راهنما معلم درس 2

انتظارات يادگيری
انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند:
 سؤاالت کليدی جغرافيا را بيان کنند. سؤاالت کليدی جغرافيا را در قالب مثال توضيح دهند. گام های تحقيق در جغرافيا را بيان کنند. منظور هريک از گامهای تحقيق در جغرافيا را در قالب مثال توضيح دهند. روش مطالعة ميداني و کتابخانه ای را بررسي و مقايسه کنند. مسئله های مربوط به محيط زندگي خود را جهت تحقيق پيشنهاد کنند. در مورد يک مسئله ای که در محيط زندگي با آن مواجه هستند ،تحقيق کنند. به همياری و عضويت در گروه تحقيقي جهت انجام يک تحقيق محلي راغبباشند.
 ليستي از سؤاالتي که در محيط زندگي خود با آن مواجه هستند به کالسگزارش دهند.

مواد و وسايل مورد نياز
نمونه پژوهش های دانشآموزی ،نمونه پرسشنامه و سؤاالت مصاحبه جهت آشنايي دانشآموزان ،فيلم و
مجموعه تصاوير هوايي و ماهوارهای برای اين درس مناسب است.

آماده کنيد
اگر بتوانيد تعدادی پژوهش دانشآموزی به کالس بياوريد و آنها را در اختيار گروههای کالس قرار دهيد.
از دانشآموزان بخواهيد به مدت 5دقيقه ،پژوهش را بررسي کنند
اين کار زمينة خوبي برای آنها فراهم ميآورد.
از هر گروه بخواهيد ابتدا به فهرست پژوهش مراجعه کنند و مقدار فصلها و زيرمجموعه هريک از آنها را
مورد بررسي قرار دهند.
همچنين از گروهها بخواهيد چکيده پژوهش انجام شده را بخوانند و ليستي از موادی که در آن توضيح داده
شده است تهيه نمايند

آموزش دهيد
با توجه به اينکه دانشآ موزان يک پژوهش واقعي را ديده اند ميتوان تعيين کرد آمادة ورود به درس هستند .برای شروع
پيشزمينه هر تحقيق را سؤال معرفي کنيد .با طرح سؤاالت کليدی جغرافيا وارد بحث شويد.
سؤاالت کليدی جغرافيا را در تابلوی کالس بنويسيد و از دانش آموزان بخواهيد که يک مثال از محيط پيرامون خود بزنند.
تالش کنيد که تمام پاسخ های سؤاالت کليدی جغرافيا بر طبق يک مثال باشد .سپس از دانش آموزان بخواهيد به صفحه
8کتاب توجه کنند و با خواندن بريدة روزنامه به سؤاالت کليدی جغرافيا پاسخ دهند.
 توجه دانش آموزان را به سؤالي که حس کنجکاوی انسان را برمي انگيزد ،جلب کنيد و از آنها بپرسيد آياتاکنون شده استسؤالي درباره محيط اطراف خود داشتهايد که تمايل به فهميدن و پاسخ آن داشته باشيد؟
به بحث تحقيق در جغرافيا وارد شويد.
بايد هر گام با آرامش و ذکر مثالهای روشن و واضح بيان شود .با کمک دانش آموزان يک يا دو موضوع را تاانتهای گامها،
مورد توجه قرار دهيد.
نکته مهم اينکه تمام مثالها توسط دانش آموزان زده شود.
در گام سوم ضمن ارائه روشهای مطالعه و تحقيق در جغرافيا اين روشها را با هم مقايسه و جايگاه هر کدام را مشخص شود .در
اين مرحله ميتوانيد با نمايش تصاوير مختلف ،يکي از ابزارهای مهم مطالعات جغرافيايي را معرفي کنيد .نمونة پرسشنامه و
سؤاالت مصاحبه ميتواند ديد خوبي به دانشآموزان بدهد.
تمام گامهای انجام تحقيق را با کمک دانش آموزان به پايان برسانيد و خالصه آنها را بر روی تابلوی کالس بنويسيد  .برای اين
کار مي توانيد از يک دانش آموز کمک بگيريد.
پرسش و پاسخ حين ارائة مطالب روشن مي کند که دانش آموزان در چه موقعيتي نسبت به مطالب ارائه شده هستند.
سپس از دانش آموزان بخواهيد که صفحه 12کتاب را باز کنند و به صورت انفرادی جدول را پر نمايند .برای آنها زمان تعيين
کنيد و در پايان زمان از آنها بخواهيد که به صورت گروهي بر روی پاسخ های خود گفت وگو کنند.

به پايان ببريد
با توجه به تابلوی کالس که مراحل تحقيق بر روی آن ثبت شده است ،مطالب را
جمع بندی کنيد .بهتر است جمع بندی توسط دانش آموزان انجام شود و با چند
مثال مختلف به تعميق يادگيری کمک کنيد.
پيشنهاد مي شود در صورت تمايل دانش آموزان ،اين درس به عنوان يک واحد
يادگيری در طول سال تحصيلي مورد توجه قرار گيرد .تشکيل دو يا سه گروه در
کالس و تعيين يکي از موضوع های مورد توجه دانش آموزان به عنوان
کارتحقيقي ،مي تواند روح کار دسته جمعي را در آنها تقويت کند .انجام يک
پژوهش در طول سال و پيگيری مداوم آن وتالش برای رسيدن به پاسخ گروهي،
تأثير زيادی در آيندة اين دانش آموزان دارد.
البته پيگيری مداوم و علمي دبير راهنما نقش مهمي در انجام کار در طول سال
تحصيلي دارد.

محورهای عمدة ارزشيابي
با توجه به انتظارات يادگيری ،بيان سؤاالت کليدی با ذکر مثال ،مراحل روش تحقيق جغرافيا با
ذکر مصاديق و مثال ،روشهای مطالعه ميداني و کتابخانه ای و تعيين موضوعاتي که در قالب يک
پژوهش جای مي گيرد برای ارزشيابي مناسب است.

منابع
 آلدويچ ،فرانک ت .و جان ف .لونسبری ،درآمدی بر روشها و فنون ميداني در جغرافيا ،ترجمة بهلولعليجاني ،تهران :سمت،
 .اوانزا ،ک .م ،مقدمه ای بر روش تحقيق در علوم تربيتي ،ترجمة محمدعلي فرجاد ،تهران :الهام- ،
بالدريج ،ک .پ ،روش های مطالعه ،ترجمة علياکبر سيف ،چ ه ،تهران :رشد1370. ،
 تاجداری ،پرويز ،روشهای علمي تحقيق همراه با نظرية ارزشيابي ،اتا1369. ، حافظنيا ،محمدرضا ،مقدمه ای بر روش تحقيق در علوم انساني ،سمت1393. ، -محمدی ،حسين ،مقدمه ای بر روشهای تحقيق علمي در جغرافيا ،دانشگاه تهران. ،

خالصه درس يکم

در درس گذشته دانستيم که در محيط جغرافيايي ،اجزا و عوامل محيطي
در ارتباط با يکديگر ،عمل ميکنند؛
به همين دليل جغرافيدانان با به کارگيری ديد ترکيبي به مطالعه محيط
مي پردازند و به حل مسائل آن ،اقدام مي کنند؛ اماسؤال اين است
ابزارها و شيوه هايي که به جغرافي دانان کمک مي کند تا بررسي های
الزم را انجام داده و راه حل هايي مناسب پيشنهاد دهند چيست؟
آيا تاکنون به اين مسئله فکر کرده ايد؟ قبل از پاسخ به اين سؤال الزم
است که بدانيم در جغرافيا شش سؤال اساسي وجود دارد که جغرافيدان
در بررسي های خود با آن روبه روست.

6سوال اساسي
در جغرافيا

سؤاالت جغرافيا عبارت است از :کجا؟ چه
چيزی؟ چرا؟ چه موقع؟ چه کساني؟ چطور؟
-1کجا؟
-2چه چيزی؟
-3چرا؟
-4چه موقع؟
-5چه کساني؟
-6چطور؟

سواالت کليدی جغرافيا با توجه به دوتصوير درمورد ريزگردها
سؤال کجا ،با رکن اساسي جغرافيا يعني مکان وقوع پديده ها سروکار دارد.
اين اتفاق در کجا رخ داده است؟ (جنوب و غرب کشور(.
سؤال چه چيز ،بر ماهيت هر پديده يا مسئله ،داللت دارد؛ مثال :چه اتف اقي
رخ داده است؟ (وجود ريزگردهای بيش از حد مجاز در هوا).

سؤال چرا ،به علت وقوع پديده مي پردازد .چرا اين پديده به وجود آم ده
است؟ (تداوم خشکسالي در سال های اخير).

سؤال چه موقع ،بر روند زماني موضوعات مي پردازد .چه زماني اين پديده،
شدت مي يابد؟ (فصل گرم سال).
سؤال چه کسي يا چه کساني ،انسان و روابط متقابل او را با محيط ،مورد توج ه
قرار مي دهد .چه کساني يا کدام فعاليت ها و برنامه های انساني در اين پديده
اثر داشته است؟ (بي توجهي به تثبيت خاک(.

سؤال چطور ،به بررسي سير تکوين و تحول پديده مي پردازد .زمينه های به وجودآورنده اين پديده
چيست؟ (قطع درختان ،از بين رفتن درياچه ها ،باتالق ها ،واحه ها و…)

توفان عصريکشنبه 28تيرم اه  1394درکج ا
اتفاق افتاد؟

کن و سولقان

چه چيزی موجب شدتا20نفر درکن وس ولقان
کشته شوند؟

بارندگي وسيل وريزش کوه های سمت امام زاده داوود

چرا20نفردر کن و سولقان کشته شدند؟

وقوع توفان درکن و سولقان

چه وقت درکن و سولقان توفان اتفاق افت اده
است؟
چه کساني دروقوع توفان کشته شدند؟
چگونه و يا چطور توفان و سيل درکن و سولقان
رخ داد؟

عصرروزيکشنبه 28تيرماه 1394
شهرونداني که درمسير پل کيکا قرار گرفته بودند و دوکارگرچيني دراين حادث ه
کشته شدند.
براثربارندگي و سيل،مقداری از کوه های سمت امامزاده داود ريزش کرده ،تعدادی ازدرختان شکسته
شده و به همراه مقداری سنگ،حرکت کرده و درمسيرپل کيگاقرارگرفته و دراين مس يرتعدادی ازه م
وطنان جان خودراازدست داده اند.

وقوع سيل و توفان درجاده سولقان

شيوه پژوهش در جغرافيا

چه چيزی سبب
شدتا انسان نسبت
به ناشناخته ها
آگاهي و شناخت
پيدا کند؟

مراحل تحقيق
وپژوهش
درجغرافيا

حس کنجکاوی انسان درباره جهان و مسائل گوناگون آن سبب
تالش او برای کشف ناشناخته ها ،شده اس ت .ام روزه ب رای
پاسخگويي به نيازها و سؤاالتي که برای انسان به وج ود م ي
آيد روش های علمي مختلفي وجود دارد.
علم جغرافيا همانند ساير علوم برای رسيدن به پاسخ مس ائلي
که با آن روبه رو است به تحقيق و پژوهش مي پ ردازدو اي ن
مراحل را طي مي کند:

-1طرح سؤال و بيان مسئله
-2تدوين فرضيه
-3جمع آوری اطالعات
-4پردازش اطالعات
-5نتيجه گيری و ارائه پيشنهادها

نکات مهم درمورد طرح سوال و بيان مسئله
توسط پژوهشگرچيست؟

گام اول :طرح سؤال
و بيان مسئله

مثالي درمورد
طرح سوال و بيان
مسئله

-1پژوهشگر برای دست يابي به شناخت و آگاهي از مسئله ای ک ه در
ذهنش پديد آمده است ،ابتدا بايد مسئله خود را ب ه ص ورت واض ح و
روشن بيان کند.
 -2بهتر است صورت مسئله به شکل سؤالي ،نوشته ،و از عبارات خبری يا
جمالت کلي و نامعلوم جلوگيری شود.
-3در اين مرحله ،پژوهشگر از خود مي پرسد انجام اين پژوهش چ ه
اهميتي دارد؟
 -4نکته مورد توجه در اين مرحله اين است که پژوهشگر بايد پژوهش
ديگران را مورد بررسي قرار دهد؛ به عبارت ديگر ،مطالع ه س ابقه و
پيشينه مسئله و نتايج پژوهش ديگران ،مورد نياز پژوهشگر اس ت .او ب ا
اين کار نسبت به موضوع ،اطالعات بيشتری پيدا مي کن د و مهمت ر از
همه ،پي مي برد سؤالي که برايش پيش آمده قبال پاسخ داده شده است
يا خير.

گام دوم:
تدوين فرضيه

چرا فرضيه سازی يکي از
مراحل حساس پژوهش است؟

فرضيه ِ های پژوهشگر به چه
عوامي بستگي دارد؟

مثالي درمورد
تدوين فرضيه

زي را فرض يه ه ا در ه ر
پژوهش ،نق ش راهنم ا را
دارد و به فعاليتهايي جه ت
مي دهد ک ه ق رار اس ت
انجام شود.
پژوهشگر با توجه به مس ئله
خود ،پيشنهادها و خبرهای
اوليه را در چارچوب مسئله
پژوهش خود ارائه ميکند.

به ميزان دان ش ،تجربي ات و س وابق
پژوهشي در دسترس او بستگي دارد.

گام سوم :جمع آوری
اطالعات

الف) روش کتابخانه ای:
اين روش در تمامي پژوهش های علمي ،مورد استفاده قرار مي گي رد.
در برخي از آنها تمام تالش پژوهشگر در کتابخانه صورت مي گيرد و در
برخي ديگر ،بخشي از پژوهش در آنجا انجام مي شود.

مهم ترين
منابع
اطالعاتي
جغرافي دان
ب) روش ميداني:
پژوهشگر در اين روش برای گردآوری اطالعات ناگزير است به محيط
بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط و برقراری ارتباط مستقيم ب ا
مکان مورد مطالعه به گردآوری اطالعات بپردازد .در واق ع ،او باي د
ابزار سنجش و اطالعاتي خود را به ميدان ببرد .پرسشنامه ،مص احبه و
مشاهده ،از جمله ابزارهای گردآوری اطالعات ميداني است.

ِ

سالنامه آم اری اس تان
گلستان درسال 1393

تصويرماهواره ای ميدان آزادی تهران

نقشه شهرقم

رايان ه و ن رم افزاره ای
جغرافيايي

عکس هوايي از شهريزد

گام چهارم :پردازش اطالعات

پ ردازش
اطالع ات
چيست؟

پس از جمع آوری ،استخراج و طبق ه
بندی اطالعات ،مرحله پردازش يعني
حذف اطالعات غيرضروری و حفظ
اطالعات مرتبط با پژوهش و تجزيه و
تحليل اطالعات آغاز مي شود.

گام پنجم :نتيجه گيری و ارائه پيشنهادها

نتيجه گيری وارائ ه
پيشنهادات چگون ه
توس ط پژوهش گر
انجام مي شود؟

در مرحله آخر ،پژوهشگر ب ا تجزي ه و
تحليل اطالعات ،پاسخ مسئله پژوهش را
مي يابد .او ضمن ارائه داليل علم ي و
منطقي به تأييد يا رد فرضيه ي ا فرض يه
های خود مي پردازد.

در ص ورتي ک ه
فرض يه ي ک
پژوهشگر ردّ ش ود
د
را نباي
چ
دلسردشود؟

پژوهشگر نبايد دلسرد ش ود و پ ژوهش
خود را بيهوده پندارد ،زيرا اين پژوهش
به کساني که با اين سؤال مواجه شده اند
پاسخ مي ده د و از ط رح دوب اره آن
جلوگيری مي کند.

مثال

جرا درايران مشکل کم آبي وجوددارد؟
-1توسعه بي رويه کشاورزی و صنعت نقش دارد-2-عدم مديريت ويامديريت غلط من ابع آب توس ط
دولت نقش مهمي دارد-3افزايش جمعيت درنقاط مختلف کشورموثراست-4-مردم آب را ب ه ش دت
هدرمي دهند–4کاهش بارندگي و افزايش خشک سالي و....
جمع آوری اطالعات از طريق روش کتابخانه ای و ميداني
ازميان فرضيه های پيشنهادی ،عدم مديريت آب توسط دولت انتخاب مي شود چون نقش بيشتری دروقوع
مشکل کم آبي درکشوردارد دارد.

مشکل اصلي علت کم آبي درکشوربه دليل وجود مديريت ناصحيح من ابع آب کشورتوس ط
دولت است.
مانند احداث سدهای زياد و خش ک ک ردن روده ا واج رای ط رح ه ای انتق ال آب
درکشوروعدم توجه به برنامه های آمايش سرزمين وديگر عوامل  ،کشوررا با مشکل کم آبي
مواجه کرده است.

نمونه سوال

-1سواالت کليدی درجغرافيارانام ببريد.
-2سواالت چه چيزو چطور برچه چه موضوعاتي تاکي د م ي
کنند؟
-3مراحل تحقيق وپژوهش رادرجغرافيا به ترتيب نام ببريد.
-4پژوهشگردرطرح سوال و بيان مسئله بايد ب ه چ ه نک اتي
توجه نمايد؟
-5چرافرضيه سازی درپژوهش اهميت زيادی دارد؟
-6روش های جمع آوری اطالعات توسط جغرافي دان را نام
ببريد.
-7مهم ترين روش های ميداني را نام ببريد.
-8پردازش اطالعات چيست؟
-9اهميت فرضيه يا فرضيه های ردّ شده چيست؟

