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 دانشگاه فرهنگیاى

 پژوهی آهوزشترویجی ـ  ناهه علوی فصل

 9317 زهستاى، شانسدهن، شواره چهارمسال 

 تدریس درس علَم پایً اول دوره ابتدایی ًب روش برىانۀ آنَزش فلصفً برای کَدکان
 

 2، بببک شوشیری1فبطوِ َّشوٌدی

 24/11/97پػیؼش:                                                 16/10/97دریافث: 

 

 چک٘ذُ

جغریؾ درس ؾهّـ پایَ اكؿ اةحغایی ةَ ركش ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام پژكُف صاضؼ ةا ُغؼ  ةؼرؿی جأدیؼ 

گیؼم جنادفی اٌحعاب قغٌغ ك ؿپؾ پایَ اكؿ یک ىغرؿَ ةَ  کّدکاف اٌساـ گؼفث. اةحغا دك ىغرؿَ ةَ ركش ٌيٌَّ

ف گؼفحَ آزىّ ؾٍّاف گؼكق کٍحؼؿ ك پایَ اكؿ ىغرؿَ دیگؼ ةَ ؾٍّاف گؼكق آزىایف اٌحعاب قغٌغ. از ُؼ دك گؼكق پیف

( آىّزش دیغٌغ 1970قغ ك ؿپؾ گؼكق آزىایف ةَ ىغت  دك ىاق ظتق ركش آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف )نیپيً،

آزىّف گؼفحَ قغ.  ك گؼكق کٍحؼؿ ةَ ركش ىؿيّؿ ىغرؿَ، آىّزش را اداىَ دادٌغ. پؾ از دك ىاق از ُؼ دك گؼكق پؾ

تث ةَ گؼكق ؿاظحَ از درس ؾهّـ ةّد ك ٌحایر ٌ اةؽار پژكُف آزىّف ىضلق كاف داد کَ ٌيؼات گؼكق آزىایف ـٌ

آزىّف جفاكت ىؿٍادارم داقحَ اؿث ك جغریؾ ؾهّـ ةَ ركش ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام  آزىّف ك پؾ کٍحؼؿ در پیف

گؼدد از ركش ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام  قّد. ةٍاةؼایً پیكٍِاد ىی آىّزاف ىی کّدکاف ةاؾخ افؽایف یادگیؼم داٌف

 ّاف ركش جغریؾ درس ؾهّـ اؿحفادق قّد.کّدکاف ةَ ؾٍ

 درس ؾهّـ، پایۀ اكؿ دكرة اةحغایی،  فهـفَ ةؼام کّدکاف.ّا:  کل٘ذ ٍاصُ
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 هقذهِ

ُام درؿی ك جؼةیحی، ةٍغ ؿّـ  در ةؼٌاىۀ درؿی ىهی زيِّرم اؿالىی ایؼاف، ةعف امّؿ ٌاػؼ ةؼ ةؼٌاىَ

آىّز  ةایغ ةَ ٌلف فؿاؿ، داكظهتاٌَ ك آگاُاٌۀ داٌفُام درؿی ك جؼةیحی  اؿث کَ: ةؼٌاىَ   گٌَّ آىغق ایً

پػیؼم جّزَ ٌيایٍغ ك زىیٍۀ جلّیث ك جّؿؿۀ ركصیۀ پؼؿكگؼم،  یادگیؼم ك جؼةیث     -  در فؼایٍغ یاددُی

(. کّدکی یکی 9: 1391ؿازٌغ )ةؼٌاىۀ درؿی ىهی،   پژكُكگؼم، ظالكیث ك کارآفؼیٍی را در كم فؼاُو

ةاقغ. در دٌیایی کَ ةـیارم از افؼاد ةؽرگـاؿ از  اس زٌغگی اٌـاف ىیؿاز ك صـ از دكراف ؿؼٌّقث

ُام صـاس کّدکی ك ٌّزّاٌی ةؼام  ةؼٌغ، جّزَ ةَ دكرق جفکؼات غیؼىٍعلی ك جتؿات آف رٌر ىی

(. ُيچٍیً در 1388رؿغ )کالٌحؼم ىیتغم،  آىّزش جفکؼ ىٍعلی ةَ افؼاد، اىؼم ضؼكرم ةَ ٌؼؼ ىی

پؼكرش اُغافی ٌؼیؼ جلّیث ركصیۀ جضلیق، جؿلم ك جفکؼ، ةؼرؿی ك ةؼرؿی اُغاؼ کهی آىّزش ك 

جؿيق، ٌلغ ك اةحکار، پؼكرش ركصیۀ ىكارکث ك ُيکارم در فؿانیث گؼكُی، قٍاظث، پؼكرش ك 

ظّرد کَ ةیاٌگؼ اُيیث آف در جؿییً  ُغایث افؼاد ةا ُغؼ رقغ ك اؾحالم فؼد ك زاىؿَ ةَ چكو ىی

کَ یادگیؼٌغق ظّد در  ّام آىّزقی اؿث. نػا ؿؿی ةؼ آف اؿثدُی ىضح اُغاؼ ك اٌحعاب ك ؿازىاف

ُام ذٍُی، ؾهيی، فؼدم ك گؼكُی جكّیق قّد؛  کـب ىفاُیو ؿِیو ةاقغ ك از ظؼؽ ىعحهف ةَ فؿانیث

قّد کَ ةؼام  ُا جأکیغ ىی ام از اظالؾات ك داٌـحٍی ةَ ُيیً دنیم در ةؼٌاىۀ آىّزش، ةیكحؼ ةؼ ىسيّؾَ

 (.1385اؿث )رامغ،   قآىّظحً در ٌؼؼ گؼفحَ قغ

ام اؿث کَ َة جضّؿ در ىفاُیو ٌؼؼم،  جضّؿ ةٍیادیً در آىّزش ك پؼكرش، جضّنی ؾيیق ك ریكَ

ع ٌگاق َة ىؿهو،  ُا ك ركیکؼد ُا ك کارکؼد ُا، ٌلف ُا ك فؼایٍغ ركٌغ ُا ىٍسؼ ظّاُغ قغ. در جضّؿ ةٍیادیً ٌّ

ف کحاب، ىغرؿَ ك کالس درس ك َة ّاُغ قغ. جفکؼ ك جؿلم، ظالكیث ك آىّز دگؼگّف ظ كیژق دٌا

ؼق یً ك فٍاكرم ىٍغم از ركش ٌّآكرم، ِة ُام زغیغ، ایساد ىضیعی ةاٌكاط ك قاداب، ةؼپایی  ُام ٌّ

آىّزاف ةؼام دؿحیاةی ةَ ىؼاجتی از صیات  داقحٍی، ُيَ ك ُيَ در ظغىث جؼةیث داٌف  ام دكؿث ىغرؿَ

ی ىی  (.9 :1391ةاقغ )ةؼٌاىۀ درؿی ىهی،  ظیتَ ك كؼب اِن

ُام  ُام ىّزّد در زاىؿَ، جضاد ؾلایغ ك ایساد ركش کؼدف افؼاد از ىـأَن  ُغؼ جؿهیو ك جؼةیث آگاق

ّازَِ ةا ایً ىـائم اؿث. ُغؼ ىّرد ٌؼؼ در ةؼٌاىَ درؿی فهـفَ ةؼام کّدکاف ایً اؿث  ىٍاؿب ةؼام ى

ف اف کَ دٌا ؿعاؼ آىّزاف َة اـٌ (.  در 268: 1385فیكؼ، پػیؼ، ىؤدؼ ك فیهـّؼ جتغیم قٌّغ ) ُایی ىحفکؼ، ٌا

ُایی را در ایً  چٍغ ؿاؿ اظیؼ كزارت آىّزش ك پؼكرش در ایؼاف ةا درؾ اُيیث ىّضّع جفکؼ، گاـ

اؿث. جغكیً ؿٍغ جضّؿ راُتؼدم ك جغكیً کحاةی ةا ؾٍّاف جفکؼ ك   راةعَ ةؼداقحَ ك جغاةیؼم را اجعاذ کؼدق



دكان َ ةرای ّك ّزش فهصف َ روش ةرٌاىۀ آى َ اول دوره اةحدایی ة م پای  13     جدریس درس عّه

 1397 زىصحان /طاٌزدُو طياره / چِارم شال

ف اؿث. در کحاب جفکؼ ك   ُا، در ایً زىیٍَ ةّدق نیثآىّزاف پایۀ قكو اةحغایی از زيهَ فؿا پژكُف ةؼام دٌا

،  پژكُف، ىِارت ُایی در زِث پؼكرش جفکؼ ك جؿلم ىّرد جأکیغٌغ کَ ؾتارجٍغ از: جعیم، صم ىـأَن

ُا، جضهیم  جفکؼ اٌحلادم، اةغاع ك ظالكیث، جفکؼ ؿیـحيی، پؼؿكگؼم، کاكقگؼم، ُغایث ىكاُغق

ةؼ اؿاس ٌؼاـ ىؿیار، جأىم در ظّد ك ظّد ارزیاةی )جفکؼ  گیؼم، كضاكت كضاكت ةؼ اؿاس قّاُغ، جنيیو

 (.  8: 1391ك پژكُف، 

قّد، جالقی اؿث ةؼام ةـط فهـفَ، ةا ایً ُغؼ کَ ةحّاف آف را  آٌچَ فهـفَ ةؼام کّدکاف ٌاىیغق ىی

یی ىعؼح کؼد کَ َة جغریر َة قکّفا 1970ایً ةؼٌاىَ را در اكایم دَُ « نیپيً»ٌّؾی آىّزش ةَ کار ةؼد. 

ّاٌاف ةاؾخ گـحؼش چكيگیؼ ایً  ك جکاىم ظّد رؿیغ. اكتاؿ کو ز ٌؼیؼ ىعاظتاف آف یؿٍی کّدکاف ك ٌّ

ّاىؽ قغق اؿث؛ ةَ ظّرم کَ ُو اکٍّف در ٌؼاـ جؿهیو ك جؼةیث ٌؽدیک  ةؼٌاىَ در زاىؿَ آىؼیکا ك ؿایؼ ز

 (.1388قّد )كائغم،  کكّر دٌیا، َة ٌضّم ایً ةؼٌاىَ دٌتاؿ ىی 102ةَ 

ام ةؼام افؽایف ىِارت جفکؼ ٌلاد ك ظالؽ در درؾ  فهـفَ ةؼام کّدکاف، ةؼٌاىَ  آىّزشةؼٌاىۀ 

ىـائم فهـفی ٌؽد کّدکاف اؿث. ایً ةؼٌاىَ در پی زؼیاٌی اؿث کَ پؼؿیغف ك ةَ ؾتارجی فهـفیغف را َة 

 (.1383دُغ )كائغم،  کّدکاف آىّزش ىی

قّد جا  آىّزش ك پؼكرش اؾياؿ ىی فهـفَ در»گّیغ:  نیپيً در جؿؼیف فهـفَ ةؼام کّدکاف ىی

ازد داٌف ی ىاُؼ در اؿحغالؿ ك درایث ـة  (.1991)نیپيً، « آىّزٌا

ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف یک ركش ىّفق در آىّزش جفکؼ اؿث. جسؼةۀ زِاٌی ك قّاُغ 

ا ُام جفکؼ در  دُغ کَ فهـفَ ةؼام کّدکاف َة رقغ ىِارت    کكّر زِاف ٌكاف ىی 50در ةیف از  آٌِ

ؿازم کّدکاف ةا  (. کارقٍاؿاف جؿهیو ك جؼةیث ةؼ ایً ةاكرٌغ کَ آقٍا1396اؿث )ةؼُيً،   کيک کؼدق

قغف آٌاف را ٌیؽ   جّاٌغ ؾالكق ةؼ جأدیؼات ىذتث قٍیغارم ك گفحارم ةؼ کّدکاف، ازحياؾی ىفاُیو فهـفی ىی

 (.1388 جؼ از ُيَ جفکؼ کّدکاف را جلّیث کٍغ )ىیؼ قفیؿیاف، جـؼیؽ کٍغ ك ىِو

آىّزاف ةؼام جفکؼ ك صم ىـأَن ةَ مّرت اٌفؼادم ٌیؽ  ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف، َة داٌف

جّاٌٍغ ظّدقاف ك زِاف را در  كرزٌغ، ىی (. کّدکاٌی کَ ةَ فهـفَ اقحغاؿ ىی1997کٍغ )نیپيً،  کيک ىی

ا ىی یک چكو اؿث ظعّر   کٍٍغ کَ ىيکً افث ُایی را از دیگؼاف دری جّاٌٍغ ایغق اٌغاز زغیغ ةتیٍٍغ. آٌِ

 (.2005ىيکً ةاقغ )فیكؼ،  آٌِا ةَ ذٍُكاف غیؼ

فهـفَ ةؼام کّدکاف ةؼٌاىۀ آىّزقی اؿث کَ ُغفف پؼكرش كغرت جفکؼ ك اؿحغالؿ در کّدکاف 

کٍغ ك  اؿث ك ةؼام رؿیغف ةَ ایً ُغؼ از ىفاُیو فهـفی ةَ ىٍؽنۀ ىّضّؾات ؿّدىٍغ اؿحفادق ىی
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ؿ، ظالكیث، كضاكت ك ؿاظحً ىفاُیو ك جفکؼ دكیق ك ىٍعلی را ىغ ٌؼؼ دارد ك ةؼ پؼكراٌغف كغرت اؿحغال

 (.   94: 1388كرزم را آىّزش دُغ )صـیٍی،  آف اؿث جا ىِارت پؼؿیغف ك َة ؾتارجی فهـفَ

گیؽة اك را َة ةیكحؼیً صغ، ىيکً ىی پؼؿف کؼدف،   ؿازٌغ. فکؼ ُام فهـفی، قٍاؿایی ٌلف فؼد ك ٌا

قٌّغ کَ جً، دؿ ك ذًُ آدىی را َة ظّد ىكغّؿ  ُایی جهلی ىی کؼدف،  فؿانیث  ثدادف ك مضت گّش 

ٌؼؼ داریو، آىّزش  ظّر کَ آىّزش ریاضی ك كرزش را ىغ  ؿازٌغ. در ةؼٌاىۀ درؿی ىغارس، ُياف ىی

 آیغ. فهـفی را ٌیؽ ةایغ نضاظ کٍیو. انتحَ ایً فهـفَ، ؾيهی ك كاةم فِو اؿث، زیؼا ركش زٌغگی ةَ قيار ىی

ُام ىّفلیث، ىیؽاف صضّر فؿاؿ ك ارجتاط کّدکاف ةا ىفاُیو فهـفی اؿث. زىاٌی کَ  یکی از ٌكاٌَ

جّاٌٍغ  ُام قغیغ، ظّددارم كرزٌغ، کّدکاف ةِحؼ ىی جؼُا از اؾياؿ كّاٌیً غیؼضؼكرم ك ٌؼارت ةؽرگ

یً صاؿ کيک َة یاةغ. صفغ ٌلف ك در ؾ ةیٍغیكٍغ ك اگؼ ىّرد جّزَ كؼار گیؼٌغ، ؾالیق آٌاف افؽایف ىی

ّار اىا ارزقيٍغ كؼار ىی ُام کّدکاف، ةؽرگ گـحؼش ك جؿيق پؼؿف دُغ )ُایٍؽ،  جؼُا را در ىّكؿیحی دق

ام از  ( در زىیٍۀ ىؽایام آىّزش فهـفَ ةا کّدکاف ك در ارائۀ ظالم1999َ(. گیٍؾ  ) 96-9: 1953

ُام اظالكی ك  كیژق آىّزش رؿی َةُام د جّاف در ةؼٌاىَ از ایً ركش ىی»اؿث:   ُام فکؼم گفحَ  ىِارت

  ازحياؾی کَ در آٌِا جأکیغ فهـفی ةؼ پؼؿكگؼم اؿث ك ٍُؼ پؼؿكگؼم از اُيیث ةیكحؼم ةؼظّردار

ُا، ٌكاٌگؼ ادؼات ىذتث ةا اةؿاد گـحؼدق )ةَ غیؼ از اىحضاٌات اؿحاٌغارد پیكؼفث  اؿث، اؿحفادق کؼد. ارزیاةی

ُا، ؾؽت ٌفؾ ك  ُام ىتاصذَ، جّاٌایی جؿییً پؼؿف ىِارت ُام کیفیث ةضخ کّدکاف، جضنیهی( در زىیٍَ

 (.134: 1953)ُایٍؽ، « اؿث ... ةّدق 

2ركش آىّزش، در ایً ةؼٌاىَ را گفحگّم آزاد 1فیكؼ
(. ایً گفحگّ در 1988داٌغ )فیكؼ،  فهـفی ىی  

کَ ةؼ پژكُكی ؾتارت اؿث از گؼكُی از کّدکاف  پػیؼد. ازحياع مّرت ىی «پژكُكی ازحياع»كانب 

ُام فؼدم ظّد ةَ ظؼح ىتاصذی ةؼگؼفحَ از ىـائم ك ىّضّؾات ىّزّد در  ُا ك گؼایف اؿاس ؾالكَ

ّافق ك ارزش ةاكرُام آٌاف َة كؿیهۀ  زاىؿَ ك ىحً زٌغگی ركزىؼق ىی پؼدازٌغ ك ٌحایر گفحگُّا در كانب ج

اجؼ از یک آىّزش چٍیً ازحياؾی فؼ»ىؿحلغ اؿث:  3(. قارپ53-891قّد )ُياف:  ةٍغم ىی ىؿهو زيؽ

 (. 3: 2009)قارپ، « اؿث ك آف راُی ةؼام زٌغگی اؿث

                                                             
1. Fisher 
2. unlocked dialogue           

3. Sharp 
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پژكُكی یکی از ىفاُیو کهیغم در ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف  ُام کٍغكکاك یا ازحياع صهلَ

پژكُكی ؿاظحارم دكگاٌَ دارد: اكؿ ایً کَ ازحياؾی اؿث کَ ركصیۀ ُيکارم، جّزَ،  اؿث. ازحياع

اٌگیؽد ك دكـ ایً کَ پژكُكی اؿث کَ ضيٍان َة  ُغؼ ىكحؼؾ داقحً را ةؼىی اؾحياد، ایيٍی ك صؾ

کٍٍغق، پیچیغق ك ىتِو  ةؼدف َة ىفاُیو گيؼاق آكرد، انتحَ ىتحٍی ةؼ جغییؼ قکم ك پی  جنضیش ظّد ركم ىی

 (.1388اؿث )ىؼؾكی، 

اؿاس، ىغرؿَ دُی ؾيهی ةؼام جغییؼ ك جضّؿ اؿث. ةؼ ایً   پژكُكی ٌّؾی فؼایٍغ ظّدٌؼو ازحياع

اٌغازم کؼدق ك ةَ ىکاف جالش ةؼام جضّؿ فؼدم ك  پژكُكی کّدکاف را راق ةایغ زایی ةاقغ کَ ازحياع

ازحياؾی جتغیم قّد. ىغارس اگؼ ةَ ازحياؾات پژكُكی جتغیم قٌّغ، کّدکاف ةَ ىٍحلغ ةّدف جكّیق 

ا را ةَ ؿيث ىّكؿیث کٍٍغ. جغییؼ قکم ىغارس ةَ ازحياؾات پژكُكی، ى قغق ك قؼكع ةَ پؼؿیغف ىی

 (.1953کٍغ )کٍغم،  گفحگّیی فؽایٍغق ةیً کّدکاف ك ةؽرگـاالف ُغایث ىی

( 1839ػ1914) 1ایغة ازحياع ىكارکحی پژكُف، از کار فیهـّؼ پؼاگياجیـث آىؼیکایی، پیؼس

و کٍٍغق ُـحیو ٌَ قٌٍّغق. داٌف اىؼم ىـه ىا در جّنیغ داٌف ىكارکث»اؿث:   گیؼد. اك گفحَ ؿؼچكيَ ىی

( کارةؼد ُّش ىكارکحی را در 1895ػ1952دیّیی )«. ٌیـث ةهکَ اىؼم كاةم جّضیش  ك جفـیؼ اؿث

، كتّؿ داقث. اك ىی گفث، ىغارس ةایـحی ازحياؾاجی ىكارکحی ةاقٍغ ك  یادگیؼم ةَ ركش صم ىـأَن

 (. 53: 1953جّاٌٍغ ةَ ؾٍّاف قِؼكٌغ، پؼكرش یاةٍغ )ُیٍؽ،  ةعكی ىِو از زاىؿَ کَ در آف، زّاٌاف ىی

ُام جأدیؼگػار جسارب فهـفی، کاىالن آقکار ةّدق ك ةا فؼایٍغ  در یک ازحياع پژكُف کالؿی، زٍتَ

کٍٍغ. ُيچٍیً، نػت  در ُو جٍیغق اؿث. کّدکاف، ؿؼدرگيی، کٍسکاكم ك ٌاةاكرم را جسؼَة ىی 2قٍاظحی

ّافق را صؾ ىی ّافق ك یأس ٌاقی از ؾغـ ج ا ةا ةی ج ّازَ قغق ك  ٌؼيی، کكيکف ك کٍٍغ. آٌِ ؿؼظّردگی ى

ؿؼم  ُا، در یک آىّزٌغ کَ ُیساف، ٌااىیغم ك ٌاراصحی ظّد را کٍحؼؿ کٍٍغ. جياىی ایً اصـاس ىی

ُام یادقغق را  ُام فهـفی اؿث. اصـاس یاةٍغ کَ ىعحل فؼایٍغ ىؼةّط ةَ پؼؿف ُام ذٍُی جتهّر ىی صانث

غـا ىی ّاف در چِؼق ك ٌا ُام زغم، دُاف ةاز، چكياف  ُو، ٌگاقُام کّدؾ ىكاُغق کؼد. اةؼكاف در ج

ا را قؿهَ كر ؿاظحَ اؿث ك کانتغم کَ  زـحسّگؼم کَ گاق نتؼیؽ از اقک ةّدق ك گاق زؼكۀ قٍاظث آٌِ

 (.96:  9آیغ )ُياف، یکپارچَ َة ؿعً درىی

                                                             
1. Peires 

2. Cognitive Process 
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ُام ىكحؼؾ، پؼكرش  ، قٍاظث1ُام دكؿحاٌَ ُام جضلیق، جتادؿ ٌؼؼ ُام امهی ازحياع از كیژگی

؛ 1923ةاقغ )نیپيً،  فهـفی، جكّیق َة ظّاٌغٌی ؾيیق ك نػت از ىحّف ىّرد گفحگّ ىی ؿّاد ك جعیم

کٍٍغگاف َة جأىم اؿث؛ (. ُغؼ از ازحياع  جضلیق در کالس، جؼغیب ىكارکث128: 1390اؿغم، 

ظّاٌغف جأىهی، پؼؿف جأىهی ك ةضخ جأىهی. اگؼ ایساد جأىم در یکی از ایً اةؿاد، ةا ىّفلیث مّرت 

 (.133ىيکً اؿث در ةلیَ ُو مّرت گیؼد )ُياف: گیؼد، 

( ُؼ ةؼٌاىۀ درؿی، ٍُگاىی ةیكحؼیً جأدیؼ را ظّاُغ داقث کَ ىكارکحی، 1996ةؼ اؿاس ٌؼؼیۀ ةؼكٌؼ )

فؿاؿ، ازحياؾی ك جّأـ ةا ُيکارم ةّدق ك ؾادت َة ؿاظحً ىفاُیو را اقاؾَ دُغ ٌَ فلط دریافث آٌِا را. 

انؿادق ةؼام کـب  ُایی فّؽ گیؼد کَ ىغارس ارزقيٍغ ُـحٍغ؛ زیؼا ىکاف ی( ایً ةضخ را پی ى1996ةؼكٌؼ )

ٌّگی رفحار ةا دیگؼاف ُـحٍغ.  ٌّگی اؿحفادق از اظحیار ك چگ ٌّگی اؿحفادق از ذًُ، چگ ىفاُیيی ٌؼیؼ چگ

ساـ ىـؤكنیث ایً ٌحیسَ، از ظؼیق فؼاُو ُا ك قاٌؾ کاكش َة  ؿازم فؼمث ةؼام کّدکاف َة ىٍؼّر ٌا

ساـ ىی ف، در ةؼظی كـيثركش ظّدقا گیؼد. ىغارؿی کَ جضلیق فهـفی را  ُام ةؼٌاىۀ درؿی، ٌا

 (.52-54: 1389؛ كائغم، 1953ؿازٌغ )ُایٍؽ،  پػیؼٌغ، زىیٍۀ ىـاؾغجؼم را ةؼام ایً ىٍؼّر فؼاُو ىی ىی

ف  آىّزاف ةا جّزَ ةَ جّافق ىحعننیً ؾهّـ جسؼةی قاىم ىّارد  اؿاس آىّزش ؾهّـ جسؼةی ةَ دٌا

 قّد: ىیزیؼ 

 ظّاٌٍغ. قٌٍّغ ك ىی ةیٍٍغ، ىی ُام ىعحهف کّدکاف ةا پؼؿف درةارق چیؽُایی کَ ىی ػ رقغ اؿحؿغاد

گیؼم  آكرم اظالؾات ك ٌحیسَ ُام  ىٍاؿب زِث زيؽ آىّزاف َة ىٍؼّر اٌحعاب ؿؤاؿ ػ کيک َة داٌف

 ؾهيی از آٌِا.

گّیی ةَ  کافی َة ىٍؼّر پاؿط ُام الزـ در کّدکاف ةؼام کـب اظالؾات َة ىلغار ػ جلّیث ىِارت

 ُام ؾهيی. ُا، درةارة پغیغق ؿؤاؿ

 ُام ىؼةّط ةَ آف. آىّزاف درةارة قٍاظث ك درؾ كّاٌیً ظتیؿث ك فؼضیَ ػ کيک َة داٌف

 ػ رقغ جفکؼ اٌحلادم ك کٍسکاكم در کّدکاف.

ٌحعاب ىؿهو ُام اةحغایی، ؾهّـ جسؼةی ةا جّزَ َة ةؼٌاىَ ك کحاب درؿی ك ةا ا در ةـیارم از کالس

ّاكؽ ىؿهو َة ؿؤاؿ داٌف جغریؾ ىی ی ٌغارٌغ. در ةیكحؼ ى ّاب  قّد ك کّدکاف صق پؼؿف چٍغٌا آىّز ز

                                                             
1. Nonadversarial deliberation 
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ف ىی ّاق،  آىّزاف از ركم کحاب ؾهّـ جسؼةی پاؿط ظّیف را پیغا ىی دُغ ك یا ایً کَ دٌا کٍٍغ )ؾؽجع

 (.36ػ46: 1393

ف ىفاُیو ؾهيی از ظؼیق کّدؾ َة ٌکات ىّرد جّزَ در جغریؾ ؾهّـ جسؼةی ةؼ اؿاس جضلیق ك کك

 قؼح زیؼ ظّاُغ ةّد:

 ػ یادگیؼم ىفاُیو ؾهيی ةَ زىاف ةیكحؼم ٌیاز دارد.

 ػ ایً كتیم جغریؾ ةؼام کّدکاف زانب جّزَ اؿث.

ٌيایغ کَ َة یادگیؼم ظّد  کٍغ اك را جكّیق ىی ػ در ایً ركش ُؼ پاؿعی کَ کّدؾ قعنان دریافث ىی

 ُام جازة ؾهيی را کكف کٍغ )ُياف(.  اداىَ دُغ ك چیؽ

ُایی را در  در چٍغ ؿاؿ اظیؼ كزارت آىّزش ك پؼكرش در ایؼاف ةا درؾ اُيیث ىّضّع جفکؼ، گاـ

اؿث. جغكیً ؿٍغ جضّؿ راُتؼدم ك جغكیً کحاةی ةا ؾٍّاف   جعاذ کؼدقایً راةعَ ةؼداقحَ ك جغاةیؼم را ا

اؿث. در   ُا، در ایً زىیٍَ ةّدق آىّزاف پایۀ قكو اةحغایی از زيهَ فؿانیث ةؼام داٌف« جفکؼ ك پژكُف»

ُایی در زِث پؼكرش جفکؼ ك جؿلم ىّرد جأکیغٌغ کَ ؾتارجٍغ از: جعیم،  کحاب جفکؼ ك پژكُف، ىِارت

 ، ُا،  جفکؼ اٌحلادم، اةغاع ك ظالكیث، جفکؼ ؿیـحيی، پؼؿكگؼم، کاكقگؼم، ُغایث ىكاُغقصم ىـأَن

ّاُغ، جنيیو گیؼم، كضاكت ةؼ اؿاس ٌؼاـ ىؿیار، جأىم در ظّد ك ظّد ارزیاةی  جضهیم كضاكت ةؼ اؿاس ق

ةا جسؼةی کّدکاف را  ُایی کَ در جغریؾ ؾهّـ  (. از زيهَ قؼایط ك ىّكؿیث8: 1391)جفکؼ ك پژكُف، 

ّازَ  چٍیً ٌیؼكُایی ىسِؽ ىی ُایی اؿث کَ ةاؾخ  رك ك ىّكؿیث ُام پیف ؿاظحً آٌاف ةا پؼؿف کٍغ ى

ف ُایی جغریؾ قّد. اگؼ ؾهّـ جسؼةی ةا چٍیً ىِارت جلّیث جفکؼ آٌاف ىی آىّزاف ؾالكق ةؼ  گؼدد دٌا

 (.46: 1393ق، گؼفث )ؾؽجعّا ظّاٍُغ  آىّزش ؾهّـ جسؼةی، كّاٌیً ك ٌضّة جفکؼ ؾهيی را ٌیؽ یاد 

ؿؤاؿ پؼؿیغف یک فؼایٍغ ( »489: 1386؛ َة ٌلم از ؿیف، 1992 1ةٍا ةَ گفحۀ ةهّف، )ةهّف ك ةالؾ

ؿلؼاط ٌیؽ از زيهَ «. آیغ آىّزقی اؿث کَ ىضّر جؿاىم کالؿی در کالس درس ةَ صـاب ىی

ی اؿث کَ درةارة جغریؾ ىؤدؼ ك پؼؿكگؼم، ؿعً گفحَ اؿث. ٌاـ ؿلؼاط اغهب  ةا راُتؼد اٌغیكيٍغٌا

گّیغ:  ؿؼم ؿؤاؿ ُيؼاق ةّد ك َة ركش ؿلؼاظی قِؼت یافحَ اؿث. كم ىی جغریؾ َة كؿیهَ پؼؿیغف یک

جّاٌغ  کؾ ٌيی ام ىکاٌیکی ةاقغ، ُیچ اگؼ ىٍؼّر از آىّزش، اٌحلاؿ داٌف از فؼدم َة افؼاد دیگؼ َة قیّق»

ام از  جؼ ةا پؼؿیغف ىسيّؾَ هؽجّاف اٌساـ داد ایً اؿث کَ فؼد ىع جغریؾ کٍغ. صغاکذؼ کارم کَ ىی

                                                             
1. Bellon, Bellon & Block 
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گٍسی، « ) کؼدف جؼغیب کٍغ ك ةاؾخ یادگیؼم آٌاف َة كؿیهَ ظّدقاف قّد ُا، دیگؼاف را َة فکؼ ؿؤاؿ

1391 :36.) 

پؼؿیغف ؿؤاؿ، ىضّر یادگیؼم ك جتغیم قغف فؼد ةَ یک یادگیؼٌغة دائيی ك فؼاگیؼ اؿث. در دٌیام 

ژم ىضّر اىؼكز، کَ در آف اٌتاقحگی  ةیف از صغ اظالؾات اغهب ىّضّؾی ؾيغق اؿث، ضؼكرم جکٍّّن

ّاٌٍغ ك ىی ةیٍٍغ، ىی اؿث افؼاد ةؼام پؼؿیغف ىٍحلغاٌَ در ىّرد ُؼ آٌچَ ىی ُایی  قٌٍّغ از ىِارت ظ

گیؼم در ىّرد ایً کَ چَ چیؽ ىؼجتط اؿث، چَ چیؽ ةَ مالح اؿث، چَ  ةؼظّردار ةاقٍغ. فؼایٍغ جنيیو

ٌّی اؿث، چَ چیؽ ىؿحتؼ ك درؿث اؿث ك چَ چیؽ ٌیازىٍغ ةؼرؿی ك جضلیق ةیكحؼ اؿث، پؼؿیغف  چیؽ كاٌ

کٍغ.  گیؼم آگاُاٌَ کيک ىی ُام کارآىغ َة جنيیو گیؼد. ظؼح ؿؤاؿ ُام ىؤدؼ را در ةؼ ىی ؿؤاؿ

ّارق ةایغ ُغؼ ؿؤاؿ ىضّر ةاقٍغ. در کالس درس، ةؼام پؼؿیغف ؿؤاؿ، اُغاؼ ةـیارم كزّد دارد  ُا ُي

گػارٌغ. ىؿهياف اغهب ةؼام جـِیم ك ارزیاةی  قّد جأدیؼ ىی ىی  ؿؤانی کَ پؼؿیغقك ایً اُغاؼ ةؼ ٌّع 

پؼؿٍغ، اىا اُغاؼ ةـیار ظاص دیگؼم ُيچّف ىّارد ذیم ٌیؽ ةؼام ؿؤاؿ کؼدف  ُایی ىی یادگیؼم ؿؤاؿ

 كزّد دارد: 

  گیعحً ؾالكَ یا کٍسکاكم  ةؼٌا

 آىّزاف َة قیّق ك ىـیؼم ظاص  دادف جفکؼ داٌف زِث 

  ك جّزَ َة یک ىّضّعجيؼکؽ 

 کٍحؼؿ رفحار کالس یا افؼاد 

 ف  آىّزاف َة قؼکث فؿاالٌَ در یادگیؼم  جكّیق دٌا

 آىّزاف َة ظؼح ؿؤاؿ ك درگیؼیی ذٍُی )چانف( داقحً داٌف كا 

 ف  آىّزاف ةؼرؿی یادگیؼم دٌا

 کـب ةازظّرد در زىیٍۀ آىّزش 

  جكّیق ةَ جفکؼ در ىّرد یادگیؼم 

 ٍَآىّزاف گفحگّ ةؼام افؽایف یادگیؼم داٌف  ُام ةضخ ك ایساد زىی 

 ف  ُام ظّد آىّزاف زِث جنؼیش ةؼداقث ك یافحَ کيک ةَ دٌا

 گفحگّ   آىّزاف از ظؼیق ةضخ ك ُایی ةؼام یادگیؼم داٌف ایساد فؼمث 

 آىّزاف در ٌّؾی ظاص از جفکؼ دادف داٌف قؼکث 

 گیعحً داٌف  آىّزاف ةَ ظؼح ؿؤاؿ ةیكحؼ ةؼٌا



دكان َ ةرای ّك ّزش فهصف َ روش ةرٌاىۀ آى َ اول دوره اةحدایی ة م پای  19     جدریس درس عّه

 1397 زىصحان /طاٌزدُو طياره / چِارم شال

 گیعحً ؿؤاؿ  آىّزاف ٌفُام دا ةؼٌا

 َآىّزاف ُا در یادگیؼم داٌف قٍاؿایی ككف 

ُام درؿی کَ  ایً اىؼ ةیكحؼ ةَ فؼٍُگ کالس درس ك اٌحؼارات ایساد قغق ةـحگی دارد. در کالس

آىّزاف ؿؤانی ةـحَ را َة یک ٌلعَ ةضخ ك گفحگّ  در آف فضا، ةضخ ك گفحگّ ارزقيٍغ اؿث، داٌف

فکٍٍغ.  یک قیّة  ةـیار ىؤدؼ  جتغیم ىی جؼ، اجعاذ  آىّزاف ةَ جفکؼ در ؿعش ؾيیق ةؼام كاداقحً دٌا

ُام ىغارس ةَ  (.  ةا كزّد آف کَ فؿانیث1955، كیهکؽ، 1988ٌگؼقی فهـفی ةَ ظؼح ؿؤاؿ اؿث )نیپيً، 

اٌغ اٌغیكیغف،  ُام آىّزقی فؿهی ٌحّاٌـحَ دُغ کَ ةؼٌاىَ آىّزاف اظحناص دارد، قّاُغ ٌكاف ىی داٌف

فپؼؿیغف ك درؿث اٌحل ىضّرٌغ،  ُام ؿٍحی کَ ةیكحؼ ىؿهو آىّزاف ارجلاء دٍُغ. در ٌؼاـ اد کؼدف را در دٌا

ُام ظّد را  یادگیؼم را ظّد ةؼؾِغق ةگیؼٌغ. نػا فؿانیث ػ ُام یاددُی کّقٍغ جياـ فؿانیث ىؿهياف ىی

ف زایگؽیً فؿانیث ٌَّ آىّزاف ىی ُام قٍاظحی، ؾاظفی ك فؼاقٍاظحی دٌا ؿازم  َ ؾیٍیُا ة کٍٍغ ك ةا ةیاف ٌي

ف ىی  (.1374رؿاٌٍغ )آرىٍغ،  آىّزاف َة راُتؼدُام جفکؼ را َة صغاكم ىی پؼدازٌغ. از ایً ظؼیق ٌیاز دٌا

یافحگی ك ةیكحؼ داٌـحً ارجتاط كزّد  ىضّر َة جؿهیو ك جؼةیث، گؼچَ ىیاف جؼةیث در ٌگؼش پؼؿف

ُام ىعحهف  ىؿهّىات در زىیٍَدارد، اىا ایً ارجتاط ُؼگؽ اٌضنارم ٌیـث. ُؼچٍغ داقحً اظالؾات ك 

جؼیً ىؤنفَ یا  آیغ. ىِو یافحگی ةَ صـاب ٌيی جؼیً ىؤنفۀ جؼةیث قّد، اىا ایً ىِو ضؼكرم قٍاظحَ ىی

ف یافحگی ك در ٌحیسَ کارایی ٌؼاـ جؿهیو ك جؼةیث، پؼؿف ىالؾ جؼةیث آىّز َة  ُایی اؿث کَ ذًُ دٌا

 (.1384ظهق ك جّنیغ آٌِا ٌائم قغق اؿث )ىِؼىضيغم، 

، ىكکالت ىغارس اىؼكز را یادآكر «ٌّع ىغارؿی کَ ٌیاز داریو؟»ام ةا ؾٍّاف  ( در ىلاَن1983آیؽٌؼ )

كرزٌغ،  ُام ظّاٌغف ك ٌّقحً ك صـاب کؼدف جأکیغ ىی ىغارس اىؼكز جٍِا ةؼ ىِارت»گّیغ:  قّد ك ىی ىی

ىـأَن ایً ٌیـث کَ «. فضیهحٍغ ُا ذاجان ارزش ٌغارٌغ ك از ٌؼؼ جؿهیو ك جؼةیث جِی از در صانی کَ ایً ىِارت

ظّاٌغ؟ ارزش ىغارس در جؼةیث اٌـاف  جّاٌغ ةعّاٌغ، ةهکَ ىِو ایً اؿث کَ چَ ك چگٌَّ ىی یکی ىی

ُام  آىّزاف ٍُّز از جسؼَة قّد ك داٌف فؼُیعحَ ٌِفحَ اؿث کَ ىحأؿفاٌَ در ىغارس کيحؼ َة آف جّزَ ىی

ُایی ُيچّف جؿادؿ در  چٍیً كضؿیحی، جلّیث ظنینَىؼةّط َة صیات ذٍُی ىضؼكىٍغ. آیؽٌؼ ةؼام ةِتّد 

ةؼٌاىَ، اؿحلالؿ فکؼم، پؼكرش صّاس، ؾكق َة درس، جؿانی در جغریؾ ك پؼكرش جفکؼ اٌحلادم ك ركصیۀ 

کٍغ. َة اؾحلاد اك، جٍِا ُغؼ جؿهیو ك جؼةیث ةایغ جلّیث ىتاصذَ ك ىٍاػؼق در کالس  پؼؿكگؼم را جّمیَ ىی

 درس ةاقغ.
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آىّزاف ك  ُام ىػکّر در ةیً داٌف دٍُغ کَ جّاٌایی يم آىغق در ایؼاف ٌكاف ىیُام ةَ ؾ پژكُف

ی در ؿعش پاییٍی كؼار دارد ك در ٌؼاـ جؿهیو ك جؼةیث ایؼاف ىّرد جّزَ كؼار ٌگؼفحَ اؿث  داٌكسّیاف ایؼٌا

يٍی ك ُيکاراف، 1383)ةاةا ىضيغم ك ظهیهی،  رم، 1386؛ ةغرم ك ُيکاراف، 1384؛ ِة ؛ کیاىٍف ك ٌّ

 (.1392، َة ٌلم از غؼیتی ك ُيکاراف، 1382؛ قؿتاٌی، 1376

جؼیً پژكُف ظؼاصی قغق  جؼیً ك ىِو ، ةؽرگ1انيههی ریاضی ك ؾهّـ )جیيؽ( ٌحایر ؿّىیً پژكُف ةیً

دٍُغة آف اؿث کَ ؾيهکؼد ىّرد اٌحؼار  ، ٌكاف2)آم.م.ام(« انيههی ارزقیاةی پیكؼفث جضنیهی اٌسيً ةیً»

در ىضحّام درس ؾهّـ در ةیكحؼ کكّرُا ةـیار کو « جسؽیَ ك جضهیم ك صم ىـاَن جّنیغ ٌؼؼیَ،»در ؿعش 

ُام درؿی ؾهّـ در کكّرُایی چّف ایؼاف ك  کٍٍغگاف کحاب ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث ك صحی جغكیً

رم،  اؿکاجهٍغ ةَ ظّر کاىم از آف غافم ةّدق  (. 1376اٌغ )کیاىٍف، ٌّ

کٍغ، ةهکَ آف را َة  ىّزش را َة صّزة ظاص فهـفی ىضغكد ٌيیةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف، آ

ُام کّدکاف ىضغكد َة صّزة ظامی  دُغ؛ چؼا کَ پؼؿف ُام ریاضی، ؾهّـ ك ... گـحؼش ىی آىّزش

ظّر کَ دكؿث دارٌغ درؾ ؾيیلی از  ٌیـث ك ىيکً اؿث ةَ ُؼ ؿّم ىحيایم قّد. کّدکاف، ُياف

اقٍغ، دكؿث دارٌغ از ىـائم ؾهيی ٌیؽ درؾ ؾيیلی داقحَ ةاقٍغ. از ایً رك، ُام اٌـاٌی داقحَ ة           ىالصؼَ

قٍاؿی در ؾهّـ ةؼام کّدکاف زانب  قٍاؿی ك ركش ُام فهـفی ؾهّـ از زيهَ ىـائم ىؼةّط ةَ ُـحی زٍتَ

جّزَ اؿث. قٍاظث جسؼةی ك صـی زِاف کيکی ةؼام قٍاظث ؾلالٌی ك یا راُی ةؼام جکيیم آف اؿث. 

ع  ُا كاةم اؿحفادق اؿث، چَ َة ؾهّـ فیؽیکی ىؼةّط ةاقغ ك چَ ةَ  ُا ُو در داؿحاف ىـائم ك ایغقپؾ ایً ٌّ

ُام ةٍیادیٍی  (. ةؼام ىذاؿ، َة ؿؤاؿ1394، َة ٌلم از ٌازی ك ىؼؾكی، 2011، 3قٍاظحی )اؿپؼكد ؾهّـ زیـث

ی ك چَ چیؽم کٍٍغ؟ چَ چیؽم ظتیؿ قّد: ؾهّـ جسؼةی چگٌَّ ؾيم ىی ُام زیؼ جّزَ ىی قتیَ ؿؤاؿ

اف ُا زؽئی از ظتیؿحٍغ؟ آیا صیّاٌات ك اکّؿیـحو صلّكی دارٌغ؟ آیا ظتیؿث  غیؼظتیؿی اؿث؟ آیا اـٌ

 جّاٌغ ةیؼصو ةاقغ ك... . ىی

 

 

 

                                                             
1. Third International Mathematics and Science Study (TIMS) 

2. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IAE) 

3. Sprood 
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 اتشار ٍ رٍػ  پضٍّؼ

آىّزاف پـؼ پایۀ اكؿ ىغارس اةحغایی ةعف  زاىؿۀ آىارم ىّرد ىعانؿَ در ایً پژكُف قاىم جياىی داٌف 

ٌفؼ در  20ٌفؼ ) 40ةّد. گؼكق ٌيٌّۀ ىّرد پژكُف قاىم  ٌفؼ 214َة جؿغاد  96-97ارژف در ؿاؿ جضنیهی 

ٌَّ در ایً پژكُ ٌفؼ در گؼكق کٍحؼؿ( ىی 20گؼكق آزىایف ك  گیؼم  ف از ركش ٌيٌَّقغ. ةؼام اٌحعاب ٌي

ام اؿحفادق قغ. َة ایً مّرت کَ اةحغا از ىیاف ىغارس اةحغایی ةعف ارژف دك ىغرؿۀ  جنادفی ظّقَ

َ ةَ قکم جنادفی اٌحعاب قغ. در ىؼصهۀ ةؿغ، کم داٌف ّاف گؼكق  پـؼٌا آىّزاف پایۀ اكؿ یک ىغرؿَ َة ؾٍ

ف آزىایف اٌحعاب قغٌغ ك جضث آىّزش ةؼٌاىۀ فهـفَ ةؼام کّدکاف آىّزاف پایَ اكؿ  كؼار گؼفحٍغ ك دٌا

گٌَّ ىغاظهۀ ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف را دریافث  ىغرؿۀ دیگؼ ةَ ؾٍّاف گؼكق کٍحؼؿ ُیچ

آزىّف َة ؾيم آىغ. زِث گؼكق آزىایف ةا جّزَ ةَ پیكٍِاد نیپيً  ٌکؼدٌغ. در اةحغا از ُؼ دك گؼكق پیف

( ةَ ىغت دك ىاق ُؼ ُفحَ دك زهـَ 51: 1943کٍغ )فیكؼ،  ىی کَ دك زهـۀ یک ؿاؾحَ در ُفحَ را پیكٍِاد

 آزىّف گؼفحَ قغ. ُام آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف ةؼگؽار قغ. در پایاف ٌیؽ از ُؼ دك گؼكق پؾ کالس

ٌحایر آزىّف دك گؼكق َة كؿیهۀ آزىّف جی ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفث ك ٌحایر پژكُف ٌكاف داد 

ةاقٍغ ك ركش فهـفَ ةؼام کّدکاف ةاؾخ  ك کٍحؼؿ دارام جفاكت ىؿٍادارم ىیکَ ٌيؼات گؼكق آزىایف 

 آىّزاف پایَ اكؿ قغق اؿث.  افؽایف یادگیؼم درس ؾهّـ در داٌف

 

 ّا ٗافتِ

آزىّف َة ؾيم آىغ جا ؿعش جغییؼات پؾ از  كتم از قؼكع ةؼٌاىَ ك اٌساـ ىغاظهَ، از ُؼ دك گؼكق پیف 

ازؼام ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف زِث گؼكق آزىایف ىكعل قّد. از آىار جّمیفی )درمغ، 

ضؼاؼ ىؿیار( ك آىار اؿحٍتاظی )آزىّف  قغ. ةا جّزَ َة ایً  ُا( اؿحفادق ةؼام ىلایـۀ ىیاٌگیً tىیاٌگیً ك ٌا

ساـ آزىّف  از آزىّف  tفؼض آزىّف  فؼض ؾغـ ُيگٍی كاریاٌؾ اؿث،  نػا ةؼام پیف دارام پیف  tکَ ٌا

یً زِث جكعیل ؾغـ ُيگٍی كاریاٌؾ  ُا جّؿط  ُا اؿحفادق قغ.  كاةم ذکؼ اؿث کَ جياىی آزىّف ّن

 اٌساـ گؼدیغ.   SPSS 23افؽار آىارم ٌؼـ

اؿث. کَ قاىم فؼاكاٌی، ىیاٌگیً ؿٍی   ارائَ قغق 1ُا در زغكؿ  ةا آزىّدٌی اظالؾات الزـ  در راةعَ

 آزىّف اؿث.  آزىّف ك پؾ کٍٍغق ك درمغ صضّر آٌِا در پیف آىّزاف قؼکث داٌف
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ًَِ -1جذٍل   ّا اعالػات تَص٘فٖ ًو
 ه٘اًگ٘ي عٌٖ )تزحغة عال( جٌغ٘ت درصذ فزاٍاًٖ گزٍُ

 کٌتزل
 7-8 پـؼ 100/0 20 آزىّف پیف

 7-8 پـؼ 100/0 20 آزىّف پؾ

 آسهاٗؼ
 7-8 پـؼ 100/0 20 آزىّف پیف

 7-8 پـؼ 100/0 20 آزىّف پؾ

 

ُام آىار جّمیفی، ةَ ىلایـۀ ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ ىؿیار گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ  اةحغا  ةا جّزَ ةَ قاظل

آزىایف در ىؼصهۀ دُغ کَ ٌيؼة گؼكق  ٌكاف ىی 2آزىّف پؼداظحَ قغ. زغكؿ  آزىّف ك پؾ در پیف

ضؼاؼ ىؿیار 10/3ةا ىیاٌگیً   آزىّف پؾ ك اٌضؼاؼ  25/1آزىّف ةا ىیاٌگیً  ٌـتث َة ىؼصهۀ پیف 315/2ك ٌا

ضؼاؼ ىؿیار در ىؼصهۀ پؾ  ام داقحَ جفاكت كاةم ىالصؼَ 910/0ىؿیار آزىّف ةیكحؼ  اؿث ك ىیاٌگیً ك ٌا

ضؼاؼ ىؿیار  25/1آزىّف ةا ىیاٌگیً  قغق اؿث. اىا ٌيؼة گؼكق کٍحؼؿ  در پؾ ٌـتث ةَ ىؼصهۀ  444/0ك ٌا

 جفاكت چٍغاٌی ٌغاقحَ اؿث. 894/0ةا اٌضؼؼ ىؿیار  20/1آزىّف ةا ىیاٌگیً  پیف

 
ّإ آهار تَص٘فٖ )ه٘اًگ٘ي ٍ اًحزاف هؼ٘ار( هتغ٘ز پزعؾگزٕ  ؽاخص -2جذٍل

 ّإ هَرد هغالؼِ در گزٍُ
 اًحزاف هؼ٘ار ه٘اًگ٘ي تؼذاد گزٍُ

 آسهَى پ٘ؼ
 

 894/0 20/1 20 کٍحؼؿ

 910/0 25/1 20 آزىایف

 آسهَى پظ
 444/0 25/1 20 کٍحؼؿ

 315/2 10/3 20 آزىایف

 

ُا  ةِؼق گؼفحَ قغ. كتم  ىـحلم ةؼام ىلایـۀ ىیاٌگیً  tُا از آزىّف ةؼام جؿییً ىؿٍادارم جفاكت ىیاٌگیً

ٌّی كاریاٌؾ دادقt از ارائۀ ٌحایر آزىّف  كؼار گیؼد کَ ةؼام ایً ىٍؼّر  ُا ٌیؽ ىّرد ةؼرؿی الزـ اؿث ُيگ

یً اؿحفادق قغ )زغكؿ  یً ٌكاف ىی3از آزىّف ّن ُا  دُغ کَ كاریاٌؾ دادق (. ىؿٍادار ةّدف آزىّف ّن

ُام دك گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ   كاریاٌؾ  (،=001/0pُيگّف ٌیـث.  ةا جّزَ َة ىؿٍادار ةّدف ٌحایر )

جّاف ؾيهیات آىار پاراىحؼم را  ةؼظّردار ةّدق ك ىی فؼض الزـ  ُا از پیف یکـاف ٌیـث ك ةٍاةؼایً دادق

 اٌساـ داد.
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ًَٖ ٍارٗاًظ -3جذٍل  ّإ آسهاٗؼ ٍ کٌتزل ّا در گزٍُ آسهَى ّوگ
ُ لَٗي هتغ٘زّا         ِ آسادٕ آهار ِ آسادٕ  1درج  عغح هؼٌادارٕ 2درج

 001/0 36 3 15/12 پزعؾگزٕ

 

ىـحلم  tُا ةؼكؼار قغ ك آزىّف  ةاجّزَ َة ىؿٍادار ةّدف آزىّف نّیً، ىفؼكضۀ ؾغـ ُيگٍی كاریاٌؾ

ظّر کَ  ( ةؼگؽار گؼدیغ. ُياف4آزىّف ُؼ دك گؼكق کٍحؼؿ ك آزىایف )زغكؿ  زِث ىلایـۀ ىیاٌگیً پیف

زَ َة ىلغار زغكؿ اؿث، نػا ةا جّ tجؼ از  ( کّچک175/0قغق ) ىضاؿتَ tقّد  ىكاُغق ىی 4در زغكؿ 

782/0;p ُام  جّاف گفث کَ جفاكت ةیً ىیاٌگیً درمغ اظيیٍاف ىی 95قّد ك ةا  فؼض مفؼ پػیؼفحَ ىی

 آزىّف ىؿٍادار ٌیـث. ُؼ دك گؼكق در پیف

 
 آسهَى ّإ ّز دٍ گزٍُ در پ٘ؼ هغتقل تزإ هقاٗغٔ ه٘اًگ٘ي tآسهَى  -4جذٍل 

ِ آسادٕ t اًحزاف هؼ٘ار ه٘اًگ٘ي تؼذاد گزٍُ  هؼٌادارٕ درج

 کٍحؼؿ 

 آزىایف                       

20 

20 

20/1 

25/1 

894/0 

910/0 

175/0 38 782/0 

 

ُام ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف زِث گؼكق آزىایف، از ُؼ دك  پؾ از ةؼگؽارم زهـَ  

( 5آزىّف ُؼ دك گؼكق )زغكؿ  ىـحلم زِث ىلایـۀ ىیاٌگیً پؾ tآزىّف گؼفحَ قغ ك آزىّف  گؼكق پؾ

زغكؿ اؿث. نػا ةا  tجؼ از  ( ةؽرگ510/3قغق ) ىضاؿتَ tقّد  ىكاُغق ىی 5ازؼا قغ. ةا جّزَ ةَ زغكؿ 

جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ ةیً  درمغ اظيیٍاف ىی 95قّد ك ةا  فؼض مفؼ رد ىی p;001/0جّزَ ةَ ىلغار 

قّد  ىی  آزىّف جفاكت ىؿٍادارم كزّد دارد ك ٌحیسَ گؼفحَ آزىایف ك کٍحؼؿ در پؾُا در گؼكق  ىیاٌگیً

 کَ ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف ةؼ آىّزش درس ؾهّـ در گؼكق آزىایف جأدیؼ ىذتث داقحَ اؿث.

 
 آسهَى ّإ ّز دٍ گزٍُ در پظ هغتقل تزإ هقاٗغٔ ه٘اًگ٘ي tآسهَى  -5جذٍل 

ِ آسادٕ t اًحزاف هؼ٘ار ه٘اًگ٘ي تؼذاد گزٍُ  هؼٌادارٕ درج

 001/0 38 510/3 444/0 25/1 20 کٌتزل

    315/2 10/3 20 آسهاٗؼ
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 گ٘زٕ ًت٘جِ

پژكُف صاضؼ ةا ُغؼ ةؼرؿی جغریؾ درس ؾهّـ ةَ ركش ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف ةؼ ركم  

ىٍعلۀ آىّزش ك پؼكرش ارژف از جّاةؽ قِؼؿحاف  96ػ97آىّزاف پایَ اكؿ دةـحاف ؿاؿ جضنیهی  داٌف

ّرت جنادفی قیؼاز، در اؿحاف فارس اٌساـ قغ. ؿپؾ از ةیً ىغارس اةحغایی ىٍعلَ، دك دةـحاف پـؼاٌَ ةَ م

ف آىّزاف پایَ اكؿ یک  اٌحعاب قغٌغ ك ةا جّزَ ةَ ایً کَ ُؼ ىغرؿَ دارام یک پایۀ اكؿ ةّد، نػا کم دٌا

ىغرؿَ َة ؾٍّاف گؼكق آزىایف جضث ىغاظهۀ ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف كؼار گؼفحٍغ ك 

ام از ةؼٌاىۀ  گٌَّ ىغاظهَ یچآىّزاف پایۀ اكؿ ىغرؿۀ دیگؼ ةَ ؾٍّاف گؼكق کٍحؼؿ اٌحعاب قغٌغ ك ُ داٌف

 آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف دریافث ٌکؼدٌغ. 

( ك ارجتاط آف ةا درس ؾهّـ 2005آزىّف ةا جّزَ َة ركش ؾیٍی ؿٍسف پؼؿكگؼم فیكؼ ) زِث پیف

آىّزاف ةا جّزَ َة ایً  پایَ اكؿ دةـحاف، از یک ػؼؼ آب اؿحفادق قغ ك ؿٍگی در آف كؼار دادق قغ. داٌف

گػارم قغ. پؾ از دق زهـَ آىّزش زِث گؼكق  ُام آٌِا ٌيؼق ح ؿؤاؿ پؼداظحٍغ ك ؿؤاؿىضؼؾ َة ظؼ

 آزىّف گؼفحَ قغ. آزىایف از ُؼ دك گؼكق پؾ

ُا ك ٌحایر صامم  ُا، ٌحایر ةَ دؿث آىغق صاکی از آف ةّد کَ ةیً ىیاٌگیً پؾ از جسؽیَ ك جضهیم دادق 

دارم كزّد ٌغارد. كنی در گؼكق  ىّف جفاكت ىؿٍاآز آزىّف ك پؾ زِث گؼكق کٍحؼؿ در پیف tاز آزىّف 

، ٌكاف tآزىّف جفاكت كزّد داقث ك ٌحایر صامم از آزىّف  آزىّف ك پؾ ُا در پیف آزىایف ةیً ىیاٌگیً

از ىؿٍادارم داقحٍغ. نػا فؼضیۀ پژكُف در راةعَ ةا جأدیؼ ىذتث آىّزش َة ركش ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام 

 جأییغ كؼار گؼفث.  کّدکاف  در درس ؾهّـ ىّرد

(، كرنی 2016(، ىّریؾ )2004(، جاپیٍگ ك جؼیکی )2002ُام آیؽٌؼ ) ٌحایر پژكُف ةا پژكُف

(،  اکؼىی 1392(،  غؼیتی ك ُيکاراف )1390(، ظتاظتایی ك ىّؿّم )2016(، دم ىاؿی ك ؿاٌحی )2016)

(، ُياٍُگ اؿث. ٌحایر 1396(، کيانی ىعهق ك ٌّقادم )1394(، کیاٌی ك رضائیاف )1394ك ُيکاراف )

ُام جفکؼ ك اؿحغالؿ ك  ُا ىتٍی ةؼ جأدیؼ ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف ةؼ ىِارت ایً پژكُف

 ةاقغ. پؼؿكگؼم ىی

ُایی اٌساـ قغق اؿث، ٍُّز ُو  ةا كزّد ایً کَ در زىیٍۀ ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف پژكُف

ساـ پژكُف قغق ٌیـث. ىیَ ایً ةؼٌاىَ ةؼام كانغیً ك صحی ىؿهياف قٍاظح ُام ةیكحؼ ىؿؼفی ةِحؼ ك  جّاف ةا ٌا

ساـ داد؛ از زيهَ:  کاىم  جؼم از ایً ةؼٌاىَ ٌا
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ؿٍسی ازؼام ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف ةَ ؾٍّاف ركش جغریؾ در  ػ پژكُف در زىیٍۀ اىکاف 

 ىغارس اةحغایی

کّدکاف ةؼ دیگؼ دركس، ىاٌٍغ فارؿی، ریاضی، ػ پژكُف در ارجتاط ةا جأدیؼ ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام 

 ُا ك ىلاظؽ جضنیهی ُام آؿياٌی ك ... ك در ؿایؼ پایَ ُغیَ

گیؽق ك رغتث جضنیهی، ؾالكَ ىٍغم  ػ ةؼرؿی جأدیؼ ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف ةؼ ٌؼو ك اٌضتاط، ٌا

 آىّزاف ةا ىؿهو ك راةعۀ داٌف

ىكارکحی ةا ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف ك ةَ زام  ُام جغریؾ زغیغ ك ػ ةؼرؿی ك ىلایـۀ ركش

گؼكق کٍحؼؿ از گؼكق ىلایـَ اؿحفادق قّد؛ چّف در گؼكق کٍحؼؿ آىّزقی كزّد ٌغاقث، اىا در گؼكق 

 جّاف ركش زغیغم ارائَ کؼد. ىلایـَ ىی

ةا اؿحٍاد َة  ُام آىّزش فهـفَ ةَ کّدکاف، ةؼام آىّزگاراف ك ىؿهياف. ضؼكرت ایً اىؼ ػ ةؼگؽارم کالس

جا زىاٌی »گّیغ:  قّد. نیپيً در کحاب جفکؼ در جؿهیو ك جؼةیث ىی ایً ؿعً نیپيً ةیكحؼ اصـاس ىی

كرزم ٌيایٍغ، چكو اٌغازُام جفکؼ در جؿهیو ك  کَ ىؿهياف، فهـفَ را یاد ٌگؼفحَ ةاقٍغ ك ٌحّاٌٍغ فهـفَ

 .(95: 1923)نیپيً،« جؼةیث، قفاؼ ك ركقً ٌعّاُغ ةّد

كش جغریؾ ك راٍُيا ةؼام ىؿهياف َة ىٍؼّر جغریؾ ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ، زِث یادگیؼم ةِحؼ ػ جغكیً ر

 آىّزاف در فؼایٍغ جغریؾ. ك ىكارکث فؿاؿ داٌف

 ػ جغریؾ درس ؾهّـ پایۀ اكؿ دةـحاف از ظؼیق ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ َة کّدکاف

 ؼٌاىۀ فهـفَ ةؼام کّدکافػ اؿحفادق از فضام ٌيازظاٌَ ك کحاةعاٌۀ ىغارس زِث ازؼام جغریؾ ة

 

ریؽاف درؿی ك ؿایؼ فؿاالف صّزة جؿهیو ك جؼةیث  جّاٌغ ىّرد اؿحفادة ىؿهياف، ةؼٌاىَ ٌحایر پژكُف ىی

یً َة ركش ُام  یادگیؼم ىتحٍی ةؼ ىِارت-ُام جغریؾ ك یاددُی كؼار گیؼد. چّف آىّزش ك پؼكرش ٌّ

ایی از ٌّع ةؼٌاىۀ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف ُ آىّزاف َة کالس فکؼم َة قغت ٌیاز دارد ك ؾالكۀ داٌف

ةاقٍغ. صحی ٌّع  ىٍغ  ىی جّاٌٍغ ؿؤاؿ ةپؼؿٍغ ك ةضخ ك گفحگّ کٍٍغ، ةـیار ؾالكَ کَ در آف َة راصحی ىی

ٌَّ ف ٌكـحً در کالس آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف َة گ آىّزاف اؿث ك از  ام اؿث کَ ىّرد ؾالكۀ دٌا

 ركةؼكم ظّد ةتیٍٍغ صؾ ةـیار ظّقایٍغم دارٌغ.جّاٌٍغ دكؿحاف ظّد را  ایً کَ ىی
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 هٌاتغ

ادؼةعكی آىّزش فهـفَ ةَ قیّة صهلۀ کٍغكکاك ةؼ پؼؿكگؼم ك (. »1394) .آكانؼمغیلَ  ك كيؼاٌیاىیؼ اکؼىی، نیال؛ 

اٌی .  ٌاىَ ؾهيی پژكُكی اةحکار ك ظالكیث در فنم«. آىّزاف ٌاةیٍا ٌگؼش ةَ ظالكیث داٌف  .71-80(،4)4ؾهّـ اـٌ
 .1391. كزارت آىّزش ك پؼكرش. ةؼٌاىَ درؿی ىهی زيِّرم اؿالىی ایؼاف    

. ٌّیًُام  ىسهَ پیكؼفث«. آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف(. »1396آةادم. ) ظغاةعكی مادؽفاظيَ ةؼُيً، ىؼیو ك     

2(9 ،)104-90 . 

ّنّژم آىّزقی. «آىّزش ىـحلیو یا فؿاؿ؟ ٌحیسَ کغاـ یک پایغارجؼ اؿث؟(. »1385رامغ، ؿؿیغ. ) . ىسهَ رقغ جکٍ

5. 

آىّزاف پایَ ؿّـ ك  (. جأدیؼ آىّزش فهـفَ ةؼ ىِارت پؼؿكگؼم داٌف1394رضائیاف، فیؼكز ك ىّزَ کیاٌی، کاىهیا.  )

 قٍاؿی ك ؾهّـ ازحياؾی.  انيههی ركاف ؿّىیً کٍفؼاٌؾ ةیً چِارـ اةحغایی قِؼ امفِاف.

 . جِؼاف: اٌحكارات آگاق.قٍاؿی یادگیؼم ك آىّزش ركافقٍاؿی پؼكرقی،  ركاف(. 1384اکتؼ. ) ؿیف، ؾهی

ةؼرؿی جأدیؼ ةؼٌاىۀ فهـفَ ةؼام کّدکاف در پؼؿكگؼم ك جفکؼ اٌحلادم (. »1390ىّؿّم. )ىؼضیَ ظتاظتایی، زُؼا ك 

حاف ؾهّم قِؼ كراىیً آىّزاف پایَ داٌف  73-90(، 1)2، کّدؾ ىسهَ جفکؼ ك«. ُام ؿّـ جا پٍسو اةحغایی دـة

. جِؼاف: داٌكگاق پیاـ ركش جغریؾ ؾهّـ جسؼةی ك ازحياؾی در ىغارس اةحغایی(. 1393، 1389کؼیو. ) ؾؽجعّاق،

 ٌّر. 

ؼ پایَ پٍسو  ادؼةعكی آىّزش راُتؼدم جفکؼ ةؼ پؼؿكگؼم داٌف(. »1392) .غؼیتی، صـً ك دیگؼاف آىّزاف ـپ

 .79-92(، 1)4، ٌاىَ جفکؼ ك کّدؾ فنم«. اةحغایی قِؼ ؿٍٍغج

. جؼزيَ ىـؿّد مفایی ىلغـ ك افـاٌَ ٌساریاف.  اُّاز:  ٌكؼ رؿف. آىّزش جفکؼ ةَ کّدکاف(. 1943. )فیكؼ، راةؼت

(1386.)   

 .، ةؼرؿی ىتاٌی ٌؼؼم.  جِؼاف: دكاكیًةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةَ کّدکاف(. 1383كائغم، یضیی. )

فؼٍُگ )كیژق فهـفَ «. ةؼٌاىَ درؿی آىّزش فهـفَ ةَ کّدکاف در دكرق ىحّؿعَ ك راٍُيایی(. »1388ػػػػػػػػػػػػػػػػ.)

 .88. 69(. 1)22. ؿاؿ ىسهَ پژكُكگاق ؾهّـ اٌـاٌیةؼام کّدکاف ك ٌّزّاٌاف(. 

 ش ك پؼكرش.(. ادارق کم چاپ ك جّزیؽ کحب درؿی ؿازىاف آىّز1391)راٍُيام جفکؼ ك پژكُف. کحاب    

ةؼرؿی ادؼةعكی ازؼام ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةَ کّدکاف ةؼ کاُف جفکؼات غیؼ (. »1388کالٌحؼم ىیتغم، ؿارا. )

پژكُكی داٌكگاق  -ٌاىَ ؾهيی دك فنم«. آىّزاف کالس اكؿ ىلعؽ راٍُيایی قِؼؿحاف ةؼكزٍغ ىٍعلی داٌف

 .1393 . پاییؽ ك زىـحاف11قاُغ. ؿاؿ ةیـث ك یکو، دكرق زغیغ، قيارق

آىّزاف  جأدیؼ آىّزش فهـفَ ةؼام کّدکاف ةؼ ؿعش پؼؿكگؼم داٌف(. »1396کيانی ىعهق، ظاُؼق ك ٌّقادم، ٌامؼ. )

حاف ىسهَ جفکؼ ك کّدؾ «.در دكرق اةحغایی   .1-13، 96. ؿاؿ ُكحو، قيارق اكؿ، ةِار ك جاـة
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ُام پؼؿكگؼم ك جّضیش ةَ  ش ىِارتادؼ ةعكی آىّز(. »1391اةّظانتی. )صيیغ دیٍاركٌغ ك صـً گٍسی، کاىؼاف؛ 

  137-167(، 3)2 ىسهَ اةحکار ك ظالكیث در ؾهّـ اٌـاٌی.«. آىّزاف دكرق ىحّؿعَ ىؿهياف ةؼ ظالكیث داٌف

جؼزيَ: ادریؾ اؿالىی ك کیّاف ؿیغم. ىِاةاد: ؿازىاف چاپ ك  جفکؼ در جؿهیو ك جؼةیث. (.1923نیپيً، ىاجیّ. )

 (.1390)اٌحكارات داٌكگاق آزاد اؿالىی. 

ُام اؿحغالؿ در  پژكُكی ةؼ پؼكرش ىِارت ةؼرؿی جأدیؼ ركش ازحياع(. »1386ىؼؾكی، ىٍنّر ك ُيکاراف. )

 .95-122، 7. ؿاؿ دكـ، قيارق ٌاىَ ىعانؿات ةؼٌاىَ درؿی فنم«. آىّزاف دظحؼ پایَ ؿّـ راٍُيایی داٌف

 جِؼاف: اٌحكارات ىغرؿَ.. یادگیؼم-ةازاٌغیكی فؼایٍغ یاددُی(. 1387ىِؼ ىضيغم، ىضيّد. )

. پایاف کّدکاف جتییً پؼكرش جّاٌایی صم ىـأنَ از ظؼیق آىّزش فهـفَ ةؼام(. 1388ىیؼقفیؿیاف، اقؼؼ ؿادات. )

 قٍاؿی، داٌكگاق انؽُؼا. ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ، داٌكکغق ؾهّـ جؼةیحی ك ركاف

. جؼزيَ یضیی کاف ةَ ؾٍّاف فیهـّؼفیهـّفاف کّچک کّد(. 1953كایث. )دیّیغ کٍغم ك دیّیغ ُیٍؽ، زّئٍا؛ 
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Abstract 

The present research is carried out to investigate the effect of Pedagogical 

approach of philosophy for children on the  1st grade  elementary students in 
education of Science course. Two schools were selected through random 

sampling and 1st grade students of both were determined to be experimental and 

control groups respectively. Pre ـ test was initially performed for both groups 

and as the control group continued their routine school activities in the absence 
of any special training, the experimental group was trained for two months-two 

sessions during every week. The training course was performed through 

Lippman's "Philosophy for Children" (1970)  and then the post test was 
conducted for both groups. The research tool was a researcher ـmade test of 

science course. It was found out that the pedagogical approach of philosophy for 

children has positively affected on the Learning of students in Science course. It 
was found that the experimental group had a significant difference in pre ـtest 

and postـtest scores compared to the control group and teaching science course 

through the philosophy for children program will increase student learning. 

proposed that the pedagogical approach of philosophy for children is advisable 
to be implemented in the Science course as a teaching method. 

Keywords: Science course, 1st grade elementary students, philosophy for 

children. 
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