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 چکیده

یادگیؼی و ةِتّد ىـحيؼ زؼیان  امالح و ،یآىّزق ُایٌظامُای یکی از ىِيحؼیً اونّیث

وپیكؼفث جکٍّنّژی وایساد  ةاقغ. ةا رقغیادگیؼٌغه ىی - یاددٍُغه ةازٌيایی ىحٍاؿب راةعۀ

 غٍّان ةَ انکحؼوٌیکی آىّزش ،ُای یادگیؼی ادؼةعف ىتحٍی ةؼ فٍاوری دیسیحالىّكػیث

ٌظؼان، ىغیؼان، اؿاجیغ و ىػهيان اصبكؼن ةیـث ویکو ىّرد جّزَ م غانب در پارادایيی

 ٌیؼوی جؼةیث ىِو وظیفۀ فؼٍُگیان کَ داٌكگاهدر ایً ىیان، ٌلف . اؿث كؼار گؼفحَ

 از اُيیث، دارد غِغه ةؼ را کكّر وپؼورش آىّزش ٌیاز ىّرد ىحعنل و ىاُؼ اٌـاٌی

 زىیٍۀغویً راُتؼد آىّزقی ىّدؼ در پژوُف ج ایً ُغف از اٌسام .ظّردار اؿثىيحازی ةؼ

-و زىیٍَ انکحؼوٌیکیادگیؼی چٍغ صـی ىتحٍی ةؼ اةؽار   ىضحّای جّنیغ کارةؼد و چگٌّگی 

ف»ۀ داٌف در غانب ىفِّم جّنیغ و اقاغ ،ؿازی جضلق زغؼافیا  آىّزش در «ىغیؼیث دٌا

 ىضحّای کحاب جّنیغ و ظؼاصی زِث کارةؼدی  ةّده و و کیفی پژوُف ةاقغ. ایًىی

 ActivInspire ، Power Point، Auto :از كتیم ُای ىعحهفافؽارماز ٌؼ ،انکحؼوٌیک

Play  ،Movie Maker،  جّنیغ َدُغ کىی  ٌكان ی جضلیق ُایافحَ .قغه اؿثاؿحفاده 

 جضنیهی پیكؼفث و یادگیؼی در زیادی دیؼجأ زغؼافیا درسدر  انکحؼوٌیکی ىضحّای

 اؿث. داقحَ داٌكسّیان
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 مقدمه

 كؼار دؿحؼس در ىػٍای ةَ غهيی ُای اٌغوظحَ ىغیؼیث یا داٌایی ىغیؼیث داٌف، ىغیؼیث

 در ٌیاز، ٍُگام ةَ کَ ای گٌَّ ةَ اؿث، غهيی ُای اٌغوظحَ و اظالغات ىٍغ ٌظام دادن

 ةا را ظّد روزىؼه کار ةحّاٌٍغ ُا آن جا گیؼٌغ كؼار ُـحٍغ، ُا آن ٌیازىٍغ کَ افؼادی اظحیار

 ىضحّای(.https://fa.wikaipedia.comدٍُغ) اٌسام ىؤدؼجؼ و ةیكحؼ ةازدُی

 درؿی ىضحّای از ةعف چٍغ یا یک آىّزش آن ُغف کَ اؿث ایىسيّغَ انکحؼوٌیکی

 از کغام ُؼ جّانىی انتحَ. ةاقغ مغاُا و ُافیهو ىحّن، جناویؼ، قاىم جّاٌغىی و ةاقغىی

 و گاٌَزغاةَ مّرت  را درؿی ىّضّع یک ةا ىؼجتط ُایاٌیيیكً یا و ىحّن یا ،جناویؼ

 ىفِّىی دارای انکحؼوٌیکی آورد. ىضحّای قيار ةَ آىّزقی ىضحّای یک جٍِایی ةَ

 اٌحلال و ىكاُغه كاةم رایاٌَ ظؼیق از کَ ىضحّایی ٌّع ُؼ ةَ کهی ةعّر و اؿث گـحؼده

 یک ةایغ اةحغا در انکحؼوٌیکی ىضحّای . یکقّدىی گفحَ انکحؼوٌیکی ىضحّای ةاقغ،

 یک ویژگی دوىیًو  ةؼؿاٌغ ُغف ةَ را ىا کَ ةاقغ، داقحَ ظّةی ظؼاصی انگّی

 جّنیغ از ُغف گاُی. اؿث ٌظؼ ىّرد ُغف ةَ ىا رؿاٌغن ظّب، انکحؼوٌیکی ىضحّای

 قّد یادگیؼی ةَ ىّفق ىعاظب اگؼ و اؿث گام ةَ گام یادگیؼی انکحؼوٌیکی ىضحّای

 (.https://pafcoerp.com)اؿث  قغه ىضلق قيا ُغف

 ىحعنل ىّرد ٌیاز و ىاُؼ اٌـاٌی ٌیؼوی جؼةیث ىِو فؼٍُگیان، وظیفۀ داٌكگاه

ةؼای  آىّزش کَ کٍغایساب ىی اىؼ ایً. دارد غِغه ةؼ آىّزش وپؼورش کكّر را

 ىغاوم مّرت ةَ ىحعنل ىػهوِ ةَ ىٍظّر جؼةیثِداٌكگاه فؼٍُگیان  درداٌكسّیان 

ارجلای داٌف و آىّزش   در ،ُاکاؿحی رفع ةا و كؼار گؼفحَ ةازٌگؼی ىّرد جّؿط اؿاجیغ

افؽارُای جعننی ةعنّص در زىیٍَ یادگیؼی انکحؼوٌیکی و ىضحّای انکحؼوٌیکی ٌؼم

 و غّاىم جادیؼ جضث آىّزش فؼآیٍغ .قّد کّقف دةیؼی زغؼافیاةؼای داٌكسّیان 

 ىٍاةع ،(ُیات غهيی وىغغّ) اؿحادان ،ىػهيان داٌكسّ دارد. ىحػغدی كؼار ىحغیؼُای

 و یادگیؼی ُای زغؼافیایی، اٌیيیكًآىّزقی ُایجکٍّنّژی رقغ ةَ رو ، روٌغیآىّزق

ُای ىٍعلی ةَ کارةؼد فٍاوری پاؿط درؿث و. ُـحٍغ غّاىم ایً زيهَ از انکحؼوٌیکی

)داٌكسّ  جکٍّنّژی فؼاگیؼان داٌف و ؿتب افؽایفٌّیً درغؼمَ آىّزش زغؼافیا، 

جّاٌيٍغ ةَ غٍّان ظؼوزی  ىػهيان( ظّاُغ قغ. از ظؼف دیگؼ داقحً یک ىػهو ىاُؼ و

آىّزان ظّاُغ ةّد، چؼا کَ ُؼ داٌكگاه فؼٍُگیان، ىّزب ةاال رفحً داٌف و آگاُی داٌف

دارد.  ؿؼوکار آىّزداٌف 250صغاكم ةا ؿاالٌَ داٌكسّ ىػهو ةػغ از فارغ انحضنیهی 
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 ةؼای جّاٌغىی انکحؼوٌیکیو جغریؾ  زيهَ یادگیؼی از ىعحهف ُایىِارت کـب

  .ؿازد ىیـؼ از داٌف راةِحؼ و کارآىغجؼ  اؿحفاده داٌكسّیان،

 اظالغات وریفٍا از گیؼیةِؼه ةا کَ دارد ٌیاز ایىغرؿَ کكّرةَ آىّزقی ٌظام اىؼوزه

 جسؼةَ ةؼای ٌّیٍی ُایفؼمث و کؼده فؼاُو را پیّؿحَ یادگیؼی اىکان ارجتاظات، و

 ةَ ٌَ وریافٍ ایً کَ ایگٌَّ ةَ  .دُغ كؼار افؼاد اظحیار در ،اظالغاجی زاىػَ در زٌغگی

 ایصؼفَ آىّزش و جػهیو ةؼای جّاٌيٍغؿازی زیؼؿاظث كانب در ةهکَ اةؽار، غٍّان

 ىضحّای از کَ ىػهياٌی (.12: 1391وُيکاران، پّرةٍاٌی رزتػهی)قّد ىضـّب

 ةیكحؼی جػاىم ظّد ُيکاران ةَ ٌـتث کٍٍغ،ىی اؿحفاده جغریؾ ةؼای انکحؼوٌیکی

 اؿاس ةؼ  ىغارس، ىػهيان غيهکؼد چگٌّگی از ىِيی ؿِو اىؼوزه دنیم، ُيیً ةَ. دارٌغ

 ُایوریفٍا و انکحؼوٌیکی ىضحّای از اؿحفاده در آٌان ُایكاةهیث و جّاٌيٍغی ىیؽان

 کَ قٌّغىی قٍاظٍَ افؼادی ةعف، ادؼ ىػهيان کَ ظّری ةَ. قّدىی ؿٍسیغه ٌّیً،

 دارا ظّد جغریؾ ُایشرو در را وریافٍ ٌّیً اةؽارُای از اؿحفاده جّاٌایی و مالصیث

 (.1391 قؼیفی،) ةاقٍغ

 ُاییآىّزش اٌّاع ةَ و وضع کؼد 1کؼاس ةار اونیً را انکحؼوٌیکی یادگیؼی امعالح

 2ىایؼ. کٍٍغىی اؿحفاده یادگیؼیةؼای  ایٍحؼاٌث و ُای ایٍحؼٌثوریافٍ از کَ دارد اقاره

 یادگیؼی را آن و پؼداظحَ  اؿث انکحؼوٌیکی یادگیؼی از ىفِّىی جػؼیف ( ة2005َ)

 و گـحؼش در ،یادگیؼی -یاددُی یٍغآفؼ در ضيً جضّل کَ داٌغىی ُّقيٍغی و فػال

 ىضّری و ٌلف اؿاؿی ارجتاظات و اظالغات فٍآوری فؼٍُگ ؿاظحً و پایغار جػيیق

کَ  اؿث ىضّر یادگیؼٌغه ىغل یک انکحؼوٌیکی یادگیؼی(.1386)آجكک،  داقث ظّاُغ

-ىی کيک قعنی ؿؼغث ةا و ىعهّب زىان در اظالغات یافحً ةؼای را یادگیؼٌغگان

 انکحؼوٌیکی یادگیؼی ،2009وُيکاران،  3قً(.  از ٌظؼ 20: 1392ٌژاد، کٍغ)غهی

: زيهَ از دُغىی پّقف را یٍغُافؼآ و ازکارةؼدُا وؿیػی ىسيّغۀ کَ اؿث امعالصی

 ُيکاریو  ىسازی ُایکالس رایاٌَ، ةؼ ىتحٍی یادگیؼی وب، ةؼىتحٍی  یادگیؼی

 جنّیؼ، و مغا اکـحؼاٌث، یا ایٍحؼاٌث ایٍحؼٌث، ظؼیق از ىضحّا ارائَ قاىم آن دیسیحانی

 ُؼ جّاٌغ ةؼایىی انکحؼوٌیکی یادگیؼی. غیؼه و ُادی رمؿی جػاىهی،ُای جهّیؽیّن

 ةکار گؼدد،ىی جـِیم جتادنی افؽارُایوؿیهَ ٌؼم ةَ یا انکحؼوٌیکی ظّرَ ة کَ یادگیؼی

                                                             
1 - Kerass 

2 -Mayer 

3 - Shen 
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ای فؽایٍغه جٍّع ةا راُتؼد یک ةَ غٍّان انکحؼوٌیکی یادگیؼی (.2009، 1رود)ؿیيپـّن

 ظاٌَ و کار ىضم ؿعّح، درجيام آىّزقی ىؼاکؽ زيهَ از ىعحهف ُایصّزه در کارةؼد از

 و یادگیؼی ىغل جػاىم، ٌّع ىضحّا، جکٍّنّژی،(. 2012ُیـیً، ) اؿث قغه قٍاظحَ

 اؿث ؿٍحی و انکحؼوٌیکی یادگیؼی ىضیط ةیً واضش جفاوت پٍر ،کٍحؼل یادگیؼی

 و کَ ظالكیث اؿث ایً انکحؼوٌیکی یادگیؼی ُایویژگی زيهَ از .(2010جٍیـّن، )

 را ازحياع افؼاد و یادگیؼٌغگان ؿایؼ ةا اظالغات جتادل اىکان و کؼده جكّیق را ٌّآوری

 در آىّزشاز ىؼاجب ةَ آىّزش ٌضّة .(1387)ىضيّدی وُيکاران،  کؼد ظّاُغ فؼاُو

 کیفیث ای،چٍغرؿاٌَ ىضیط در ارائَ دروس اىکان و اؿث جؼزػاب ؿٍحی ُایکالس

و  ىـحلم جفکؼ ةا یادگیؼٌغگان(. 1388)کیا،  دُغىی افؽایفزغی  ظّر ةَ را ىضحّا

 کارگیؼیة ىّزب فضای صاکو و گیؼٌغىی کار ةَ را ظّد جّاٌيٍغی ظالكیث اةؼاز

 ظّر ةَ و گؼددىی پؼورش و آىّزش جلّیث اونیا ةؼای و ىػهيان ىؼةیان، ُایجّاٌيٍغی

 قّدىی در ىسيّغَ رغتث و اٌگیؽه ایساد ةاغخ و یادگیؼی ىكّق ىضیط آىّزقی، کهی

 ةؼكؼار ارجتاط یادگیؼٌغگان ةا ایيیم ظؼیق از جّاٌٍغىی یاددٍُغگان .(1390)ىضيّدی، 

 ىـؤوالن آىّزقی ةا ایيیم ظؼیق از راصحیَ ة جّاٌٍغىی ٌیؽ ایً، وانغیً ةؼ غالوه. کٍٍغ

 کهیغ یک نيؾ ةا را قانجضنیهی فؼزٌغان پیكؼفث یٍغآفؼ و کٍٍغ ةؼكؼار ارجتاط

 . کٍٍغ دٌتال را افحغىی اجفاق درس کالس روزاٌَ در کَ آٌچَ و پیگیؼی

 ایً ىغیؼان ةَدارد.  را ىحػغدی آىّزقی ُایروش ارائَ جّاٌایی یادگیؼی انکحؼوٌیکی

 و کٍٍغ ؿازگار یادگیؼٌغگان ٌیازُای ىعحهف ةا را آىّزش ارائَ کَ دُغىی را اىکان

افؽایف اٌػعاف ( 2009 ،2ٍُهی. )دٍُغ ارائَ زىان یک در را آىّزقی ةیكحؼی ُایدوره

 پػیؼیاٌػعاف و اٌعتاق ( و2010 ،3جٍیـّن) یادگیؼی فؼایٍغ دؿحؼؿی در پػیؼی

 لّاماز  آىّزقی ىضحّی ةا یادگیؼٌغگان جػاىم و انکحؼوٌیکی، دؿحؼؿی آىّزش ؿیـحو

 انکحؼوٌیکی آىّزش یک ىضیط در یادگیؼی جسؼةیات و ٌحایر ةِتّد ةؼای اؿاؿی

 یادگیؼی انکحؼوٌیکی، صّزة در قغه اٌسام ُایپژوُف زىیٍَ در .(2013اؿث)ادیـٍا، 

 صّزه ظاص گؼدُيایی ؿاالٌَ چٍغیً. اؿث داقحَ چكيگیؼجؼی رقغ روٌغ ایً

 انيههیةیً و ىهی ُایکٍفؼاٌؾ: زيهَ از قّدىی ایؼان ةؼگؽار در انکحؼوٌیکی یادگیؼی

                                                             

1 - Simpson 

2 - Henley 

3 - Tennyson 
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 آىّزش یادگیؼی و انيههیةیً و ىهی کٍفؼاٌؾ ایؼان، انکحؼوٌیکی و آىّزش یادگیؼی

 داٌكگاه انکحؼوٌیکی، کّدك ىغارس ُّقيٍغ، ُيایف پؽقکی، آىّزش در انکحؼوٌیکی

 ایٍِا، کيحؼ ةؼ غالوه. ارجتاظات و اظالغات فٍاوری ةا ارجتاط ُایی درىّضّع و ىسازی

 امهی ىضّرُای از یکی کَ قّدةؼگؽار ىی کاىپیّجؼ غهّم یا آىّزش صّزه در گؼدُيایی

و  ُاُيایف در قغه ارائَ ُایپژوُف ةؼ غالوه. انکحؼوٌیکی ٌتاقغ یادگیؼی آن،

 درٌیؽ زیادی  ُایپژوُف ؿاالٌَ دؿحاوردُای ایؼان، در انيههیةیً و ىهی ُایکٍفؼاٌؾ

 (1392ىعتؼیان) ىعانػَ در  (.21: 1392 ٌژاد،غهی) رؿغىی چاپ ةَ ىػحتؼ ٌكؼیات

ةؼای  اؿحاٌغارد آىّزقی( افؽارانکحؼوٌیکی)ٌؼم ىضحّای جّنیغ ىػیارُای و امّل درةاره

 افؽارانکحؼوٌیکی)ٌؼم ىضحّای جّنیغ و جِیَ یٍغآفؼ کَ ةّد ایً ةیاٌگؼُا یافحَ ،ىػهيان

 ةَ جّزَ ةا و ةكٍاؿیو را جّنیغ ىضحّا افؽارُایٌؼم ةایغ اةحغا ای(رؿاٌَ چٍغ آىّزقی

 کٍیو، جٍظیو و جػییً را اٌحظارىان ىّرد اُغاف افؽار،ٌؼم ىعاظتان ؿٍی ُایویژگی

 .ىٍحكؼ کٍیو و ؿاظحَ را ٌظؼ ىّرد افؽارٌؼم آىّزقی ظؼاصی امّل رغایث ؿپؾ ةا

 دكیق ىضحّایی ةحّان جا کؼد غيم زده قحاب ٌتایغ ىضحّا جّنیغ و ظؼاصی یٍغآفؼ در 

 جضث ایىعانػَ ( در1393ؿال ) در ُيکاران و ةػرافكان .کؼد جّنیغ و ظؼاصی ؿانو و

 ةؼ آىّزقی( ُایانکحؼوٌیکی)چٍغ رؿاٌَ ىضحّای ظؼیق از آىّزش ادؼ ةؼرؿی غٍّان

 ٌحیسَ ایً ةَ ،قٍّایی دیغه آؿیب دظحؼ آىّزانداٌف قكو پایَ غهّم درس یادگیؼی

-داٌف غهّم درس یادگیؼی ةِتّد در آىّزقی ُایچٍغرؿاٌَ ةکارگیؼی کَ رؿیغٌغ

 ىػهيان ( درةاره2014) نیّ ىعانػَ در .اؿث ةّده ىّدؼ قٍّایی دیغه آؿیب آىّزان

 آىّزقی ظؼاصی کَ ةّد ایً ةیاٌگؼ فٍآوری، ةا رقغ صال پیكؼو در ةّىی دیسیحانی

ٌیازُای  اؿاس ةؼ آىّزش اٌعتاق و جّؿػَ ؿیـحياجیک، ریؽیظؼح ةؼای چارچّةی

 آىّزقی، ظؼاصی یٍغفؼآ ظؼیق از. ؿازدىی فؼاُو را آىّزش ىضحّای و یادگیؼٌغگان

 کٍٍغ،ىی جؼؿیو را درس ُغف کٍٍغ،ارزیاةی ىی را یادگیؼٌغگان ٌیازُای ىػهيان

 .آورٌغىی غيم ةَ ارزقیاةی و کٍٍغىی ظؼاصی را آىّزقی ىضحّای

 آن، ظؼیق از کَ آوردىی وزّد ةَ را ؿاظحاری یا و چارچّب انکحؼوٌیکی ىضحّای 

 ایً از اؿحفاده ةا جّاٌٍغ،ىی ىػهيان و آىّزانو داٌف یافحَ ارجلا پؼورش و آىّزش کیفیث

 و دٍُغ را افؽایف ظّد یادگیؼی و اٌگیؽه دؿث یاةٍغ؛ وؿیػی یادگیؼی ىٍاةع ةَ فٍآوری

 انکحؼوٌیکی ىضحّای از اؿحفاده. دٍُغ كؼار اؿحفاده ىّرد را یادگیؼی ُای، ىعحهفقکم

 ایساد و داٌف جّؿػَ در آن جأدیؼ ٌلف و اؿث درس ُایدر کالس جغییؼ غّاىم از یکی
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 وزّد ازياع ایً. اٌکارٌاپػیؼ اؿث اىؼی صاضؼ غنؼ در یادگیؼی اىؼ در جـؼیع و جـِیم

 دُغىی افؽایف را یادگیؼی و جغریؾ انکحؼوٌیکی،کیفیث ىضحّای از اؿحفاده کَ دارد

 کَ دادٌغ ( ٌكان1393) ؿال در ُيکاران و یغانهِی .(3: 1397ىضيغٌژاد ویياٌی، )

 اةحغایی پایَ ؿّم آىّزانداٌف غهّم درس یادگیؼی ىیؽان ةؼ انکحؼوٌیکی، آىّزش روش

 زا(، جأدیؼگػار ُيَ )ٌیؼو، ازـام(،  ىكاُغه و آب(، )ٌّر و ىا )زٌغگی ُایةعف در

 .اؿث

 آن، ظؼیق از کَ آوردىی وزّد ةَ را ؿاظحاری یا و چارچّب انکحؼوٌیکی ىضحّای

 ایً از اؿحفاده ةا جّاٌٍغ،ىی ىػهيان و آىّزانوداٌف یافحَ ارجلا پؼورش و آىّزش کیفیث

 و دٍُغ را افؽایف ظّد یادگیؼی و اٌگیؽه یاةٍغ؛ دؿث وؿیػی یادگیؼی ىٍاةع ةَ وریفٍا

 انکحؼوٌیکی ىضحّای از اؿحفاده. دٍُغ كؼار اؿحفاده ىّرد را یادگیؼی ىعحهف ُایقکم

 ایساد و داٌف جّؿػَ در آن جأدیؼ و اؿث درس ُایدر کالس جغییؼ غّاىم از یکی

از  ةـیاری. اٌکارٌاپػیؼ اؿث اىؼی صاضؼ غنؼ در یادگیؼی اىؼ در جـؼیع و جـِیم

 ىفاُیو اٌحلال ةؼای را کافی كغرت و ُـحٍغ کٍغ و ٌاکارآىغ ؿٍحی آىّزقی ُایروش

 اظحیار در ٌّیً ُایوریافٍ کَ یاةؽار از الزم اؿث ةٍاةؼایً ٌغارن، فؼاگیؼان ةَ زغیغ

 ىضحّای رایاٌَ و از اؿحفاده. گؼدد اؿحفاده اصـً ٌضّ ةَ زىیٍَ ایً در ىی دٍُغ، كؼار

 ةؼای آىّزانداٌف ٌیاز ةَ پاؿط و ىػهيان آىّزقی ىِارت جلّیث ةَ جّاٌغىی انکحؼوٌیکی

 در ظالكیث ةؼای زغیغ ُایزىیٍَ ایساد ةَ ٌِایث در و پؼورقی آىّزقی و ُایفػانیث

   (.3: 1397 یياٌی،ةؼ و ىضيغٌژاد)ىٍسؼ قّد  آىّزقی ُایفػانیث

 ىّرد در انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ ،غٍّان ةا ظّد ىلانَ در( 1390 روقً،یّؿفی)

 جّنیغ ةا و ٌيّده اقاره انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ در افؽارُاٌؼم جّاٌيٍغی ةَ نؼزه،زىیً

 نؼزهزىیً ىعانب Active inspire افؽارٌؼم از اؿحفاده ةا انکحؼوٌیکی افؽارىضحّایٌؼم

 ىعحهف اىّاج نؼزه، زىیً ؿعضی ىؼکؽ نؼزه، زىیً کاٌّن) ُااٌیيیكً ةکارگیؼی  ةا را

-زىیً از ىعحهف ُایفیهو ؿٌّاىی، فیهو)آىّزقی ُایوکهیپ...( و نؼزهزىیً از صامم

 زػاب و آؿان ةـیار ىحؼّةی ةؼای  را نؼزهزىیً جفِیو ،(وایؼان زِان ىعحهف ُاینؼزه

 .اؿث ٌيّده

 ُاکُّـحان انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ غٍّان: ةاای ىلانَ در( 1390 روقً،یّؿفی)

 ىضحّای درجّنیغ Active inspireافؽارٌؼم ىػؼفی ضيً اٌغ،وزّدآىغه ةَ چگٌَّ

 ٌيّده اقاره درؿی ُایکحاب یزایگؽیٍ در افؽار ٌؼم ایً ُایجّاٌيٍغیةَ  انکحؼوٌیکی،
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 اٌیيیكً جناویؼ، ُا،ٌلكَ ،Pdf مّرت ةَ کحاب ىحً کم آوردن جایپ، در آن كاةهیث و

 گػاری اقحؼاك ةَ و ذظیؼه و مغا ضتط و فیهيتؼداری درس، ةا ىؼجتط ُایفیهو و

 ةَ زا و اقحلاق ىّرد در ىعحهفی ُایاٌیيیكً  و را ةؼقيؼده قغه جغریؾ ىّضّغات

 نیحّؿفؼی، مفضات صؼکات اٌّاع قٍاؿی،زىیً ىعحهف ُایدوران در ُاكاره زایی

 ایمفضَ جکحٌّیک آىّزش و جّنیغ را... و Riftریفث ،Supduction ؿاةغاکكً پغیغه

. ٌيّد ظؼاصی انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ مّرت ةَ را ُاکُّـحان جكکیم یٌضّه و

جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی درس ژئّىّرفّنّژی »ىلانۀ دیگؼی در ایً صّزه ةا غٍّان 

( در چِارىیً 1391روقً، )یّؿفیاؿث کَ « ؿاظحياٌی، صؼکات زىیً ؿاظث

ُيایف غهيی ؿؼاؿؼی داٌكسّیی زغؼافیا کَ جّؿط اٌسيً غهيی داٌكسّیی داٌكکغه 

 ةاّای انکحؼوٌیک ارائَ ٌيّده اؿث. ةَ مّرت ىضح ،زغؼافیای داٌكگاه جِؼان ةؼگؽارقغ

 انکحؼوٌیک ىضحّای جّنیغاتادؼ و ٌلف جضلیق ایً در قغه، اقاره ىّارد ةَ جّزَ

 در (ىؼجتط ةا ىّضّع  ُؼدرس ُای آىّزقیاٌیيیكً وکهیپجّضیضات کحاب ُيؼاه ةا )

 گؼفحَ كؼار ةؼرؿی ىّردةؼای داٌكسّیان ی جفِیو ىّضّغات زغؼافیای و زغؼافیا آىّزش

 .اؿث

 تحقیق روش

 گؼفحَ كؼار ىعانػَ زغؼافیا ىّرد آىّزش در انکحؼوٌیک ىضحّای جّنیغ جضلیق ایً در

جّنیغ ىضحّای زىیٍَ  درو  کارةؼدی ُغف پژوُفاؿث و روش پژوُف کیفی اؿث. 

و جّنیغ کحاب ىضحّای زِث ظؼاصی اةؽارکار ةاقغ. ىی «کحاب انکحؼوٌیک»انکحؼوٌیک

جّنیغ  ُایی ازٌيٌَّاةحغا،  اؿحفاده قغه اؿث.ActivInspire افؽارٌؼمانکحؼوٌیک از 

ىضحّای انکحؼوٌیک ةؼای داٌكسّیان رقحَ زغؼافیا در ىلعع کارقٍاؿی، کارقٍاؿی 

ث. ىؼاصم حفاده و ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفُای ضيً ظغىث ىّرد اؿىغرس کالس ارقغ و

ُای آىّزقی، اؿاس ؿؼفنم ةؼاةحغا جّنیغ کحاب انکحؼوٌیکی ةغیً مّرت ةّد کَ 

)ٌّقحاری، جنّیؼی، اٌیيیكً و .....( جغویً  ُای ىعحهفكانب فایم ىضحّای یادگیؼی در

  .(1)قکمگؼدیغ
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 ُاگیؼی کّهقکم ی: کحاب انکحؼوٌیک زىیً نؼزه و ٌضّه1 قکم

 انکحؼوٌیک ىضحّای جّنیغ ةَ اكغام زغؼافیا آىّزش کیفی ادؼةعكی و ةِحؼ جغریؾ ةؼای

 جّنیغ ظغىث ضيً کالس ةَ ویژه ،کارةؼدی ظغىث ضيً ُایکالس ةؼگؽاریو. یٌيّد

 ةا انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ. داقث ىا ةؼای زیادی ةـیار کيک انکحؼوٌیک ىضحّای

 و Power Point، Auto Play ُياٌٍغ ىعحهف افؽارُایٌؼم از اؿحفاده

ActivInspire ىعحهف ىّضّغات جفِیو و آىّزش اةؽارُای جؼیًازىِو یکی 

 داقحَ زغؼافیا درس فؼاگیؼان ةیً در را ةارزی ٌلف قّدکَىی ىضـّب زغؼافیایی

 انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ در کَ ةاقغىی ActivInspire افؽارُاٌؼم ایً از یکی. اؿث

 درؿی ُایکحاب ىٍاؿتی ةؼای زایگؽیً جّاٌغىی و اؿث ةؼظّردار ةاالیی ةـیار جّان از

 ىعانب نیٍک ،Pdf مّرت ةَ کحاب ىحً کم آوردن جایپ، كاةهیث افؽارٌؼم ایً. گؼدد

 انٍِارات،وٌنف ىغارات ٌيایف زغؼافیایی، کؼه ُياٌٍغ ىعحهف ُایقکم رؿو درؿی،

 ىّضّغات ةا ىؼجتط ُایفیهو اٌیيیكً، جناویؼ، ُا،ٌلكَ( Profile)ٌیيؼخ رؿو
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 ارائَ و اٌحلال کَرا دارد ( انکحؼوٌیکی ةؼد وایث) ُّقيٍغ جعحَ ةَ اجنال زغؼافیایی،

 كاةهیث ُيچٍیً .ؿازدىی ىيکً زىان، کيحؼیً در و کیفیث ةِحؼیً ةا را ىعانب

در روش ؿٍحی، جغریؾ  .ةاقغىی دارا را داٌكسّیان ةَ وارائَ جغریؾ ٍُگام فیهيتؼداری

اغهب ىغرؿان  در کَ ىكکالجی از یکیگیؼد و ةؼد مّرت ىیوایث ؿیاه یا ةؼ روی جعحَ

 ىّضّغات از ةػضی فِيیةغ ٌّغ،قىّازَ ىی آن ةا زغؼافیا  دروس جغریؾدر 

 plate)ایمفضَ جکحٌّیک ةضخ در ىذال غٍّان ةَ. اؿثداٌكسّیان  زغؼافیایی جّؿط

tectonic) پیغایف  ُا،كاره زایی زاةَ ضيً امم ایً کَ ایوركَ ؿاظثزىیً یا

 مفضات صؼکات اٌّاع ُياٌٍغ، ىعحهفی ىتاصخ دُغ،ىی یشضجّ ٌیؽ را کُّـحان

 ةَ ٌـتث ُاوركَ صؼکثَاقکال  نیحّؿفؼی، مفضات غاىم صؼکث ةِو، ٌـتث نیحّؿفؼی

ىّرد ةضخ و ةؼرؿی كؼار  دیگؼ ىعحهف ىّضّغات و ُاکُّـحانچگٌّگی جكکیم  ،ُو

 مفضات صؼکاتىعحهف  ُایقکم ،ؿیاه جعحَ روی جغریؾ ةؼایىً  .گیؼدىی

 جؼؿیو را ُاکّه جكکیمو  (Subduction) فؼوراٌف، پغیغه و،ُ ةَ ٌـتث نیحّؿفؼی

 جناویؼ از ایً ةؼ غالوه .کؼدمىی ةیان قغه ذکؼ ىعانب ىّرد در جّضیضاجی و کؼدمىی

 در زهـَ یادگیؼی، ىیؽان ةؼآورد زِث کالس .کؼدمىی اؿحفاده جغریؾ زِث کحاب

یادگیؼی  در ،جػغادی از داٌكسّیان کَ قغم ىحّزَ و کؼدمىی ىعؼح را ؿؤاالجی ةػغ

-کر ىـأنَ ةؼوز دالیمرؿیغ ىی ٌظؼ ةَ. دارٌغ ىكکم كتم زهـَ قغه جغریؾ ىعانب

 آٌِا ةؼای را درؿی ىعانب جفِیو کَ ةّد کحاب جناویؼ ییآکار غغم فِيی داٌكسّیان

 را زغیغی درس ظؼح ،ىّضّغات درؿی جفِیو ىـئهَ و ایً صم ةؼای. ةّد کؼده ىكکم

 درس ىتاصخ کَ ویکؼد ظؼاصی )کحاب انکحؼوٌیکی( انکحؼوٌیک یىضحّا انب جّنیغكدر 

 ةضخ درىؼجتط ةا درس ةّد. ةَ غٍّان ىذال  زغؼافیایی ُایفیهو و اٌیيیكً ُيؼاه ةا

 قاىم  را ؿاظحياٌی ژئّىّرفّنّژی درس انکحؼوٌیکی کحاب ؿاظحياٌی، ژئّىّرفّنّژی

 ةَ ىؼةّط جناویؼ درس، ىحً جّضیضات ،یدرؿ ىّضّغات نیٍک فػال ىعانب، فِؼؿث

کَ در صیً کؼدیو  ظؼاصی را آىّزقی ُایکهیپدرس و  ُایاٌیيیكً درس، ىّضّع

ُای آىّزش( زِث جفِیو ةِحؼ )ىحً، جناویؼ، اٌیيیكً و کهیپ جغریؾ، جيام ىعانب

 (.2قکم) قغق ةَ داٌكسّیان آىّزش داده ىیّىّضّغات ف
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 درس ژئّىّرفّنّژی ؿاظحياٌی، ىتضخ صؼکات زىیً ؿاظثکحاب انکحؼوٌیکی : 2 قکم

 ىعحهف ُایدرس جفِیو ةِحؼ زِث فّق، افؽارٌؼم فؼاوان ُایجّاٌيٍغی ةَ جّزَ ةا

 (،Earthquakeنؼزه)زىیً (Plate tectonic)ایمفضَ جکحٌّیک ُياٌٍغ زغؼافیایی

 فكان،نغؽش، آجف زىیً نکاٌیـو،وُ ُا،کاٌی ُا،گـم ،ُاؿاظث، رودظاٌَصؼکات زىیً

 جغریؾ ظؼیق ایً از و قغ جِیَ انکحؼوٌیکی ىضحّای ،.....  اجيـفؼ، اٌّاع صؼکات زىیً و

صؼکات زىیً  ، درةارهدر ىتضخ ژئّىّرفّنّژی ؿاظحياٌیو  كؼار گؼفث ؿازىاٌغُیىّرد 

، نؼزه، در ىّرد اٌّاع صؼکات زىیًةضخ صؼکات زىیً، پغیغه ظتیػی زىیً ؿاظث، در

 در اٌسام قغ. انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ فٌغاهآىغ وزّدَ ة چگٌَّ ُاکُّـحان درس

 آورده قغ قٍاؿی زىیً ىعحهف ُایدوران در ُاكاره پؼاکٍغگی از جناویؼی فلط کحاب

در جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیک  نػا ةّد، ىكکمةؼای داٌكسّیان  جفِیو آن کَ (3)قکم

 و ُاكاره اقحلاق ةا ىؼجتط ىعحهف ُایفیهو و ُااٌیيیكً جناویؼکحاب، و ىحً ةؼ غالوه
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 چگٌّگی و ُاكاره زاةسایی یٌضّه جا قغ ةارگػاریظؼاصی و  ُاکّه جكکیم چگٌّگی

 زؼیان یا کٍّکـیٌّی ُياٌٍغپغیغه و ىّاردی زغؼافیایی ُایپغیغه جكکیم

 ةَ(6و  4قکم( )Rift Valley)ایكاره قکافث( 4قکم( )Convection)َُيؼَفث

 گؼدد. ىكاُغه ىضحّای انکحؼوٌیکی مّرت

 
 (ژوراؿیک اةحغای) كتم ؿال ىیهیّن 200 و صاضؼ غِغ در ُاكاره ىّكػیث: 3 قکم

 

 
 Rift ایكاره قکافث و Convecton کٍّکـیٌّی پغیغه: 4 قکم

 مفضَ یک ةؼظّرد اگؼ ( ک5َ)قکم (Subduction)ؿاةغاکكً  یا پغیغه فؼوراٌف

 دررا ( ُاکّه)اٌفساری ٌّع از ُاییفكان آجف ،اكیاٌّؿی ةاقغ ایمفضَ یک اة ایكاره
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 فؼوراٌف پغیغه کٍٍغ، ُو ةؼظّرد ةَ اكیاٌّؿی یوركَ دو وكحی یا قّد،ىی ةاغخ ُاكاره

 كّس ظكکی، جكکیم روی در ٌَ دریاؿث ةـحؼ در ُافكان آجف ىضم و قّدىی ایساد

 قّدىی ىكاُغه اكیاٌّؿی مفضَ دو ایً ةؼظّرد ىضم در اكیاٌّؿی ُایگّدال و زؽایؼ

 گّقحَ داظم ةَ یکُیچ  کٍٍغ، ةؼظّرد ُو ةَ ایكاره وركَ دو کَ ٍُگاىی(، 5)قکم

 اؿث کّه ایساد ةؼظّرد، چٍیً یٌحیسَو  اؿث، کو ُؼدو ُؼ چگانی زیؼا رود،ٌيی فؼو

؛ ةاقغىی آؿیا یكاره ةَ غؼةـحان یوركَ ةؼظّرد صامم زاگؼس ُایکّهو  (7 قکم)

 ُایی از ایً جّنیغات اؿث. ٌيٌَّ

 
 واكیاٌّؿی ایكاره مفضَ دو و ؿیّاكیاٌ مفضَ دو فؼوراٌف پغیغه: 5 قکم
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 ؿؼخ ودریای اظهؾ اكیاٌّس قکافث :6 قکم

 اؿث قغه جكکیم ُیيانیا ُایکّه آؿیا كاره ةَ ٍُغ مفضَةؼظّرد  ىضم در ایٍکَ، یا

 از جغریؾ زىان در و جِیَ انکحؼوٌیک کحاب مّرت ةَ را ىعانب ی ایًُيَ(. 7 قکم)

 .کؼدیو اؿحفاده آن
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 ُیيانیا کّه رقحَ جكکیم چگٌّگی: 7 قکم

روز، اظحالف  آن قاىم پیغایف قب و ٌحایر وضػی و زىیً، صؼکث در ىّرد صؼکات

ٌحایر  ؿاغث ةیً ٌلاط ىعحهف کؼه زىیً و اٌضؼاف ازـام ىحضؼك، صؼکث اٌحلانی و

 اری قغػفیهو ةارگ ةَ مّرت ىحً، جناویؼ، اٌیيیكً و ٌیؽ،اٌلالةیً  و آن، اغحغانیً

 (.8)قکم

 
 اٌیيیكً اغحغال پائیؽی واٌلالب جاةـحاٌی :8 قکم

ؿازی صؼکث اٌحلانی ؿیارات ىٍظّىَ قيـی ةَ دور ظّرقیغ، چؼا زىان اٌیيیكً قتیَ

-ؿاغث ىی 6روز و  365ؿیاره زىیً  روز و 88 صؼکث اٌحلانی ؿیاره غعارد

ؿپؾ  وكاٌّن ؿّم کپهؼ را ةیان  ،درسةِحؼ زِث جفِیو جِیَ قغ و  (9ةاقغ)قکم

 Landدر ىّرد زىیً نغؽش )قغ. ُای آىّزقی ةؼای داٌكسّیان ارائَ اٌیيیكً و کهیپ

Slid ) جّان زىیً نغؽش را ةَ مّرت ىحً جّضیش داد، جناویؼ ىؼةّط ةَ زىیً ىیٌیؽ

هو ىؼجتط ةا زىیً نغؽش را ةَ مّرت کحاب جّنیغ فی ُا وکهیپ ونغؽش و اٌیيیكً

 (.9)قکم ىضحّای انکحؼوٌیک ظؼاصی کؼد
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ؿازی صؼکث ؿیارات ىٍظّىَ قيـی و کحاب انکحؼوٌیک زىیً : اٌیيیكً قتی9َ قکم

 Lan Slidنغؽش

کكّر ىا ةؼ روی کيؼةٍغ زىیً نؼزه واكع  ، ةا جّزَ ةَ ایٍکَدر ىتضخ ىعاظؼات ظتیػی

ةا ُیسان ظامی ىعانب زىیً نؼزه را  ةاقغ وداٌكسّیان ةـیار زػاب ىیةؼای ه و قغ

ؼای داٌكسّیان ةیان کؼد و ُای ایؼان ةُایی از زىیً نؼزهدرسجّان کٍٍغ،ىیدٌتال ىی

ةغون قٍاژ و....... کَ  ُای ةا ىنانش ةٍایی وُای ظكحی، ؿازهُا، ؿازهرفحار اٌّاع  ؿازه

 (.10ؼای داٌكسّیان جكؼیش کؼد)قکمةرا قٌّغ درمغ جعؼیب ىی 100
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 ُا در پغیغه ظتیػی زىیً نؼزهةؼرؿی رفحار ؿازه: 10 قکم

ُایی کَ ةا ىكعنات فٍی مضیش در ىلاةم جّان ةَ ؿازهىیُيچٍیً ةا ایً كاةهیث 

 (.11)قکم اٌغ اقاره کؼدزىیً نؼزه ؿانو ىاٌغه

 جکاىم زِث در ظتیػی ُایپغیغه جؼیًؿاده از یکی ٌیؽ زىیً نؼزه ُؼ چٍغ پؾ

 ظتیػی ةالی زىیً نؼزه را  واكع ةَ ىا ُيَکٍیو، ىی زٌغگی آن روی ةؼ کَ اؿث زىیٍی

 رغایث غغم غیؼامّنی، ؿازُای و ؿاظث ةا کَ ُـحیو ىا ظّد ایً اىاداٌیو. ىی

 وزّد ةَ ةضؼان، زىیٍَ ىغیؼیث ةَ جّزِیةی و قِؼؿازی و ؿازیظاٌَ اؿحاٌغاردُای

 چّن ، ةاردىی کَ آؿيان چّن نؼزدىی زىیً .کٍیوىی فؼاُو ظّدىان ةؼای را ةال آىغن

 ىا ةؼای چّن ٌیـحٍغ ةال ُیچ کغام اىا؛ وزدىی کَ ةادی چّن زٌغ، ىی کَ ماغلَ

 ظّد ُایؿازه دؿث  زیؼ در ىا ؿازیو؛ىی ةال آٌِا از کَ ُـحیو ىا ایً ٌغارٌغ ظعؼی
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قِؼوٌغان زان  قّد وجعؼیب ىیُا . ؿازه....ةال گّیوىی نؼزهزىیً ةَ آٌگاه و ىیؼیوىی

 نچكو ىـؤال ةَُا هقّد، اىا گؼدوغتار ؿازگؼفحَ ىیافحغ و یا ةَ ىعاظؼه ىی ةـیاری

آىّزان ةَ داٌكسّیان و یا داٌف ایقایـحَآىّزش  اٌغَغهيی ظّاُغ رفث کَ ٌحّاٌـح

 ةؼاةؼ زىیً نؼزه ةـازٌغ. کَ ؿاظحيان ایيً وىلاوم در  کٍٍغو آٌِا را ىحلاغغ  ٍغةغُ

 
 نؼزه زىیً ظتیػی پغیغه در ُاؿازه رفحار ةؼرؿی: 11 قکم

نؼزه ٌلف دارٌغ ةؼای داٌكسّیان آىّزش زغؼافیا پؾ الزم اؿث ىّاردی کَ در زىیً

ةحّاٌٍغ ىػهو زغؼافیا در ٌلف یک  ةػغ از فارغ انحضنیهی از داٌكگاه،  گؼدد جاةیان 

دُغ، قٍاؿایی ٍغ و ایٍکَ در چَ ىٍاظلی رخ ىیاز زىیً نؼزه داقحَ ةاق قٍاظحی دكیق

ىؼکؽ ؿعضی زىیً نؼزه چیـث، کغام یک  ُای فػال و ظفحَ، کاٌّن زىیً نؼزه وگـم

چیـث، در یک  رٌگااز اىّاج زىیً نؼزه كغرت جعؼیتی ةیكحؼی دارد، دؿحگاه نؼزه
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؛ را ةَ ٌگاقث ةایـحی وزّد داقحَ ةاقغصغاكم چٍغ دؿحگاه نؼزه  ایـحگاه نؼزه ٌگار

در ىضتخ زىیً نؼزه ةؼای و ىٍاؿب . نػا آىّزش ىکفی ظّةی فؼاگیؼٌغ و آىّزش دٍُغ

ُای واكػی ُای آىّزقی و فیهواٌیيیكً، کهیپاؿحفاده از  داٌكسّیان، غالوه ةؼ جناویؼ،

َ ٌام جّنیغ جّان در یک کحاب انکحؼوٌیک ةی آٌِا را ىیةاقغ کَ ُيَزىیً نؼزه ىی

ّنیغ کؼد. یا در ىّرد ایٍکَ پیف ىضحّای انکحؼوٌیک درس زىیً نؼزه ظؼاصی و ج

 ةؼظّرد انػيم صیّاٌات اُهی ظاٌگی وغکؾ جّانىی ٌكاٌگؼُای زىیً نؼزه چیـث؟

ةَ مّرت را امهی  جکان از كتم داٌیَ 5 فؼارقان و گؼةَ ؿگ و ةَ زىیً نؼزه اىّاج اونیَ

 (.12)قکم و ةؼای داٌكسّیان ٌيایف داد کؼد انکحؼوٌیکی ةارگػاریکهیپ در کحاب 

 
 امهی جکان از كتم داٌیَ 5 و گؼةَ، فؼارقان ؿگ ةَ زنؽنَ اىّاج اونیَ ةؼظّرد: 12 قکم

ظؼاصی قغه در کحاب انکحؼوٌیک زىیً نؼزه قاىم،  ُای از اٌیيیكً ةارگػاری وٌيٌَّ

( 13دؿحگاه ُای نؼزه ٌگاقث در قکم) نؼزه وىؼکؽ ؿعضی، اىّاج زىیً کاٌّن و

 ٌيایف داده قغه اؿث.
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ىؼکؽ ؿعضی زىیً نؼزه، ىّج ریهی و دؿحگاه نؼزه ٌگاقث  ُای کاٌّن واٌیيیكً: 13کم ق

 زٍّةی-افلی قيانی

ةؼای داٌكسّیان  ،ؿٌّاىی ةَ قِؼٌاقی از اىّاج زىیً نؼزه  جؼ ٌيایف صيهۀاز ُيَ ىِو

 9ؼوی آب ةیف از ةعنّص جغییؼات ظط ؿاصهی و پیك ةـیار زانب و آىّزٌغه ُـث،

یی صؼیو ؿّاصم در زِان را ةِو زده اؿث، ةؼای آغيالً  کار کیهّىحؼ ةَ ظكکی کَ

اٌغ، ةـیار آىّزٌغه آن قِؼُای ؿاصهی زیادی واكع قغه زٍّب کكّر ىا کَ در قيال و

 ةاقغ. ىی
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 ىیالدی 2011فیهو ؿٌّاىی زىیً نؼزه ژاپً ؿال : 14 قکم

نػا جيام ىّارد ذکؼ قغه ةَ مّرت کحاب انکحؼوٌیک زىیً نؼزه جِیَ و جيام ىّارد قاىم، 

ر ُای زىیً نؼزه ده، جناویؼ، اٌیيیكً، کهیپ و فیهوجّضیضاجی در ىّرد زىیً نؼز و ىحً

آن در مفضَ ىؼةّط ةَ ؿٌّاىی  داظم ىضحّای انکحؼوٌیک ظؼاصی گؼدیغ کَ ٌيٌّۀ

ةَ داٌكسّیان  و ةارگػاریفیهو ؿٌّاىی  1اٌیيیكً و  3نّیؼ، قاىم جّضیضات ىحً، ج

 ٌيایف داده قغ.

 
 از کحاب ىضحّای انکحؼوٌیک زىیً نؼزه جّضیضات ؿٌّاىی 15قکم

از ظؼیق ىؼاصم زیؼ  ActivInspireافؽارٌؼم جّؿط ىعانب آىّزشضيً  کالس در

More Tools- Screen Recorder- Full Screen Recorder و فیهيتؼداری 

 در را جغریؾ قغه  ىعانب جيام آن را ذظیؼه وىی جّان  و قّدىی ضتط اؿحاد مغای

 جؼآؿان داٌكسّیان ةؼای درس ىضحّای جفِیو و آىّزش جادُیو  كؼار داٌكسّیان اظحیار

 . گؼدد
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 هایافته تحلیل و تجزیه

آىیؽ داٌكسّیان در ظّل جؼم ٌظؼات رضایث ٌّیـٍغگان وةا جّزَ ةَ ىكاُغات غیٍی 

ىغیؼیث قغه داٌكسّیان  و ىكارکث فػال و انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغو کَ یىحّزَ قغ

 زیادی دیؼجأدر ٌحیسَ  وقغه  ىفاُیو پیچیغه زغؼافیاةِحؼی از درك ىّزب در ایً اىؼ، 

. ایً كاةهیث ُيچٍیً ةاغخ قغ جا اؿث داقحَ داٌكسّیان یادگیؼی جـؼیع وجـِیم در

ىضحّای جّنیغ  ظؼیق از ، ةحّاٌٍغٌغاقحٍغ صضّر کالس در دالیهی ةَ کَداٌكسّیاٌی 

آٌان در جِیَ ىضحّای آىّزقی  جّاٌيٍغ قغنو ٌیؽ  ةّد قغه جِیَ جغریؾ ةؼای کَقغه 

ىاٌغگی غلب ضيً یادگیؼی ةِحؼ،از ىٍاةع ىّدق و روزآىغ، ةا اؿحفاده انکحؼوٌیک 

 یٍغآفؼ درةا ُيغیگؼ   داٌكسّیان ىكارکث و یادگیؼی. ظّد را زتؼان ٌيایٍغاصحيانی 

اززيهَ ىؽایای ارزقيٍغ ایً پؼوژه ةّد.  ک،انکحؼوٌی یادگیؼی از اؿحفاده ةا داٌف ىغیؼیث

ه را ةا رغایث امّل قغ غؼضَ آىّزقی ُایؿؼفنم ةا ىؼجتط ىّضّغات داٌكسّیان

 .ٌيّدٌغ اراٌَ کالس پؼوژه درؿی ةَ كانب در وکؼده  جغویًو  آوریزيعجّنیغ ىضحّا، 

 کالس در الزم امالصات و ةؼرؿی و ةضخ از ةػغ قغه ارائَ انکحؼویک ىضحّای

 ىسازی فضای در انکحؼوٌیکی ةـحَ یک مّرت ةَ ،(داٌكسّیان ُيۀ ىكارکث ةا) درس

در  ایافؽارُای رایاٌَُای ىحٍّع اؿحفاده از ٌؼمکـب ىِارت .قغ گػاقحَ اقحؼاك ةَ

جّنیغ ىضحّا در فضای انکحؼوٌیک، ایساد فؼمث جسؼةَ ادؼةعف  و ظّل ازؼای پؼوژه

ؼ)ىاٌٍغ ةَکَ ةػضاً ةـیار زىان رظغادُای زغؼافیایی  ُا وغیؼىـحلیو پغیغه جسـيی و

ةاقٍغ، یا ىكاُغه غیؼ كاةم ةازؿازی ىی  ُا،کّه جكکیم ىاٌٍغ ای( و یاؿاظث وركَزىیً

ی فكان، ٌضّهچگٌّگی فػانیث یک آجك ىاٌٍغآىیؽ ظتیػی هُای ىعاظؼةؼرؿی پغیغه و

افؽارُای ةَ کيک ٌؼمةؼظّرد یک قِاب ؿٍگ یا نؼزش زىیً در ٍُگام زىیً نؼزه و... 

کارگیؼی ایً روش اؿث. اقحؼاك داٌف جّنیغ قغه جّؿط َ ؿاز، از زيهَ ىؽایای ةقتیَ

آىیؽ از ىغیؼیث داٌف را غيهی کالؿی ٌیؽ ىغنی ىّفلیثی اُداٌكسّیان در كانب پؼوژه

 در کالس درس ةَ ٌيایف گػاقث.

 

 گیرینتیجه

 جضنیهی پیكؼفث و یادگیؼی در زیادی دیؼجأ زغؼافیا درس انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ

 ایً گػقحَ ُایؿال اىحضاٌات ٌحایر ىلایـَ کَ ظّری اؿث، ةَ داقحَ داٌكسّیان

، کؼدٌغ پیغا زغؼافیا درس ةَ کَ یاغالكَ ةَ ةا جّزَداٌكسّیان . کٍغىی ییغجأ را ىّضّع
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- ؿی کَ داقحٍغ را درس ةا زغؼافیایی ىؼجتط ُایوفیهو ُااٌیيیكً، دی ؿی جلاضای

 کَ ٌحایر جضلیق ٌكان داد .گؼفثىی كؼار داٌكسّیان اظحیار در و قغىی جِیَ ُادی

 و گیؼد درس مّرت ُؼ ةؼای انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ درؿی، ىعانب جفِیو زِث

 جا کٍٍغ ىكاُغه را زغؼافیایی ُایفیهو و اٌیيیكً داٌكسّیان کحاب، ىحً ةؼ غالوه

 .گؼدد جؼآؿان داٌكسّیان ةؼای درؿی جفِیو ىعانب

 قّد: پیكٍِاد ىی زغؼافیا، درس جغریؾ ةِتّد و امالح ةؼایدر ٌحیسَ و 

ُای کحاب نیفجأ در، انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغات و غهو رقغةَ ىٍظّر  -

 غالوه کَ گؼدد ظؼاصی درؿی ىتضخ ُؼ ةؼای انکحؼوٌیکی ىضحّای زغؼافیایی،

 ىؼجتط آىّزقی ُایفیهو ُا واٌیيیكً زغؼافیایی، جناویؼ ىحٍی، ةؼ جّضیضات

 کَ  (16 قکم) گیؼد كؼار و ىعاظتان داٌكسّیان اظحیار در كـيث ُيانةا 

 .ةؼدةاال ىی فؼاگیؼان ىیان در را یادگیؼی و غيق ةعكی ةَ زػاةیث ىیؽان
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 کارجٌّی ىسؼی ةا ظتیػی ىعاظؼات و زىیً دروٌی ؿاظحيان آىّزقی فیهو :16 قکم

 و زغؼافیا قیيی، فیؽیک، ریاضی، ُای دةیؼی ُياٌٍغرقحَ ُا ورسدر ؿایؼ د -

 قغه جغریؾ ىعانب جّانىی ، قّدىی ُّقيٍغ جغریؾجعحَ  ظؼیق از کَ ...

 ةّد الزم جا اگؼ داد كؼارداٌكسّیان  اظحیار در و کؼد ضتط و فیهيتؼداری را

 ضتط انتحَ. کٍغ ىكاُغه را قغه و قیّة جغریؾ جغریؾىعانب  ةار چٍغیً

ی را داقحَ اؿحاٌغاردکیفیث جغریؾ اؿحادان ٌیؽ  کَ گؼددىی ؿتب جغریؾ

 ةاقٍغ. 

ی ةـحَ جّنیغ ،ةؼ ىٍاةع ىکحّب غالوهدر داٌكگاه فؼٍُگیان ٌیؽ  اؿث ِحؼة -

ةَ مّرت فؼاگیؼ ىّرد داٌكگاه ةؼای واصغُای درؿی  انکحؼوٌیک ىضحّای

  صيایث كؼار گیؼد.
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ةَ  ُای داٌكگاه فؼٍُگیانسِیؽ پؼدیؾُای آىّزقی و جرگاهةؼگؽاری کا -

 .كؼار گیؼدکیغ جّؿػَ یادگیؼی انکحؼوٌیک ىّرد جأ اىکاٌات ىٍاؿب زِث

، در آیٍغه غٌدار زیادی ییآکار کَ انکحؼوٌیکی ُایکحابجّنیغ  رؿغیى ٌظؼةَ  -

. گؼفث ظّاُغ كؼارو داٌكسّیان   آىّزاناظحیار داٌف در وافؽایف ظّاُغ یافث 

ىّضّغات جغریؾ را ُای ُّقيٍغی ظؼاصی و جّنیغ ظّاُغ قغ کَ صحی جعحَ

 الزم اؿث از ایً رودُغ.  جؼ در کالس  درس ارائَ ىهيّس وجؼ ةَ مّرت غیٍی

 ،غهّم وزارت و پؼورش و وزارت آىّزش در کالٌی ریؽیةؼٌاىَ ىا کكّر در

ىضحّای  مّرت ةَ درؿی ُایکحاب جا گیؼد مّرت فٍاوری و جضلیلات

 .گیؼد كؼار داٌكسّیان و آىّزانداٌف اظحیار در و گؼدد جّنیغ انکحؼوٌیکی

-  

 
 (درس ةا ىؼجتط فیهو و اٌیيیكً جناویؼ، ىحً،) انکحؼوٌیکی ىضحّای جّنیغ کار ٌيٌَّ: 17 قکم
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