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 چکیده
. در زؼیاف جفِیو درس، کٍغ ىیآىّزاف ٌلف ىضّری ایفا ركش جغریؾ ىؿهو در یادگیؼی داٌف

 ةعكی ةَ آىّزشکیفیثصغاكم اىکاٌات ىّزّد در راؿحای  کارگیؼی ةَك ٌتّغ ىؿهو در  ُا ایغق

یغف ك ةَ چانف کك جنّیؼةؼرؿی جأدیؼ اؿحفادق از  ىٍؼّر  ةَصائؽ اُيیث اؿث. جضلیق صاضؼ 

ركش پژكُف ىتحٍی ةؼ  .اؿث قغق  اٌساـزغؼافیا  آىّزشآىّزاف در جنّیؼی داٌف صافؼۀ

جسؼةی  دُو پایۀ آىّزافاز ةیً داٌف. زاىؿَ آىاری ةاقغ ىیجّمیف ٌحیسَ ؾيهکؼد جسؼةی 

کَ  ؿث،ا  ةّدق قِؼؿحاف آةاداف قاُغ ظاجو االٌتیاء ُای اؿحؿغادُای ٌاب مانضیً كدةیؼؿحاف

 اٌحعاب دق از ركش ىّرگافاك ةا اؿحف جنادفی ظّر ةَ ُا آفٌفؼ از  128 ،ٌفؼ 200ىسيّع  از

ك ازؼای  ٌؼؼ ىّرد ُای کالسدر  .كؼار گؼفحٍغ جضلیق ىّردآىاری  ٌيٌّۀ ؾٍّاف  ةَك  اٌغ قغق 

 ىّردآىّزاف ٌـتث ةَ درس زغؼافیا داٌف، ىیؽاف افؽایف ؾالكۀ جنّیؼی ركش چانف صافؼۀ

 ُای درسةَ ایً درس در ىلایـَ ةا  ُا آف کَ ىضّریث آف ةا اةؼاز ؾالكۀ كؼار گؼفث ؿٍسف

ؾالكَ ك  ،آىّزشٌكاف داد کَ اؿحفادق از ایً ركش در در ایً جضلیق اؿث. ٌحایر  قغق  اٌحعاب

 .دُغ ىیرا افؽایف زغؼافیا آىّزاف ٌـتث ةَ درس زػب داٌف

 ، داٌف آىّززغؼافیا، صافؼَ جنّیؼی، ؾکؾ، ؾالكَ :کلیدی واژگان

                                                             
 جِؼاف داٌكگاق ىضیعی ىعاظؼات ارقغ کارقٍاس - 1

 جِؼاف داٌكگاق ىضیعی ىعاظؼات ارقغ کارقٍاس - 2

 اُّاز فؼٍُگیاف داٌكگاق ازحياؾی ىعانؿات کارقٍاؿی - 3



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    2 

 مقدمه

ادؼگػار ُيّارق ةـحؼ ىِيی ةؼای ةؼكز ك ػِّر  ُایقغمجغریؾ ةَ ؾٍّاف یکی از 

. اؿثاٌگیؽق ةّدق  ىٍغ ك ةاَك فؼدی ىؿهياف، دةیؼاف ك ىغرؿاف ؾالكای ظالكیث صؼفَ

ظالكیث در جغریؾ ةّیژق در قؼایعی کَ اىکاٌات ك اةؽارُای ىٍاؿب آىّزقی  جؼدیغ،ةی

ی در ىٍاةؽ یُاای ظّد ةا ىضغكدیثدر دؿحؼس ٌیـث ك ىؿهياف در اٌساـ جکانیف صؼفَ

یک پیكؼاف ةـیار ادؼگػار در ٌیم ةَ  ۀةَ ىٍؽنجّاٌغ ٌغ، ىیا، دؿث ةَ گؼیتافىّرد ٌیاز

ىؿهو ةَ  .(2:1398 ؿاؾغی ةهٍغُيحاف، )ؾؽیؽی، اُغاؼ آىّزقی ك یادگیؼی ؾيم ٌيایغ

جّاٌغ از ىی ،آىّزافداٌف ی یػادگیؼیکٍٍػغقجػـِیم ی قػؼایط كؾٍّاف ایسادکٍٍػغق

اٌتاقث ذٍُی،  كآىػّزاف ةػَ صفػغ پػیؼی، ؾغـ ازتارداٌفظؼیق ٌّگؼایی، اٌؿعاؼ

اةؼاز  ؿازی ةؼایزىیٍَ ةَ  ُای كانتی آىّزش،ظتؿی، پؼُیؽ از راُتؼدُا ك ركشقّخ

كزّد قاگؼداف ك افؽایف اؾحياد ةَ ٌفؾ در آٌاف، جضؼیک صؾ کٍسکاكی فؼاگیؼاف ك 

یث در کّدکاف ـ ؿاظحً آىّزش ةا پژكُف ةَ آىّزش ظالؽ ك پؼكرش ظالكأةاالظؼق جّ

جغییؼ  کهی ةَجغریؾ  ُای ركشاىؼكزق (. 7:1386، چكو)چؼاغ ك ٌّزّاٌاف ةپؼدازد

زیؼا یادگیؼی  ؛ىاٌٍغ گػقحَ آىّزش دٍُغ ٍغجّاٌ ٌيیکَ  داٌٍغ ىی افىؿهيك  اٌغ کؼدق

ؾالكَ ك اٌگیؽق ةؼای  آىّزافزكر ك ازتار ةایغ در داٌف زای  ةَاىؼی دركٌی اؿث ك 

ك  ةؼگیؼدزّاٌب زٌغگی آدىی را در  ةایغ ُيۀ پؼكرش ك  آىّزش .کؼد ایسادیادگؼفحً را 

جّنیغ  ركزافؽكف مّرت  ةَك داٌف  کٍغ ىیدر زِاٌی کَ فٍاكری در آف قحاةاف جغییؼ 

ظاص از اظالؾات را جؿهیو دُغ ك ةَ ةـط قکّفایی  ای ىسيّؾَةحّاٌغ ةیف از  ،قّد ىی

ةؼای رؿیغف ةَ جؿهیو (. 10: 1395)ىیکائیهی ك ىؿحيغی، آدىی ةپؼدازد ُای كاةهیث

ةایغ قؼایط ركصی، زـيی ك ازحياؾی فؼاگیؼ را در ٌؼؼ گؼفث ك در  ادؼگػارىٍاؿب ك 

 آىّز داٌفرا از  ةهٍغىغتكغیيی اٌحؼار یادگیؼی  ُای ةَ ركش جّاف ٌيیزِاف اىؼكزی 

اگؼ  ،یٍغ ٌیـثآآىّزاف در یک فؼداقث. زیؼا آىّزش فلط اٌحلاؿ دادف اظالؾات ةَ داٌف

زِاف را پیغا کؼد ك ٌّارُای ةّد کَ ةِحؼیً ؿعٍؼاٌاف  پػیؼ اىکافةّد اصحياالً  ٌَّگ ایً

 رؿغةَ ٌؼؼ ىی .كؼاردادآىّزاف قاف جِیَ ٌيّد ك در اظحیار داٌفكیغیّئی از درس

        کَ جٍِا اٌتُّی از اظالؾات را ةَ  اٌغ یافحٌَگارش  ای گٌَّ ةَدرؿی  ُای کحاب
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 ُای قیّقیٍغ ازؼا اغهب ةا اؿحفادق از آك ىؿهياف در فؼ کٍٍغ ىیآىّزاف ىٍحلم داٌف

   فلؼ فکؼی  . قایغگیؼٌغ ىیآىّزاف فؼمث ُؼگٌَّ اٌغیكیغف ك ظالكیث را از داٌف ،ؿٍحی

ةٍاةؼایً چّف  .ؿٍحی جغریؾ داٌـث ُای ركشٌحیسۀ صاکيیث  حّافةآىّزاف را داٌف

 ُای قیّقاؿحفادق از  ،ىّزقی ةاقٍغاُغاؼ آ ةکٍٍغ جأىیًؿٍحی ٌحّاٌـحٍغ  ُای ركش

(. 158: 1395 ك ُيکاراف، )صـٍی زؿفؼی رؿغ ىیزغیغ جغریؾ ضؼكری ةَ ٌؼؼ 

ؾيم ك  اؿث کَ ةؼای ایساد جغییؼ در فکؼ، قغق ریؽی ةؼٌاىَآىّزش یک جالش آگاُاٌَ ك 

ُـحٍغ کَ راةعَ  ای جٍیغق ُو دریادگیؼی ك آىّزش دك زٍتَ  .گیؼد ىیمّرت  ةیٍف

 ك کیفیث یادگیؼی را جؿییً کؼد جّاف ىیدارٌغ. ةا ٌّع ك کیفیث آىّزش  ُو ةاىـحلیيی 

 Zakirman et) کیفیث یادگیؼی را ةاال ةؼد جّاف ىیةا ارجلاء در انگّی یادگیؼی 

al,2019: 4).  ،جغریؾ كغیيی را  ُای ركش جّاف ٌيیةَ دنیم جغییؼ ك ارجلای جکٍّنّژی

زغیغ در جغریؾ ةَ ىؿٍای ارجلای ؿعش  ُای ركشاؿحفادق از  ، از ایً رك،ةؼدکار ةَ 

 ،ُا ركشآىّزاف ُيؼاق ةا ؿعش جکٍّنّژی ىّزّد در زاىؿَ اؿث ك ایً جفکؼ داٌف

 & Eady) ةاقٍغ ىیکارآىغ یادگیؼی ك ىغیؼیث ىؤدؼ کالس  ُای اؿحؼاجژی

Locyer,2013: 20).  آىّزافایساد قّؽ یادگیؼی در داٌف ُای راق جؼیً ىِویکی از، 

ىعانب  اؿحفادق از اىکاٌات آىّزقی اؿث. اؿحفادق از اىکاٌات آىّزقیاىکاف كزّد ك 

کَ در اىا كاكؿیث آف اؿث  ؛کٍغ ىی جؼ زػابك  جؼ ىهيّسآىّزاف درؿی را ةؼای داٌف

كؿایم  ِیۀاٌحؼار داقث. یافحً ك ج را اىکاٌات آىّزش کافی جّاف ٌيیةـیاری از ىغارس 

 غجّاٌ ىی. یکی از كؿایم آىّزقی کَ قّد ىیآىّزقی در اکذؼ ىّاكؽ ةا ىكکم ىّازَ 

 جناكیؼ. چاپ، ٌيایف ك جّضیش در ىّرد اؿث جنّیؼ ،جّؿط ىؿهو جِیَ قّد راصحی ةَ

 ةَ ىؼةّط اتىّضّؾ پّقف ةؼای ىٍاؿب جسِیؽات از اؿحفادقاؿث.  ُؽیٍَ کوآؿاف ك 

 جغریؾ در ىؿهياف ییآکار افؽایف ةاؾخ آىّزافداٌف فؿاؿ ىكارکث ك زغؼافیا درس

 در زغؼافیا ىؤدؼجؼ آىّزش ةؼای ىٍاؿتی فؼمث یکغیگؼ ةا ىّارد ایً جهفیق .قغ ظّاُغ

 را یادگیؼی ك دارد ای كیژق اُيیث ةنؼی صؾ از اؿحفادق ،دُغ ىی كؼار ىؿهياف اظحیار

زغؼافیا ؾهيی اؿث کَ  .(Kocalar & Demirkaya,2017:344) دُغ ىی افؽایف

ةَ  .ؿٍسف در آف ىكاُغق اؿث كؿایمآزىایكگاق آف ىضیط ك یکی از ةِحؼیً  جؼیً ىِو
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      ةؼای آىّزش زغؼافیا،  جّاف ٌيیىّزّد در ةـیاری ىّارد  ُای ىضغكدیثدنیم 

اؿاس کیفیث آىّزش  در چٍیً قؼایعی ،آىّزاف را ةَ ىضیط ظارج از ىغرؿَ ةؼدداٌف

 ىّرد ٌؼؼ ُيۀاؿاؿی  ُای زٍتَیکی از ىحکی اؿث.  پؼدازی ىؿهوىِارت ك ایغق ةَ

ارجلاء آىّزش  ُای امم جؼیً ىِواؿث ك یکی از  ُا آفىؿهياف، کیفیث آىّزش جّؿط 

ةؼای ةِتّد ىِارت  ای گـحؼدقکَ در کكّرُای ىعحهف اكغاىات  آیغ ىی صـاب ةَ

ةا کارةؼد ؾکؾ ك جنّیؼ  ىؿهياف .(UNESCO,2015: 10) گیؼد ىیىؿهياف مّرت 

یکی آىّزش زغؼافیا را ةَ كزّد ةیاكرٌغ، ةٍاةؼایً كـيحی از جأدیؼ ىكاُغق در  جّاٌٍغ ىی

ایً اىؼ ةَ  آىّزاف اؿث،یادگیؼی ایساد نػت ك اٌگیؽق در داٌف ُای پایَ جؼیً ىِواز 

جنّیؼ یا  آف را ىلغىَ یادگیؼی داٌـث. ٍُگاـ اؿحفادق از جّاف ىیصغی ىِو اؿث کَ 

ك جّزَ ةیكحؼی از  ةؼٌغ ىیآىّزاف از کالس نػت داٌف ،ؾکؾ ىؼةّط ةَ ىّضّع درس

 نضاظ ازایً قیّق در ىلایـَ ةا ركش جغریؾ کالىی )قفاُی(  .دٍُغ ىیظّد ٌكاف 

فِو، درؾ ك اٌحلاؿ ىعانب ضؿیف اؿث  ،کالىی درركشزیؼا  ،ٌحیسَ جفاكت زیادی دارد

 :Alenizi,2015) اىا اؿحفادق از جنّیؼ ك جالش ةؼای افؽایف ُّش ةنؼی کارآىغجؼ اؿث

در ىّرد جأدیؼ اؿحفادق از جناكیؼ در کالس درس جضلیلاجی در ؿؼاؿؼ زِاف  .(93

ؼ ةؼ ( در پژكُف ظّد ةَ ةؼرؿی ادؼةعكی اؿحفادق از جناكی2009)كیتّكاؿث.  قغق اٌساـ

اؿحفادق از  ادؼظّد کَ  ُای ةؼرؿیكی در ٌحایر  .آىّزاف پؼداظحَ اؿثیادگیؼی داٌف

 ةَ چِار یافحَ دؿث پیغا کؼد: داد ىیكؼار  ؿٍسف ىّردرا  جنّیؼ در کالس درس

 -2 ؛ىعانب را ةَ ظاظؼ ةـپارٌغ جؼ دكیقةا جكعیل ظّد  جّاٌٍغ ىی آىّزاف داٌف -1

آىّزاف ةَ درس ةیكحؼ ؾالكَ داٌف -3 ؛قّ ىی جؼ زػابك  کٍٍغق ؿؼگؼـركٌغ یادگیؼی 

 نيافا    .(Wibowo,2009: 23) کٍغ ىیدكری  کٍٍغق کـمىؿهو از جغریؾ  -4 ؛قّد ىی

 از اؿحفادق ادؼ جفاكت یافحً ةؼای كُفپژ ةَ ی،چیٍ آىّزاف داٌف ةیً در( 2013)

 ؿٍسف ةؼای ،یادگیؼی ىّرد در آزىایف اٌساـ از پؾ كی .پؼداظث کالس در جناكیؼ

 ظؼح ةَ اكغاـ ،کالس در جنّیؼ ك ؾکؾ از اؿحفادق از ةؿغ ك كتم ؾالكَ جغییؼ ىیؽاف

 یادگیؼی ىیؽاف جٍِا  ٌَ کَ کؼدٌغ ادتات ُا پؼؿف ایً ٌحایر .کؼد ُایی پؼؿكٍاىَ

 قغ ةیكحؼ کالس ةَ آىّزافداٌفؾالكۀ  ىیؽاف ةهکَ ؛دُغ ىی ٌكاف را افؽایف



  5... در تصویری حافظه تذریس ایذۀ از استفاده تأثیر ارزیابی                                                                   

(Elmen,2013: 4). ( ةَ ایً ٌحیسَ 2014پحؼؿً زاٌـّف )کَ كغرت یک  رؿغ ىی

ةهکَ درؾ، فِو ك  کٍغ ىی جؼ آؿافرؿاٌغف پیاـ را  جٍِا  ٌَؾکؾ ةؼای اٌحلاؿ ىفِّـ، 

اؿحفادق از جناكیؼ  داد کَكی در پژكُف ظّد ٌكاف  .کٍغ ىی ةهٍغىغتیادگیؼی را 

 Petersen) دُغ ىیىٍاؿب در زىیٍۀ داٌف زغؼافیا كؿؿث ایً ؾهو را افؽایف 

Jesen,2018: 8). ىٍعتق جنّیؼ ك ؾکؾ از اؿحفادق جتییً ةَ( 2015) ىاریٍؾ ك فّرٌؼ 

 ىؤدؼ ةـیار کالس زّ قغف ةِحؼ در اىؼ ایًدادٌغ  ٌكاف ك پؼداظحٍغ کالس در ىّضّع ةا

 ةیاف آٌِا .غٍکٍ ىی جّمیَ ٌیؽ را ریاضیات در ركش ایً از اؿحفادق ُيچٍیً ،اؿث

 Furner) کٍغ ىی ایساد كاكؿی دٌیای ك اٌحؽاؾی ریاضیات ةیً ارجتاط ،قیّق ایً غٍکٍ ىی

& Marinas,2015: 146). ( ُغؼ از جضلیق ظّد را 2017ؿّرف ؿیٍگ ك ُيکاراٌف )

 ُای یافحَ .كؼاردادٌغةؼرؿی اؿحفادق از جنّیؼ در آىّزش ٌّقحاری درس زةاف اٌگهیـی 

ٌّقحار اٌگهیـی را  ،از ؾکؾ ك جنّیؼآىّزاف ةا اؿحفادق آٌاف صاکی از آف اؿث کَ داٌف

ك  ؼكیاجن ىٍؼو ازُيچٍیً ٌحیسَ ایً جضلیق ادتات کؼد اؿحفادق  ،گیؼٌغ ىیةِحؼ یاد 

 Swaran singh) قّد ىیآىّزاف ةاؾخ افؽایف اٌگیؽق ك ؾالكَ ةَ کالس در داٌف ُا ؾکؾ

et al,2017: 74). ( ةَ ةؼرؿی اؿحفادق از 2017جاریاکا )ك ؾکؾ در کالس  جنّیؼةؼداری

 جنّیؼةؼداریایً جضلیق ادتات کؼد  .آىّزاف  پؼداظحَ اؿثدرس ةا ىكارکث داٌف

آىّزاف ك اؿحفادق از ایً جناكیؼ در کالس ةاؾخ ایساد ؾالكَ ك اٌگیؽق ةَ جّؿط داٌف

اٌحلاؿ ایً  یایً ىضلق ُيچٍیً در جضلیق ظّد ةَ قیّق .قّد ىیدرس ك جضلیق 

 .(Triacca,2017: 10)پؼداظث آىّزاف ك ٌضّق ك کیفیث ازؼای آف ركش درؿی ةَ داٌف

جضلیلات ىعحهف  ك جأدیؼ ىذتث اؿحفادق از جنّیؼ در جغریؾ ةؼ کـی پّقیغق ٌیـث

 ُا درس. اؿحفادق از ؾکؾ در درس زغؼافیا ٌیؽ ىاٌٍغ ؿایؼ رؿاٌٍغ ىیایً اىؼ را ةَ ادتات 

اىا اؿحفادق یکٍّاظث از  ،ةؼد ىیرا ةاال  آىّز داٌفك نػت از کالس جّؿط  ؾالكَ، یادگیؼی

ةَ ایً ایساد ؾالكَ ك اٌگیؽق نعيَ كارد  جّاٌغ ىیك جکؼار یکـاف قیّق جغریؾ  ُا ؾکؾ

آىّزاف ةَ ىعحهف ةازی ةا جناكیؼ ك جضؼیک داٌف ُای قیّقك  ُا ایغقکٍغ. ایً ىّضّع، 

 چانفاز  جّاف ىیایً ىّارد  یاززيهَ .کٍغ ىیگّقؽد  ُا راکؼدف در ىّرد ؾکؾفکؼ

ك صػؼ  گػاری قيارقکؼدف،  زا زاةَصافؼَ جنّیؼی ٌاـ ةؼد. در ایً ركش ىؿهو ةا 
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جنّیؼی ظّد  ۀآىّزاف ةؼای اؿحفادق از صافؼؾکؾ از ركی جعحَ کالس ك دؾّت از داٌف

زػاب ةؼای  جغریؾ زغیغ یُا ىِارتیکی از  جّاٌغ ىی اىؼ ةَ جغریؾ ىی پؼدازد. ایً

 .ىضـّب قّدزغؼافیا  درس

 مبانی نظری

ك اقیاء ؾحیلَ ٌكاف  ُؽارؿانَةٍاُای جاریعی، غارُای چٍغ ٌلف ةـحَ ةؼ  جناكیؼ 

ةا  دارد. جاریط ةكؼ اٌغازق  ةَكیؼ ةؼای اٌحلاؿ ىفِّـ كغىحی ااؿحفادق از جنکَ  دٍُغ ىی

آف را قٍاظث. جنّیؼ  ی-كزّد آكرٌغقاٌغیكَ ذٍُی ةَ جّاف ىیجفکؼ در ىّرد یک جنّیؼ 

ةَ چانف . کٍغ ىی جؼ آؿافزغؼافیا را  آىّزشدر اٌحلاؿ ىفاُیو  ،ك جفکؼ در ىّرد آف

ةَ کيک جنّیؼ نػت از کالس را ارجلاء  ُا آفآىّزاف ك جضؼیک صافؼَ کكیغف داٌف

  :قّدایً ىّرد اقارق ىی ةَ چٍغ ٌکحَ در اداىَ در .دُغ ىی

 ده از تصویراهمیت روانی استفا

ك از  کٍغ ىیرا از زِات ىعحهف درگیؼ  آىّز داٌفٌيایف ؾکؾ در کالس زغؼافیا ذًُ  

ةؼای اُغاؼ زیادی در جغریؾ،  جّاف ىی. از جناكیؼ کاُغ ىیکالس  ك ةی صانی یگظيّد

ةؼای كاضش کؼدف ىضحّای  ىذاؿ  ؾٍّاف  ةَ .ةعنّص ةؼای اُغاؼ ؾاظفی اؿحفادق کؼد

آىّزاف، آقکار کؼدف ركاةط ىعانب ةا ؾاظفی داٌف ُای كاکٍفدرس ك قٍاظث 

 اؿحفادق کؼد جّاف ىیىّضّؾات قعنی ك ازحياؾی ىؼجتط ةا ؿاظحار درس 

(Kapyla,2014: 240). 

 حافظه تصویری

اظالؾػات ةنػؼی ةػا  یػادآكردفصافؼَ جنّیؼی ىفِّىی اؿث کَ ةَ كغرت صافؼَ ةػؼای 

کٍغ جا ةحّاٌیو اظالؾات را ةػَ ؿػؼؾث کيک ىیجنّیؼی  صافؼَ .قّد ىیزؽئیات اظالؽ 

 .ةَ ذًُ ةـپاریو ك زىاٌی کَ ةَ آٌِا اصحیاج داریو ةا ؿؼؾث ةػاالیی ةػَ ظػاظؼ ةیػاكریو

کٍػیو، صافؼػَ ای کَ ةا دكرةػیً ؾکاؿػی یػک جنػّیؼ را دتػث ىػیدرؿث ىاٌٍغ نضؼَ

-ظّد ٌگػَ ىػیُای فکؼی ایساد کؼدق ك آٌِا را در ؾکؾ ،جنّیؼی افؼاد ٌیؽ ةا یک فهف
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 .ُای ذظیػؼق قػغق را ةػغكف ظعػا فؼاظػّاٌی کٍػغجّاٌغ ایً ؾکؾدارٌغ. ؿپؾ ىغؽ ىی

ةػَ  جؼی ظػّالٌیةػَ ىػغت  را ُؼچَ یک قعل ةیكحؼ در ذًُ ظّد زؽئیات یک جنّیؼ

صافؼَ جنّیؼی در ؿَ ىؼصهػَ . اؿثةؼظّردار  جؼی كّیظاظؼ ةـپارد از صافؼَ جنّیؼی 

 .یادآكری ةَکٍغ: دریافث، پؼدازش ك ؾيم ىی

 حافظه تصویری در مرحله دریافت

ازؿ دریافث کؼدق ك ةػَ ظػّد در ایً ىؼصهَ ذًُ قعل جناكیؼ را ةَ قکم كعؿات یک پ

دیؼ را در ایً ىؼصهػَ أُا ك ىفاُیو ىحيایؽ ةیكحؼیً جُا، اةؿاد، ةؼزـحگیدُغ. رٌگراق ىی

ىسػازی ةػَ آٌِػا، ىّزػب گػارٌغ. رٌگی دیغف جناكیؼ یا صحی رٌگ ةعكیغف ةؼزای ىی

ُػا قّد. ةَ ُيیً دنیم اؿث کَ ؾکػؾجلّیث كّای صافؼَ در ةَ ظاظؼ ؿپؼدف آٌِا ىی

-قيا جياـ جناكیؼ کحب درؿی ؿپاریو. اصحياالًرا ةِحؼ از ىحّف ٌّقحَ قغق، ةَ ظاظؼ ىی

 آكریغ؟ُا را ٌیؽ ةَ ُياف دكث ةَ یاد ىیجاف را ةَ ظاظؼ داریغ، اىا آیا ٌّقحَ

 پردازشۀ صویری در مرحلحافظه ت

کٍیو، ةیٍیو یا آف را در ذًُ جسـو ىیپؼدازش از ُياف زىاٌی کَ جنّیؼی را ىی ۀىؼصه

ُػای پػازؿ کٍػار یکػغیگؼ كػؼار جکػَ ،ؿث کَ ظی آففؼآیٍغی اقّد. ایً ُياف آغاز ىی

دكةػارق ةػَ یکػغیگؼ  كعؿػاتی ةازیػاةی ایػً قٌّغ. در ىؼصهَگؼفحَ ك از ُو گــحَ ىی

 غ. ىحنم ظّاٍُغ ق

-ُا، ٌکات ةؼزـحَ قغق ك ىفاُیو ىحيایؽ در ذًُ اىحیاز ىیدر ةعف پؼدازش رٌگ

قغق، در زىاف ةازظّاٌی صافؼَ گػاری اىحیازُا ةَ قکم کهیغُایی ٌكاٌَ گیؼٌغ. ایً

 ةَ ؾٍّاف ىذاؿ ةؼای ةَ یاد آكردف جنّیؼ یکغ. کٍٍُای پازؿ را فؼاظّاٌی ىیجکَ

قعل، ىيکً اؿث ةَ ظاظؼ ةیاكریغ کَ چكياف كی آةی ةّدق اؿث. ةا ةَ ظاظؼ آكردف 

آكریغ. رٌگ چكياف قعل، جياـ كعؿات کٍار ُو زيؽ قغق ك کم چِؼق را ةَ یاد ىی

 ث. گػاری قغق در ایً جنّیؼ اؿرٌگ چكياف قعل ُياف کهیغ ٌكاٌَ
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 یادآوری ۀحافظه تصویری در مرحل

ظّر کَ گفحیو کٍغ. ُيافىفِّىی را از ذًُ ظّد فؼاظّاٌی ىیدر ایً ىؼصهَ قعل 

-ای در ىغؽ جكکیم قغق اؿث کَ ةا فؼاظّاٌی ك ةَ كؿیهَُای رُا قغقایً جنّیؼ از جکَ

 .قٌّغُایی دكةارق ةَ قکم یک جنّیؼ ىٍـسو ك گاُی ٌاكل ةَ یاد آكردق ىیی ٌكاٌَ

كریغ، اىا ٌحّاٌیغ فؼـ ىُّای كی يکً اؿث قيا جنّیؼ قعل چكو آةی را ةَ ظاظؼ ةیاى

 . (1398 دیhttp://ana.ir/i/452014 20:) را دكةارق فؼاظّاٌی کٍیغ

 جغرافیا آموزشاهمیت 

 فؼد  ةَ ىٍضنؼُؼ یک از ىا در یک ىکاف  ، اؿث جٍیغق  درُوىا ةا زغؼافیا  زٌغگی ركزىؼة

ظّد  ُای فؿانیثةؼای درؾ  .ك در جؿاىم ىغاكـ ةا ىضیط اظؼاؼ ُـحیو کٍیو ىیزٌغگی 

ضؼكری اؿث کَ زاىؿَ اٌـاٌی ك ىضیط را ةا ، در ىضیط ك انگّی زٌغگی ىٍاؿب

ظالمَ کؼد: چَ  دار ىؿٍیدر ؿَ ؾتارت  جّاف ىیایً فِو را  .درؾ کٍیو آف ُای جفاكت

آىّزاف ةا فؼمث ؟ داٌفکٍیو ىیىؼاكتث  آف چؼا از ؟ كؿثچیؽی کساؿث؟ چؼا آٌسا

ركاةط  ك یٍغُارکً اؿاؿی فؼآ ؿَ انگّ ك ؾٍّاف  ةَةؼای کكف ایً ؿَ زٍتَ از زغؼافیا 

 The) کٍٍغ ىیدر زىیً ةؼرؿی  ف ىضیط فیؽیکی ك زّاىؽ اٌـاٌی راىحلاةم دركف ك ةیؼك

Ontario curriculum,2018: 12). زغؼافیا داٌكی یکپارچَ از دك ىّضّع کهی ؾهو 

ؾهيی  ای جّؿؿَك ایً اىؼ ٌلف ىِيی در گـحؼش ؿّاد  ،ىضیط ك ؾهّـ ازحياؾی اؿث

 ُای فؼمثاز  ای گـحؼدقُيچٍیً ایً كیژگی ؾهو زغؼافیا پحاٌـیم  ،فؼاگیؼاف دارد

 Geography syllabus for) دارٌغ ُو ةاکَ راةعَ ىحلاةم  دُغ ىیؾهّىی  ةَ یادگیؼی

the secondary,2015: 2).  زغؼافیا ةَ صغی اُيیث دارد کَ در ةؿضی آىّزش

کكّرُای پیكؼفحَ در زىیٍَ آىّزش ةؼای ایٍکَ ىؿهو ةحّاٌغ گّاُیٍاىَ جغریؾ زغؼافیا 

ایً دكرق . )زِاٌی( زغؼافیا را ةگػراٌغ انيههی ةیً یاز داٌكگاق دریافث کٍغ ةایغ دكرق

جؿيیو دادق ٌیؽ دةیؼؿحاف  ىلاظؽدر  آف از  پؾاىا  ةّد قغق اؾياؿاةحغایی  ىلعؽاةحغا در 

زػاب، پّیا ك  مّرتةَ قٍاظث ىضیط ك زغؼافیا اگؼ  داٌف .(Brysch,2016: 16) قغ

در آیٍغق ةؼای ىضیط اٌـاٌی ك ظتیؿی فایغق زیادی  جّاٌغ ىیةؼدی جغریؾ قّد رکا

http://ana.ir/i/452014:20دی
http://ana.ir/i/452014:20دی
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ةؼای صم ظیف  جّاٌغ ىی راصحی ةَ ،آىّزافزغؼافیایی داٌف ُای ىِارتداقحَ ةاقغ. 

اىؼكزق . (Gokce,2015: 1345) اؿحفادق قّداز ىكکالت زٌغگی ركزىؼة آٌِا  ای گـحؼدق

 از اُيیث زیادی ةؼظّردار اؿث. ؾالكق ةؼ جغریؾ زغؼافیا درك آىّزش آف زغؼافیا 

ریؽی ك ىلاظؽ ىعحهف جضنیهی، زغؼافیغاٌاف ؿِو ىِيی در ؿازىاٌغُی فضا ك ةؼٌاىَ

ُا ك ىؤؿـات ، ٌكؼیات، ؿازىافکحب ،اىؼكزدٌیای  . درکٍٍغىغیؼیث ؿؼزىیً ایفا ىی

 کٍٍغ.ىحؿغدی در ارجتاط ةا ایً قاظَ از داٌف ةكؼی ةّزّد آىغق ك یا فؿانیث ىی

 تصویر و آموزش جغرافیا

ةـیاری از ىؼدـ اظالؾات چٍغاٌی از ایً ؾهو  ةا كزّد اُيیحی کَ داٌف زغؼافیا دارد

ُای اظیؼ ٌیـحٍغ. درس زغؼافیا ظی ؿاؿُا ك ٌلاط ىذتث آف آقٍا ٌغارٌغ ك ةا جّاٌيٍغی

ىّرد جّزَ زیاد ىحعنناف جؿهیو ك جؼةیث كؼار گؼفحَ اؿث. ةَ ُؼ صاؿ اگؼ الزـ ةاقغ 

آىّزاف ؿّاد زغؼافیایی ظّد را جّؿؿَ ةعكٍغ ك جّاٌایی اؿحغالؿ ىکاٌی پیغا کَ داٌف

جأؿیؾ  ز زىافآىّزش زغؼافیا ةَ قکم امّنی ةـیار ضؼكری اؿث. افؼاگیؼی کٍٍغ، 

ُای آىّزش رؿيی ٌاپػیؼ در ةؼٌاىَ، درس زغؼافیا زؽئی جفکیکدارانفٍّف در ایؼاف

کكّر ةّدق ك ُيچٍاف ىّكؿیث ىـحضکو ظّد را صفغ کؼدق اؿث. آىّزش زغؼافیا از 

کٍّف كػایف ةـیار ىحٍّؾی را ةؼ ؾِغق داقحَ اؿث. ٌگاُی ةَ ُای دكر جاگػقحَ

دُغ کَ در آف ٍُگاـ قٍاؿاٌغف ّف ٌكاف ىیُای درس زغؼافیا در دارانفٍؿؼفنم

ی زىیً ُای زغؼافیایی ك ُيچٍیً كّاٌیً ك امّؿ اكنیَىّكؿیث ٌـتی ك ىعهق ىکاف

ُا ك کكّرُا از كػایف کحب درؿی ك ىؿهياف زغؼافیا در فضا، اكضاع زغؼافیایی كارق

 یدرس زغؼافیا در کحب درؿی دكرق ًُای اىؼكزیةّدق اؿث. ٌگاُی ةَ ؿؼفنم

ُای جغریؾ ك ىعانب ىٍحعب ةؼای ىحّؿعَ ٌكاٌگؼ جضّؿ ىّضّؾات آىّزقی، قیّق

ُای ةؿغی اؿث. اگؼ دیؼكز قٍاؿایی کكّرُای کّچک ك ةؽرگ آىّزش زغؼافیا ةَ ٌـم

اىؼكزق ىتاصذی چّف جغییؼات زیـث  داقث، ةؼای ظّد ىِو ی درؿی زاییدر ةؼٌاىَ

، پایغار، ىعاظؼات ظتیؿی ۀجّؿؿ ىضیعی، امّؿ ك كّاٌیً زغؼافیایی، زغؼافیا ك

، زٌغگی در ىٍاظق ىعحهف زغؼافیایی زِاف اىؼكز، زيؿیث، ىٍاةؽ ك .... اکّجّریـو

زغؼافیا ٌاقی از ضؼكرت زىاٌَ،  ىعؼح ُـحٍغ کَ كركد ةؼظی از آٌِا ةَ ةؼٌاىَ درؿی
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ُا ك ٌِادُای ازحياؾی ىؼجتط ةا ، جلاضای ؿازىافاصـاس ٌیاز زاىؿَ ةَ ایً ىتاصخ

جلؼیتاً (. 1: 1390 )غالىی، ُای زِاٌی آىّزش زغؼافیاؿثىـائم زغؼافیایی ك ةؼٌاىَ

 ىعانب کحاب درؿی زغؼافیای پایَ دُو جعننی ك ةؼگؼفحَ از زغؼافیای ظتیؿی اؿث.

آىّزاف ركز ك ةؼای داٌفزغؼافیایی ك ىتاصخ آف ةَ ،ایً کحاب ةا ىعانتی ةَ ىؿٍای كاكؿی

ركقی ظتیؿی ك فعؼی ةؼای  ،كیؼاآىّظحً از ظؼیق جناکٍّف کَ  كاةم فِو اؿث.

اٌگیؽ را در ُؼ ٌكاط ُایفامهَ  ركش جغریؾ ةایغ ،ةَ فِو ك داٌف اؿث یاةی دؿث

ك  ؾتاؿی)ىهککٍغ آىّزاف زهّگیؼی درس دارا ةاقغ جا از ةؼكز ظـحگی در داٌف

درس ظّد را . پؾ ىؿهو ةایغ كؿایم کيک آىّزقی الزـ ةؼای جّضیش (1382ف: ُيکارا

ةیٍی کٍغ ك چگٌّگی ك ىّارد اؿحفادق از ایً كؿایم را ركقً کٍغ جا ٍُگاـ جغریؾ پیف

 یك ایغق آىّزاف ىؤدؼ ك ؿّدىٍغ كاكؽ قٌّغُا اؿحفادق کٍغ جا ةؼای داٌفةَ ىّكؽ از آف

، در كؼف ةیـحو جّاٌغ یکی از ایً كؿایم کيک آىّزقی ةاقغ.ىی جناكیؼ اؿحفادق از

 –ٌّقحاری ىاٌٍغ ىّاد ك جسِیؽات دیغاری ُای غیؼرؿاٌَ زغیغ ةَ كیژق ُایفٍاكری

چٍغ دَُ گػقحَ  . درُای ؿٍحی آىّزش ك یادگیؼی را ىحضّؿ ؿاظحٍغقیّق ،قٍیغاری

ُا زای ظّد را ةَ ایُای اظالؾاجی زغیغ، چٍغ رؿاٌَریاكگیؼ قغف رایاٌَ ك فٍك ةا ُيَ

-ای ةَ ارایَاٌغ. چٍغ رؿاٌَةاز کؼدقُای پؼ کارةؼد در اٌّاع آىّزش كریاؾٍّاف یکی از فٍ

-ةؼٌاىَ (.13:1392، زادق، اؿغی)مانضی قّدكیؼ گفحَ ىیای ىعانب از راق کهيات ك جن

در اکذؼ ىّاكؽ ظّاؿحار افؽایف ؿّاد ةنؼی در  یافحَ جّؿؿَریؽاف آىّزقی در کكّرُای 

ارجلاء ایً ؿّاد اؿحفادق از ؾکؾ در  ُای راق جؼیً ىِوافؼاد زاىؿَ ُـحٍغ ك یکی از 

در كانب  قغق اراَئؿّاد ةنؼی جّاٌایی جفـیؼ ك ىؿٍا گؼفحً از اظالؾات  .جغریؾ اؿث

آىّزاف ةـیار ىفیغ ةؼای جضؼیک ظالكیث داٌف ُا ؾکؾ .(Sieber,2012: 7) جنّیؼ اؿث

ظّد را آزاداٌَ در  ُای ایغق ،درس ىضحّای درؾکؾ  ةةا ىكاُغجّاٌٍغ ىیُـحٍغ زیؼا 

ك ةؼ اؿاس جناكیؼ  جّاٌغ ىیىؿهو فؿانیث، ایً  ةا اٌساـ .ىّرد آف ةیاف کٍٍغ یا ةٍّیـٍغ

جٍّع جغریؾ زغؼافیا . (Handayani,2016: 325) درس را ةِحؼ پیف ةتؼد ُا ایغقةیاف 

ةؼ ث ك جأکیغ ىؿهو از کيیّ گیؼی کٍارق. ةؼد ىیةا اؿحفادق از ؾکؾ کیفیث آىّزش را ةاال 

ظؼیق درگیؼ  ایًداٌف آىّزاف ةیكحؼ زػب درس قٌّغ ك  قّد ىیکیفیث آىّزش ةاؾخ 
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ارجلای ؿعش یادگیؼی ك جـهط ةؼ  ىّضّؾات،آىّزاف در ةضخ ك فؿانیث در قغف داٌف

 .(Paolini,2015: 22درس را ُيؼاق دارد )

 تحقیق  روش

ك صافؼَ جنّیؼی در  جناكیؼاؿحفادق از  ةیافحً ىیؽاف جأدیؼ ایغ ،ىتٍای ایً پژكُف

 در اةحغا :ىعحنؼ ةغیً گٌَّ ازؼا قغ ظّر  ةَایغق  . ایًةاقغ ىیارجلای ؾالكَ ةَ زغؼافیا 

 در ىذاؿ  ؾٍّاف  َة .چـتاٌغ را ةؼ ركی جعحَ کالس ىی قغق چاپىؿهو دك یا ؿَ ؾکؾ 

 ؿپؾ ةاال یا. قغ اٌحعاب ىعحهف ُای ةّـ زیـث از ؾکؾ ؿَ ،ُا ةّـ زیـث جٍّع درس

آىّزاف ةَ داٌف ك (3، 2، 1) ٌّیـغىی ایركی جعحَ قيارق ُا ؾکؾز ا ُؼکغاـ در گّقَ

ةا دكث ٌگاق  ُا ؾکؾ  ةَ ةَ ىغت یک دكیلَ )یا ُؼ زىاف کَ الزـ ةاقغ( کٍغجأکیغ ىی

 در اداىَ دارد كىی ةؼرا از ركی جعحَ  ُا ؾکؾىؿهو  ،قغق جؿییًةؿغ از اجياـ ككث ، کٍٍغ

درس در  ُغؼ ةارا ىعاةق  قغق جؿییً ىّاردك  قجعحَ رؿو کؼدركی 1زغكنی ،درس

. ىؿهو رك ةَ کٍغىیاؿحفادق  ُا ؾکؾ ُای قيارقاز . در ایً زغكؿ ٌّیـغ ىیزغكؿ 

کَ ةا  مّرت ةغیً ،پؼؿغ ىیآىّزاف را از داٌف ُا ؿؤاؿ جک جکك  کٍغ ىیآىّزاف داٌف

ك زؽئیات ؾکؾ در صافؼَ  قغق ىكعل ُا آف ُای قيارقجّزَ ةَ ازؽای جنّیؼ کَ 

کَ ؾکؾ  مّرت ةغیًرا ةَ جؼجیب ةغٍُغ.  ُا ؿؤاؿصغس ةؽٌٍغ ك زّاب  ىاٌغق ُا آف

از زاٌّراف ك... را صغس ةؽٌٍغ ایً ؾيم  ای ٌيٌَّپّقف گیاُی، دىا،  ازنضاظ( 1قيارق )

 ازؼا قغ. ُا ؾکؾةؼای ُيَ 

 ُا ةّـ ـثیجٍّع ز یةؼا ؾیغرج غقیا ًیکاررفحَ در ا از زغكؿ ةَ یا يٌَّ: 1ٌ زغكؿ قيارق

 3جنّیؼ  2جنّیؼ   1جنّیؼ  ؿؤاؿ

 دىای پاییً قّد زیاد ىی ك  کو ُيیكَ گؼـ دىا

ةیاةاٌی ك ٌیيَ  گؼـ ك ىؼظّب ُّا ك  آب

 ةیاةاٌی

 ؿؼد ك ظكک

                                                             
 گیؼد.ؿؿی قّد ةؼای ٌّقحً ةؼ ركی جعحَ ك کكیغف زغكؿ یکی از داٌف آىّزاف کار را ةَ ؾِغق  - 1
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اظحالؼ دىای زىـحاف ك 

 جاةـحاف

 ىضـّس زیاد ٌاچیؽ

 ظؽق ك گهـٍگ ظاقاؾ ك ظار زٍگهی اٌتّق پّقف گیاُی

 ظؼس كعتی قحؼ ُا ىیيّف ای از زاٌّراف ٌيٌَّ

 

 

ك صافؼَ جنّیؼی در کالس ةا  جنّیؼ ةدر صاؿ ازؼای ایغ جسؼةَ ةاىؿهو  :1جنّیؼ قيارق 

  ُا ةّـ زیـثىّضّع جٍّع 

جنادفی  گیؼی ٌيٌَّآىّزقی ةا اؿحفادق از  ایً ایغة جأدیؼگػاریةؼای ؿٍسف ىیؽاف 

. در ایً زىیٍَ از دك ىلیاس آىّز جؿییً قغداٌف 128آىاری ىحكکم از  ۀزاىؿ

ىلایـَ از اىحضاف کالؿی ةیً اؿحفادق گؼدیغ. ةؼای  ُا ٌيؼقؾالكَ ك جغییؼ  ٌؼؼؿٍسی

کَ از ایً ركش جغریؾ  ُایی کالسك  ٌكغق ازؼاایً ایغق  ُا آفکَ در  ُایی کالس

اىکاٌات  ىحغیؼُایةؼای آٌکَ  .كؼار گؼفحٍغ ؿٍسف ىّرد ُا آفٌيؼات ق، اؿحفادق قغ

 جؼاز ُواز دك ىغرؿَ ُا  ٌيٌَّ ،جضلیق داقحَ ةاقٍغ ٌحیسَ در... جأدیؼ کيحؼی آىّزقی ك 
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آىّزاف اؿحفادق قغ ؿٍسی ةیً داٌفٌؼؼ ازةؼای ؿٍسف ىیؽاف ؾالكَ  .اٌحعاب قغٌغ

درس زغؼافیا،  4رد کَ یک زهـَ كتم از ازؼای ایً ایغق در ىّ مّرت ةغیً

ؿپؾ یک زهـَ  ،ٌؼؼؿٍسی مّرت گؼفث دُو در پایۀ قیيیك  ، ادةیاتقٍاؿی زیـث

 آىّزاف جکؼار قغ.ةیً داٌف ٌؼؼؿٍسیةؿغ از ازؼای ایً ركش جغریؾ 

 هایافتهبحث و تحلیل 

آىّزاف ىّرد ةؼرؿی آكری ٌؼؼات داٌفظی دك ىؼصهَ ك از ظؼیق زيؽپژكُف 

 ةَ ،از ایٍکَ ركش ؾکؾ ك صافؼَ جنّیؼی ازؼا قّد كتممّرت کَ ةغیً ؛كؼارگؼفث

، ادةیات ك قٍاؿی زیـثدرس زغؼافیا،  4ةیً  ،اٌفؼادی ك ركی یک ةؼگ کاغػ مّرت 

 ىٍغ ؾالكَ یک کغاـدرس ةیكحؼ ةَ  4 کَ ةیً ایً مّرت ةغیً. قغ ٌؼؼؿٍسیدیٍی 

فؼاكاٌی افؼاد در ىّرد  ،ٌؼؼؿٍسیدر اكنیً  فلط یک درس را اٌحعاب کٍیغ. ؟ُـحیغ

( 38) قٍاؿی زیـث( 35( ادةیات )33) زغؼافیا :ةّد مّرت ةغیً ؾالكَ ىّرد ُای درس

 کَ جفاكت زیادی ةیً دركس ىكاُغق ٌكغ. (22) قیيی

 

 كتم از ازؼای ركش ؾکؾ ك  ىیؽاف ؾالكَ ٌؼؼؿٍسی :1 ٌيّدارقيارق

 صافؼَ جنّیؼی در درس زغؼافیا
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در ىّرد اكنّیث ؾالكَ ظّد در  دٍُغق پاؿطآىّزاف فؼاكاٌی داٌف ،دكـ ٌؼؼؿٍسیدر 

 قٍاؿی زیـث( 34( ادةیات )39زغؼافیا ) :ةّد مّرت ةغیً قغق ىكعل ُای درسةیً 

 .(20( قیيی )35)

 

 ىیؽاف ؾالكَ یک ُفحَ ةؿغ از ازؼای ركش ؾکؾ ك  ٌؼؼؿٍسی :2 ٌيّدارقيارق

 صافؼَ جنّیؼی در درس زغؼافیا

 34/27درمغ ةَ زغؼافیا،  78/25 كتم از اٌساـ پژكُف د کَداُا ٌكاف -ةؼرؿی

درمغ ٌیؽ ةَ  18/17 درمغ ةَ درس زیـث قٍاؿی ك 68/29درمغ ةَ درس ادةیات، 

 46/30 ،ؿٍسی دكةارقاٌساـ پژكُف ك ٌؼؼ اٌغ. اىا پؾ ازدرس قیيی ؾالكيٍغ ةّدق

-ةَ درس زیـث درمغ 34/27درمغ ةَ درس ادةیات،  56/26درمغ ةَ درس زغؼافیا، 

آىّزاف آىار جؿغاد داٌف اٌغ.درمغ ٌیؽ ةَ درس قیيی ؾالكيٍغ قغق 62/15 قٍاؿی ك

زیادی را  ركو ،ایً جفاكت ُؼچٍغ دُغ ىیدر جغییؼ ؾالكَ را ٌكاف  داری ىؿٍیجفاكت 

زغؼافیا  آىّزشزػاب جنّیؼی در  ُای قیّقاؿحفادق از  کٍغ ىیاىا داةث  دُغ ٌيیٌكاف 

ةیً . در ایً راةعَ ٌيؼات اىحضاٌی گػارد ىیآىّزاف جأدیؼ داٌفدر در ایساد ؾالكَ 

جّضیش ك ركش کَ از  ُایی کالسازؼا قغ ك در  ُا آفکَ ایً ركش در  ُایی کالس

کَ در  ُایی کالسك فلط در  دُغ ٌيیجفاكت زیادی ٌكاف  قغق  اؿحفادقؿعٍؼاٌی ىؿهو 

 آىّزش دیغٌغ،کَ ةا ركش ؿٍحی  ُایی کالسٌفؼ ةیكحؼ از  9ایً ركش ازؼا قغ  ُا آف
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. اىا ىكاُغق ىیغاٌی در ىّرد زػب اٌغ دادقاىحضاٌی را  ٌؼؼ ىّرد ُای ؿؤاؿةَ  گّیی پاؿط

یؿٍی ایً  .دُغ ىیآىّزاف ةَ کالس ك ىتاصخ زغؼافیایی ٌحیسَ ىضـّؿی را ٌكاف داٌف

آىّزاف ةَ ایً ىٍغی داٌفىیؽاف ؾالكَ کَ ةا جّزَ ةَ اؿحفادق از جناكیؼ در درس زغؼافیا

جّاٌغ در دركس دیگؼ ك در ایً ىّرد ىی دُغ كدرس پیكؼفث كاةم جّزِی را ٌكاف ىی

 ىلاظؽ دیگؼ جضنیهی ىّرد جّزَ كؼار گیؼد.

 گیرینتیجه

کیغ آٌاف ةَ ایساد أك ج (2015فّرٌؼ ك ىاریٍؾ)ك  (2013)نيافجّزَ ةَ جضلیلات ا  ةا

 ك ایساد آىّزاف ةا اؿحفادق از جناكیؼ در جغریؾ،جّزَ ةؼای داٌففضایی قاد ك كاةم 

ُای ایً پژكُف ُيعّاٌی ك كؼاةث ٌؽدیکی ةا کار ایً دك یافحَىٍغی در ةیً آٌاف، ؾالكَ

جّاف ٌحیسَ دؿث آىغق از پژكُف فّؽ ىیةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَ .دُغرا ٌكاف ىیىضلق 

دك  ،ایً اؿث کَ ُؼ گاق در یادگیؼی یک اىؼقٍاؿی ركاف ُایقیّقیکی از گؼفث کَ 

صؾ یا ةیكحؼ ةا یکغیگؼ ُيکاری کٍٍغ، فؼاىّقی کيحؼ اجفاؽ ظّاُغ افحاد ك ىا در 

آىّزاف آىّزقی یا ةَ امعالح ؿيؿی ك ةنؼی، صّاس ىعحهف داٌفکارةؼد كؿایم کيک

کٍغ ك آف را ُا را آؿاف ىی، یادگیؼی آفاىؼاٌغازیو ك ایً کار ىیرا در آف كاصغ ةَ

ُای درؿی اگؼ ةعّاُیو آىّزش ىّفلی داقحَ ةاقیو ةایغ کحاب. دُغىی افؽایف

از صسو آٌِا کاؿحَ قغق ك  ،ركز قٌّغىحٍاؿب ةا ٌیازُا ك اكضاع ك اصّاؿ ركز ك زاىؿَ، ةَ

آىّزاف كؼار ُا افؽكدق قّد جا فؼمث یادگیؼی ةیكحؼی در اظحیار داٌفةؼ ىضحّای آف

ةؼای  آىّز داٌفىؿهو ك گّش دادف  ؿعٍؼاٌی جّؿطاز ركش  جّاف ٌيیاىؼكزق  .گیؼد

جأدیؼ زیادی ةؼ یادگیؼی  آىّز داٌف اٌگیؽةاؿحفادق کؼد. ؾالكَ، قّؽ ك کارآىغ،  جغریؾ 

کَ یادگیؼی پایغار در  اٌحؼار داقث جّاف ٌيیةَ درس زػب ٌكّد  آىّز داٌفاگؼ  ؛دارد

 كی مّرت پػیؼد.

ٌاقی از  جّاٌٍغ ىیآف ٌحایر  ی داقحَ ةاقغ اىاٌّاكنىيکً اؿث  چٍغ ُؼایً جضلیق  

ٌتّد  ،ؿٍسف ىّرد ُای درسؿایؼ  ُای ىؿهوٌّع ةؼظّرد  :زيهَ اززیادی  ىحغیؼُای

درس  درپژكُف صاضؼ  حایر. ةِؼصاؿ ٌدیگؼ ك... ةاقغ ُای درساىکاٌات جغریؾ در 

ایً درس از ظّد  داٌف آىّزاف رغتث ك ىیم ةیكحؼی ةَ یادگیؼی داد کَزغؼافیا ٌكاف 
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ُیساف ك ؾالكَ ، گیؼی از ایً قیّق زغیغ )اؿحفادق از جناكیؼ(ةا ةِؼقدٍُغ ك ٌكاف ىی

ك گّش  ؿعٍؼاٌی ةةا قیّ ُا ؿاؿآىّزاف . زیؼا داٌفقّد ىیىّزاف ةیكحؼ آةیً داٌف

ُای فاكغ جٍّع، ىؿهو  كکالس اٌغ دقکؼجضنیهی ظّد را ظی  ُای ؿاؿ آىّز داٌفدادف 

ىضّر ك غیؼ پّیا ةاؾخ قغٌغ کَ داٌف آىّزاف ٌیؽ پّیایی كفؿانیث ظّد را از دؿث 

ٌـتث ةَ  ُا آفةیً داٌف آىّزاف ك گؼایف ةِحؼ  ُای ٌؼؼؿٍسی. ىكاُغات ك ةغٍُغ

. ُيچٍیً الزـ اؿث دُغ ىیدرس، اُيیث جضلیلات ةیكحؼ در ایً ىّضّؾات را ٌكاف 

ٌّیً  ُای ركشچگٌّگی ازؼای  ٌؼؼاف ماصبآىّزش ك  ۀظالؽ، ىضللاف ؾؼم ُای  ىؿهو

اؿحفادق از جناكیؼ در  ىغٌؼؼ كؼار دٍُغ.درؿی  ُای کحابجغریؾ را ىعاةق ةا ىّضّؾات 

ُای ُای درؿی ك جتییً اؿحفادق از جناكیؼ ىؼجتط ةا ىّضّع جغریؾ در ؿیاؿثکحاب

دؼ ك ا در جؿيیق یادگیؼی ك یادگیؼی ىؤرجّاٌغ ٌلف ىّدؼی کالف آىّزش کكّر ىی

کارةؼدی کَ در ذًُ اٌـاف پایغار ةاقغ، را ایفا ٌيایغ. جّزَ ةَ ایً ىّضّع ةیكحؼ در 

جّاٌغ راُکاری ةؼای زهّگیؼی از افث جضنیهی ك جؼ از داٌكگاق ىیىلاظؽ جضنیهی پاییً

 دؼ ةاقغ.ؤىُای آىّزی ك گـحؼش یادگیؼیآىّزاف ةؼای ؾهوایساد ؾالكَ در داٌف
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