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چکیذُ
ُغؼ امهی پژكُف صاوؼ ارائَ راُکارُایی ةؼای قٍاظث ةیكحؼ ك ّيیقجؼ درس کاركرزی ىیةاقغ .در ایً ىلانَ
ؿْی ةؼ ةیاف اُيیث ایً درس در داٌكگاق فؼٍُگیاف قغق اؿث کػَ داٌكػسّىْهياف ةػا گػراٌػغف دكرقُػای آف،
ىِارتُای ّيهی فؼاكاٌی در زىیٍَ ىْهيی ،صىّر ك ادارق کالس پیغا ىیکٍٍغ .ركش جضلیق ةَ کار رفحػَ در ایػً
ىلانَ؛ ركش جّمیفی ػ جضهیهی ىیةاقغ کَ ةَ جضهیم ك جّمیف دادقُای ىّرد ةؼرؿػی در درس کػاركرزی جاکیػغ
دارد .ةؼای زيِ آكری اًالّات ىّرد ٌیاز ٌیؽ از ركش ىٌانْات کحاةعاٌَای ك اؿٍادی اؿحفادق قغق اؿػث کػَ در
ایً ركش ةَ ةؼرؿی ىٍاةِ چاپی ك انکحؼكٌیکی در ایً صّزق ىٌانْاجی رزّع کؼدق ایوٌ .حایر ایػً پػژكُف ٌكػاف
دادق اؿث کَ کاركرزی درؿی درکٍار ؿػایؼ دركس ٌیـػث ك پهػی ةػیً ٌُػؼ ك ّيػم اؿػث کػَ داٌػف ك ٌُؼیػَ
داٌكگاُی را ةا کارةؼد ك ىِارت در ىضیي کار جهفیق ىیکٍغ ك ىِارت ُای صؼفَ ای داٌكػسّ ىْهيػاف را جلّیػث
ىیکٍغ کَ ىّزب آىادق ؿازی آٌاف ةؼای كركد كّیجؼ ةَ کالس درس ىػیقػّد .داٌكػسّىْهياٌی کػَ دكرقُػای
کاركرزی را گػراٌغق اٌغ ةِحؼ ىیجّاٌٍغ از جّاٌاییُای ظّد اؿحفادق کٍٍغ ك اؿحْغادُای ظّد را قکّفا کٍٍغ.
کلیذٍاشُ ّب :کاركرزی ،داٌكسّىْهياف ،ىِارت ،جؼةیث ىْهو ،ىغارس.
جأییغ ٌِایی1399/10/03:
 -1جاریط كمّؿ1399/07/16 :
 -2اؿحادیار ّىّ ُیئث ّهيی داٌكگاق فؼٍُگیاف ،ىؼکؽ آىّزش ّانی قِیغ ةِكحی ،جِؼاف  ،ایؼاف (ٌّیـٍغق ىـئّؿ)
afrooz_farrokhi1350@yahoo.com
 -3داٌكسّ ی کارقٍاؿی رقحَ آىّزش قیيی ،ىؼکؽ آىّزش ّانی قِیغ ةِكحی ،داٌكگاق فؼٍُگیاف ،جِؼاف ،ایؼاف.
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 .1هقذهِ
ةؼای ارجلای کیفیث زاىَْ ةایغ ٌُاـ آىّزقی ارجلا یاةغ ك ارجلا ٌُاـ آىّزقی ةَ ارجلا کیفیث داٌكگاق فؼٍُگیاف ىٍػّ
اؿث .ةا ٌگاُی ةَ ٌُاـ جؼةیحی ك ىٌانَْ ٍّامؼ آف ىی جّاف گفث« :قاظل جؼیً ك ىيحازجؼیً ىؤنفَ آف ىْهو اؿػث».
جسارب ٌیيَ دكـ كؼف ةیـحو ةَ زاىْۀ ةكؼی آىّظحَ اؿث کَ ةؼای دؿحیاةی ةَ جّؿَْ پایغار ،زّاىِ جّزَ ةیكػحؼ ةػَ
آىّزش ك پؼكرش ك جؼةیث ىْهو ةَ ٍّّاف یک صّزق جعننی ٌیاز دارٌغ؛ ةَ گٌَّ ای کػَ ُيػَ ىْهيػاف جّاٌػایی جضلػق
ُغؼ ُای جّؿَْ ك پاؿط دادف ةَ ٌیاز ُا ك وؼكرت ُای زاىَْ ی اىؼكزی را دارا ةاقٍغ .از ؿّی دیگؼ ،ماصب ٌُػؼاف
ىْحلغٌغ ،ىْهو جّاٌا ك ادؼ ةعف ،ىْهيی اؿث کَ ةعكی از كَایف صؼفَ ای ظّد یا ُغؼ ُای یادگیؼی را ةا جيـک ةَ
كغرت جْتیؼ ،جفـیؼ ك اصیاٌاً جٌتیق جفکیک ُای ةؼگؼفحَ از آىّزش ُای ّيهػی ك ىِػارجی ك ىٌانْػات ّهيػی ؿػاىاف
ةغُغ ك ةحّاٌغ یافحَ ُای آىّزش ُای ّهيی ك ىِارجی ك ُيچٍیً ىٌانْات ّهيی ُّقيٍغاٌَ ك آگاُاٌَ ةا قؼایي ظاص
کالس ظّد ىٌٍتق ؿازد(.ىِؼ ىضيغی )4 :1379،
جغارؾ قؼایي ةؼای جؼةیث ىْهياف در ُؼ کكّری دارای جفاكت ُایی اؿث کَ در ةـحؼ فؼٍُگی ػ جاریعی آف قػکم
گؼفحَ ك انتحَ ةَ جٍاؿب ظاص ىّكْیث ّيم ،جضلق ىی یا ةٍغ .ایً ىّوّع ةغاف ىٍْػا ٌیـػث کػَ جتػادؿ جسؼةػَ ةػیً
فؼٍُگ ُای آىّزقی را ىـغكد ةغاٌغ ،اىا ةؼ ایً ٌکحَ جيؼکؽ دارد کَ جسؼةَ ُای زِاٌی از ىسؼای فؼٍُگی ك ىغیؼیحی
کكّرُای دیگؼ ىی گػرٌغ( .اَِؼی ك دیگؼاف )150 :1398،
یکی از اؿاؿی جؼیً دركس ىّزّد در ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو ،کَ ةَ ٌّّی آىادق کٍٍغة داٌكػسّ ىْهيػاف ةػؼای پػػیؼش
ٌلف ىْهيی در آیٍغق اؿث ،کاركرزی ىیةاقغ .از آٌسا کَ ةَ گفحَ ةؼظی از ماصب ٌُؼاف ،ىْهيی صؼفػَ ای اؿػث کػَ
ُؽاراف فّت ك فً داردٌ ،یاز اؿث کَ ىْهياف آیٍغق ایً ىؼز كةّـ از ًؼیق «کاركرزی» ،جْهیو دیغق ك ىِػارت ةیاةٍػغ جػا
جّاٌيٍغی ُا ك ُيچٍیً ٌاجّاٌی ُای داٌف آىّزاف را جكعیل دٍُغ ك ةحّاٌغ ّالیق آف ُا را کٍار ُو ةچٍٍغ ك ةا ٍّنؼ
ىضتث ةَ جْهیو ك جؼةیث داٌف آىّزاف ةپؼدازد .یک ىْهو ىاُؼ ك کار آزىّدق ٌػَ جٍِػا ىػیجّاٌػغ جّاٌػاییُػای ذٍُػی ك
ّاًفی قاگؼدش را پؼكرش دُغ ،ةهکَ اظحالالت ك ٌارؿایی ُای آٌِا را پیغا کؼدق ك ةؼای جنػضیش آٌِػا ىػیکّقػغ جػا
ٌـهی ىفیغ جضّیم زاىَْ دُغ( ایؽدیاف ك دیگؼاف.)2 :1395،
آىادقؿازی ك ىسِؽٌيّدف داٌكسّىْهياف ةَ ىِارت ُای صؼفَ ای ،كتم از كركد ةَ کالس درس ،امهی جػؼیً كَیفػَ
ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو(داٌكگاق فؼٍُگیاف) ك ؿازىاف ُایی اؿث کَ ةَ اٌضای ىعحهػف ،ىْهػو جؼةیػث ىػیکٍٍػغ یػا دكرقای
آىّزقی صیً ظغىث ةؼای ىْهياف جؼجیب ىیدٍُغ .کاركرزی زػؽ ارزقػيٍغی از ةؼٌاىػَ جؼةیػث ىْهػو اؿػث ك یگاٌػَ
جالش در ّؼمَ جؼةیث ىْهو كهيغاد ىی قّد( رئّؼ42 :1386،ػ.)43
1

کاركرزی ،امٌالصی رایر در صّزق آىّزش ك پؼكرش جسؼةی ك پهی ةیً ٌُؼ ك ّيم اؿث( ةّکانیا  )2012،کػَ داٌػف
ك ٌُؼیَ داٌكگاُی را ةا کارةؼد ك ىِارت در ىضیي کار جهفیق ىیکٍغ؛ در كاكِ پهی ىیاف ىضیي داٌكگاُی ك ىضیي کار
اؿث .کاركرزی ٌّّی فؼآیٍغ اؿث کَ اىکاف کارةؼد آىّظحَُای ٌُؼی را در ىضیٌػی كاكْػی فػؼاُو ىػیآكرد .در ایػً

1 . Bukaliya

3
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ارجتا داٌكسّیاف جسؼةیات ارزقيٍغی از ىضیي کار ك ىّكْیث قغهی آیٍغق ظّد ةػَ دؿػث ىػیآكرٌػغ ك اؿػحْغادُا ك
جّاٌایی ُای ظّد را ىّرد ؿٍسف كؼار ىی دٍُغ( جهعاةی ك فلیؼی8 :1393،ػ.)9
بیبى هسئلِ

.1-1

در ایؼاف ةاؿحاف ،ةؼای آىّزش مٍایِ ك صؼفَ ُای گٌّاگّف از قیّق اؿحاد  -قاگؼدی اؿػحفادق ىػیقػغ ك کػارآىّزی ك
کاركرزی ٌؽد اؿحادکار از زایگاق ظامی ةؼظّردار ةّدق اؿث( ىعحاری ىْيار .)40 :1382،
جاریط کاركرزی ةا جاریط یادگیؼی جسؼةی ك آىّزش ك پؼكرش جسؼةی ك ىكارکحی گؼق ظّردق اؿث ك ةػَ اكایػم 1900
ىیالدی ةؼىی گؼدد کَ در اىؼیکا قؼكع قغ ك قاىم جسؼةیات آىّزقی ىتحٍی ةؼ کار ىی گػؼدد؛ ةؼٌاىػَ ُػایی ىاٌٍػغ از
ىغرؿَ جا کار ،در زـث ك زّ کار ،آکادىی ىكاغم ك ؿایؼ ةؼٌاىَ ُای یادگیؼی ويً ظغىث .در اركپػا ٌیػؽ کػارآىّزی
داكًهتاٌػػَ ةػػؼای زّاٌػػاف در اكایػػم كػػؼف ٌػػّزدُو آغػػاز قػػغ ك از ٍّامػػؼ امػػهی ؿیـػػحو ُػػای آىّزقػػی در اركپػػا
گؼدیغ(ىؼیث ،2008،1ةَ ٌلم از جهعایی ك فلیؼی.)9 :1393،
اؿٍاد ك ؿّاةق ایً ةؼٌاىَ در ایؼاف ٌكاف ىی دُغ کَ گـحؼش ىغارس ظنّمی ك دكنحی ةػیً ؿػاؿ ُػای 1228جػا
 1383قيـی ك ىـائهی چّف جؼةیث ىْهياف ةؼای ىلاًِ گٌّاگّف ك ایساد ك گـحؼش کػالس ُػای ةػاز آىػّزی ةػؼای
آٌاف جّزَ ةؼٌاىَ ریؽاف کكّری را ةؼ اٌگیعحَ اؿث ك در ایً ىّرد اكغاىات ىحْغدی مّرت دادق اٌغ از زيهَ:
-

اٌحكار ىسهَ امّؿ جْهیيات كکحاةی ةا ٍّّاف امّؿ جْهیو ك جؼةیث ّيهی در ؿاؿ  1298قيـی.

-

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

-

اظحناص دادف ُفحَ ای  5ؿاّث از دركس داٌف ؿؼای ىلغىاجی ةؼای ىٌانَْ قعنی ك صىػّر داٌكػسّیاف
در ىغارس ويیيَ ك کاركرزی ك جيؼیً ىْهيی.

-

اظحناص دادف  5ؿاّث از  38ؿػاّث درس ُفحگػی ؿػاؿ دكـ داٌكـػؼاُای ىلػغىاجی پـػؼاف ك دظحػؼاف
درؿاؿ  1320جا 1321ةؼای درؿی ةَ ٍّّاف «جيؼیً آىّزگاری».

-

اظحناص دادف 4ؿاّث از ةؼٌاىَ جؼةیث ىْهػو دكؿػانَ «کػارداٌی» ةػَ جيػؼیً ىْهيػی «کػاركرزی» ازؿػاؿ
ُای 1365جا  1386ك  6ؿاّث از ةؼٌاىَ ُای داٌكـؼای  4ؿانَ ةَ درس کاركرزی.

-

اظحناص  4كاصغ ةَ ٍّّاف جيؼیً ىْهيی 1ك« 2کاركرزی» در ُيَ رقحَ ُای ىؼاکؽ جؼةیث ىْهػو ك جؼةیػث
دةیؼی در دكرق ُای کارداٌی ك کارقٍاؿی( .ایؽدیاف كدیگؼاف 2 :1395 ،ػ)3

کاركرزی داٌكسّىْهياف ةایغ ةَ گٌَّ ای ةؼگؽار قّد کَ ككحی ةَ ىؼصهَ فارغ انحضنیهی ىػی رؿػٍغ ،ظػي ىكػیُػای
صؼفَ ای ك ىِارتُای کاری ظّد را ةَ ظّةی یاد گؼفحَ ةاقٍغ(رؤكؼ.) 5 :1386،

1 . Merrit
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 .1-2هببًی ًظری
ىْهيی ٌیؽ ىاٌٍغ ةـیاری ازىكاغم .صؼفَ ای جسؼةَ ىضّر اؿث ك از ایً رك کاركرزی (کَ ىاُیحی جسؼةػی ّيهػی دارد)
در آىّزش آف ٌلف كیژق ای ایفا ىیکٍغ ،جا ةغاٌسا کَ کاركرزی یا یاد گیػؼی ىِػارتُػای صؼفػَ ای جػغریؾ یکػی از
ةؼٌاىَُای آىّزقی كیژق در ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو اؿث کَ ىّزب زغا ؿازی آف از ؿػایؼ ىؼاکػؽ آىّزقػی ىػیقػّد .ایػً
ةؼٌاىَ ةا ٍّاكیً ىعحهفی چّف جغریؾ ّيهی ،جيؼیً دةیؼی ك کارآىّزی جاکٍّف قػٍاظحَ قػغق ك ةػَ چٍػاف جّؿػَْ ك
گـحؼقی رؿیغق کَ ىسيَّّ فؼاكاٌی از اٌّاع ىِارتُا ك قیّق ُای جغریؾ را در رقحَ ُای درؿی ىحٍّع ،قاىم ىػی-
قّد (رئّؼ43 :1386،ػ.)44
کبرٍرزی در قذین؛ کاركرزی در زىاف گػقحَ دارای ركیکؼدی ىغرؿَ ةٍیاف ةّدق اؿث .در کاركرزی كغیو قعنػی
یاد ىی گؼفحَ اؿث کَ چگٌَّ ىِارت ُای آىّظحَ قغق را ةَ ىؼصهَ ازؼا گػارد ك ُيگاـ ةا آىّظحً جئّری ،ةػَ مػضٍَ
ُای ّهو ٌیؽ كارد قّد .کاركرزی ةایغ ةَ گٌَّ ای ازؼا ىی قغق اؿث کَ داٌكسّ پؾ از پایاف یػافحً جضنػیم ،ىِػارت
ُای ىؼةی گؼی یا ىْهيی ظّد را ةَ ظّةی فؼا گؼفحَ ةاقغ .ىّارد زیؼ ةػَ ٍّػّاف ُػغؼ ُػای کػاركرزی كػغیو در ٌُػؼ
گؼفحَ ىی قغق اؿث:
-

قٍاظث جّاٌيٍغی ُای صؼفَ ای فؼدی

-

جكعیل وْفُا ك كّت ُای جغریؾ

-

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

-

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

ةؼای دكرق کاركرزی ةؼای دركس جؼةیحی ؿَ كاصغ ّيهی( کارآىّزی) در ٌُػؼ گؼفحػَ قػغق اؿػث کػَ قػاىم چِػار
ؿاّث کار ّيهی در ىغارس ك دك ؿاّث آىّزش صىّری در ىؼکؽ جؼةیث ىْهو در دك ٌیو ؿاؿ ؿػّـ ك چِػارـ اؿػث
(ىالیی ٌژاد ك ذکاكجی .) 50 :1387 ،
کبرٍرزی جذیذ؛ کاركرزی در دكرق زغیغ یک درس ىْهو ةٍیاد اؿث .ایً ركش کَ در ىلاةػم ركش ؿػاةق ىغرؿػَ
ةٍیاد كؼار ىیگیؼد  ،دارای ایً كیژگی اؿث کَ ُؼ داٌكسّ ىْهو ةَ یک ىْهو دارای مػالصیث ُػای صؼفػَ ای ىْهيػی
ؿپؼدق ىی قّد کَ ایً ىْهو ٌیؽ در پیٌّغ ةا ىغرس درس کاركرزی ةَ ُغایث فْانیث ُای داٌكسّ ىْهو اكغاـ ىی کٍغ.
ُيچٍیً دكرق زىاٌی فْانیثُای داٌكسّىْهياف ٌیؽ ؿاالٌَ اؿث .یٍْی داٌكسّىْهو یک دكرق كاكْػی ّيػم ىْهيػی را
در ىغرؿَ جسؼةَ ىیکٍغ (ایؽدیاف ك دیگؼاف.)8 : 1395 ،
 .1-3رٍش پصٍّص
ةا جّزَ ةَ ُغؼ ایً ىلانَ ركش پژكُف ةؼای زيِ آكری اًالّات ىّرد ٌیاز جّمیفی ػ جضهیهی ىی ةاقغ کػَ در ایػً
ركش ةؼّکؾ جضلیلات جاریعی در ىّرد زىاف صاؿ ةَ ةؼرؿی ىیپؼدازد .ركش جضلیق جّمیفی ػ جضهیهی ةَ جّمػیف ك
جفـیؼ قؼایي ك ركاةي ىّزّد ىیپؼدازد ك ىّكْیث یک پغیغق را در یک زىاف جّمیف ىیکٍغ (صافٍ ٌیػا.)28 :1382 ،
ةَ ًّر ىذاؿ ةؼای جّمیف پیكؼفث داٌكسّیاف در زِث اُغاؼ آىّزقی درس ىْیٍی در یک زىاف ىْیً ىػی جػّاف از
ایً ركش اؿحفادق کؼد .در جضلیق صاوؼ ةؼای جّمیف جضهیهی درس کاركرزی از ایً ركش اؿػحفادق قػغق اؿػث .ةػؼای
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زيِ آكری اًالّػات ك دادقُػای ىػّرد ةؼرؿػی؛ ركش ىٌانْػات کحاةعاٌػَ ای ،اؿػٍادی ك ُيچٍػیً ىٍػاةِ چػاپی ك
انکحؼكٌیکی ةَ کار رفحَ اؿث.
 .1-4پیطیٌِ پصٍّص
کاركرزی از دیؼ ةاز صائؽ اُيیث ةّدق ك افؼاد در رقحَ ُای ىعحهف ةؼای کاركرزی ك کارآىّزی ٌؽد اؿحاداف ك افؼاد ىػاُؼ
ك ىؤؿـات ىعحهف ىی رفحٍغ جا ٍُؼ ك ّيم آف ُا را ٌُارق کٍٍغ ك در ىضیي آف کار كؼار ةگیؼٌغ جا ةِحؼ ةحّاٌٍغ کػار را
یاد ةگیؼٌغ ك جسؼةَ ةیكحؼی کـب کٍٍغ.
ىّؿی پّر؛ در ؿاؿٌ 1397كاف دادق اؿث کَ ،کاركرزی ةا ىكػارکث ك جْاىػم فْػاؿ ةػیً ىػغارس ك داٌكػگاق ُػا،
ُيکاری اؿاجیغ ك ىْهياف راٍُيای ىسؼب ،فْانیث داٌكسّىْهياف در ىغرؿَ ك کالس درس ،افؽایف زىػاف صىػّر در
کالس درس ،گػراٌغف پیف ٌیاز ك كاصغ ُای درؿی ىّرد ٌیاز كتم از دكرق کاركرزی ةَ جغریر داٌف ىّوػّّی ،داٌػف
ّيم جؼةیحی ك داٌف ّيم جؼةیحی ىّوّّی داٌكسّ ىْهياف را ةا ةِؼق گیؼی از داٌكگاق ك ىغرؿَ افؽایف ىی دُغ.
رؿحگاری؛ ىّؿی پّر ك ٌاًلی در ؿاؿ ،1396ةَ قٍاؿایی ّّاىم جادیؼ گػار ةؼ ازػؼای آىػّزش ةػانیٍی در آىػّزش
داٌكسّىْهياف داٌكگاق فؼٍُگیاف ك ارائَ انگّیی زِث ازؼای ىّدؼ ایً ٌّع آىّزش اكغاـ کػؼدق ك ٌكػاف داد کػاركرزی
ةانیٍی ىی جّاٌغ ةَ ةِـازی ك اّحالی ةؼٌاىَ زغیغ کاركرزی داٌكگاق فؼٍُگیاف ،کيک کٍغ.
نیاكث دار در ؿاؿ ،1380جضهیهی ةا ُغؼ ةؼرؿی قیّقُای کٌٍّی کاركرزی در ةؼٌاىَ جؼةیث ىْهو کكّر اٌسػاـ دادق
اؿث .در ایً پژكُف گؼكُی از ىحعنناف ك اؿحاداف جؼةیث ىْهػو ،ىـػئّالف ةؼٌاىػَ جؼةیػث ىْهػو کكػّر ك داٌكػسّ
ىْهياف ىّرد ىناصتَ كؼار گؼفحٍغ .اکذؼ ىناصتَ قٌّغگاف ركیَ کٌٍّی کاركرزی در ایؼاف را ىّرد اٌحلاد كؼار دادق اٌػغ ك
ٌَ جٍِا آف را ادؼ ةعف ك ؿازٌغق ٌغاٌـحَ اٌغ؛ ةهکَ آف را یکی از ّّاىم دنـؼدی داكًهتاف ىْهيی ةَ قػيار آكردق اٌػغ ك
از ىِو جؼیً ىكکالت کاركرزی ةَ ّغـ ُيکاری ىْهياف ٌاَؼ ك ىغارس ىسؼی ًؼح کاركرزی اقارق ٌيّدق اٌغ.
ىّالیی ٌژاد ك ذکاكجی در ؿاؿ  ،1387در ىٌانَْ جٌتیلی ةؼٌاىَ درؿی جؼةیػث ىْهػو کكػّرُای اٌگهـػحاف ،ژاپػً،
فؼاٌـَ ،ىانؽی ،ایؼاف ةَ ایً ٌحایر دؿث یافحٍغ کَ ةَ ىٍُّر دؿحیاةی کیفیث ةعف ٌُاـ جؼةیػث ىْهػو ،راُتػؼد ُػای
جهفیق جئّری ك ّيم ،جّازف جئّری ك ّيم در ةؼٌاىَ درؿػی ،جػغكیً اؿػحاٌغاردُا ةػا مػالصیث ُػای صؼفػَ ىْهيػی ك
ةؼكؼاری ارجتا كّی ىیاف ٌُاـ جؼةیث ىْهو پیف از ظغىث ةا داٌكگاق ُا ك ىغارس ،از زيهَ اؿاؿػی جػؼیً امػالصات
در داٌكگاق ُای جؼةیث ىْهو کكّر ىی ةاقغ.
ةّرگ 1درؿاؿ ٌ 2003كاف داد «جسؼةَ ك جْاىم ةا داٌف آىػّزاف ك ىضػیي کػالس درس»ٌ ،لػف ىِيػی درجّؿػَْ
داٌف پایَ ةؼای جغریؾ ىْهياف دارد .در ةؼظی دیگؼ از پژكُف ُا زیً 2درؿاؿ  ،2016،ك ةٌّایاقّ ،2014،3ةَ ةؼرؿی
زٍتَ ُای ىعحهف ةؼٌاىَ درؿی جؼةیث ىْهو از ىٍُؼ قیّق ُای آىّزش ،قیّق ازؼا ،مالصیث ازػؼا ،ارزقػیاةی ةؼٌاىػَ
درؿی ك ٌكاٌگؼ ُای کیفیث درٌُاـ جؼةیث ىْهو پؼداظحٍغ.

1 . Brog
2 . Jain
3 . Bunăiaşu
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.1-5

سَاالت پصٍّص
.1

کاركرزی چیـث؟

 .2کاركرزی چگٌَّ ةَ داٌكسّىْهياف کيک ىیکٍغ جا ةؼای قغم آیٍغق ظّد آىادق قٌّغ؟
 .3کاركرزی چَ اُيیحی ةؼای داٌكگاق فؼٍُگیاف دارد؟
 .4کاكرزی چگٌَّ ىِارتُای داٌكسّ ىْهياف را جلّیث ىی کٍغ؟
 .5در کاكرزی چَ آىّزش ُایی ةَ داٌكسّ ىْهياف دادق ىی قّد؟
ٌ .6لف ىغارس ك داٌكگاق ُای جؼةیث ىْهو در ازؼای کاركرزی چیـث؟
.1-6

ّذف از ضرٍرت اًجبم پصٍّص

ةؼای اٌساـ ایً پژكُف اُغافی جْییً قغق اؿث کَ ّتارت اٌغ از :اكؿ؛ قػٍاظث جػادیؼات کػاركرزی ةػؼ ىِػارت ُػای
ىْهيی ،دكـ؛ آقٍایی ةیكحؼ ةا درس کاركرزی ،ؿّـ؛ جْییً ٌلف ىػغارس ك داٌكػگاق ُػا در ازػؼای کػاكرزی ،چِػارـ؛
ةؼرؿی اُيیث درس کاركرزی ةؼای داٌكگاق فؼٍُگیاف
2ـ بحث
 .2-1کبرٍرزی
در كاكِ ىفِّـ کاركرزی جؼةیث کؼدف ك جْهیو دادف ك پؼكردف کارآىّز اؿث ةػَ ىٍُػّر ایسػاد ّػادت ظػاص .در كاكػِ
کاركرزی فؼآیٍغی از آىّزش اؿث کَ در آف داٌـحَ ُای فؼد جيؼیً ىی قّد ك ىٌانب زغیػغ در ّيػم آىّظحػَ ىػی
قّد (ىسیب.)12 :1385،
امم کهيَ کاركرزی کؼدف ةَ كاژق «کاركرز» ةؼىیگؼدد ك ةَ فؼدی گفحَ ىیقّد کػَ در صػیً جضنػیم در آىػّزش
ّانی یا ةالفامهَ پؾ از پایاف دكراف جضنیم ،جٍِا ةا ُغؼ کـب جسؼةَ ك ىِارت ُای کػاری ك ّيهػی ،در ىؤؿـػَ ای
ىكغّؿ ةَ کار ىی قّد .ةٍاةؼ جْؼیف ارائَ قغق ،کاركرزی جيِیغات رؿيی ةا ُغؼ ایساد فؼمث ُایی ةؼای داٌكػسّیاف
ةَ ىٍُّر ىٌانَْ ك جسؼةَ ّالكَ ُای قغهی ظارج ازىضیي داٌكػگاق در كانػب ةؼٌاىػَ ّيهػی ك جضػث ٌُػؼ یػک گػؼكق
داٌكگاُی ك ٌّّی فؼایٍغ جتادؿ ٌُؼیَ ك ّيم اؿث کَ اىکاف کارةؼد آىّظحَ ُای ٌُؼی را در ىضیٌػی كاكْػی فػؼاُو
ىی ؿازد .ةٍاةؼایً کاركرزی جسؼةَ ُای ىتحٍی ةؼ کار اؿث(كادری ك دیگؼاف . )65 :1395 ،
کاركرزی ىی جّاٌغ ةؼای افؼاد صانث اظحیاری یا ازتاری داقحَ ةاقغ .یٍْی کاركرز گاُی اككات ةؼای گػراٌغف چٍػغ
كاصغ درؿی در داٌكگاق ةَ دكرق ی کاركرزی ركی ةیاكرد ك یا ایٍکَ ظّدش ةَ ًّر داكًهتاٌَ در یک كاصغ آىّزقػی یػا
ادارق ىكغّؿ کار ةغكف دؿحيؽد قّد .دكرق کاركرزی اىکاف ك فؼمحی ةؼای آقٍایی داٌكسّیاف ةا ىضػیي کػار ىضـػّب
ىی قّد کَ ٌَ جٍِا ةاّخ افؽایف كاةهیث ُای آف ُا ةؼای اقحغاؿ در آیٍغق ىی قّد ةهکَ ةَ کػاركرزاف كػغرت اٌحعػاب
ةیكحؼی در اٌساـ كَیفَ ارائَ قغق ىی دُغ جا ةحّاٌٍغ ةِحؼ ةَ ّالكيٍغی ُا ك گؼایف ُای ظّد در زىیٍَ ُای ىعحهف
پی ةؼدق ك ٌلا وْف ك كّت کار ظّد را ارزیاةی کٍٍغ؛ ىذال صىّر در کحاةعاٌَ ةؼای کاركرز ،ةؼظّرد ةا كاكْیث ُا را ةَ
دٌتاؿ دارد .در كاكِ ىی جّاف امّؿ ٌُؼی را ةَ ةِحؼیً قکم در کػالس درس جػغریؾ کػؼد اىػا ركش ُػای ارجتػاًی
كاكْی را فلي از ًؼیق جيؼیً ك ةؼظّرد ةا ىؼازَْ کٍٍغق ىی جّاف کـب کؼد ك در ىؼصهَ ّيم اؿث کَ کاركرز كادر ةػَ
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ةؼكؼاری ارجتا گفحاری یا کالىی ك افؽایف ىِارت ُای ارجتاًی گفحاری ك غیػؼ گفحػاری ظّاُػغ قػغ .کارآىػغ قػغف
داٌكسّیاف در ُؼ زىیٍَ ای ك ُيچٍیً ىِیا کؼدف آٌاف ةؼای اقحغاؿ ،چیؽی فؼاجؼ از آىّظحَ ُای ٌُؼی کػالس درس
را ىی ًهتغ ك ٌحایر ىذتحی کَ از ُيپا قغف ّهو ةا ّيم صامم ىی قػّد ةػؼ ُػیچکؾ پّقػیغق ٌیـػث( ؿّؿػؼایی ك
دیگؼاف.)36 :1395 ،
دُعغا ،در فؼٍُگ ٌاىَ ظّد ،کاركرزی را ایً چٍیً جْؼیف کؼدق اؿث :کاركرزی دكرق ای اؿػث کػَ اقعامػی کػَ
كارد ظغىث ىی قٌّغ ةی صلّؽ ،ك ةؼای آقٍا قغف ةا کار ظػغىث ىػی کٍٍػغ ك ُيچٍػیً کػارآىّز کـػی ُـػث کػَ
ىكغّؿ آىّظحً کار اؿث( دُعغا.)190/12 :1377 ،
ةیً جؼةیث یا آىّزش یا کارآىّزی فؼؽ اؿث .جؼةیث یا آىّزش ك پؼكرش ةَ رقغ ك جکاىم جّاٌایی ُػای اقػعاص ةػا
قؼکث ظالؽ در زٌغگی جّزَ دارد ك ىی پؼدازد .آىّزش یا کاركرزی ك کارآىّزی ةَ آىادق ؿػاظحً قػعل ةػؼای ٌػّع
ظامی از اؿحعغاـ جّزَ دارد(قْاری ٌژاد .) 182 :1395،
ُؼ جسؼةَ آىّزقی ك ُؼ آف چَ کَ جضث ٍّّاف كاصغ درؿی داٌكگاُی ةَ ىٍُّر کـب جـهي ةؼ ىْهّىات ك ىِػارت
ُای آىّظحَ قغق ك کارةؼد آىّظحَ ُا ك یافحَ ُای ٌُؼی کالس درس ،در ىضیي ُای كاكْی کار ٌُیػؼ ؿػازىاف ُػا ك
دؿحگاق ُای ازؼائی ارائَ ىی قّد ،را ىی جّاف کاركرزی ك یا دركس کاركرزی ٌاىیغ(ؿیغ ؿْیغ صـػیٍی18 :1391 ،ػػ
.)19
ؿهـهَ فْانیث ُای کارةؼدی ك ؿازىاف یافحَ ای کاركرزی كهيغاد قغق اؿث کَ زؼیاف آىادگی داٌكػسّ ىْهيػاف را
از دكرق آگاُی ُای ٌُؼی ةَ ىؼصهَ ی ازؼای فْانیث ُای ّيهی-کػارةؼدی در صؼفػَ ی ىْهيػی ىيکػً ىػی ؿػازد(
ىكفق آراٌی.)8 :1376،
جٍِا فْانیحی کَ ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو را از دیگؼ ىؼاکؽ آىّزقی زغا ىی ؿازد یادگیؼی ىِارت ُای صؼفَ ای جػغریؾ
اؿث کَ ةا ٍّاكیً ىعحهفی چّف (جغریؾ ّيهی)( ،جيؼیً دةیؼی)( ،کارآىّزی) یا (کاركرزی) قٍاظحَ قػغق اؿػث.ایػً
فْانیث كیژق در ىؼاکؽی کَ ةَ جؼةیث ىْهو اقحغاؿ دارٌغ ةَ چٍاف جّؿَْ ك گـحؼدگی رؿیغق اؿث کػَ ىسيّّػَ ُػای
فؼاكاٌی از اٌّاع ىِارت ُا ك قیّق ُای جغریؾ در ُؼ یک از رقحَ ُػای درؿػی از كتیػم ّهػّـ ىضػه ىذػم فیؽیػک،
قیيی ،ریاوی ك غیؼق ك در ّهّـ اٌـاٌی ىاٌٍغ جاریط ،جاریط ًتیْی ،زغؼافیا ك رقحَ ُای كاةـػحَ ،ادةیػات ك ُيچٍػیً
رقحَ ای کَ ىعنّص آىّزش در دةـحاف ك پیف دةـحاف ُـث ارائَ قغق اؿث .داىٍَ قیّق ُای اظحنامػی جػغریؾ
در ُؼ یک از رقحَ ُا ،كؿْث ركزافؽكٌی گؼفحَ اؿث ،جکٍیک ُای جغریؾ ػ اةؽار ك نّازـ کار در جغریؾ ػ ًؼیلَ ُػای
ارزقیاةی ُؼ یک از آف ُا ك غیؼق را ةگػراٌٍغ .افؽكف ةؼ آفُ ،ؼ ركز در ىـائم اظحنامػی رقػحَ ُػای ىعحهػف ٌػّآكری
ُای فؼاكاٌی مّرت ىی گیؼد ك ةَ صسو راق ُا ك ركش ُای ىّزّد اوافَ ىی قّد ك در ایػً رُگػػر ُػؼ ؿػاؿ دق ُػا
کحاب ك ٌكؼیَ در زىیٍَ جغریؾ ةِحؼ اٌحكار ىی یاةغ .قک ٌیـث کَ ىِارت ُای صؼفػَ ای جػغریؾ ،ةػَ ىذاةػَ ؿػایؼ
صؼفَ ُا ،ةایغ ىّرد جيؼیً ُای ىکؼر كؼار ةگیؼٌغ ك ةا جسؼةَ ُای قعنی داٌكسّ ىْهياف ةیاىیؽٌغ ك ارزقیاةی ىغاكىی
از آف ُا ةَ ّيم آیغ جا داكًهتاف ایً صؼفَ ةَ ىؼصهَ اؿحاد کاراف ىاُؼ ةؼؿٍغ ك ةا اًيیٍاف ظػاًؼ ركاٌػَ کػالس ُػای
درس در ىغارس ةكٌّغ(ّهی رئّؼ43 :1386 ،ػ.)44

ًطریۀ پَیص در آهَزش علَم اًسبًی داًطگبُ فرٌّگیبى؛ قيارق  / 21زىـحاف 1399

8

 .2-2اّویت کبرٍرزی
درس کاركرزی یکی از قاظنَ ُای ّيغق جؼةیث ىْهو ٌّ ك اصیا قغق اؿث .ایً قاظل ُو در جؼةیث پیف از ظػغىث
ك ُو در جؼةیث صیً ظغىث ىْهياف ٌ ،لف اؿاؿی ظّد را ایفا ىػی کٍػغ ّهػث امػهی ایػً اىػؼ ایػً اؿػث کػَ درس
کاركرزی «درس جيؼیً ىِارت ُای ّيهی ك ازؼایی» اؿث ك كادر اؿػث قعنػیث صؼفػَ ای ىْهيػاف را قػکم دُػغ،
ةپؼكراٌغ ك ىِارت ُای آٌاف را جا ىؼز صؼفَ ىٍغی یا « ٍُؼىٍغی ُای صؼفَ ای » رٍُيّف قّد .ایػً درس ىػی جّاٌػغ
جّاٌيٍغی ُای فؼدی ىْهياف را ةاركر ؿازد ،كّاـ دُغ ،دكاـ ةعكغ ك جا آٌسا پیف ركد کَ ةحّاٌغ در ؿعث جؼیً قػؼایي
کاری ،ديؼةعف جؼیً قیّق ُا ك راُکار ُای ىيکً را ةسّیٍغ ك ةَ کار گیؼٌغ قکم دُی قعنػیث ُػای صؼفػَ ای را
ىی جّاف ةَ كاٌّف ایساد ىِارت در ّيم جْتیؼ کؼد(مافی 14 :1384 ،ػ.)16
ةا اٌغکی جأىم در فؼآیٍغ آىّزقی رقحَ ُای ىعحهف جضنیهی در اغهب داٌكگاق ُػا ك ىؼاکػؽ آىػّزش ّػانی کكػّر،
فامهَ كاةم جّزِی ىیاف ىضحّا ك ىٌانب ٌُؼی ارائَ قغق در کالس ُای درس ةا دٌیػای كاكْػی کػار ك كاكْیػث ُػای
ّيهی ؿازىاف ُا ك دؿحگاق ُای ازؼایی کَ ةؼای اٌساـ كَایف ىضّنَ از ؿّی زاىَْ فْانیث ىی کٍٍػغ ،ىكػاُغق ىػی
قّد .ةغیً جؼجیب ،داٌكسّیاف ًی دكراف جضنیم در داٌكگاق ،درکالس ُای درؿی ىعحهف ،ىٌانب ك ىضحّای ٌُػؼی
ىحْغدی را ةغكف جّزَ ةَ نؽكـ کارةؼدی ك ازؼایی ةّدف آف ُا ك ةغكف جّزَ ةَ ایً وػؼكرت کػَ یافحػَ ُػا ك آىّظحػَ
ُای جضنیالت داٌكگاُی ةایغ پاؿعگّی ٌیازُای زاىَْ ةاقغ ،فؼا ىی گیؼٌغ .از ٌُؼ صـیٍی( ؿیغ ؿْیغ) ،ىػّدؼجؼیً
راق ةؼای کاُف فامهَ ىّزّد ىیاف داٌكگاق ك زاىَْ ،ارجتا ك ُيکاری دك زاٌتَ ی داٌكگاق ةا ؿػازىاف ُػا ك دؿػحگاق
ُای ازؼایی زاىَْ ةّدق ك ةارزجؼیً ىنغاؽ جالش ةؼای ایساد ایً ُيکاری ،كاصػغ ُػای دركس کػاركرزی رقػحَ ُػای
ىعحهف جضنیهی ىی ةاقغ .دركؿی کَ ًی آٌِا ،فؼاگیؼی ىٌانب ٌُؼی ةا ّيهی جّاـ ىیگؼدد ك داٌكسّیاف ةػا صىػّر
در ؿازىاف ُا ك دؿحگاُای ازؼایی ىعحهف زاىَْ ًتق ةؼٌاىَ جْییً قغق كَایف ك فْانیث ُایی را اٌساـ ىی دٍُػغ (
ؿیغ ؿْیغ صـیٍی 20 :1391 ،ػ.)22
کاركرزی در ٌگاق ةؼٌاىَ ریؽاف جؼةیث ىْهو ایؼاف ،یک درس در کٍار دركس دیگؼ ٌیـث؛ ةهکَ کاركرزی پیٌّغ دٍُػغق
آىّزش ُای ىحٍّع ك ىحْغد ك ىٍفکی اؿث کَ در دركس ىعحهف ةَ داٌكسّ ىْهياف ّؼوَ ىػی قػّد .ةٍػاةؼایً ،كهػب
ةؼٌاىَ درؿی زغیغ ،ىضّر ك ىغار ك ؿحّف فلؼات ةؼٌاىَ ُای درؿی جؼةیث ىْهػو  ،ةؼٌاىػَ درؿػی کػاركرزی اؿػث .ةػَ
ُيیً ّهث ،ةؼٌاىَ کاركرزی ةَ ىذاةَ« جاركپّد» كانیّ ،يم ىی کٍغ ك« قاق کهیػغ» ةؼٌاىػَ جؼةیػث ىْهػو ایػؼاف اؿػث(
ىّؿی پّر  )11 :1397 ،آىادق ؿازی ك ىسِؽ ٌيّدف داٌكسّ ىْهياف ةَ ىِارت ُای صؼفَ ای ،كتم از كركد ةػَ کػالس
درس ،امهی جؼیً كَیفَ ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو ك ؿازىاف ُایی اؿث کَ ةا ٍّّاف ُای ىعحهف ،ىْهو جؼةیث ىػی کٍٍػغ یػا
دكرق ُای آىّزقی صیً ظغىث ةؼای ىْهياف جؼجیب ىی دًُ  .کاركرزی زؽ ارزقيٍغی از ةؼٌاىَ جؼةیث ىْهو اؿػث ك
یگاٌَ جالش کارؿاز در ّؼمَ ىْهيی كهيغاد ىی قّد(رؤكؼ2 :1386 ،ػ.)4
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داٌف ىْهياف در ىّرد ىّوّّاجی کَ ةایغ آىّزش دٍُغ ،از اُيیث صیاجی ةؼای داٌكسّ ىْهياف ةؼظّردار اؿث .ایً
داٌف قاىم آگاُی از ىفاُیوٌُ ،ؼیَ ُا ،ایغق ُا در زىیٍَ ىضحّای رقحَ اؿث (ىیكؼا 1ك دیگػؼاف ٌ،2006،لػم از اىػاـ
زيَْ ك زيكیغی جّاٌا.)4 :1395،
 .2-3تبثیرات کبرٍرزی
کاركرزی در صیً جضنیم در ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو ىّزب ىی قّد کَ اًالّات ٌُؼی داٌكسّ ىْهياف ةػَ ّيػم در آیػغ
دك ّاىم ىّدؼ در جغریؾ  ،داٌایی ك جّاٌایی  ،ةا ُو جّاـ ىی قٌّغ .داٌكسّىْهياف ةػا ىضػیي كاكْػی ك فؼآیٍػغ صلیلػی
یاددُی ػ یادگیؼی آقٍا ىی قٌّغ ،ىضاؿً ك ىضغكدیث ُای کار ىْهيػی را در ّيػم درؾ ىػی کٍٍػغ ك از َؼافػث ك
دقّاری صؼفَ ی ىْهيی آگاق ىی قٌّغ .ةَ ىكکالت جغریؾ ك جؼةیث داٌف آىّزاف كاكػف ىػی قػٌّغ ك در ىغرؿػَ یػا
داٌكکغق ك ىؼکؽ ةا ىغرؿاف ك اؿحاداف ظّد در ىیاف ىی گػارٌغ ك از راٍُيایی ُای ّهيی ك ّيهی آٌاف ةِػؼق ىٍػغ ىػی
قٌّغ .ةا کاركرزی در صیً جضنیم ،داٌكسّ ىْهياف اّحياد ةَ ٌفؾ الزـ را کـب ىی کٍٍغ ك ةَ ًػّر ٌـػتی ظّدکفػا
قغق ك ىِیا ىی قٌّغ جا ةغكف اوٌؼاب ىفؼ درىغارس جغریؾ کٍٍغ(رئّؼ .)54 :1375 ،
داٌكسّ ىْهياف در ًی کاركرزی ةا داٌف ُا ك ىِارت ُای قغم ىْهيی آقٍا ىی قٌّغ ك كَایف کاىهی از ىْهيػی را
جسؼةَ ىی کٍٍغُ .يکاری ىغارس ك داٌكگاق ُا در دكرق کاركرزی فؼمحی را ةؼای آىّزش ك جْهػیو ىْهيػاف فػؼاُو ىػی
کٍغ ك زىیٍَ ُایی را ةؼای ّيهی ٌيّدف اٌّاع داٌف ُای ىْهياف ىاٌٍغ داٌف ىّوػّّی ،داٌػف ّيػم جؼةیحػی ،داٌػف
ّيم جؼةیحی ىّوّّی ،ىغیؼیث ك ؿازىاف دُی کػالس ُػای درس ،ىِػارت ُػای ىكػارکحی ،اؿػحفادق از جکٍّنػّژی،
جّاٌایی جاىم ركی اّياؿ را فؼاُو ىی کٍغ (زایعٍؼ2ك دیگؼاف 23 :1996،ػ  .)26داٌكسّ ىْهياف در ىغرؿَ ةَ ىكػاُغق،
جسؽیَ ك جضهیم ىضیي ىغرؿَ ك کالس درس ىی پؼدازٌغ ك ّالكق ةؼایً ،فؼمث ُایی ةػؼای ازػؼای ّيػم در ىّكْیػث
ُای کالس درس ك ىغرؿَ ةؼای ىّازَ ةا پیچیغگی ُای ایً قغم ىػی یاةٍػغ .فؼمػث ازػؼا ةػا افػؽایف زىػاف کػار ك
فْانیث در ىکاف ُای کالس درس ك ىغرؿَ ىیـؼ ىی قّد (کّکؼاف اؿيیث ك دیگؼاف95 :1993 ،ػ .)97
داٌكسّىْهياٌی کَ پا ةَ ّؼمَ جغریؾ ىی گػارٌغ ،ظّد کّنَ ةاری از جسارب ك ىكاُغات دكراف ىغرؿَ را ةػَ دكش
ىی کكٍغ کَ درؿث یا ٌادرؿث ةؼ جنّرات ك ذٍُیث آف ُا درةارق ی ىغرؿَ ك جغریؾ جادیؼ گػاقحَ ك در آٌِا دركٌػی
قغق اؿث .جؼةیث ىْهو ةایغ ةَ داٌكسّ ىْهياف در زِث قٍاظث ایً ذٍُیػث ُػا ك امػالح آٌِػا کيػک کٍػغ .داٌػف
داٌكسّ ىْهياف را از ظّد افؽایف دُغ؛ ىّزب رقغ ّادت جفکؼ قػغق ك ىِػارت ُػای جفکػؼ اٌحلػادی ك جّاٌػایی ُػای
ىكارکحی آٌاف را رقغ دُغ .جاىم ك ٌّقحً ،راق ُای ىٍاؿتی ةؼای دؿحیاةی ةَ ایً اُغاؼ ُـحٍغَ .ؼفیث ُػای ةػانلّق
جأىم ك ٌّقحً ةَ داٌكسّ ىْهياف در ىٍْادار ؿاظحً ُّیث ىْهيی آٌاف کيک ىػی کٍػغ .از ًؼیػق جضهیػم ّيیػق ةػا
ٌّقحً ،داٌكسّىْهياف كادر ةَ درؾ ُّیث ُای جغریؾ ظّد ك قیّق ُػای ٌيػایف ایػً ُّیػث ُػا در کػالس درس
ظّاٍُغ قغ .اؿحفادق از جيؼیً ُای ركایی ،صغ ىیاٌَ جؼةیحی ةؼای جضّؿ ُّیث داٌكػسّ ىْهيػاف ةػَ ىْهيػاف آیٍػغق را
فؼاُو ىی کٍغ( ایؽدیاف ك دیگؼاف .)6 :1395،
1 . Mishra
2 . Zeichner
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در ایً صانث داٌكسّىْهياف كادر ظّاٍُغ ةّد از یک ؿّ كاكْیات ىغرؿَ ك کالس درس را در ةؼاةؼ دیػغگاق ىْهيػاف
آیٍغق كؼار دٍُغ ك از ؿّی دیگؼ ُو زىاف ٌضّق ی ةؼظّرد ك ّيم آىّزقی مضیش را ةؼای آٌاف از زٍتػَ ٌُػؼی ركقػً
ىی ؿازٌغ .در ٌحیسٌَُ ،ؼیَ ك ّيم ةَ جٍاكب زاٌكیً یکغیگؼ ىی قٌّغ؛ ةغیً ىٍْا کَ داٌكسّ ىْهػو ةػَ ىغرؿػَ ىػی
ركد ك در جغریؾ قؼکث ىی کٍغ ك زىیٍَ کـب مالصیث ُا ك كاةهیث ُای ىّرد اٌحُار را ةَ ظّةی فؼاُو ىػی کٍػغ ك
زىیٍَ ای ةؼای آٌاف زِث آقٍایی ةا ىضحّیات آىّزقی ك ركش ُای جغریؾ ك كؿایم کيک آىّزقی فؼاُو ىی قػّد ك
جّاٌایی ایكاف را در ؿازىاف دُی جغریؾ ةؼاؿاس امّؿ ك كّاّغ آىّزقی افؽایف ىی دُغ ك كغرت ارزیػاةی اٌحلػادی از
ٌحایر جغریؾ ظّیف را ٌیؽ جلّیث ىی ٌيایغ ك ةَ ىِارت ُای الزـ ةؼای ًؼاصی ك ازػؼای جػغریؾ ىـػحلم ٌائػم ىػی
قّد( .ىیؼ نّصی 94 :1389 ،ػ.)97
ً -3تیجِ گیری
ایؽدیاف ك ىضيغی كٌغیكی ك ىیؼصیغری ( )1395در پژكُف ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ کاركرزی در ةؼٌاىَ درؿی
دكرق کارقٍاؿی داٌكگاق فؼٍُگیاف ةَ ىذاةَ ی یک گفحياف پا ةَ ّؼمَ گػاقحَ اؿث ك ىفاُیو ،ىّوػّّات ك ىتػاٌی را
ةؼای ادغاـ آکادىیک ٌُؼیَ ك کارةؼد ةا جّزَ ةَ دیغگاق ُای جؼةیحی پایَ ریؽی کؼدق ك ةا اؿحفادق از ٌُؼیَ ك ٌُارت ةػَ
دٌتاؿ ىـحٍغؿازی ّهيی آف اؿث .ایً گفحياف قؼایي فؼٍُگی ،ازحياّی ،جاریعی ،قٍاظحی یک جفکػؼ ظػاص درةػارق
جّؿَْ صؼفَ ای را قاىم ىی گؼدد کَ ةَ گٌَّ ای ىفنم ك زػؽ ةػَ زػؽ ةػَ ىّوػّع کػاركرزی ىػی پػؼدازد ك ةافػث
ىّكْیحی ایً پغیغق ك ةؼداقث ُای ىعحهف از آف را در یک زىاف ك جٌّر آف را در ًی زىاف كاةم ةؼرؿػی ىػی ؿػازد.
ىتاٌ ی ٌُؼی کاركرزی یادگیؼی جسؼةی ك ىكاُغق ای اؿث کػَ ةػؼ دیػغگاف آىػّزش ك پػؼكرش جسؼةػی اؿػحّار اؿػث.
ىكاُغق ،جّمیف ك ركایث از ٍّامؼ امهی آف اؿث ك آىّزش ٌّیـٍغگی ةَ ركایػث ٌّیـػی ك گػؽارش ٌّیـػی از نػّازـ
امهی آف اؿث کَ ةَ ىكاُغق گؼ کيک ىی کٍغ جا ةحّاٌغ از یک ىكاُغق جاىهی ةَ یک ٌگارش جاىهی دؿث پیغا کٍغ .از
ایً رك جتییً اٌّاع ؿتک ُا ك قیّق ُای ىكاُغق ،جّمیف ،ركایث ٌّیـی ك گؽارش ٌّیـی از گاـ ُػای ّيهػی جػغكیً
ةؼٌاىَ کاركرزی اؿث.
ىضيغیاف ك درزی ك مانضی( )1395در پژكُف ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کػَ ةػَ ىٍُػّر دؿػحیاةی ةػَ ىْهيػاٌی
کارآىغ ك ىاُؼ کَ ةحّاٌٍغ ٌیازُا ك اُغاؼ آىّزش ك پؼكرش را ةؼآكردق ؿػازٌغ ،ةؼٌاىػَ ُػایی ةػا ٍّػّاف کػاركرزی ةػؼای
داٌكسّ ىْهياف اىؼكز کَ ةَ ٌّّی ىْهياف آیٍغق ىػی ةاقػٍغً ،ؼاصػی قػغق اؿػث .اُيیػث ك وػؼكرت ازػؼای ةؼٌاىػَ
کاركرزی ةؼای کـب مالصیث ُای صؼفَ ای ىْهياف جا آف اٌغازق ىِو اؿػث کػَ ةػَ ّلیػغق ةـػیاری از افػؼاد ،ةػغكف
گػراٌغف كاصغ ُای ىؼةّ ةَ کاركرزیٌ ،تایغ ةَ داٌف آىّظحگاف داٌكگاق فؼٍُگیػاف ،ازػازق جػغریؾ در ىػغارس دادق
قّد .ةَ ؿتب اُيیث ادؼ ةعكی ةؼٌاىَ کاركرزی در ىّفلیث کار ىْهيی اؿث کَ در ةؼٌاىػَ ُػای جؼةیػث ىْهػو کكػّر
ُای زِاف پؾ از آىّزش ُای ٌُؼی ،داٌكسّ ىْهياف زیؼ ٌُؼ اؿػحاداف راٍُيػا ك ةػا جسؼةػَ ،در ىػغارس ةػَ جيػؼیً
ىْهيی ىی پؼدازٌغ ك در ىضیي كاكْی ىغرؿَ ،ىِارت ُای صؼفَ ای را جيؼیً کؼدق ك ةـي ىی دٍُػغ .در کكػّر ٌیػؽ،
ٌُاـ آىّز ش ك پؼكرش ُياٌٍغ ؿایؼ کكّرُای زِاف ،ةؼ اُيیث ك وؼكرت کػاركرزی ةػؼای داٌكػسّ ىْهيػاف داٌكػگاق
فؼٍُگیاف آگاق ةّدق ك در راق رؿیغف ةَ ایً اىؼ ةؼٌاىَ ُایی ًؼاصی ك ازؼا قغق اؿث کَ ةؼاؿاس ایً پژكُف كوػْیث
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ىّزّد از ٌُؼ كّت ك فؼمث جا صغكدی ىٍاؿب ىی ةاقغ انتحَ ُيّز ٌلٌَ وْف ك جِغیغُایی كزػّد دارد کػَ ةػا ةػاال
ةؼدف کیفیث ؿیـحو کاركرزی ك آىّزش ُای الزـ ةؼای ىـئّالف ازؼایی ایً ًػؼح در داٌكػگاق ك ىػغارس ىػی جػّاف
کاؿحی ُای اىؼ را زتؼاف ٌيّد ك ةَ كوْیث ىٌهّب رؿیغ.
زيكیغی جّاٌا ك اىاـ زيَْ( )1395در پژكُف ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ فْانیث ُا ك فؼمث ُػای یػادگیؼی
رؿيی کَ در ةؼٌاىَ درؿی کاركرزی ًؼاصی ك جغكیً ىی قّد ةَ داٌكػسّ ىْهيػاف کيػک ىػی کٍػغ کػَ در ىغرؿػَ،
ىـائم آىّزقی را ةتیٍٍغ ك ةَ ةؼرؿی ،جسؽیَ ك جضهیم ىـائم از زكایای ىحفاكت ك ىکػؼر ةپؼدازٌػغ جػا آف صػغ کػَ یػک
ىّوّع ةارُا ىّرد پژكُف ةَ قکم فؼدی یا زيْی كؼار گیؼد ،جا داٌكسّ ىْهياف از ىیاف راق صم ُای ىحٍّع ،ةِحػؼیً
راق را ةؼگؽیٍٍ غ یا ةا ادغاـ ك جْغیم چٍغ پیكٍِاد اؿحاد راٍُيا ك داٌكسّ ىْهياف ةا ىسيَّّ ای از پیكٍِادُا ك فْانیث
ُا فؼمث ُایی را ةؼای ّيم داٌكسّ ىْهياف فؼاُو کٍٍػغ جػا ىـػائم ىعحهػف آىّزقػی را از اةْػاد ىعحهػف ك زكایػای
گٌّاگّف ةتیٍٍغ ك ةؼای اٌساـ فْانیث ُا ةَ جغكیً ٌضّق ازؼا ك ارزیاةی از فْانیث ُای ظػّد ةپؼدازٌػغ ك ةػا ةازاٌغیكػی،
ّهث ىّفلیث ك یا ّغـ ىّفلیث ظّدرا ةیاةٍغ ك در مّرت ٌیاز ىسغدا در ىؼاصم ،ةػازٌگؼی ٌيایٍػغُ .ػغایث ،صيایػث ك
ارزیاةی ىْهو راٍُيا ك اؿحاد کاركرز در ىکاف ُای كاكْی جغریؾ ك ةػا صىػّر كاكْػیٌ ،ػَ جنػٍْی در ىکػاف کػاركرزی،
جسارب ارزقيٍغی را در اظحیار داٌكسّىْهياف كؼار ىی دُغ کَ ةغكف ةـحؼؿازی ىٍاؿب در ىػغارس ك چحػؼ صيػایحی
اّىای ىغارس ك داٌكگاق جضلق ٌيی یاةغ ك زىیٍَ ای را ةؼای رقغ داٌف ىّوّّی ،داٌف ّيم جؼةیحی ،داٌف ّيػّىی
ك ةَ ظنّص داٌف جؼةیحی ىّوّّی فؼاُو ٌيی کٍغ.
کاركرزی یکی از ةِحؼیً ك ىِو جؼیً ىّكْیث ُا در ىیغاف ّيم اؿث کَ فؼمث ُایی را در ىغرؿَ ایساد ىیکٍغ جػا
ةیٍف ك ةنیؼت ُایی را ةؼای قایـحگی ىْهيی ظهق کٍغ .ةا جّزَ ةَ اُيیث ٌلف کػاركرزی در ةؼٌاىػَ جؼةیػث ىْهػو،
ُغؼ جضلیق صاوؼ ،ةؼرؿی جادیؼ کاركرزی ةؼ ىِارت ُای ىْهيی اؿثٌ .حایر جضلیق ٌكاف داد داٌكسّ ىْهياٌی کَ ةػا
ركش کاركرزی در ةؼٌاىَ درؿی جؼةیث ىْهو آىّزش دیغق اٌغٌ ،ـتث ةَ داٌكسّىْهياٌی کَ ةا ایً ركش آىّزش ٌغیػغق
اٌغ  ،قایـحگی ُای صؼفَ ای ةیكحؼی کـب ىی کٍٍغ .ةغیً ىٍْا کَ گػراٌػغف کػاركرزی ،صىػّر ك ىكػاُغق ىضػیي
ىغرؿَ ك کالس درس ،یاری ك ُيؼاُی ىْهو راٍُيا ك اؿحاد کاركرز ،فؼمث ُایی ةؼای داٌكسّ ىْهو فؼاُو ىی کٍغ جػا
ةا ىضیي فیؽیکی ىغرؿَ ،کالس درس ك جادیؼات آف در یادگیؼی ك ركاةي ىغیؼ ،اكنیا ك داٌػف آىػّزاف آقػٍا قػّد ك ةػا
ىكاُغق کالس درس ةا فؼآیٍغ آىّزش ،یادگیؼی ك ىـائم آىّزقی ك جؼةیحی ىّازَ قّد.
 -4پیطٌْبدات
-

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

 ىغیؼاف ىغارس ةیكحؼ یً ُيکاری را ةا داٌكسّ ىْهياف کَ ةؼای گػراٌغف کاركرزی ةَ ىػغارس آٌػاف ىؼازْػَ ىػیکٍٍغ را داقحَ ةاقٍغ.
 جغییؼ دادف ىغارس کاركرزی در ُؼ ىاق ةَ ّهث ایٍکَ قّر ك ٌكا داٌكسّیاف ةػَ ظػاًؼ رفػحً ةػَ ىغرؿػَ ُػایجکؼاری کو ٌكّد.
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-

ؿْی قّد ةؼٌاىَ ُای کاركرزی ًّری جٍُیو قّد کَ کاركرز ُيَ ی دركس را جسؼةَ کٍػغ جػا ةػا ٌضػّق جػغریؾ
اٌّاع دركس در کال س ُای كاكْی آقٍا گؼدد.

 ىكارکث ىؤدؼ ةیً ىغارس ،داٌكگاُِا ك ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو ةا یکغیگؼ افؽایف پیغا کٍغ. افؽایف ةّدزَ جؼةیث ىْهو ةؼای ةِتّد ةعكیغف ةَ کیفیث آىّزش آٌِا در ىؼاکؽ ك داٌكگاق ُػا ك ٌیػؽ اٌسػاـ دادفامالصات ىٍاؿب.
-

قفاؼ کؼدف ؿٌش كَایف اؿاجیغ راٍُيا ،ىْهيیً راٍُيا ك ّّاىم ازؼایی ىغارس در ظنّص ىسيّّػَ اكػغاىات
آىّزقی ك اداری داٌكسّ ىْهياف.

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

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

 ةؼگؽاری کالس ُای جّزیِی جّؿي اؿاجیغ ةؼای داٌكسّیاف کاركرز ك جأکیغ ةؼ اُيیث كیژق كاصغ کاركرزی.هٌببع
الف) هٌببع فبرسی:
ػ اَِؼی ،ىضتّةَ ؛ قفیْیّ ،تغانـْیغ ىضيغ؛ مفؼٌّادق ،ىؼیو ك ىّؿی پّرٌْ ،يث اهلل « .)1398(،جسؼةَ زیـػحَ داٌكػسّىْهياف داٌكػگاق
فؼٍُگیاف از ةؼٌاىَ زغیغ کاركرزی جؼةیث ىْهو ایؼاف»  ،فصلٌبهِ هطبلعبت برًبهِ درسی آهـَزش عـبلی  ،ةِػار ك جاةـػحاف ،دكرق ، 10
قيارق  ،19ص 149ػ .169
ػ اىاـ زيَْ  ،ىضيغروا؛ زيكیغی جّاٌا ،اُّو « .)1395( ،ةؼرؿی جادیؼ کاركرزی فکّراٌَ در ةؼٌاىَ درؿی جؼةیث ىْهو ةؼ رقغ قایـػحگی
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ػ ایؽدیاف ،فاًيَ؛ ىضيغی كٌغیكی ،زُؼق ك ىیؼصیغری ،اقؼؼ « .)1395( ،کاركرزی از دیؼكز جا اىؼكز» ،سَهیي کٌفراًس بـیي الوللـی
پصٍّص در علَم ٍ تکٌَلَشی ،ص  2جا  5ك  8جا .10
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داٌكگاق فؼٍُگیاف ،ص  8ػ .13
ػ صافٍ ٌیا ،ـ ،ر( .)1382ىلغىَ ای ةؼ ركش جضلیق در ّهّـ اٌـاٌی؛ جِؼاف :اٌحكارات ؿيث .چاپ ُكحو .ص .28
ػ صـیٍی ،ؿیغ ؿْیغ .)1391( ،راٍُيای کاركرزی ك کارّيهی در ؿازىاف ُا؛ جِؼاف :اٌحكارات زِاد داٌكگاُی  .ص 18ػ . 22
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ػ ىسیب ،فؼقحَ .)1385( ،راٍُيای کار ّيهی 1؛ جِؼاف :اٌحكارات پیاـ ٌّر .چاپ چِارـ .ص  10ػ .15
ػ ىعحاری ىْيار ،صـیً .)1382( ،کاركرزی ك ٌلف آف در آىّزش کحاةغاری ك اًالع رؿاٌی ،ىسهَ کحاةغاری ،ص40.
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ػ ىِؼىضيغی،ىضيّد .)1379( ،ركاةي ىیاف پژكُف كّيم جؼةیحی ،پژكُف ٌاىَ ،ص.4
ػ ىّؿی پّرٌْ ،يث اهلل « .)1397( ،ىٌانْات جسؼةیات صامم از ازؼای اكنیً دكرق ةؼٌاىَ کاركرزی ةَ ىٍُّر قٍاؿایی ٌلا كّت ك وػْف
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ة) هٌببع اًگلیسی:
_ Brog, S, (2003), Teacher cognition in language teaching: a review of research on what language
teachers think, know, believe, and do, Language teaching, 36(2) P 81_109
_Bukaliya, R, (2012), The potential benefits and challeges of intership programnes in an Old
institutions: a case for the zimbabaw open university, International journal on nrw trends in education
on thir implication, 3(13), P 118_133
_ Bunăiaşu , C,M, (2014), Strategic directions regarding trainers’ instruction in the field of Eruropean
curriculum’s planning and implementation, Procedia-Social and Behavioral Sciences,116, P
1121_1126
_ Cochran_Smith, M, & Lytle, S, (1993), Inside/Outside teacher reseach and knowledge, New York,
Teacher College Press,P 90_99
_ Jain, A, (2016), Quality control indicators in teachers education, International Journal of education
and Applied Research (IJEAR), 6(1), P 70_71
_ Merrit, R, (2008), Student internship, EBSCO Research Starters, EBSCO publishing Inc, P 1_8

1399  زىـحاف/ 21 ًطریۀ پَیص در آهَزش علَم اًسبًی داًطگبُ فرٌّگیبى؛ قيارق

14

_ Mishra, P, & Koehler, M, J, (2006), Technological pedagogical content knowledge: A framework for
teacher knowledge, Teachers College Record, 108(6), p 1017_1054
_ Zeichner, K.M, & Liston, D, (1996), Reflective teaching, Mahwha, NJ: Lawrence Erlbaum,P 23_26

