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 چکیده

 آموزش خاص هاي روش با جغرافيايی علوم اما دارد وجود يادگيري -ياددهی امر در متعددي هاي روش امروزه

. ميگردد استفاده كمتر روش آن از ها رشته ساير رد و باشند می فرد به منحصر خود نوع در كه يشود م داده

 همه و سيستماتيك تفكر و ديد چون كه است اين دارد، هها رشت ساير با جغرافيا در تدريس كه اساسی تفاوت

 از را چيز همه چون ميباشد اشراق و اشراف داراي ثانيا نگر، جرئی نه است نگر كلی اوال است همراه آن با جانبه

 روش طور همين. گرداند می ممتاز ها رشته ساير ميان در را جغرافيا كه است بزرگی عامل اين و دنگر می باال

 می دنبال جغرافيا آموزش كه هدفی. باشند می فرد به منحصر حدودي تا نيز جغرافيا در مفاهيم آموزش هاي

 معقول غير يا و معقول وششك و تالش حاصل كه دنيايی است، نو دنيايی در زندگی براي انسان سازي آماده كند

 تواناي دادن در سعی جغرافيا هدف اين كنار در. كند می زندگی آن در كه است محيطی با برخورد در انسان

 علم كار سرآغاز و تحقيقات مبناي مشاهده كه آنجا از. دارد نو دنيايی ساختن جهت انسان به الزم يهاي

 و اهميت تا يكوشد م حاضر مقاله. يابد می ضرورت غرافياج درس در آموزشی و علمی بازديدهاي جغرافياست

 را جغرافيا مطالب تدريس در ضروري و مفيد فعال؛ روش يك عنوان به اردو هاي آموزشی تفريحی ضرورت

 مختلف درمقاطع جغرافيا تدريس بر عالوه.  است برخوردار زيادي اهميت از امروزه جغرافيا. سازد مشخص

. از . كنند می ايفا سرزمين مديريت و ريزي برنامه و فضا سازماندهی در مهمی سهم جغرافيدانان ، تحصيلی

جمله مسائلی كه تاثير بسزايی بر روي آموزش جفرافيا دارد اردوهاي تفريحی و آموزشی است كه اهميت اين 

ام پژوهی حاضر به اردو ها در پايه دهم بسيار واضح تر و پر رنگ تر می گردد . از اين رو بنده قصد دارم در اقد

 اهميت اين اردوها بپردازم.

 كليدواژه : آموزش .يادگيري.جغرافيا.اردو.تفريحی
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 مقدمه

 بوجود بشري دانش از شاخه اين با ارتباط در متعددي مؤسسات و ها سازمان نشريات، ، كتب امروز دردنياي

 از چندانی اطالعات مردم از بسياري  هذامع  دارد جغرافيا دانش كه اهميتی وجود با. كنند می فعاليت يا و آمده

 توجه مورد اخير هاي سال طی جغرافيا درس. نيستند آشنا آن مثبت نقاط و ها توانمندي با و ندارند علم اين

 خود جغرافيايی سواد آموزان دانش كه باشد الزم اگر حال هر به. است گرفته قرار تربيت و تعليم متخصصان زياد

 از. است ضروري بسيار اصولی شكل به جغرافيا آموزش ، كنند پيدا مكانی استدالل انايیتو و بخشند توسعه را

 و بوده كشور رسمی آموزش هاي برنامه در ناپذير تفكيك جزئی جغرافيا درس ، ايران در دارالفنون تأسيس زمان

 بسيار وظايف ونكن تا دور هاي گذشته از جغرافيا آموزش. است كرده حفظ را خود مستحكم موقعيت همچنان

 آن در كه دهد می نشان دارالفنون در جغرافيا درس هاي سرفصل به نگاهی. است داشته عهده بر را متنوعی

 ،فضا در زمين ي اوليه اصول و قوانين همچنين و جغرافيايی هاي مكان مطلق و نسبی موقعيت شناساندن هنگام

 هاي سرفصل به نگاهی.  است بوده جغرافيا معلمان و یدرس كتب وظايف از كشورها و ها قاره جغرافيايی اوضاع

 و تدريس هاي شيوه ، آموزشی موضوعات تحول نشانگر متوسطه ي دوره درسی كتب در جغرافيا درس امروزي

 بزرگ و كوچك كشورهاي شناسايی ديروز اگر.  است بعدي هاي نسل به جغرافيا آموزش براي منتخب مطالب

 قوانين و اصول ، محيطی زيست تغييرات چون مباحثی امروزه ، داشت خود يبرا جايی درسی ي برنامه در

 جغرافيايی مختلف مناطق در زندگی ، اكوتوريسم ، طبيعی مخاطرات ، پايدار ي توسعه و جغرافيا ، جغرافيايی

 از ناشی ياجغراف  درسی برنامه به آنها از برخی ورود كه هستند مطرح.........  و منابع ، جمعيت ، امروز جهان

 مسائل با مرتبط اجتماعی نهادهاي و ها سازمان تقاضاي ، مباحث اين به جامعه نياز احساس ، زمانه ضرورت

.كه در مبحث آموزش جغرافيا اردوهاي آموزشی و تفريحی جغرافياست آموزش جهانی هاي برنامه و جغرافيايی

 حرف مهمی را می زنند.
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 بیان مسأله

 و موزش آ جمله از جامعه اركان همه كه است الزم اطالعات عصر در سريع تحوالت و ژي تكنولو علم باپيشرفت

 پرورش و آموزش هاي بخش ي همه در دگرگونی و تحوالت ماشاهد روز هر و نماند عقب قافله اين از پرورش

 به ما پس.  باشد می توسعه بنايی زير سنگ كه باورند اين بر كارشناسان ي همه كه وپرورش آموزش. باشيم

 و نماييم استفاده موزش آ امر پيشرفت براي ها روش ها؛ ظرفيت تمام از بايد تربيت و تعليم امر مجريان عنوان

 گيريم بهره توانيم می. شود می مفيدمحسوب و فعال هاي روش از يكی كه هم تفريحی آموزشی هاي اردو روش

 فرا ن آ زمان اينك.كنند استفاده توانند می دگيرييا براي خود حواس تمام از آموزان دانش روش اين در كه چرا

 تحوالت با را آن همگامی و گذاشته صحه آن پويايی بر و نگريسته جديد نگرشی با جغرافيا بر ديگر بار كه رسيده

 طرف به آگاهانه حركتی وبا كاسته معمول جغراقياي بر خمودگی و تطور از تا باشيم شاهد ها رشته ساير

 درسی كتب تأليف و ريزي برنامه دفتر اخيراً كه كاري همان درست. بيافزاييم آن جذابيت بر رديب كار جغرافياي

 از يكی ؛ تفريحی آموزشی هاي اردو روش.باشد می آن انجام پی در جغرافيا گروه ريزي شورايبرنامه اعضاي و

 از جغرافيايی مسائل يا و تموضوعا با مستقيم خورد بر در آموزان دانش در گيري ياد جهت ها روش كاراترين

 اجرا و هدف بودن معلوم. دارد اساسی نقش روش اين در يادگيري مهم ابزار يك عنوان به مشاهده.  است نزديك

 اردو در معموالً.  است اهميت ؛حائز تر سريع رسيدن نتيجه به در معلم ات انتظار و شناخت و ها برنامه متوالی

 روي هاي واقعيت و تصاوير تطابق و سازد می مشخص را برنامه مسير كه قشهن از استفاده تفريحی آموزشی هاي

 هاي اردو هر انتهاي در.  است تفريحی آموزشی هاي اردو يك ي اوليه نيازهاي از كند می ظاهر را زمين

 به آن در كار ؛نتايج اجرا ؛مراحل بازديد اهداف به آن در كه است گزارش يك ي تهيه به ؛نياز تفريحی آموزشی

 فعاليت براي را الزم بازخوردهاي و قرارگرفته ارزشيابی مورد دارد ضرورت ها گزارش اين. باشد شده اشاره خوبی

 .كند می فراهم بعدي هاي
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 : توصیف وضعیت موجود

سال تجربه آموزشی به عنوان دبير جغرافيا در دبيرستان هاي سطح  ......سال سابقه خدمت و  ......اينجانب داراي 

می باشم . مساله اي كه بنده با آن مواجه شدم و باعث شد كه تغييراتی در كالس ايجاد كنم هر  .....رستان شه

ساله در پايان هر دو نيم سال ) اول و دوم( از دانش آموزان می خواهم كه نقطه نظرات ، انتقادات و پيشنهادات 

 كالس دهمنتيجه رسيدم كه دانش آموزان در مورد روش تدريس بنده ارائه دهند پس از جمع آوري به اين 

عالقه كمتري نشان می دهند و نمره ارزشيابی هاي مستمر آنان در اين درس كمتر است به  خودنسبت به رشته 

همين دليل تصميم گرفتم پژوهشی در اين زمينه انجام دهم . چرا كه دانش آموزان به درس جغرافيا عالقه 

بنده يا دبيران سال قبل سبب بی  انگيزه نمودن آنها به درس جغرافيا شده چندانی ندارند؟ آيا شيوه تدريس 

است ؟ عدم آشنايی دانش آموزان به نحوه مطالعه اين درس سبب بی عالقگی آنها به اين درس شده است ؟ عدم 

دند كه توجه به ارزشيابی هاي مستمر و تكوينی در يادگيري درس جغرافيا تاثير داشته است ؟اينها سواالتی بو

 -بايد پاسخ آنها را پيدا كرده و راهكارهاي مناسب براي آنها پيدا می كردم . ارزشيابی بخشی از فرايند ياددهی

يادگيري است . همه دست اندركاران امور آموزشی و تربيتی با كلمه ارزشيابی و امتحان آشنايی دارند .اگر 

ود زياد به خطا نرفته ايم چرا كه از يك نظر ارزشيابی بگوييم كه ارزشيابی حلقه مفقوده يادگيري محسوب می ش

آخرين حلقه از فعاليت هاي آموزشی معلم و برنامه درسی محسوب می شود و از نظر ديگر ارزشيابی در روش 

هاي فعال تدريس جغرافيا بايد مقدم و استمرار دهنده برنامه هاي درسی و فرايند تدريس شمرده شود . همه 

ارزشيابی مخصوص اندازه گيري دانش ها و مهارت هاي دانش آموزان از مطالب مطرح شده   گمان می كنند كه

در كالس درس است در حالی كه ارزشيابی بايد شامل برنامه درسی و فعاليت هاي معلم در كالس و نحوه 

نش آموز به كار تدريس وي نيز می باشد و به عنوان ابزاري براي درک نقايص برنامه و روند تدريس و يادگيري دا

يادگيري است و جدا از آن و در انتهاي آن  –حال می توان گفت كه : ارزشيابی بخشی از فرايند ياددهی  رود . 

 در ها كالس ساير تعطيلی آموزشی نظام ضعف علت به كشور مدارس بيشتر در حاضر حال درقرار نمی گيرد . 
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 در پژوهش اين كه آنجايی از و باشد می مديران هاي نهبها از يكی تفريحی آموزشی هاي اردو برگزاري هنگام

  انسانی علوم و ادبيات ي رشته تخصصی دروس از يكی هم جغرافيا درس و است گرفته صورت نظري مدارس

 روش يك عنوان به تفريحی آموزشی هاي اردو.باشد می ها رشته ساير در اجباري دروس از يكی وهچنين

 ي كليه پژوهش مورد دبيرستان در تحصيلی سال شروع باشدبا می جغرافی درس در انگيزه با و فعال و ضروري

 براي ايشان تا شد اين بر قرار و شد پيشنهاد دبيرستان مدير به بود شده ريزي برنامه كه ها گردش و ها بازديد

 امكانات كردن فراهم از خبري گذشت ها هفته و روزها اما. ببينند تدارک را الزم امكانات و  همكاري آن تحقق

 .كردم آغاز را خود پژوهشی اقدامات هدف به رسيدن براي اينكه تا نشد

 (1شيوه گردآوري اطالعات ) شواهد 

امسال هم طبق سال هاي قبل براي اينكه بدانم چرا دانش آموزان به درس جغرافيا عالقه كمتري نشان می 

د و با ديد  ديگري به اين درس نگاه كنند به دهند و چه كار كنم كه دانش آموزان از اين حالت خارج شون

اهميت درس جغرافيا پی ببرند ابتدا  از خود  آنها خواستم كه نظرشان را درباره اين درس و كالس بنويسند و 

بگويند چه انتظاري از كالس جغرافيا دارند و دوست دارند از چه روشی براي تدريس اين درس استفاده شود . 

ز دانش آموزان با مشاور و همكارانم درباره علل بی عالقگی و ضعف دانش آموزان در اين بعد از نظر خواهی ا

درس صحبت نمودم سپس تعدادي از اوليا دانش آموزان ضعيف دعوت به عمل آمده و علل بی عالقگی و ضعف 

 فرزندشان را نسبت به درس جغرافيا جويا شد .

 تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات :

سی نظرات و مطالعه كتاب ها و مجالت مختلف و همفكري و مشاوره با مشاور در مدرسه و ساير پس از برر

همكاران درباره علل عدم عالقه دانش آموزان به درس جغرافيا به نتايجی دست يافتم كه به شرح ذيل می باشد : 
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تفريح و مهمانی ، شب  نظرات همكاران : نداشتن انگيزه، توجه بيش از حد به مسايل جانبی و حاشيه اي )

 و تحت تاثير برنامه هاي تلويزيونی و ماهواره اي قرار گرفتن .نشينی و .... ( ، توجه ، عالقه 

نداشتن انگيزه و  –عدم عالقه به مطالعه  –تحت تاثير محيط قرار گرفتن  –سطح پايين تحصيالت خانواده  -

 ه هاي تلويزيونی.هدف و صرف اوقات زيادي از شبانه روز براي ديدن برنام

نظر خواهی از دانش آموزان براي من بسيار مهم بود به همين دليل از انها خواستم كه نظرات، خواسته ها ، و 

علت عدم عالقه به درس جغرافيا را بدون نوشتن مشخصاتشان روي برگه اي برايم بنويسند. البته نظر خواهی 

از پايه هاي باالتر هم نظر سنجی به عمل آمد .عالوه بر  فقط اختصاص به دانش آموزان سال دوم نداشت بلكه

نظر خواهی از كليه دانش آموزان با چند تن از دانش آموزان ممتاز و درس خوان و دانش آموزان ضعيف مصاحبه 

 اي ترتيب دادم كه مختصري از گزارش به شرح ذيل می باشد . 

رس خوان : نحوه تدريس دبير ، خشك و بی روح بودن نظارت دانش آموزان : الف( نظر دانش آموزان ممتاز و د

كالس، ترس و دلهره و اضطراب دانش آموزان از پرسش هاي شفاهی ، زمان كم و حجم زياد درس استان 

 شناسی .

 نظر دانش آموزان ضعيف :

ه ، تحت نداشتن انگيزه و درک درست و روشن ازآينده ، عدم عالقه و مطالعه و عدم آگاهی به نحوه صحيح مطالع

تاثير محيط قرار گرفتن ، نداشتن عالقه به كالس و درس و موارد ذكر شده مهمترين مسائل دانش اموزان بود 

كه حاال جزئی از دغدغه هاي ذهنی من شده بود و بايد تا جايی كه می توانستم در بهبود وضعيت تالش می 

 كردم .
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 شناسایی و انتخاب راه حل موقتی جدید

ديد : غالبا درس هايی مانند فيزيك و شيمی و زيست شناسی و ... داراي آزمايشگاهی بوده و اجراي راه حل ج

دانش آموزان در اين كالس ها می توانند از وسايل آزمايشگاهی استفاده نموده و تنوعی در كالس ايجاد شود در 

است به همين جهت صورتی كه كالس جغرافيا محدود به همان كالس بوده و معموال كالس خشك و بی روح 

بايد كاري كی كردم كه كالس جغرافيا را به كالس شاده و دلپذير تبديل كنم كه دانش آموزان از اين كالس نه 

تنها خسته نشوند بلكه لذت هم ببرند . ابتدا با مدير دبيرستان در باره اختصاص دادن كالسی براي اين درس 

 صحبت كردم .

 بر آنها روش اجرای طرح درس جدید و نظارت 

قبل از ارزشيابی بايد درس را تدريس نمود . هر چند موضوع روش ارزشيابی و نحوه عالقه مند نمودن دانش 

آموزان به درس جغرافيا می باشد ولی ابتدا اشاره اي كوتاه به روش تدريس اينجانب در كالس درس نموده و 

سعی و تالش بنده اين بوده كه حداكثر توان علمی بعدا به روش ارزشيابی می پردازم . در طول اين سال ها تمام 

و تجربی خويش را جهت باال بردن كيفيت تدريس با استفاده از روش هاي مختلف تدريس به كار گيرم تا 

بيشترين نتيجه را در يادگيري و شكوفايی استعداد هاي دانش آموزان داشته باشم . در طول اين سال ها با روش 

و اغلب داراي نتايج خوبی بوده اند هر چند كه بعضی از آنها وقت زيادي را نياز داشته اند هاي مختلفی آشنا شده 

در اين راستا با دانش آموزان متفاوتی سر و كار داشته ام از تيزهوشان و نمونه تا كار و دانش و مدارس عادي و .

ان از روش هاي متفاوتی براي تالشگران ...... سعی نموده ام در هر كالس با توجه به سطح فكر دانش آموز

تدريس و ارزشيابی استفاده نمايم .همچنين در طول اين سال ها به اين نتيجه رسيده ام كه تدريس زمانی می 

 تواند بيشترين راندمان را داشته باشد كه :
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ارزش معلم به موضوع مورد تدريس عالقه واقعی داشته باشد و براي آن ارزش قائل شود . براي دانش آموزان 

قائل شود كه اين درس در هر رشته اي كه باشد مورد استفاده قرار گيرد . آشنايی با انواع روش هاي نوين 

تدريس در امر يادگيري و استفاده از وسايل كمك آموزشی نظير نرم افزار جغرافيا و تدوين آن ، فيلم آموزشی و 

 نقشه و ... .

 اردوهای آموزشی و تفریحی

 :بود زير قرار به باشد عتمی گردش همان كه هدف به رسيدن اهر در موجود مشكالت

 باشد می تعطيل درس ي ها كالس ساير تفريحی آموزشی هاي اردو روز در -1

 گرفتم می عهده بر را آموزان دانش مسئوليت بايد-2

 فقر وبا وممحر آموزان دانش اكثر كه است صورتی در اين. كردند می تقبل آموزان دانش بايد را ها هزينه -3

 باشند می مواجه مالی

 آموزشی هاي اردو برگزاري عدم صورت در شد می حداقل كه مدارس در تصويري و صوتی امكانات نبود -4

 كرد استفاده مجازي جايگزين عنوان به آن از تفريحی

 هر غرافیج درس براي مفيد روش يك عنوان به تفريحی آموزشی هاي اردو به مدارس مديران نداشتن اعتقاد -5

 تأكيددارند آن بر ظاهر به چند

 هدف به تر سريع را ما تواند می گيري ياد – دهی ياد هاي روش مفهوم و معنی به كوتاه چند هر يقين طور به 

 اين. دارند حضور آموز دانش ديگري و معلم يكی  عمده محور دو آموزش و گيري ياد فرآيند در اما. نمايد نزديك

 اي شيوه بايد معتم.رسانند می ظهور به را گيري ياد فرآيند و زده دست تعامل يك به رکمشت هدف با محور دو
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 مراحل در گيري ياد تا شود عمل وارد مورد اين در نحوي به آموزبايد دانش او همراه به و گيرد بكار تدريس در را

 عنوان تحت را يی ها فرصت معلم آموزش نوع اين در پذيرد صورت(تحليل و ؛تجزيه فهم و درک) آن باالي

 كار به را روشی كه است دبيري كمتر متاسفانه امروزه كند می فراهم آموزان دانش براي يادگيري هاي فرصت

 .نمايد عمل تر موفق گيري ياد امر در تا وادارد متقابل فعاليت به را آموزان دانش كه گيرد

 به و باشد داشته دخالت و شركت سازي فهومم در نيز آموزخود دانش كه است معنی اين به تدريس فعال روش

 به و مستقيمأ را مفاهيم ي همه ندارد سعی معلم آموزش  نوع اين در يابد دست نيز عملی و ذهنی هاي مهارت

 ياد آموزشی چنين نمايددر حفظ را القايی مفاهيم هم واو گذارده آموزان دانش اختيار در كامل و واضع طور

 از باالتر سطوح آموزكه دانش در تحليل و تجزيه و فهم و درک به بلكه نبوده شناخت سطح در تنها گيري

 ها روش اين از يكی. خواهدبود نيز پايدارتر ؛يادگيري تدريس الگوي نوع اين در.  گردد می منجر است يادگيري

 ؛بر نآموزا دانش در گيري ياد جهت ها روش كاراترين از كه است تفريحی آموزشی هاي اردو روش فعال ي

 .است نزديك از جغرافيايی مسائل يا و موضوعات با مستقيم خورد

 شوند می تعطيل درس ي ها كالس ساير تفريحی آموزشی هاي اردو روز در -1 

 اگر انجامد طول به روز چند تا ساعت چند از است ممكن تفريحی آموزشی هاي اردو مسافت بعد به بسته معموأل

 اگر كرد نخواهد ايجاد ديگر همكار براي مشكلی و نيست كار در بحثی كه مدانجا طول به ساعت چند ظرف در

 آن ماندگی عقب خود همكار به بعد هاي هفته در جغرافيا درس ساعت گذاشتن اختيار در با باشد اين از بيش

 تعطيلی هاي روز يا هفته آخر در هماهنگی با شود می بكشد طول روز يك از بيش اگر كرد جبران را درس

 .كرد گزار بر را گردش اين نباشد بازديدتعطيل مورد مكان اينكه شرط به رسمی

 بگيريد عهده بر را آموزان دانش مسئوليت بايد -2 
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 جوامعی چنين در ها بيمه وجود و دانند می توسعه بناي زير سنگ پرورش و آموزش كه پيشرفته جوامع در

 با شود می و گيرد قرار خدشه مورد تعليم امر كه شود اي بهانه و گردد عنوان نبايد منظور بدين مشكلی ديگر

 خيالی و نمود رفع را مشكل اين آموزشی سيستم در مقررات و قانون عنوان به حتی يا والدين از رضايت گرفتن

 .آيد نائل است گيري ياد و دهی ياد همان كه خود هدف به بتواند كه نمود فراهم معلم براي راحت

 مالی فقر با و محروم آموزان دانش اكثر كه است صورتی در اين كنند تقبل آموزان دانش يدبا را ها هزينه -3

 هستند مواجه

 در ژاپن وزير نخست پيش چندي نمايد عمل ريزي برنامه اساس بر دا چيز همه كه بود خواهد موفق اي جامعه

 نمود عنوان پارلمان نمايندگان رايب را داستانی خود پرورش و آموزش ي ساالنه بودجه ي اليحه از دفاع هنگام

 . بود توجه جالب بسيار كه

 ذخيره آذوقه دادند ترجيح داشتند نياز آذوقه به شديدأ مردم كه قحطی هاي سال از يكی در نمودند اعالم ايشان

 پيشرفت اقدامی چنين نتيجه بسازند مدرسه آن فروش از و بفروشند را آن و نخورند بود برنج مقداري كه را خود

 آن جاي به و كرد حذف را تشريفاتی هاي هزينه از خيلی شود می ايده اين به توجه با حال داشت بدنبال را ژاپن

 مدارس ساير به نسبت كه روزي شبانه مدارس از بعضی در آنكه خصوص به نمود پرداخت را آموزشی هاي هزينه

 و برداشت گام آموزش پيشرفت در صحيح ريتیومدي دقيق ريزي برنامه با شود می و دارد مطلوبتري وضعيت

 .ننمود تحميل آموز دانش به اي هزينه

 آن از تفريحی آموزشی هاي اردو برگزاري عدم صورت در شد می حداقل كه تصويري و صوتی امكانات نبود – 4 

 مواجه آموزشی امكانات كمبود با ما مدارس از خيلی كه پذيرفت بايد  كرد استفاده مجازي يگزين جا عنوان به

 شود برگزار كالس چوب چار در درس بايد كه دارد وجود مدارس در سنتی غلط باور يك ديگر طرفی از هستند
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 هم آموزشی كمك لوازم مدرسه هر تأسيس با شد می داده بها آموزشی كمك وسايل وبه  نبود باور اين اگر كه

 .كند استفاده جايگزين روش يك نوانع به وسايل اين از توانست می دبير و شد می تهيه آن براي

 براي كارآمد و مفيد روش يك عنوان به تفريحی آموزشی هاي اردو به مديران از بعضی نداشتن اعتقاد _ 5 

 آموزشی هاي اردو بر اجرايی عوامل كه هستيم قضيه اين شاهد مدارس از خيلی در ما متاسفانه جغرافی درس

 فعاليت ارائه با ما كه كنند می شكنی كار امر اين در مختلف هاي بهانه با  عمل در اما كنند می تأكيد تفريحی

 هاي گردش از هايی نمونه بيان و مسئله اين بر نفوذ ذي افراد تأكيد هچنين و كتاب در موجود درسی هاي

 .برسيم خود هدف به توانيم می آموزان دانش ي عالقه ؛ابراز شده انجام موفق

 گروه ؛سر همكاران تأكيد و مستندات و داليل ارائه و تحليل و تجزيه بخش در شده عنوان مطالب به توجه با 

 ؛پذيرفتن آموزشی

  گيرد می قرار مدارس قبول مورد شده ارائه علمی هاي بازديد برنامه ها هماهنگی ايجاد و ها مسئوليت از برخی

 .شود می برگزار موقع به تمیع بازديدهاي گرددو می فراهم نياز مورد تداركات و الزم هاي همكاري و

 (2) شواهدگردآوری اطالعات

بعد از انجام دادن اين كارها تصميم گرفتم كه دوباره نظر دانش آموزان را نسبت به كالس جويا شوم ، به همين 

دليل برگه هاي نظر خواهی را بين دانش آموزان توزيع نموده و از آنها خواستم نظارت ، انتقادات و پيشنهادات 

 د را نسبت به درس جغرافيا و روش تدريس بيان كنند . خو

كالس درس جغرافيا فقط به جغرافيا اختصاص نداشته باشد  در صورت امكان از مباحث بيشتري راجع  -1

 به مسائل جوانان و خواسته ها و نيازهايشان صحبت شود .

 .هميشه سعی شود در طول سال از سفرها و گردش و اردوهاي علمی استفاده شود -2
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اظهار عالقه زيادي به فيلم هاي آموزشی فراهم شده توسط دانش آموزان در مورد موضوعات جغرافيايی  -3

 كه بعدا بتوانند به آن مكانها سفر كنندو داشتند .

در نهايت اظهار رضايت اكثر دانش آموزان از نحوه تدريس و شيوه ارزشيابی و گذشت از يك نمره بد  -4

 ودي داشته باشد .آنها اگر ساير نمرات روند صع

 

 ارزیابي تاثیر اقدام جدید و اعتبار بخشي :

بعد از اجراي طرح و نظر خواهی از دانش آموزان و اوليا آنها به اين نتيجه رسيدم كه طرح مورد توجه دانش 

 اموزان قرار گرفته و يا اظهار رضايتی كه با تكميل پرسشنامه نشان دادند متوجه شدم كه بحمداهلل توانسته ام

رضايت دانش آموزان را جلب نمايم . نظرات دانش آموزان هر كالس را بررسی نموده و خواسته هاي هر كدام را 

 جداگانه دسته بندي نمودم و در هر كالس طبق خواسته هاي آنها و تقاضا هايشان را عمل می كردم . 

 نتیجه گیری 

درصد كالس  111تا  15اغلب  -1مشاهده كرده ام :  نتيجه اين روش ها را در امتحان نيمسال دوم بار ها و بارها

دانش آموزانی بودند كه كل دروس را تجديد شده اند ولی  -2در امتحان نهايی سال سوم و دوم قبول شده اند . 

با برگزاري امتحان از نمونه سواالت نهايی براي سال سوم به طور آزمايشی ،  -3جغرافيا را قبول شده اند .

اداره  –خود دانش اموزان از روش تدريس و ارزشيابی  -4نهايی تا حدودي كاهش يافته است . استرس امتحان 

 كالس و روش هاي مختلف بسيار راضی و خشنود بوده اند .
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 جغرافیا یادگیری و آموزشی اردوی

 را آدمی تا كند می حركت پرورش و آموزش جهت دو در كه بعدي دو است اي مسأله پرورش و آموزش مسأله

 باشد داشته صحيح حركتی پرورش و آموزش كه شرطی به برساند جانبه همه يافتن پرورش هدف به حدودي تا

 به نياز ما پرورش و آموزش يك به رسيدن براي دهد ادامه خود سير به دار هدف و شده حساب نگرشی با و

 و آموزش برسيم آن شدة تعيين پيش از اهداف به بتوانيم تا داريم مناسب و گوناگون امكانات و روشها از استفاده

 تقسيم گوناگونی هاي شاخه به خودش نيز شاخه هر كه شود می شامل را علوم از متعّددي هاي شاخه پرورش

 منحصر خاصی زمان و مكان و موقعيّت يا شيوه و روش به فقط را پرورش و آموزش بخواهيم ما كه اين شود می

 دانش ، معلّم ، كتاب ، مدرسه ، خانه ، برسيم داريم انتظار كه پرورشی و آموزش آن به توانيم نمی مسلماً كنم

 تمام از استفاده اوالً دارد پرورش و آموزش در كمی گذاري اثر تنهايی به اينها … و مدرسه امكانات ، آموز

 استفاده و هم با ناتامكا اين از وري بهره تلفيق ثانياً و است نياز مورد هاي مكانها و زمانها و امكانات و ها ظرفيت

 علوم و تجربی علوم قبيل از دروسی در الخصوص علی دورس اكثر در پرورشی و آموزش برنامه فوق فعاليتهاي از

 نمايش مانند گوناگون هاي روش از استفاده با آموزان دانش براي دروس اين مطالب شدن ملموس كه اجتماعی

 . دارد دروس اين مطالب يادگيري در بسزايی يرتأث علمی هاي گردش و فيلم نماش و پوستر و عكس

  یادگیری جغرافیا در آموزشی اردوی فواید از برخی

 آموزان دانش براي درسی هاي كتاب واقعيّات شدن ملموس . 1

  ها خستگی از شدن كاسته و آموزان دانش ميان در تنوّع ايجاد . 2

 آموزشی ياردو در آموزان دانش سريعتر و بهتر پرورش و آموزش . 3

  مختلف دروس در آموزان دانش هاي يادگيري به بخشيدن عمق . 4
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  الزم اقدامات و آن مراحل سفر چگونگی با آمزان دانش آشنايی . 5

  آموزشی اردوي در … و رفتاري و روحی و جسمی مشكالت از برخی شدن برطرف . 6

  آن ونگوناگ ويژگيهاي و كشور مختلف نقاط با آموزان دانش آشنايی . 7

         استدالل و تفكّر ي قوّه ويژه به آموزان دانش در گانه پنج هاي قوه پرورش . 8

  آنان زندگی وضعيّت و كشور مختلف نقاط مردم با آموزان دانش آشنايی . 1

  گذارتر اثر صورت به آموزشی اردوي در آموزش گوناگون روشهاي از گيري بهره . 11

  تداخل بدون يكديگر همراه به و جدا آموزشی اردوي يك رد درس چند تدريس . 11

  علمی هاي گردش در … و اسالمی اخالقی، ، دينی تعالم پرورش و آموزش . 12

  آموزان دانش بين اجتماعی ي سازنده ارتباط و تعاون و همكاري روحية پرورش . 13

 ديگر مناطق با منطقه يك مردم ارتباط و عالقه ايجاد و آشنايی . 14

  جامعه فرهنگی و باستانی ميراث به ويژه توّجه و گردشگري و ايرانگردي صنعت رونق . 15

  آموزش با همراه سفرهاي با تاريخی و جالب نقاط و باستانی آثار ، طبيعی منابع بيشتر و بهتر حفظ . 16

 می قرار خود مثبت رتأثي تحت جانبه همه ابعاد در را آموزان دانش پرورش و آموزش آموزشی اردوي كلّی طور به

  . دهد
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  آموزشی اردوی تاثیرات

 گردش و تجربی علوم و اجتماعی علوم قبيل از دروسی الخصوص علی برنامه فوق ضرورت و پرورش و آموزش

 تدريس روش و اجتماعی علوم كتب بررسی عنوان تحت دروسی ابتدايی آموزش رشتة كاردانی در علمی هاي

 محيط از خارج واقعيات با آنها به مربوطه دروس در كتابها اين دو هر كه است شده گنجانده تجربی علوم

 زندگی وضع به اجتماعی علوم دروس كه چرا شود می احساس زيادي بسيار ارتباط آموزان دانش تحصيلی

 دين زبان نوع ، حكومتها نوع مقررات و قوانين ، اجتماعی آداب ، مردم پوشش.  مردم سياسی اقتصادي اجتماعی

 ، گياهان ، حيوانات قبيل از دروسی به تجربی علوم دروس و شود می مربوط قبيل اين از مسائلی و مذهب و

 به اجتماعی نگاهی با قبيل اين از تجربی مسائل و شيميايی و فيزيكی تغيرات ، درياها ، آبها خاكها، ، سنگها انواع

 در تئوري صورت به را دروس اين مسائل انيمبتو اگر كه كنيم می مشاهده و درس اين در موجود هاي فصل سر

 زيارتی سفرهاي علمی گردشهاي فيلم نمايش آزمايشگاه به را دروس اين عملی تدريس و نمائم بيان مدارس

 آموزان دانش براي دروس يادگير ايم توانسته زيادي حدود تا دهيم اختصاص ، قبيل اين از فعاليتهاي و سياحتی

 دانش براي تري طبيعی و حقيقی شرايط در و تر واقعی صورت به را دروس مباحث و مسائل و نمائيم آسان را

 صحبت آموزان دانش براي آنها پيدايش و سنگ نوع پيرامون چقدر هر ما مثال طور به دهيم آموزش آموزان

 نمی ياد بگيرد ياد بايد كه طور آن را مطلب نبيند واقعی و طبيعی شكل به را بحث اين آموزان دانش تا كنيم

 صحبت منطقه يك ديدنی نقاط يا اجتماعی آداب پيرامون كه قدر هر ما اجتماعی بحث در مثال طور به يا گيرد

 درک كنند درک بايد كه طور آن را مطلب نكنند مشاهده واقعی طور به را مطالب اين آموزان دانش تا نمائيم

 غافل فعاليت اين حدّ از پيش فوايد و اهميّت از پرورشی و آموزشی هاي ريزي برنامه در بايد لذا و كنند نمی

 . نشويم
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 آموزان دانش آموزشي اردوی و اردو آموزشي موقعیت

 آموزشی موقعيت بلكه شود نمی غيره و كتاب ، تلويزيون ، دي سی ، فيلم شامل فقط آموزشی هاي رسانه امروزه

 مطرح يادگيري و ياددهی زمينه در موثر و شیآموز هاي رسانه مهمترين از يكی عنوان به بازديد و اردو مانند

 مطالب پايداري و ميزان ، باشد بيشتر مدارس دروس راستاي در آموزشی هاي موقعيت تنوع هرچقدر.  است

 گردش و اردو ، آموزشی اردوي در آموزان دانش حواس اكثر  اينكه دليل به.  بود خواهد بيشتر هم شده آموخته

 دوران علمی هاي بازديد ، مربيان و والدين.  است خاصی اهميت  داراي شود می گرفته بكار جمعی دسته

 است بوده  همراه به برايشان جذابيت و نشاط ، شادي با "معموال اينكه و دارند خاطر به خوبی به را خود تحصيل

 را علمانم تدريس در آموزشی اردوي شيوه مورد در مختصري. كرد نخواهند فراموش هرگز را ها برنامه آن و

 ؛ كنيم می ذكر اينجا

, طبيعت مشاهده طريق از كه دهد می امكان آموزان دانش به آموزشی رسانه يك عنوان به علمی گردش "

 می واقعيتها مشاهده با آموزان دانش علمی گردش در. آورند بدست علمی تجريه مردم و اشياء, ها فعاليت, وقايع

 با تواند می معلم و بپرورانند خود ذهن در بهتر, گيرد می قرار بحث مورد كالس در در كه را مفاهيمی توانند

 گردش از توان می, موارد بعضی در. انگيزد بر خاص موضوعی درباره را فراگيران كنجكاوي ، شيوه اين از استفاده

) درس هدف اگر مثالً. گرفت بهره, پروژه يك يا, آزمايش گرفتن انجام براي الزم اطالعات آوري جمع براي علمی

 با مصاحبه با تا برد درمانی مركز يا بيمارستان چند به را آموزان دانش توان می باشد(  پرستاري شغل با آشنايی

 " .دهند ارائه كالس در و آوري جمع را اطالعاتی ، آنان كار محيط با آشنايی و پرستاران

 سال طی در بايد كوتاه چند هر بازديدهاي اين ، مربيان و اوليا انجمن  همكاري و مدارس امكانات به بسته      

 ، كشور مدارس در متاسفانه.  گيرد صورت درسی كتب با مرتبط و معلمان درخواست به بار چندين تحصيلی

 در آنهم و تحصيلی سال اواخر در مدرسه آموزان دانش كل شامل  مورد يك به آموزشی اردوي و بازديد ، اردو
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 يك ماه هر ، عينی شيوه به مطالب مرور يا تدريس تكميل جهت  بود بهتر اام شود می ختم روز نصف يك

 غيره و موضوع متناسب ادارات ، طبيعی و  ديدنی اماكن ، كتابخانه ، صنعتی ، تاريخی ، علمی مراكز از بازديد

 موقعيت با ، شود می انجام تكليف رفع عنوان به بيشتر كه سال پايان روزه يك اردوهاي نوع اين.  شد می انجام

 مرتبط براي هايی سوژه اردو جريان در است ممكن كه چرا دارد تفاوت بسيار  آموزشی اردوي آموزشی

 عنوان اين به اردو البته كه)  نكنند شركت اردو آن در معلمان "اصال يا و نداشته دروس مفاهيم با ساختنشان

 هدفمند ، شده تدريس مفاهيم و درسی كتب تايراس در ، آموزشی اردوي مانند لی و نيست فايده از خالی هم

 .است آموزان دانش در شادي و نشاط ايجاد آن فايده كمترين اما نيست

 از  وجلوگيري آن در جذابيت ايجاد و مدرسه و كالس به آموزان دانش كردن عالقمند موثر راههاي از يكی        

 حد در مدارس دارد جا كه است تحصيلی سال طی در اردو و آموزشی اردوي برگزاري ، آنها مضاعف خستگی

 والدين و مديران ترغيب در مهمی نقش اوليا انجمن و گيرند بكار آن از استفاده براي را خود توان تمام امكان

 . داشت خواهد ، آموزشی اردوي برگزاري در مساعدت براي

 نمی موافقت ، آموزشی اردوي براي مدارس نمربيا و اوليا انجمن يا معلمان خواست در با كه شده مشاهده       

 : گردد می درج "مختصرا موافقت عدم اين داليل از برخی!  دهند می پاس  سال انتهاي به را برنامه و شود

 مالی منابع و امكانات كمبود از "معموال ، آموزشی اردوي مقدمات تمهيد براي مدير از معلمان درخواست با   -1

 . گردد می كنسل و آيد می ميان به سخن ، ذهاب و اياب هزينه " مانند

 . نيست مجاز  آموزان دانش از  ، بازديد ذهاب و اياب هزينه دريافت اينكه      -2

 .شود می برنامه اين برگزاري مانع كشور نقاط ساير در قبلی تصادفات يا حوادث ، اتفاقات      -3



خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با قیمت فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

 www.asemankafinet.irسه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

 

18 
 

 اطالع يا شده گرفته ناديده ، مدرسه مسئوالن يا والدين نظر از تدريس فرايند در ها بازديد زياد اهميت   -4

 .نگرند می بدان مدرسه از خروج يا ساده تفريح عنوان به "صرفا و ندارند آن از كافی

 كالس وقت از دقايقی كه چرا نمايند مخالفت ، ديگر دبيران است ممكن دبيرستان و راهنمايی مدارس در   -5

 . دش خواهد گرفته بعد يا قبل

 يك متخصصان يا استادكاران مثال ، نداشته وجود قبل سنوات در ها بازديد براي خاصی برنامه و طرح   -6

 ها برنامه اين در شركت به رغبتی شاگردان و نداده آموزان دانش براي مناسبی توضيح گونه هيچ صنعتی كارگاه

 .ندارند

  تحصيل محل نزديكی در بازديد هدف و موضوع با رابطه رد غيره و طبيعی ، اداري ، صنعتی مراكز كمبود      -7

 آموزان دانش توسط وصدا سر و مزاحمت ايجاد بهانه به مراكز اين مسئوالن موافقت عدم      -8

 شاگردان براي ها برنامه اين مثبت آثار از مدارس مسئوالن يا فوق مراكز مسئوالن نبودن آگاه       -1

 مدارس براي آموزشی اردوي برگزاري در اجبار نبود-11

 .گيرند نمی قرار تشويق مورد و نداشته معلمان يا مدير براي خاصی امتياز "معموال زمينه اين در فعاليت-11

 . است شده مشهور ، مدرسه مسئوالن براي مشكل بروز و دردسرسازي به " معموال ها برنامه اين انجام -12

 . مدرسه از فرزندشان خروج براي والدين از اندكی تعداد ترضاي عدم يا هوا گرمی و سردي بهانه -13

 ديگر بسيار داليل و-14



خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با قیمت فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

 www.asemankafinet.irسه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

 

19 
 

 دو يكی اندازه به هم باز بروند پرهزينه هاي مسافرت به هم بار يك هفته هر ها خانواده اگر است؛ ذكر به الزم

 نخواهد ماندنی ياد به و شاد ، جذاب پرنشاط، ، فرزندان براي همكالسی آموزان دانش همراه به سال طی بازديد

 براي والدين با طوالنی مسافرت يك اندازه به هم مدرسه داخل( حياطی اردوي به مصطلح)  اردوي حتی.  بود

  جادارد.  كنند می تعريف يادماندنی به اي خاطره عنوان به آن از و  كند می جلوه جالب و مهم فرزندان

 با نيز مربيان و اوليا انجمن و نمايند موافقت ها بازديد نوع اين مانجا با ، امكان حد در پرورش و آموزش مسئوالن

 . سازند مهيا بازديدها براي را الزم شرايط ، امور اين فوايد برشمردن و والدين اقناع

 راه های عالقه مندی دانش آموزان به کالس : 

 -2ه كنفرانس توسط آنان . فعال نمودن و شركت دادن دانش آموزان به كالس در بحث هاي گروهی و ارائ -1

 -4برخورد محترمانه و ارزش گذاري به شخصيت دانش آموز و درک انها .  -3ايجاد انگيزه در دانش آموزان 

هم  -6ايجاد تنوع و نشاطدر كالس با استفاده از روش هاي نوين يادگيري . -5آموزش نحوه صحيح مطالعه . 

زيرا آنها رغبت در پی فعاليت گروهی سطوح باالتر يادگيري ) ياري باعث رشد ادراک دانش اموزان می شود ، 

در بحث هاي گروهی همه اعضاي گروه اظهار نظر و رهبري را  -7كاربرد ، تجزيه و تحليل و ارزيابی( می شوند .

می يابند و مهارت رهبري آنان تقويت می شود ، هم چنين كار كردن با يكديگر را به طور طبيعی تجربه می 

   كنند .

 پیشنهاداتی جهت فراگیری بهتر درس جغرافیا :

استفاده و آشنايی دبيران محترم با انواع روش هاي نوين تدريس در فرايند ياددهی و يادگيري كه نمونه اي  -1

در پيوست پژوهش حاضر آمده است كه موجب تنوع و عالقه مندي بيشتر دانش آموزان در بحث هاي درسی و 

 علمی می شود . 
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 دقيقه قبل از تدريس دبير در كالس . 21مطالعه درسی توسط دانش آموزان  پيش -2

تهيه وسايل كمك آموزشی مربوط به آموزش جغرافيا مانند انواع فيلم ، سی دي و نرم افزارهاي آموزشی  -3

 رايانه اي ، نقشه البته به شرط استفاده از اين وسايل توسط دبيران .

 اي دانش آموزان در درس جغرافيا به صورت هدفمند و سازماندهی شده .برگزاري بازديد هاي علمی بر -4

مشاركت هر چه بيشتر دبيران د مسئوالن مدرسه ها با دانش آموزانی كه قصد انجام فعاليت هاي خارج از  -5

مدرسه را دارند ، مانند تهيه ملزومات و امكانات براي تهيه ماكت ، وسايل دست ساخت و روزنامه ديواري و 

 تحقيقات ميدانی و تشويق اين گونه فعاليت ها .

افزايش و اهميت دادن به دوره هاي تخصصی آموزش ضمن خدمت دانشش افزايی دبيران جغرافيا و شركت  -6

 فعال همكاران .

 استفاده نكردن از دبيران غير متخصص براي تدريس جغرافيا . -7

غرافيا توسط مولفان محترم و بازنگري در مورد افزوده شدن ميزان جذابيت مطالب كتاب هاي درسی ج -8

محتوي درس جغرافياي استان شناسی كه با توجه به حجم زياد و زمان كم تدريس مطالب جذاب استان براي 

 دانش آموزان آنگونه كه بايد مقدور نمی باشد .

 ي توسط دبيران .يادگير –استفاده از ارزشيابی مستمر از نحوه تدريس و تهيه چك ليست هاي آموزشی  -1

 مجهز كردن كتابخانه هاي مدارس به كتاب هاي جغرافيايی و مجالت آموزشی اين رشته . -11

در صورت امكان تاسيس و تجهيز اتاق جغرافياي مدارس و مناطق آموزش و پرورش و سيستم هوشمند  -11

 رايانه اي .
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 ل دست ساخت و تحقيقات دانش آموزي .برگزاري جشنواره هاي تدريس دبيران و جشنواره هاي از وساي -12

استفاده از سايت تكنولوژي آموزشی و تجهيز مدارس به وسايل مورد نياز به خصوص نقشه هاي آموزشی  -13

الزم و نرم افزارهاي مورد نياز آموزشی در درس مبانی دانش جغرافيا كه تدريس مطالب آن به كارگاه آموزشی 

 مناسب نياز دارد .

مكان براي هر درس كالسی اختصاص داده شود و امكانات الزم مورد نياز براي هر درس به در صورت ا -14

 تناسب رشته تحصيلی و درسی كه تدريس می شود در اختيار معلم و دانش آموزان قرار داده شود .
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