
 

 دانشگاه فرهنگیان 

 تخصصی -فصلنامۀ علمی 

 پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

 1399دورۀ دوم، شماره چهارم، زمستان 

 ی نومعلمان دانشگاه فرهنگیانهای زیستهتبیین تجربه
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 چکیده
های این دانشگاه گیری اولیه پایهای به قدمت شکلآموزش در دانشگاه فرهنگیان در  وزۀ جغرافیا، سابقه

مند به  وزۀ آموزش جغرافیا نقش داشته باشد. آموزش دارد که توانسته است در تربیت دانشجویان عالقه

شود که هر دو مکمل یکدیگر جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان در دو محور دروس تخصصی و تربیتی انجام می

که آموزش جغرافیا در دانشگاه ستند. با توجه به اینجهت کس  تجربه برای دانشجومعلمان ه و در

برادران و خواهران در  ال انجام است  این تحقیق به روش  فرهنگیان استان البرز در قال  دو پردیس

( 1395پیمایشی در دو پردیس استان انجام شد و تجربۀ زیستۀ دانشجومعلمان آموزش جغرافیا )ورودی 

سؤال تخصصی و تربیتی مورد ارزیابی قرار  60گذرانند، در قال  را می که سال اول تجربۀ معلمی خود

های دریافت شده نشان از تفاوت در اثرگذاری دروس تربیتی و تخصصی برای نومعلمان گرفتند. پاسخ

های تحقیق نشان داد که نومعلمان آموزش جغرافیا که در مدارس آموزش جغرافیا داشت. همچنین یافته

لف ایران مشغول به خدمت هستند، ضمن داشتن عالقه به رشته تحصیلی خود از عملکرد های مختاستان

اند ها را در طول تجربۀ دانشجویی خود ضعیف تلقی کردهرو، اثر آنبرخی دروس نارضایتی داشته و از این

و معتقد بودند که دروس تخصصی بیشترین اثر را در تجربۀ معلمی آنان داشته است. همچنین درس 

آفرین بوده است. از نتایج مهم درصد در کس  تجربیات ارزشمند معلمی آنان نقش 50کارورزی نیز  دود 
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دیگر تحقیق  اضر که نقش منفی در کاهش انگیزه برای نومعلمان داشت، دروس غیرمرتبط بود که در 

و انگیزه در جامعۀ  ها واگذار شده است. این اقدام بیشترین اثر منفی را در عالقهسال اول تدریس به آن

 آماری ایجاد کرده است. 

 نومعلمان: جغرافیا، تجربۀ زیسته، دانشگاه فرهنگیان، استان البرز، واژگان کلیدی
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 مسئلهمقدمه و بیان 

امری بسیار مهم و پیچیده و  ،دار تربیت بشر در مدارس استتربیت نسلی که پرچم

مراکز تخصصی  عهده بههمچنین  ساس است که در دنیا بر اساس تجربیات جهانی 

مندان به  وزه شکل تخصصی جذب عالقهه ب هاآناست که وظیفه  معلمتربیت

در ایران هم این روند به  روازاین و پرورش استعدادها در این  وزه است. معلمیتربیت

 -رشته 16که در  را دارا استبیش از یك قرن  ایسابقه ،م آموزشی جهانتبعیت از سیست

و توانمند را تربیت  باانگیزهمعلمان  وپرورش کشور،آموزش نظامگرایش تخصصی برای 

دانشگاه فرهنگیان در سیستم تربیتی معلمان این سرزمین  ،با این وصف .نمایدمی

خود این مهم را  هایاستانمراکز تخصصی  و هاپردیسبوده و توانسته است در  قراولپیش

این مهم  هایرشتهیکی از  عنوان بهکه  نیزبر این اساس آموزش جغرافیا  عملی نماید.

به ) در دستور کار تخصصی دانشگاه فرهنگیان استان البرز ریزی شده است،دانشگاه برنامه

آموزش تخصصی جغرافیا  ،و تاکنون چندین ورودی قرارگرفته قط  آموزش جغرافیا( عنوان

که شده  زمینایرانو روانه مدارس  های خواهران و برادران آموزش دیدهپردیسرا در 

، جذب سیستم چهارسالهبا کس  تجربیات الزم درسی در طول تحصیل  اندتوانسته

از طرفی در سیستم آموزشی دانشگاه فرهنگیان دو نوع دروس  آموزشی فعال گردند.

این  .استبوده ریزان درسی سیستم دانشگاه فرهنگیان برنامه مدنظر )تربیتی و تخصصی(

غرافیا، سعی در نهادینه کردن به  وزه دانش ج مندعالقه معلمانتربیتدروس ضمن 

چهار سال تحصیل در  روازاین .علمان استدر دانشجوم و آموزشی جغرافیایی هایتخصص

یك تجربه زیسته مهم برای دانشجومعلمان  انعنوبه تواندمیدانشگاه فرهنگیان استان البرز 

 اثرگذارییقین  طور، بهوا د( 150) این رشته آموزش جغرافیا قلمداد گردد که همه دروس

معلمان خواهند داشت. برای دانشجو اندوزیدانشمهمی را در کس  تجربه و  العادهفوق

 یدانی تخصصی،عملی و همچنین بازدیدهای م تئوری، هایآموزشروسی که در قال  د

معلمان را آماده برای اشتغال کارآمد دانشجو و اندبودهبخش تربیتی  اثرگذارترین جزء

عملکرد مورد تحلیل  از نظربایستی  این دانشجومعلمان، ، تجربه زیستۀبا این وصف .اندکرده

های الزم برای یریزبرنامهو  گیردقرار  مورد سنجش آنقرار گیرد تا اثرات مثبت و منفی 

 آینده را معطوف به این مهم نمایند. هایریزیبرنامهو  را به دنبال داشتهرفع نکات منفی 

در این موضوع اثری قوی دارد که در  ،هم یاددهیدر استمرار یادگیری و  تالش وعالقه 

با دقیق و  ریزیبرنامهتوجه ویژه گردیده است و با  آندانشگاه فرهنگیان استان البرز به 
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تخصصی که در دو  و و همچنین تجهیزات آموزشی باتجربه استاداناز تجربیات  گیریبهره

دانشجومعلمان آموزش جغرافیا  های زیستۀتجربه اند قرارگرفته مورداستفادهپردیس تهیه و 

 هایبحثتربیت دانشجومعلمانی که ضمن واکاوی این موارد به  را مورد دقت قرار داده است.

خود به یك معلم  اند و در قال  چهار سال آموزش،گماردهتکمیلی هم همت  هایآموزش

پژ.خش  اضر در پی آن است که  .اندشدهتبدیلو با تخصصی در رشته جغرافیا  باتجربه

کمی و کیفی به  از نظر موردنظرآماری  ۀاثرات آموزشی و تربیتی در جامع مشخص کند،

اساسی  سؤالاست و به این چند  یافتهتحقق ن بوده و به چه میزا دسترسقابلچه میزان 

 تحقیق پاسخ داده شود که:

از شرایط آموزشی در دانشگاه فرهنگیان  95 ورودی چه میزان دانشجومعلمان 

 ؟اندداشتهاستان البرز رضایت کیفی 

در کس  تجربه  95 ورودی کدام بخش از روند تخصصی و تربیتی دانشجومعلمان 

 ؟ندابوده آفریننقشزیسته 

 ؟اندکدم 95 ورودیجغرافیا  دانشجومعلمان یبخش تربیت هایآسی  

نقاط قوت در سیستم آموزشی دانشگاه فرهنگیان استان البرز برای دانشجو  

 ؟اندکدم 95معلمان جغرافیا 

 های تحقیقاهداف  و ضرورت

مشخص کردن  گیردمیمحققان قرار  مدنظرمهمی که در تحقیقات علمی  هایبخشاز 

است تا بتواند در سیستم  ترکاربردینوع اهداف تحقیق برای دست یافتن به نتایج بهتر و 

قبول قابلیك اثر علمی  عنوانبهمدرن آموزشی  ال  اضر،کارآمدی خود را نشان داده و 

 شرح بهاهداف تحقیق  اضر  ترینمهمنماید از این منظر  آفرینیدر جامعۀ علمی نقش

 تدقیق است:ذیل قابل 

  تربیت مشخص کردن اثرات سیستم آموزشی دانشگاه فرهنگیان استان البرز در

 جغرافیا مندعالقه معلمان

  درسی اجرایی  هایبرنامهتعیین میزان کمیت و کیفیت 

 کس  اطالع از میزان رضایت نومعلمان آموزش جغرافیا 

  اضر تعیین مدلی مشخص جهت رفع عیوب موجود در سیستم آموزشی  ال 

 جغرافیا
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  باالدستی مسئوالنانعکاس  و انتشار نتایج علمی تحقیق برای اطالع 

  درسی آموزش  هایسرفصلاجرایی شدن  اثرگذاریکس  اطالع از وضعیت

 جغرافیا

  در  وزه آموزش جغرافیا مندانعالقهتولید یك سند علمی تخصصی برای 

  دانشگاه فرهنگیان  ازکه  (1395)ورودی آموزش جغرافیا  معلمانبا نوارتباط

 .شدند التحصیلفارغاستان البرز 

یکسان به بحث  هارشتهمطابق اسناد علمی موجود در سیستم دانشگاهی کشور که در تمام 

 گرددمیعلمی یك اصل محسوب  هایتحقیقداشتن ضرورت برای انجام  ،نگرندمیتحقیق 

چراکه نظر ویژه داشته باشند،  هاآنکه محققان امر باید در فرایند تحقیق علمی خود به 

کردن تحقیق بشمار رفته و موج  افزایش انگیزه محقق هم راه اجرایی این مهم نقشۀ

ذیل که قابل تدقیق  هایضرورتبر این اساس محققان اثر علمی  اضر با توجه به  .گرددمی

 :اندگماشتهو بررسی است به تهیه و نگارش این اثر علمی همت 

  سیستم آموزشی دانشجومعلمان جغرافیا چهارسالهمشخص کردن اثرات تربیتی ،

 1395 ورودی سال

 فقدان تحقیق مشابه در سطح دانشگاه فرهنگیان 

  در این  وزه هستند ترکاملبه تحقیقات  مندعالقهارائه انگیزه برای محققانی که 

  جربه زیسته در ارتباط با کس  ت هاآموزشمشخص کردن اثر تربیتی و تخصصی

 نومعلمان جغرافیا

 تعیین سطح کیفی آموزش در قط  آموزش جغرافیای دانشگاه فرهنگیان کشور 

 )استان البرز(

  اساسی نومعلمان جغرافیا هایچالشتعیین و ا صاء 

  با میزان موفقیت در  یطه  آنتعیین میزان آموزش نومعلمان جغرافیا و ارتباط

 شغلی در مدارس

  دانشگاه فرهنگیان  چهارسالهتعیین میزان رضایت نومعلمان جغرافیا از تحصیل

 استان البرز

 ومعلمان به جغرافیا و بازار کارتعیین میزان اثر عالقه ن 

  95در فرایند شغلی نومعلمان جغرافیای  اثرگذار هایدغدغهمشخص کردن. 
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 پیشینۀ تحقیق

به عبارتی پژوهش در  شود میطالعه آغاز ممقدماتی  کار پژوهش پس از انجام دادن مر لۀ

 هاییافتهدر مر له مطالعه محقق  پذیردمیبستری از آگاهی برای کشف مجهول انجام 

 مشابهمرتبط  هاینظریهدیگران و به عبارتی نتایج تحقیق دیگران و نیز قضایای کلی و 

همواره باید پژوشگر همچنین هدف . (90 :1381) افظ نیا،کند می گردآوریتحقیق را 

تخصصی او مربوط   وزۀ علمی را که با هایمقاله هایخالصهیا  هاچکیده این باشد که همۀ

تجربی و عقاید  هایروشرا از  پژوهشگراست که  ایسادهاین راه بررسی کند.  شودمی

 . بر(109 :1374 )هومن،سازد میآگاه  کنندمیتخصصی او کار  در زمینهپژوهشگرانی که 

داخلی و خارجی تحقیق  اساس برخی از مهترین عناوین و نتایج در خصوص پیشینۀاین 

 خواهد بوده است.  1جدول  شرح به اضر 
 داخلی و خارجی تحقیق :پیشینۀ1جدول

ق
حقی

نوع ت
سال و محل  

 چاپ

عنوان تحقیق  نام محقق

 صورت گرفته

 گزیده مهترین نتایج

ی
داخل

 

دو  (1398)

فصلنامۀ 

 مطالعات

 درسی برنامه

 عالی آموزش

 اهللنعمت صفرنواده مریم

 اظهری محبوبه پورموسی

 شفیعی محمدعبدالسعید

 زیسته تجربۀ

 معلمان دانشجو

 فرهنگیان دانشگاه

 جدید برنامه از

 کارورزی

 ایران معلمتربیت

 دارای کارورزی جدید برنامه

 توانسته و بوده «اثربخشی»

 دانشجومعلمان رضایت است

 آنان شایستگی کند، کس  را

 به و دهد افزایش را

 معلمی هویت گیریشکل

 وجود با. نماید کمك آنان،

 با کارورزی برنامه اجرای این،

 آموزش ضعف ازجمله مسائلی

 ولی است مواجه کارگزاران

 یابد اعتال تواندمی
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ی
داخل

 
(1399 )

 فصلنامه

 فناوری علمی

 آموزش

 -جعفری اسماعیل

 همایونی نسرین

 -بخشایش

 الهدیعلم جمیله

 زیسته تجربۀ

 از دانشجویان

 در عدالت

 آموزش هایدوره

 مجازی

عامل مهم بر این  دودسته

 رابریب -1موضوع اثر دارند 

 هایویژگی با دانشجویان

 هایویژگیمتفاوت)

 و ظاهری(جغرافیایی،فرهنگی

 از استفاده رد نابرابری -2

 هاهزینه میزان و تسهیالت

ات امکان کارمندان، )اساتید،

در این موضوع اثر مستقیم 

 دارند(

ی
داخل

 

(1399 )

 دومین

 ملی کنفرانس

 نوین هایایده

 هایپژوهش و

 در کاربردی

 انسانی علوم

 - ا مدی علیرضا

 - ساوری علی

 عیبلو نوری  میدرضا

 شناسایی

 هایشایستگی

 موردنیاز ای رفه

 معلمان دانشجو

 جغرافیا آموزش

 سه در جغرافیا، معلمان

 هایویژگی دانش، ی یطه

 و هامهارت و شخصیتی

 بندیدسته هاتوانایی

 هایمالک همچنین.شوندمی

 هاتوانایی کس : شامل

 تدریس، هایروش درزمینه

 تربیت مبانی کارگیریبه

 هنر زبان از استفاده اسالمی،

 تحلیل و مطالعه برای

 اتخاذ تربیتی، هایموقعیت

 از پشتیبانی برای تصمیماتی

 و آموزاندانش یادگیری

از عناصر مهم  هاآن به کمك

 .روندمیبشمار 
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ی
داخل

 
(1399) 

فصلنامه 

پژوهش در 

 ریزیبرنامه

 درسی

 سید - ادیبان محبوبه

 ابراهیم - سجادی مهدی

 طالئی

 تجارب واکاوی

 معلمان زیستۀ

 ای اشیه مدارس

 فرهنگی لحاظ به)

 از( جغرافیایی و

 به آموزاندانش

 شدهرانده  اشیه

 آن از  اکی تحقیق نتایج

 آموزش نظام وجود که است

 آموزش پایین سطح متمرکز،

 بخش کردن عمل ضعیف و

 تربیت نوع معلم،تربیت

 غنی آموزان، دانش خانوادگی

 از درسی کت  محتوای نبودن

 عواملی ازجمله بومی دانش

 رسمی تربیت نظام که است

 پررنگ  ضور از را ایران

 خالی مرزی تربیت و تعلیم

 .کندمی

ی
داخل

 

( مجله 1397)

رشد آموزش 

 جغرافیا

 زیسته هایتجربه دوستا مد عادل

 تدریس: معلم یك

 پرتقال با

به کمك ابزارهای ساده 

به تدریس  توانمی

 جغرافیاانه در  یطه مندعالقه

اقدام نمود که یك تجربه 

زیسته عالی برای جل  نظر 

دانش آموزان است و کمك 

شایانی به تفهیم درس 

 .نمایدمی

ی
خارج

 

)2013( 

School of 

Education

-Drake 

Universit

y 

Dana L. Strother UNDERSTA

NDING THE 

LIVED 

EXPERIENC

ES OF 

SECONDAR

Y 

TEACHERS 

INSTRUCTI

NG INONE-

TO-ONE 

COMPUTIN

GCLASSRO

OMS 

 زمینه در معلمان دیدگاه از

 محیط یك در تدریس

 مورد به شرح شش  آموزشی

 سطح. 1: است اثرگذارذیل 

. 2. فنی دانش با را تی

. 3. اینترنت اهمیت

 و اجتماعی هایمهارت

 رفتار. 4. دانشجویان ارتباطی

 مدیریت و آموزاندانش

 پذیریمسئولیت. 5. کالس

. 6. کار اتمام و دانشجو

 .ارزیابی هایشیوه
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ی
خارج

 
)2017( 

Universal 

Journal of 

Education

al 

Research 

Yavuz 

Değirmenci, Ilhan 

Ilter 

An 

Investigation 

into 

Geography 

Teachers’ 

Use of 

Current 

Events in 

Geography 

Classes 

 کلیه که داد نشان نتایج

 ، مطالعه در درگیر معلمان

 ، جغرافیا آموزش هنگام

 دنبال را جاری رویدادهای

 دالیل از برخی. کردندمی

 وقایع از معلمان پیگیری

 واقعیت این شامل کنونی

 عنوانبه جغرافیا علم که است

 زندگی در محوری دوره یك

 دانش ،شودمی محسوب

 برای را دائمی جغرافیایی

 و کندمی فراهم آموزاندانش

 دهدمی امکان هاآن به

 کس  مختلفی هایدیدگاه

 .کنند

ی
خارج

 

)2016( 

European 

Journal of 

Geograph

y 

Lena Molin- Ann 

Grubbström 

Gabriel Bladh Et 

al 

 

Do personal 

experiences 

have an 

impact on 

teaching and 

didactic 

choices in 

geography 

 تجربیات که داد نشان نتایج

 گردش، مانند غیررسمی

 کودکی خاطرات و تعطیالت

 همچنین. دارند مهمی تأثیر

 تجربیات که داد نشان نتایج

 درک است ممکن کودکی

 و طبیعت ارتباط چگونگی

 هایمکان تفاوت و بشر

 دهد افزایش را مختلف

ی
خارج

 

)2020( 

MDPI, 

Basel, 

Switzerla

nd 

education 

sciences 

Anthoula Styliani 

Passadelli- 

Aikaterini 

Klonari- 

Vyron Ignatios 

Michalakis- 

Michail Vaitis 

Geography 

Teachers’ 

Knowledge 

of and 

Perceptions 

on Dyslexia 

تحقیق نشان داده  هاییافته

آموزشی  هایتجربهاست که 

نقشی مهم در معلمی داشته 

و همچنین مدیریت مشکالت 

 ترینمهمدوران یادگیری از 

در یادگیری  اثرگذارعوامل 

 .هستند
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ی
خارج

 
)2006( 

internatio

nal 

Research 

in 

Geograph

ical and 

Environm

ental 

Education 

Clare Brooks Geographical 

Knowledge 

and Teaching 

Geography 

 با باید جغرافیا معلمان

 درگیر دوباره خود موضوع

 آموزش نحوه بتوانند تا شوند

. بخشند بهبود را جغرافیا

 درک مستلزم این ، البااین

 از معلمان استفاده نحوه دقیق

 .است خود موضوعی دانش

 بین جغرافیا معلمان همچنین

 سطح در جغرافیا درک نحوه

 برای که هاییراه و دانشگاهی

 دهندمی ترجیح آن آموزش

 این  ل چگونگی. دارند تنش

 که دهدمی نشان هاتعارض

 خود موضوع با معلمان این

 را هاآن که دارند فعالی رابطه

 هایبرنامه سازدمی قادر

 هایارزش با متناس  درسی

 تدوین جغرافیا درمورد خود

 .کنند

 مبانی نظری

و اطالعات  هادادهکس   های قیقت هستند، روشدر علوم مختلفی که به دنبال کشف 

به دنبال کشف  قیقت از طریق آزمایش و گروهی دیگر  ایعده روست. ازاینمتفاوت ا

را تبیین  گراییتجربهکه روش  از طریق  واس بشری هستند هادادهمعتقد به کس  

 گفته بر بناو سابقه طوالنی در علوم دارد  گراییتجربهپرداختن به موضوع  .کندمی

 قبولقابل استنباطش یا کرد استنباط درستیبه تواننمی را دانشیهیچ فلسفی گرایانتجربه

 این .(Markie,2004) باشد انسان  س چند یا یك تجربه از ناشی اینکه مگر نیست،

 مستقل و عقل از است ممکن دانش گویدمی که است تضاد در گرایی با عقل معموالً دیدگاه

 مثالً) هادانش از برخی که است معتقد الک جان ،مثال عنوانبه . شود  اصل  واس از

 به. شوند  اصل تنهاییبه استدالل و شهود طریق از توانندمی( خدا وجود درباره دانش

 هایایده ما که داشت اظهار آزمایشی، روش برجسته طرفدار یك بویل، رابرت ترتی  همین
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 گراییتجربهدر خصوص . ( ,Loeb, Luis E 1981) هستند درکقابل که داریم ذاتی

 بیکن و هیوم فرانسیس که نظریه جان الک، اندپرداختهافراد متعددی به ارائه نظریات 

 جهان از ما که جان الک، شناختی گراییتجربه بر این اساس در نظریۀ قابل تدقیق است.

 زمان هر در و جا هر در که فلسفی هاینظام فهمیم،می جهان از که مسائلی تمامی و داریم

 از را معلول و علت بشر مثالً. نداریم اطالعاتی ذاتاً ما. دارد ما تجربه در ریشه سازیممی

 عنوانبه تجربه باید ابتدا پس. طورهمین هم را دیگر مسائلی یا کندمی استنتاج طبیعت

 بشر فهم باب در ایرساله در او. شود گرفته نظر در فلسفی و علمی شناخت تمام ریشه

 تا کندمی دریافت را پیچیده و ساده آرای گانهپنج  واس طریق از انسان ذهن :گویدمی

 است ذهن در هرآنچه که کردمی تأیید را ارسطو گفته او. کند تولید دانش خود ذهن در

 درواقع ابدیت جوهر، خدا، چون هاییواژه بردن کار به بنابراین  بوده  واس در ابتدا

 شودمی باشد طوراین اگر. ایمدرنیافته تجربه در را هااین زیرا است عقل از سوءاستفاده

 پردازیخیال درواقع ولی اندهوشمندانه ظاهر در که ساخت فلسفی ساخته خوش هاینظام

اعتقاد  وی فرانسیس بیکن، گراییتجربههمچنین در نظریه  .(98: 1394 )کوهن، اندتوهم و

 کلبه توانمیناخت علمی را دارد و معتقد به این است که با ش گراییتجربهکامل به سمت 

 به زمانی علم بیکن در باور رو(. ازاین4: 1399 ،طاهری جاللی،) گردیدبر طبیعت مسلط 

 استخراج برای و درآورد تجربه و مشاهده به را جزئیات و محسوسات فرد که آیدمی دست

 را تجربه و مشاهده مواد، آوریجمع این اما  آورد روی مواد آوریجمع کلیات به قواعد

 بر هاواقعیت شناخت در وی. کار برد به باید تأمل و دقت نهایت با و گرفت نباید سرسری

 روایت و قولنقل به نباید که داشت تأکید و بود قائل زیادی اهمیت تجربه و محسوسات

 و بسیار و فراوان را تجربه مواد. پرداخت تجربه و مشاهده به باید شخصاً و کرد اعتماد

 ابتدایی کلیات از قدما مانند و کرد نباید شتاب هم کلیات استخراج در .نمود باید متنوع

 مواد آوریجمع در. رفت پیش باید کمکم بلکه کرد، پرواز نهایی کلی ا کام به هیکبار نباید

  نمود رعایت باید را مر لهبه مر له  هایاستنباط و تدریجی روش هاآن از گیرینتیجه و

 استنباط و شناخت در و نمود گیرینتیجه باید مشاهدات و تجربیات دامنه به نسبت یعنی

. (3: 1397 )اشراقی، نمود رعایت را گیرینتیجه تدریجی مرا ل و مرات سلسله قواعد، از

و استفاده از این نظریه در کس  دانش نظریه  گراییتجربههمچنین هیوم در باب 

بر استفاده از تجربیات  تأکیدقرار داده است که در این نظریه هم  مدنظررا  گراییتجربه

دانش از طریق تجربه یکی از  چراکهبشری عامل پیشرفت برای بشر در کس  دانش است 
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 هایپدیده مستمر و پیاپی تکرار هیوم، تصریح به . بعالوهاست اعتمادقابلمهم و  هایدانش

 و علت نسبت» و «مکانی و زمانی نسبت» ،«یهماناین نسبت» پیدایش مسئول روزمره،

 این تکرار و کنیممی ا ساس هم را گرما آتش، با تجربۀ مثالً .هستند ما ذهن در «معلولی

 شود  ایجاد ما ذهن در  رارت پیدایش انتظار آتش دیدن با که شودمی موج  تجربه

 تعاق  و تجربه تکرار از ناشی ذهنی انتظار و معانی تداعی جز چیزی علیت رابطه بنابراین

 داندنمی ذهنی عادت جز چیزی را علیت رابطه هیوم اساس، این بر .نیست مستمر تقارن یا

 اظهار هیوم. شودمی  اصل رویداد دو مکرر مکانی-زمانی پیوستگی تجربه اثر در که

 عقلی  برهان بر مبتنی امری نه و است شهودی و بدیهی امری نه علیت رابطه که داردمی

 هامعلول و هاعلت: گویدمی قاعده این بودن تجربی اثبات برای و است تجربی ایقاعده بلکه

 :David, 1962 ) شوندمی کشف تجربه راه از تنها و شوندنمی شناخته عقلی دلیل توسط

32 .( 

 روش تحقیق

تحقیق در کس  دانش انواع مختلفی دارد که از دیدگاه محققان و بسته به نوع  هایروش

در تحقیق  اضر از روش پیمایشی بهره برده شده  روازاینمتفاوت خواهد بود  هادادهکس  

 رفتارها، نظرات، باورها، ،هادیدگاه درباره اطالعاتی آوردندر این روش، بدست چراکهاست 

و  علمی پژوهش و تحقیق انجام راه از جامعۀ یك اعضای از گروهی مشخصات یا هاانگیزه

 تحقیقات در علمی روشی توانمی را پیمایش همچنین. شودمی میسربا پژوهش میدانی 

 اطالعات آوریجمع برای استاندارد و منظم هایروش شامل، که کرد قلمداد اجتماعی

 در. است جامعه مختلف هایگروه از تریبزرگ هایمجموعه یا هاخانواده افراد، درباره

 هایفرایند به هم و هاداده آوریجمع برای استفاده ابزار به هم توانمی را پیمایش  قیقت

 کرد. تلقی ابزار آن از گیریبهره هنگام شدهگرفته بکار

 

 موردمطالعهآماری  جامعۀ

 یك از شدهثبت اطالعات یا ممکن هایاندازه کامل مجموعه از است عبارت آماری، جامعۀ

 آن به راجع هاییاستنباط خواهیممی که وا دها کامل گردآورده مورد در کیفی، صفت

 نتایج استخراج ها،داده گردآوردن عمل از منظور و است تحقیق آماج جامعه. دهیم انجام

 را موردنظر عناصر مجموعه آماری، بررسی هر در تر،ساده بیان به یا. هست جامعه درباره
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 تکرار با ندتوانمی که است ممکن مشاهدات تمام مجموعه جامعه، یعنی  نامندمی جامعه

آماری تحقیق  ۀبر این اساس جامع. )پایگاه اینترنتی راسخون( شوند  اصل آزمایش یك

- 1399در سال  جغرافیا التحصیلفارغمعلمان دانشجو تحقیق، عنوانبه اضر و با توجه 

است  -دانشگاه فرهنگیان استان البرز در دو پردیس خواهران و برادرانبه  1395ورودی 

پاسخ داده و ارسال به طور کامل نفر از دانشجویان پرسشنامه را  26تعداد  در نهایتکه 

 .اندکرده

 

 آماری تحقیق :جامعۀ1شکل 

 اطالعات گردآوریروش 

 برای انجام یك تحقیق علمی از چند روش معمول موردنیاز گردآوری هایروش

و  روازاین است. دستیابیقابل( روش آزمایشگاهی) و میدانی( و همچنین ایکتابخانه)

 گردآوریجهت  ایپرسشنامهروش میدانی با شاخص  از نوع تحقیق بکار رفته، بر س 

جذب  ش جغرافیادر رشته آموز 1395معلمانی که در سال از دانشجو موردنیاز هایداده

 استفادهشده بودند  التحصیلفارغهم  1399دانشگاه فرهنگیان استان البرز شده و در سال 

و در بین  شدهطرا ی  سؤال 60در قال   محقق ساختهدر این روش پرسشنامه  .شده است

 سؤاالتنفر به  26و تعداد  شدهارسالمجازی  هایشبکهاز طریق اینترنت و  التحصیلفارغ

جامعه آماری 
تحقیق

دانشجویان جغرافیای 
1395

پردیس خواهرانبرادرانپردیس
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 قرارگرفته برداریبهرهمورد نهایی،  و تحلیلتجزیه که در  انددادهشنامه پاسخ کامل پرس

 است.

 هاداده وتحلیلتجزیهروش 

 .رودمیتحلیل متفاوتی بکار  هایروش مورداستفاده هایدادهبرای هر تحقیقی متناس  با 

کمی و کیفی بهره برده  وتحلیلتجزیهمطابق شکل دو از دو روش   اضردر تحقیق  روازاین

 شده است تا به نتایج علمی و منطبق با استخراج اطالعات دقیق صورت گرفته باشد.

 
 هاداده و تحلیلتجزیه روش  :2شکل

 مورد تحلیل هایشاخص

 های موردنیاز تحقیق،شده جهت اخذ دادهبرداری بهتر از پرسشنامه طرا یدر راستای بهره

ابتدا به طرا ی پرسشنامه استاندارد پرداخته و سپس از طریق ایمیل و فضای  محققان

شده آوریهای موردنیاز جمعها را در بین دانشجویان انتشار داده و دادهمجازی پرسشنامه

این موضوع باید محققان  جهت هم از همین طریق در دسترس محققان قرارگرفته است.

مطالعه  پرداختند که باو مطابق با موضوع تحقیق می به طرا ی یك پرسشنامه استاندارد

گیری از تجربیات دیگر تحقیقات صورت گرفته های تحقیق داخلی و خارجی و بهرهپیشینه

عد کمی و ها در بُکه نتایج آن پرداختند 3و  2های ذیل مطابق جدول به طرا ی شاخص

حقیق  اضر منجر گردیده های تبررسی و تدقیق شده و به نتایج و یافتهکیفی قابل

 تقسیم هستند.به دو بخش قابل 3و  2ها مطابق جدول شاخص

 

 اول پرسشنامه گانه 13شاخص  :2جدول 

روش تجزیه و 
تحلیل

کمی
تجزیه و تحلیل   
ایتوصیفی و مقایسه

کیفی
تجزیه و تحلیل 
توصیفی و تبیینی
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 اول هایشاخص

 کنیدمیتدریس  موظف آیا دروس

 کنیدمی تدریس غیرموظف آیا دروس

 در سال اول خوب بوده است تدریس محل مدرسه از شما انتظار

 استتدریس شما  ضوری 

 در  ال ادامه تحصیل هستید

 محل تحصیل دانشگاه ارشد شما کدام دانشگاه دولتی است

 انگیزه اصلی ادامه تحصیل شما تعالی در کار است

 کنیدمیوا د دروس تخصصی جغرافیا تدریس 

 در تجربه معلمی شما نقش داشته است 4تا  1کارورزی 

 نقش داشته است در تجربه شما ر سالدروسی تربیتی دانشگاه فرهنگیان در طول چها

 درس شما شدند هایکالسبه جغرافیا در  مندعالقهدانش آموزان  

 است داشته شما نقش تجربه در سال چهار طول در فرهنگیان دروس تخصصی دانشگاه

 آوردن قل  دانش آموزان است دست بهدر تدریس شما هدفی اصلی شما در مدارس 

 گانه دوم پرسشنامه 47 هایشاخص:3جدول 
 از محل تدریس و مدرسه خودتان رضایت دارید

 چقدر دروس تدریس شما با رشته شما در دانشگاه فرهنگیان انطباق دارد

 از درآمد خود رضایت دارد

 آموزشی جغرافیای استان و شهرستان خود عضو هستید هایگروهدر 

 دهیدمیدر ارشد ادامه تحصیل 

 رشته جغرافیا رضایت داریداز معلمی در 

 بریدمیاز تدریس و کار خود لذت 

 ورزیدمیعشق  آنمحیط کار خود را چقدر دوست دارید و به 

 کنیدمیدر دانشگاه فرهنگیان را در مدارس عملی  فراگرفتهتدریس  هایروشچقدر 

 هشما اولویت دانشگاه فرهنگیان باید فقط آموزش تخصصی باشد یا ن نظربر اساس 

 گردیدبرمیبرای ادامه تحصیل در ارشد به دانشگاه فرهنگیان 

 نگریدمیدر  کم فرزند خود  آموزانبه دانش

 آموزان کالس خود را دوست داریدچقدر دانش

 ایدکردهآموزان رابطه عاطفی برقرار با دانش

 دهدمیآموزان فرصت تفکر به دانش

 کردیدمیچیزی بود که فکر  آناز  ترمتفاوتمدرسه 
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 است تحملقابلمدرسه آیا 

 با مدیر و معاونین مدرسه تعامل دارید

 هستید انتقادپذیریمعلم 

 اعتقادداریدبه بازدید علمی در تدریس جغرافیا 

 متفاوت است فراگرفتیدتدریس شما با الگوهایی که در دانشگاه فرهنگیان 

 مانیدمی وپرورشآموزشساله تعهد خود در  8تا پایان 

 به فکر شغل دوم هستید

 انتخاب شغل معلمی رضایت دارید از

 دهیدمیو فقط کار اداری انجام  شدهخارجدر آینده از تدریس 

 مالی در مدرسه برای شما مهم است انگیزۀ

 سیستم به شما ا ترام زیادی در مدرسه قائل است

 ایدفراگرفتهکافی را  هایمهارتدر تدریس تخصصی جغرافیا 

 کنیدمیاساتیدتان را در مدرسه عملی  هایتجربه

 ایدکردهفرهنگیان  فظ  با دانشگاهارتباط خود را 

 ایدکرده فظ  استادانارتباط خود را با 

 کنیدمیمشارکتی استفاده  هایروشدر تدریس جغرافیا از 

 در مدرسه و تدریس خود  ساسیت زیادی دارید

 تربیت دانش آموزان خالق هستید به فکر

 به کشور و جغرافیای ایران هستید مندعالقهتربیت دانش آموزان  فکر به

 گیریدمیتدریس خالقانه بکار 

 تدریس امسال شما که سال اول هستید با رشته تحصیلی ارتباط دارد

 بریدمیجغرافیا فقط از کتاب بهره  آموزشدر 

 بریدمیهم در تدریس بهره  ردرسیغیکتاب درسی از کت   جزبه

 شوندمیآموزان با رغبت زیادی به جغرافیا در کالس شما  اضر دانش

 خود را مدیون رشته تحصیلی خود هستید و زندگیکار 

 مانیدمیخدمت در این سیستم  سال 30تا پایان 

 گیریدمیدر تدریس جغرافیای خود از ابزارهای جغرافیایی کمك 

 پذیر هستید مسؤولیت پرورش نسلبه دنبال 

 آموزان در کالس توجه داریدفردی دانش هایتفاوتبه 

 برای شما بسیار مهم است تانآموزاندانشآینده 

 عاشق رشته تحصیلی خود هستید
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 های تحقیقیافته

نتایج  چرا کهو بررسی است  بحثقابل ی و کیفی تحقیق  اضر در دو بخش کمّ هاییافته

 بهی و کیفی عد کمّدر دو بُ توانمیارسالی را  هایپرسشنامه هایدادهاستخراج  اصل از 

و کس  نتایج تحقیق  وتحلیلتجزیهجهت  روازاین .قراردادذیل مورد تدقیق و توجه  شرح

اول  هایشاخصکمی مطابق دو پرسشنامه  هاییافته به این فرایند شده است. وابستههم 

پرسشنامه مورد  26تعداد  قابل تدقیق است  بنابراین، 5و  4جداول  شرح بهو دوم 

 .اندشدهذیل استنتاج  هاییافتهو  شدهواقع آماری  وتحلیلتجزیه

 اول پرسشنامه هایشاخص کمی هاییافته :4جدول 

تعداد  شاخص

 پاسخ

 درصد پاسخ مرتبط

 5/61 16 26 کنیدمیتدریس  موظف آیا دروس

 6/57 15 26 کنیدمی تدریس غیرموظف آیا دروس

در سال اول خوب بوده  تدریس محل مدرسه از شما انتظار

 است

26 14 8/53 

 9/26 7 26 تدریس شما  ضوری است

 6/57 15 26 در  ال ادامه تحصیل هستید

 3/65 17 26 محل تحصیل دانشگاه ارشد شما کدام دانشگاه دولتی است

 23 6 26 است انگیزه اصلی ادامه تحصیل شما تعالی در کار

 73 19 26 کنیدمیوا د دروس تخصصی جغرافیا تدریس 

 6/57 15 26 در تجربه معلمی شما نقش داشته است 4تا  1کارورزی 

در  دروسی تربیتی دانشگاه فرهنگیان در طول چهار سال

 نقش داشته است تجربه شما

26 9 6/34 

درس  هایکالسبه جغرافیا در  مندعالقهدانش آموزان  

 شما شدند

26 22 6/84 

 در سال چهار طول در فرهنگیان دروس تخصصی دانشگاه

 است داشته شما نقش تجربه

26 21 7/80 

 به دستدر تدریس شما هدفی اصلی شما در مدارس 

 آوردن قل  دانش آموزان است

26 23 4/88 
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 پرسشنامه دومهای شاخص کمی هاییافته : 5جدول 

 نامعلوم خیر بله شاخص

  5 21 از محل تدریس و مدرسه خودتان رضایت دارید

چقدر دروس تدریس شما با رشته شما در دانشگاه فرهنگیان انطباق 

 دارد

11 15  

  24 2 از درآمد خود رضایت دارد

  10 16 آموزشی جغرافیای استان و شهرستان خود عضو هستید هایگروهدر 

  11 15 دهیدمیدر ارشد ادامه تحصیل 

 4  22 معلمی در رشته جغرافیا رضایت دارید از

  2 23 بریدمیاز تدریس و کار خود لذت 

  6 20 ورزیدمیعشق  آنمحیط کار خود را چقدر دوست دارید و به 

در دانشگاه فرهنگیان را در مدارس  فراگرفتهتدریس  هایروشچقدر 

 کنیدمیعملی 

23 3  

شما اولویت دانشگاه فرهنگیان باید فقط آموزش  نظربر اساس 

 تخصصی باشد یا نه

26   

  17 9 گردیدبرمیبرای ادامه تحصیل در ارشد به دانشگاه فرهنگیان 

  3 23 نگریدمیآموزان در  کم فرزند خود به دانش

   26 آموزان کالس خود را دوست داریدچقدر دانش

  2 24 ایدکردهآموزان رابطه عاطفی برقرار با دانش

   26 دهدمیآموزان فرصت تفکر به دانش

  15 11 کردیدمیچیزی بود که فکر  آناز  ترمتفاوتمدرسه 

  21 5 است تحملقابلمدرسه آیا 

  2 24 با مدیر و معاونین مدرسه تعامل دارید

   26 هستید انتقادپذیریمعلم 

 4 1 21 اعتقادداریدبه بازدید علمی در تدریس جغرافیا 

متفاوت  فراگرفتیدتدریس شما با الگوهایی که در دانشگاه فرهنگیان 

 است

13 11 2 

 2 8 16 مانیدمی وپرورشآموزشساله تعهد خود در  8تا پایان 

  11 15 به فکر شغل دوم هستید

 2 2 22 انتخاب شغل معلمی رضایت دارید از

  20 6 دهیدمیو فقط کار اداری انجام  شدهخارجدر آینده از تدریس 

  8 18 مالی در مدرسه برای شما مهم است انگیزۀ
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 1 12 13 سیستم به شما ا ترام زیادی در مدرسه قائل است

 4 3 19 ایدفراگرفتهکافی را  هایمهارتدر تدریس تخصصی جغرافیا 

   26 کنیدمیرا در مدرسه عملی  تاناستادان هایتجربه

  13 13 ایدکردهفرهنگیان  فظ  با دانشگاهارتباط خود را 

  3 23 ایدکرده فظ  استادانارتباط خود را با 

  2 24 کنیدمیمشارکتی استفاده  هایروشدر تدریس جغرافیا از 

  7 19 در مدرسه و تدریس خود  ساسیت زیادی دارید

   26 آموزان خالق هستیدبه فکر تربیت دانش

به کشور و جغرافیای ایران  مندعالقهآموزان تربیت دانش به فکر

 هستید

20 2 4 

 1 4 21 گیریدمیتدریس خالقانه بکار 

  12 14 تدریس امسال شما که سال اول هستید با رشته تحصیلی ارتباط دارد

 5 15 6 بریدمیدر آموزش جغرافیا فقط از کتاب بهره 

  9 17 بریدمیهم در تدریس بهره  غیردرسیکتاب درسی از کت   جزبه

دانش آموزان با رغبت زیادی به جغرافیا در کالس شما  اضر 

 شوندمی

17 4 5 

 5 10 11 خود را مدیون رشته تحصیلی خود هستید وزندگیکار 

 2 6 18 مانیدمیخدمت در این سیستم  سال 30تا پایان 

 5 2 19 گیریدمیدر تدریس جغرافیای خود از ابزارهای جغرافیایی کمك 

   26 پذیر هستیدبه دنبال پرورش نسل مسؤولیت

 3 1 22 آموزان در کالس توجه داریدفردی دانش هایتفاوتبه 

 1 1 24 برای شما بسیار مهم است تانآموزاندانش ندۀآی

  1 25 عاشق رشته تحصیلی خود هستید

 توانمی اضر  تحقیقی و آماری کمّ هاییافتهآماری و کشف  هایدادهبا توجه به استخراج 

 هاییافته ترینمهمبر این اساس  که کیفی در این  وزه بسنده نمود هاییافتهبه بحث 

 ذیل قابل تدقیق خواهد بود. شرح بهو کمترین اثرات  عد بیشترینکیفی تحقیق در دو بُ

( پرسشنامه اول هایشاخص کمی هاییافته :4 کمی جدول )جدول هاییافته مطابق

 و کمترین پاسخ مرتبط عبارت است از: بیشترین

 آموزاندانش قل  آوردن به دست مدارس در شما اصلی هدفی شما تدریس در 

 ،درصد پاسخ مرتبط 4/88اثر با  بیشترین( 13شاخص ) است
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 23اثر با  کمترین( 7است )شاخص  کار در تعالی شما تحصیل ادامه اصلی ۀانگیز 

 .درصد پاسخ مرتبط

بیشترین  هم( دوم پرسشنامه هایشاخصی کمّ هاییافته :5)جدول  هاییافتههمچنین در 

شاخص در پرسشنامه دوم  47که از بین  ایگونهبهو کمترین اثر متعلق به موارد ذیل است 

 هایشاخصام اول را در بین درصد پاسخ مثبت( مق 100) رتبهشاخص با کس  بیشترین  7

 .انددادهاختصاص  خود بهذیل  شرح بهدوم 

  بر اساس نظر شما اولویت دانشگاه فرهنگیان باید فقط ) عنوانبا  10شاخص

 ،تخصصی باشد یا نه( هایآموزش

  آموزان کالس خود را دوست دارید(چقدر دانش) عنوانبا  13شاخص، 

  (دهیدمیآموزان فرصت تفکر )به دانش15شاخص، 

  هستید( انتقادپذیری)معلم  19شاخص، 

  (کنیدمیرا در مدرسه عملی  استادان هایتجربه) 28شاخص، 

  به فکر تربیت دانش آموزان خالق هستید( 33شاخص(، 

  پذیر هستید(مسؤولیت)به دنبال پرورش نسل  43شاخص. 

رین پاسخ شاخص ذیل بیشت 6شاخص دوم پرسشنامه هم به ترتی   47در بین  همچنین

 اختصاص دادند. خود بهجامعه آماری  دهندگانپاسخمنفی را از دیدگاه 

 ،)از درآمد خود رضایت دارید( 3شاخص  

 ،است( تحملقابل)مدرسه آیا  17شاخص  

 ،(دهیدمیو فقط کار اداری انجام  شدهخارج )در آینده از تدریس  25شاخص  

 (گردیدبرمی)برای ادامه تحصیل به دانشگاه فرهنگیان  11شاخص  

)چقدر دروس تدریس شما با رشته شما در دانشگاه فرهنگیان  37و  2شاخص  

 (،انطباق دارد

 (.ایدارتباط خود را با دانشگاه فرهنگیان  فظ کرده) 29شاخص  

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
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های زیستۀ تجربهدهندۀ  اضر نشانهای تحقیق اصل از تجزیه و تحلیل دادهنتایج  

به   جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان استان البرز بوده است 1395متفاوت در بین نومعلمان 

ای که در دو گروه شاخص اول و دوم نتایج متفاوتی بدست آمده است و نشانگر گونه

نتایج  برپایۀاین اساس و بر  ها بوده است.دهندگان به پرسشهای متفاوت پاسخدیدگاه

 ۀخصوص  ضور چهارسالدر 95آمده باید اذعان داشت که دانشجومعلمان جغرافیای  بدست

خود در دانشگاه فرهنگیان و همچنین برخورداری از دروس تربیتی و تخصصی و چگونگی 

 ،که بر این اساساند نظرات متفاوتی را بیان کرده نیزهای تخصصی مندی از آموزشبهره

های استفاده از بازدیدهای میدانی و ... در  یطهش تخصصی در جغرافیا و رضایت از آموز

تخصصی برای ارائه دروس غیر ،. در مقابلمعلمان قلمداد گردیده استنونگرش مثبت 

های تدریس در سال اول و همچنین ضعیف بودن نقش دروس تربیتی در فرایند آموزش

ضعیف بودن امکانات  است. عنوان شدهاثر های غیر اثرگذار و کم نگرش ساله، در  یطۀچهار

 در دانشگاه فرهنگیان و همچنین پیچیده بودن سیستم اداری و فضای بسته در دانشگاه

تا  دودی نگرش مثبت در اظهارات نومعلمان بوده است که در نتایج منفی  جمله ازنیز 

ها و داده استخراج با این توصیف و بر پایۀ است. تغییر دادهآنها را نسبت به این دانشگاه 

که ها های پرسشنامهو کیفی  اصل از استنتاج داده های کمیهمچنین با توجه به یافته

اول و دوم موجود در پرسشنامه  هایشاخصو با توجه به  اندقرارگرفتهمورد تدقیق آماری 

محققان  اند،داشتهشاخص مورد تأکید  60 آماریدقیق  سازیآزمونکه سعی در بررسی و 

شدن نقش دانشگاه  پررنگبهتر و همچنین  هایآموزشذیل را جهت تقویت  پیشنهادات

 وپرورش و همچنینمند به جغرافیا را در سیستم آموزشعالقه معلمانتربیتفرهنگیان در 

فرهنگیان کل  هایدانشگاهجهت رغبت بیشتر دانشجو معلمان آموزش جغرافیا در سطح 

امر در این  یطه شاهد  مسئوالندقیق  ریزیبرنامهد است با و امی نمایندمیکشور را ارائه 

بیشتری  باانگیزهکاهش مشکالت دانشجو معلمان در طول چهار سال تحصیلی باشیم تا 

ان به دانش آموزش جغرافیا جذب دانشگاه فرهنگیان شوند و در محیط کار هم مندعالقه

 دمت خود را به انجام برسانند.سال خ 30 مندعالقهخالقانه و  وپرورشآموزشدر سیستم 

  ،بحث ارتباط با دانش در دانشگاه فرهنگیان در قال  دروس تخصصی و تربیتی-

آموزان در مدارس که از وظایف اصلی معلمان است بیشتر تشریح گردد و اهمیت 

 آن برای دانشجومعلمان آموزش جغرافیا تبیین گردد.
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 هایکالسآموزش در  تجربۀرشته جغرافیا در طول تحصیل  به دانشجومعلمان 

 .آموزان انتقال دهندتخصصی جغرافیا داده شود تا بتوانند این تجربه را به دانش

  سهم دروس تخصصی در آموزش دانشگاه فرهنگیان در رشته جغرافیا افزایش

 .یابد

  و معلم جایگاه اول را در این  تغییریافتهنگاه به معلم  وپرورشآموزشدر سیستم

اداری و مالی و همچنین شأن و منزلت کس  نماید تا الگوی  از نظرسیستم 

 جغرافیا گردد. بهتری برای دانشجومعلمان

  را آغاز آموزش در مدارس تدریس و که سال اول  التحصیلفارغبه دانشجومعلمان

 .نشود واگذارجغرافیا  غیرتخصصیدروس  وجههیچ کنند، بهمی

  تدریس جغرافیا تقویت  تجهیزات برایو معماری و امکانات  از نظرمحیط مدرسه

 .رسانی شود روزه و ب

 آموزان با ذکر اهمیت توان اهمیت درس جغرافیا توسط نومعلمان برای دانش

 .سرزمینی کشور تشریح گردد

  و  عادالنه ،علمی معلمان جغرافیا در مدارس و در سال اول،با نورفتار کادر اداری

 .در قال  روانشناسی رفتاری باشد

  معلمان جغرافیا که در سال اول مشغول کار و تدریس هستند اهمیت ونبه

 شود. دادهبیشتری 

  در دانشگاه فرهنگیان برای  اثرگذارسهم دروس تربیتی موازی و غیر

 .دانشجومعلمان جغرافیا کم گردد
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