی دیگؼ ،ىػهو در ًؼح درس و جغریؾ ظّد از ٌحایر
ایً آزىّنُا ةؼای آىّزش ُيان داٌفآىّزان ةِؼه ٌيیگیؼد.
1- Zeidner & Safir

چگونگی اجرای ارزشیابی متن محور به جای ارزشیابی … 26

در ىّرد آدار و جضلیلاجی کَ ةا جکٍیک اكغام پژوُكی در رقحَ غهّم ازحياغی اٌسام
قغه ةاقغ ظالء غيغهای وزّد دارد .ةَ زؽ چٍغ ىّرد ىضغود ،ىّارد دیگؼی در ایً
زىیٍَ چاپ و ىٍحكؼ ٌكغه اؿث  .ةا ایً یادآوری جالش قغه اؿث جا ةَ چٍغ ىّرد ةَ
قؼح زیؼ اقاره قّد .داویـّن و داؿحاوا )2017(1در پژوُكی ةَ پیفةیٍی آزىّنُای
غيهی از ًؼیق ٌيؼات آزىّنُای اؿحاٌغارد پؼداظحٍغ .آٌان ةغیً ٌحیسَ اقاره کؼدٌغ کَ
ٌيؼات آزىّنُای اؿحاٌغارد ،پیف ةیٍی کٍٍغه ةؼای اىحضاٌات غيهی و ىِارجی داٌف
آىّزان ٌیـث .ىؤىٍی( ) 1393در اكغام پژوُكی ىٍحعب اؿحاٌی ظّد کَ ٌحایر آن در
ىسهَ رقغ غهّم ازحياغی ٌیؽ چاپ قغه اؿث" ،ىّوّع غالكيٍغ کؼدن داٌفآىّزان ةَ
درس زاىػَقٍاؿی" را اٌسام داده اؿث .وی ةَ جأدیؼات ؿّاالت کيحؼ قٍاظحی و ارجتاط
غيیق داٌفآىّز ةا ىضحّای کحاب ةَ غٍّان یک راه صم در یادگیؼی درس
زاىػَقٍاؿی یاد کؼده اؿث .گّورٌال )1997( 2در یک کار ةا غٍّان «ةِتّد ٌگؼش
داٌفآىّزان پایَ چِارم ةَ ىٌانػات ازحياغی» کَ دكیلاً ةَ قیّه و ىؼاصم اكغام
پژوُكی اٌسام داده اؿث؛ در ىؼصهَ اول کار ظّد ةَ ةیان ىـئهَ پؼداظحَ و ٌكان
ىیدُغ کَ وانغیً و ظّد داٌفآىّزان غالكَ چٍغاٌی ةَ ایً درس ٌغارٌغ و در اداىَ
ىؼاصم چؼظَ اكغام پژوُكی ظّد و ةػغ از اٌسام ىغاظالت ةَ ایً ٌحایر اقاره ىیکٍغ کَ
زّّ کالس ةَ ىٌانػات ازحياغی جغییؼ کؼد ،ةچَُا در ىّرد ىّوّغات و جاریط اىؼیکا
ُیسان زده قغٌغ و ىِارتُای ازحياغی در آٌِا افؽایف یافث .در پایانٌ ،حیسۀ پژوُف،
ىیؽان ٌگؼش داٌف آىّزان ةَ ىٌانػات ازحياغی را ةـیار ةاال ارزیاةی ىیکٍغ.
ىؤىٍی( )1390در اكغامپژوُی ظّد کَ ةا غٍّان «چگٌَّ جّاٌـحو ٌگؼش و ٌيؼه
داٌفآىّزان ؿال ؿّم ىحّؿٌَ را جغییؼ دُو»ٌ 3كان ىی دُغ کَ در درس غهّم
ازحياغی ةَ ًّر کهی ىیجّان ةا اكغامپژوُی ةَ صم ىكکالت درس و کالس پؼداظث.
ٌحیسَای کَ ىضلق از اكغامپژوُی ظّد ىیگیؼد ایً اؿث کَ ز ّّ و فىایی کَ فاكغ
ىٌهّةیث الزم ةؼای جغریؾ ةاقغ را ىی جّان جغییؼ داد .وی در پایان جّاٌـحَ اؿث قیّه
جغریؾ و ُيیًًّر ٌگؼش داٌفآىّزان ٌـتث ةَ اُيیث و کارةؼد درس زاىػَقٍاؿی
را جغییؼ دُغ .در ىّرد دیگؼی چیاٌی( )1391در پژوُكی ٌحیسَ گؼفحَ اؿث ٌّع
1 -Davison & Dustova
2- Governale
 .3ایً اكغامپژوُی در ؿال  93جّؿي فنهٍاىَ رقغآىّزش غهّم ازحياغی چاپ قغه اؿث.
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مضتث کؼدنٌّ ،ع آ داب و ىػاقؼت ،غالكَ ةَ کار گؼوُی ،جّزَ ةَ ظّد و دیگؼان،
ارجتاط ىٍاؿب ةا دوؿحان ،ظؼفیث پػیؼش ىـئّنیث فؼدی و زيػی ،ظؼفیث
اٌحلادپػیؼی و ...ىیجّاٌغ ةَ ارجلاء ىِارتُای ازحياغی داٌفآىّزان ىٍسؼ قّد.
مضٍَؿؼایی(ٌ )1393یؽ در درس جاریط ىحّزَ ىیقّد کَ داٌفآىّزان در ٍُگام
پؼؿف قفاُی دارای ىكکالجی ٌظیؼ )1 :ظاٌو" در مّرت اىکان از ُيیًزا و پكثىیؽ
زّاب را ةگّیو؟  )2ظّاُف ىیکٍو اونف را ةگّییغ جا ةاكی پاؿط را ةَ یاد ةیاورم)3 .
ظاٌو" ظیهی ظّاٌغم اىا االن ُيَ چیؽ را فؼاىّش کؼدم) ُـحٍغ .در پایان ىػهو پژوٍُغه
ةا جغییؼاجی در روش جغریؾ ظّیف و ُيچٍیً جغییؼ چیغىان کالس و ةا ارائَ روشُای
ىكارکحیجؼ و افؽایف جػاىالت دوؿحاٌَ و ميیياٌَجؼ ةَ ٌحایر ىٌهّبجؼی دؿث پیغا
ىیکٍغ .در پژوُكی دیگؼ ،غالىی و صـیًچاری ( )1390ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغهاٌغ کَ
"اٌحظارات ىػهو" از داٌفآىّزان در ىیؽان یادگیؼی و پیكؼفث درؿی داٌفآىّزان و
قادکاىی آٌان ةـیار ىؤدؼ اؿث .ةٍاةؼایً ایً ىٌانػَ ةَ ظّةی ٌكان ىیدُغ کَ اگؼ ىػهو
ٍُگام دریافحً زّاب از داٌفآىّز ،غیً ىٌهب کحاب را ٌعّاُغ داٌفآىّزان اصـاس
راصحی ةیكحؼی ظّاٍُغ ٌيّد و اصیاٌاً ظّد آٌچَ را ةؼداقث ٌيّدهاٌغ را جّویش دٍُغ.
جؼویهّد 1و ُيکاران ٌیؽ (ٌ )2006یؽ دریافحٍغ ةیً اٌحظارات ىػهيیً و ظّدکارآىغی
داٌفآىّزان راةٌَ ىػٍاداری وزّد دارد اگؼ ىػهيیً اٌحظارات ىذتثجؼی از قاگؼدان
ظّد داقحَ ةاقٍغ ةَ اصحيال زیاد ،داٌفآىّزان ظّدجّاٌيٍغ و ةاکارآىغ قٍاظحَ قغه و
ایً ىّزب ىی قّد کَ ٍُگام زّاب دادن از اغحياد ةَ ٌفؾ ةاالجؼی ةؼظّردار قٌّغ
(جؼیهّد و ُيکاران.)2006،
روششنبسی

2

روش جضلیق صاوؼ ،پیيایكی و ةؼ ىتٍای جکٍیک «اكغامپژوُی» اؿث .اكغام پژوُی
روش ىفیغی ةؼای جغییؼات ؿازىاٌی و صؼفَای ةّده و ةَ ًّر فؽایٍغهای از اوایم دَُ
 1960در ىضیيُای صؼفَای و ؿازىاٌی رواج یافحَ اؿث (گالؿّن 3و ُيکاران:2008 ،
 .)123یا فؼآ یٍغ ؿیـحياجیکی در زِث ةِتّد و رفع ىّوّغات ازحياغی اؿث کَ ةؼ

1- Trouilloud
2- Action Research
3- Glasson
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زٌغگی روزاٌَ افؼاد ادؼگػارٌغ (اؿحؼیٍگؼ .)2008 ،1ویژگی ظاص جضلیق اكغام پژوُی ایً
اؿث کَ ةا ةؼظّرداری از امّل دىّکؼاجیک ،ظّاُان ةِتّد ىّكػیث و ارجلای قؼایي
زٌغگی افؼاد و گؼوهُای درگیؼ ىـئهَ ازحياغی اؿث (ایيان.)99 :1391 ،
در ایً جکٍیک جأکیغ ةؼ ایً اؿث ةؼای دؿحیاةی ةَ یک ؿیـحو و ٌظام ازحياغی
ةِحؼ ،ووع ىّزّد ٌلغ و جغییؼ داده قّد .در جضلیق اكغام پژوُی ،مؼفاً کـب فِو و
قٍاظث ةِحؼ از ىـئهَای کَ در زٌغگی روزىؼه رخ ىیدُغ ىٌؼح ٌیـث ،ةهکَ جغییؼ
قؼایي ،ةؼای صم ىـئهَ ٌیؽ ىّرد ٌظؼ اؿث (ایيان .)106-109 :1391 ،ةغیً زِث،
جکٍیک اكغام پژوُی از زيهَ روش ُایی اؿث کَ ىٍاؿب ةا ٌظام جػهیو و جؼةیث ةَ
ظن ّص کالس درس اؿث .ایً روش ةَ یک ىّوّع زػاب ةؼای ىػهيیً پژوٍُغه و
دؿث اٌغرکاران ىغرؿَ و دیگؼ ذیٍفػان آىّزش و درك ىضیي یادگیؼی ةغل قغه اؿث
(ىیهؽ.)77 :2011 ،
در ىضیي آىّزقی ُغف امهی اكغامپژوُكی جػییً قیّهُا و ًؼكی ةؼای افؽایف
زٌغگی ةچَُا و افؼادی کَ درگیؼ صؼفۀ آىّزش ُـحٍغ ةكيار ىیرود .ةؼای ٌيٌَّ،
اكغامپژوُكی در ارجتاط ىـحلیو ةا رقغ صؼفَای و جّؿػَ ىػهيیً اؿث .ةَ زغو
«ٍُـً» ،2اكغامپژوُكی ةَ ىػهّيان کيک ىیکٍغ جا داٌف زغیغی در راةٌَ ةا کالس
درس ةیاىّزٌغ؛ جفکؼ و آىّزش اٌحلادی را ةِتّد دٍُغ؛ داىٍَ آىّزش ىػهو افؽایف یاةغ؛
ارجتاط ةیً ىػهو و داٌفآىّز جلّیث قّد و ةـحؼی ةؼای آزادی ایغهُای زغیغ و درك
چیؽُای زغیغ صامم قّد (ةارون 3و ُيکاران.)1996 ،
زغول -2جػؼیف ىفاُیو امهی ةَ کار رفحَ در ایً جضلیق
ارزشیببی

ةعكی از فؼآیٍغ آىّزقی اؿث کَ در زؼیان آىّزش زاری اؿث و ىػهو ةا
اؿحفاده از آزىّنُای کحتی و یا قفاُی و از ایً كتیم ،آىّظحَُای فؼاگیؼان را
ؿٍسف ىیکٍغ (فؼجانهِی .)92 :1389 ،

ارزشیببیشنبختی

در ایً ىٌانػَ ،ىٍظّر ؿّاالجی اؿث کَ فلي داىٍَ صفظیات را دٌتال ىیکٍغ.
از كتیم جػؼیفُا ،زّاب ؿّاالت جاریعی /غغدی و . ...

ارزشیببیمتن

ىٍظّر ؿّاالجی اؿث کَ درك و اؿحٍتاط داٌفآىّز را ةیكحؼ دٌتال ىیٌيایغ.
ىذال در یک ىحً چٍغ پاراگؼافیُ ،غف ایً اؿث کَ داٌفآىّزان یادگیؼیُای
كتهی ظّد را ةَ ىٍنَ ظِّر ةؼؿاٌٍغ .در ويیيَ چٍیً ؿّاالجی و ُغفُای

محور
یبغیرشنبختی

1- Stringer
2 Henson
3 Barone
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آٌان ذکؼ قغه اؿث.
spss

ةـحَ ٌؼم افؽاری غهّم ازحياغی اؿث .کَ کار جسؽیَ و جضهیم اٌّاع اًالغات را
ةا صسو غظیو ةا دكث ةاال و ؿؼیع اٌسام ىیدُغ.



ایً آىاره ةَ ىا کيک ىیکٍغ جفاوت دو گؼوه یا دو زاىػَ را ةؼ اؿاس یک
ال ىیظّاُیو ةغاٌیو آیا ادؼ جغریؾ ةا فٍاوری ،ةؼ دو
ىحغیؼ درك کٍیو .ىذ ً
کالس کَ یکی ةا ایً روش و دیگؼی ةا روشُای ىػيّنی جغریؾ ىیقّد،
واكػاً جفاوجی در ٌيؼات آٌان ىكاده ىیگؼدد یا ظیؼ؟ (ٌایتی.)1388 ،

آزمونt

یبفتههبیتحقیق

ةؼای پی ةؼدن ةَ جفاوت دو ٌّع ارزقیاةی قٍاظث ىضّر و ىحً ىضّر ،ةا اؿحفاده از
آزىّن آىاری  tکَ کار امهی آن ىلایـات ةیً دو زاىػَ و یا دو گؼوه اؿث ،ةؼ آن قغیو
کَ ةَ ةؼرؿی یافحَُا ةپؼدازیو.
زغول( :)2پیف آزىّن ٌيؼات ُؼ دو کالس انف و ب ةا آزىّن قٍاظحی ةا آزىّن t
ظٌای
اٌضؼاف
ىیاٌگیً

اٌضؼاف اؿحاٌغارد

ىیاٌگیً

جػغاد
داٌفآىّزان

ٌام کالسُا

1.00588

4.26760

12.7778

18

کالس دوم انف

.76086

3.48671

11.5714

21

کالس دوم ب

اىحضان
قٍاظحی

زغول ( ،)2ایً ٌکحَ را ٌكان ىی دُغ کَ ةیً دو کالس جفاوت ٌيؼه كاةم چكيگیؼی
وزّد ٌغارد .الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ یک اىحضان ُيؽىان ةؼای ُؼ دو کالس ازؼا گؼدیغه
اؿث .ةا ایً وزّد ،جفاوت ٌيؼه ،کيحؼ از یک ٌيؼه ىیةاقغ .پؾ ىیجّان ٌحیسَ گؼفث
ٌيؼات ُؼ دو کالس در یک داىٍَ یکـاٌی كؼار دارٌغ.
زغول -3آزىّن  tزِث جفاوت ةیً ٌيؼات قٍاظحی و غیؼقٍاظحی
اٌضؼاف اؿحاٌغارد
ىیاٌگیً

اٌضؼاف اؿحاٌغارد

ىیاٌگیً

جػغاد داٌفآىّزان

کالس

ٌّع اىحضان

.70573

2.99414

16.1389

18

کالس انف

غیؼقٍاظحی

.70847

3.24661

12.0952

21

کالس ب

قٍاظحی

ةا ىكاُغه زغول ( )3ةَ راصحی ىیجّان كىاوت کؼد کَ ىیاٌگیً ٌيؼات در کالس انف
 16و ةؼای کالس ب صغود  12اؿث .اظحالف ٌ 4يؼه در ىیاٌگیً را ىیجّان ةَ جفاوت
دو ٌّع اىحضان ٌـتث داد .یػٍی غيهکؼد داٌفآىّزان کالس انف در ؿّاالت غیؼقٍاظحی
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ةِحؼ ةّده و ةَ ىیاٌگیً ٌيؼه ةاالجؼی ىٍسؼ قغه اؿث .اىا کالس ب در ؿّاالت قٍاظحی
ٌيؼه پاییٍی گؼفحَاٌغ .پؾ ىیجّان ٌحیسَ گؼفث ؿّاالجی کَ ةؼ اؿاس ازحٍاب از
صفظیات اؿحّار ةاقغ ةؼ غيهکؼد داٌفآىّزان جأدیؼ فؼاواٌی دارد.
آیا ىیجّان واكػاً ىٌيئً ةّد کَ کارآیی ؿّاالت غیؼ صفظی ةاغخ افؽایف ٌيؼه
داٌفآىّزان کالس انف گؼدیغه اؿث؟
زِث صنّل ةَ ؿّال فّق ،ةایغ:
 .1در ىلام ىلایـَ ،ةایغ ٌيؼات قٍاظحی ُؼ کالس صغودا ًىـاوی ةاقغ.
 .2اىحضان غیؼقٍاظحی کالس(انف) ةایغ از ٌيؼه ةیكحؼی ٌـتث ةَ کالس(ب) ةا
اىحضان قٍاظحی ةؼظّردار ةاقغ.
ٌ .3يؼات غیؼقٍاظحی کالس(انف) از ٌيؼات ةعف قٍاظحی کالس(ب) ةیكحؼ و ةا
ةعف غیؼقٍاظحی کالس (ب) ُيؽىان جا صغودی ىـاوی و یا ٌؽدیک ةاقغ .ةَ
غتارجی اظحالف زیادی ٌغاقحَ ةاقٍغ.
زِث پاؿعگّیی ةَ ؿّاالت ىٌؼح قغه ،ىسغداً یک اىحضان کاىالً غیؼقٍاظحی ةؼای
کالس انف ةؼگؽار گؼدیغ و ُيؽىان ٌیؽ ،یک آزىّن ةؼای کالس ب ةا چٍیً جؼکیتی کَ
ٌنف ؿّاالت از ُيان ؿّاالت غیؼقٍاظحی کالس انف و ٌنف دیگؼ آن از ؿّاالت
قٍاظحی و صفظیاجی ةّد ةؼگؽار قغ .زغول( 4انف -ب و ج) ةَ ظّةی ىلایـَُای ىؼةّط
ةَ ؿّاالت را ٌكان ىیدُغ .زغول (انف) گّیای ایً اؿث کَ ىیاٌگیً ٌيؼات
داٌفآىّزان کالس انف ةا آزىّن غیؼقٍاظحی ةـیار ةیكحؼ از ةعف ؿّاالت قٍاظحی
کالس ب اؿث .اظحالف ٌيؼات در صغود پٍر ٌيؼه اؿث .اىا در ىلایـَ ةػغی در زغول
ب درىی یاةیو کَ اظحالف ٌيؼه دو کالس ةَ صغاكم ىيکً رؿیغه اؿث .یػٍی ىیاٌگیً
ٌيؼات کالس انف ةا ٌيؼات ةعف غیؼقٍاظحی کالس ب جلؼیتاً یکـان اؿث .پؾ
ىیجّان گفث ؿّاالت غیؼقٍاظحی غيهکؼدی یکـان و ةَ غتارجی ةاغخ افؽایف ٌيؼه
داٌفآىّزان گؼدیغه اؿث .از ًؼفی ةاز ُو در زغول ج ٌیؽ ٌکحَ كاةم جّزَ دیگؼی
وزّد دارد و آن ایً اؿث در ىلام ىلایـَ ةیً ظّد کالس ب ةَ ظّةی دو ٌحیسَ كتهی
را جلّیث ىیکٍغ کَ اظحالف ٌيؼه در ةعف قٍاظحی و غیؼقٍاظحی در کالس ب كاةم
جّزَ اؿث .ایً اظحالف صغود قف ٌيؼه اؿث .در کٍار ُو كؼار دادن ایً ؿَ زغول ةا
آزىّن  tةَ ظّةی داةث ىیٌيایغ کَ داٌفآىّزان ةَ واؿٌَ اىحضان دارای ؿّاالت
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غیؼصفظیاجیٌ ،يؼه ةَ ىؼاجب ةیكحؼی از اىحضان صفظیاجی گؼفحَاٌغ و ایً اظحالف ٌيؼه
ةَ واؿٌَ آزىّن  tةَ ظّةی كاةهیث ادتات دارد.
زغول -4انف :ىلایـَ غیؼقٍاظحی کالس انف ةا ؿّاالت كـيث قٍاظحی کالس ب
اٌضؼاف ىػیار
ىیاٌگیً

اٌضؼاف ىػیار

ىیاٌگیً

جػغاد

کالس

.58749

2.49444

11.1111

18

انف کاىم غیؼقٍاظحی

.72387

2.50756

11.3333

21

ب (كـيث ؿّاالت قٍاظحی)

زغول -4ب :ىلایـَ ؿّاالت غیؼقٍاظحی کالس انف ةا ؿّاالت كـيث غیؼقٍاظحی کالس ب
اٌضؼاف ىػیار
ىیاٌگیً

اٌضؼاف ىػیار

ىیاٌگیً

جػغاد

کالس

.58749

2.49444

11.1111

18

انف کاىم غیؼقٍاظحی

.44096

1.32288

11.3211

21

ب (كـيث ؿّاالت غیؼقٍاظحی)

زغول -4ج :ىلایـَ ؿّاالت قٍاظحی کالس ب ةا ؿّاالت كـيث غیؼقٍاظحی
اٌضؼاف ىػیار
ىیاٌگیً

اٌضؼاف ىػیار

ىیاٌگیً

جػغاد

کالس

.72387

2.50756

11.3333

18

ب (ؿّاالت قٍاظحی)

.44096

1.32288

11.3211

21

ب (ؿّاالت كـيث غیؼقٍاظحی)

نتیجهگیری

اُيیث ارزقیاةی ةَ غٍّان یکی از ىؤنفَُای اؿاؿی آىّزش ةؼ دؿث اٌغرکاران جػهیو و
جؼةیث پّقیغه ٌیـث .ارزقیاةی مضیش ىیجّاٌغ ةَ كىاوت درؿث از ىیؽان یادگیؼی
داٌفآىّزان ىٍسؼ قّد  .در دروؿی ىاٌٍغ غهّم ازحياغی و ىٌانػات ازحياغی ایً
اُيیث دو چٍغان اؿث .زیؼا ةؼظی جنّر ىیکٍٍغ ارزقیاةی چٍیً دروؿی در صغ
جػاریف و اىذال آن اؿث .چٍیً جنّری کاىالً غهي و غکؾ آن درؿث اؿث .ىٌانػات
ازحياغی ةایغ ةَ داٌفآىّزان فؼمث دُغ در ىّرد آىّظحَُای ظّد در ىّكػیث ىٍاؿب،
ةِؼه گیؼٌغ .ارزقیاةی ىٌانػات ازحياغی ةایغ فؼاجؼ از ؿّاالت قٍاظحی ةاقغ .ةَ ُيیً
زِث ایً جسؼةَ کَ در كانب ىٌانػَای جؼکیتی از اكغام پژوُی و جضلیق ٌگارش یافحَ
اؿث ،ةؼ اؿاس ُيیً ةاور اؿث کَ ةایغ ؿّاالت و ارزقیاةی کَ داٌفآىّزان ةؼ اؿاس
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آىّظحَُای كتهی ظّد و در ىّكػیحی غيهی كؼار گیؼٌغ؛ اؿحفاده ٌيایٍغ .ایً ىٌانػَ
ٌكان داد کَ ةیكحؼ داٌفآىّزان در پاؿعگّیی ةَ ؿّاالت درك و ىحً ىضّر ىیاٌگیً
ٌي ؼات ةِحؼی کـب ٌيّده و در پاؿعگّیی ةَ ؿّاالت صفظی ىیاٌگیً کيحؼی دارٌغ.
چٍیً اظحالف ٌيؼاجی ةا اؿحفاده از آزىّن  tصامم گكث.
نػا ىیجّان گفث ارزقیاةی ىٌانػات ازحياغی ةایغ ةؼ اؿاس ؿّاالجی ةاقغ کَ
ىـحهؽم ٌّقحً زيهَ ،غیً کحاب ٌتاقغ و داٌفآىّز در ىّكػیث آن ؿّال كؼار گؼفحَ و
از آىّظحَُایف اؿحفاده ٌيایغ .ةَ غتارجی ةحّاٌغ در ىلام غيم از ىفاُیو یاد گؼفحَ در
واكػیث اؿحفاده ٌيایغ .ةَ غٍّان ىذال در ىحً قياره ( )2در ويیيَ چٍیً آىغه اؿث
کَ؛ اىیؼغهی در دوره ٌّزّاٌی كؼار دارد ،ؿپؾ ؿّال قغه اؿث ؿً اىیؼغهی چلغر ةّده
اؿث .در کحاب ،دوره ٌّزّاٌی ةیً ؿٍیً  18-12ؿانگی غٍّان قغه اؿث .در ایٍسا
داٌفآ ىّز ةایغ ةَ ایً درك رؿیغه ةاقغ و اؿحٍتاط ٌيایغ کَ صحياً ؿً اىیؼغهی در
چٍیً داىٍَ ای كؼار دارد .اُيیث ایً ؿّال در یک ىحً ایً اؿث ةغون ایٍکَ غغدی
ذکؼ کؼده ةاقغ ،غیؼىـحلیو از داٌفآىّز ىیظّاُغ ؿً اىیؼغهی را جكعیل دُغ.
در ایً ىٌانػَ ،اظحالف ىیاٌگیً صغود ٌ 5-4يؼه ةیً ؿّاالت قٍاظحی و
غیؼقٍاظحی ةؼای دو کالس صامم گؼدیغ .در پایان ىیجّان گفث ىٌانػات ازحياغی
درك ىضّر اؿث و ةایغ ارزقیاةی ىحٍاؿب ةا اُيیث و اُغاف آن جغویً گؼدد .غهیرغو
ىضغودیثُای ًؼاصی ایً ؿٌش از ؿّاالت ،ةؼای دةیؼان ٌیؽ ىيکً اؿث وكثگیؼ،
ًاكث فؼؿا و  ...ةاقغ ،اىا ةایغ داٌـث وزّد چٍیً ارزقیاةی در درس ىٌانػات ازحياغی
الزم و وؼوریی اؿث .در زىیٍَ ىضغودیثُای ایً جسؼةَ ىیجّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره
کؼدً :ؼاصی ؿّاالجی کَ فؼاجؼ از ارزقیاةیُای قٍاظحی ةاقغ کاری وكثگیؼٌ ،یازىٍغ
جسؼةَ و دكث ةاال و ٌیازىٍغ اٌگیؽه از ؿّی دةیؼ اؿث .ةٍاةؼایً اؿحاٌغارد کؼدن ؿّاالت و
ًؼاصی آن کيی ؿعث اؿث .ةایغ جنّر داٌفآىّزان و ُيچٍیً اونیاء داٌفآىّزان را ةؼ
ایً اؿاس کَ ىٌانػات ازحياغی درؿی درکی و فِيی اؿث را جغییؼ و امالح ٌيّد.
پیشنهبدات
 )1ةا جّزَ ةَ اظحالف ٌيؼه در دو ٌّع ارزقیاةی ایً ىٌانػَ ،پیكٍِاد ىیقّد
دةیؼان ىضحؼم صغاكم ةؼای یک ةار چٍیً ارزقیاةی را اٌسام دٍُغ ُؼ چٍغ در
اةحغا دچار ؿعحیُای زیادی گؼدٌغ.
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 )2وزارت آىّزش و پؼورش ىیجّاٌغ ٌيٌَّ ؿّاالجی کَ ارزقیاةی غیؼقٍاظحی
ٌاىیغه قٌّغ را در كانب نّحُای فكؼده در ىغارس غؼوَ ٌيایغ.
 " )3انيپیاد غهّم ازحياغی" ةؼگؽار گؼدد و ىاٌٍغ دروؿی ُيچّن ادةیات،
فیؽیک ،قیيی و ریاوی ٌیؽ درس ىٌانػات ازحياغی در انيپیاد غهيی کكّر
كؼار گیؼد جا اُيیث و وؼورت ایٍگٌَّ ارزقیاةیُا ةِحؼ و ةیكحؼ ىكعل گؼدد.
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