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 چکیده
. است تدوین و نگارش شده ایدر آموزش جغراف یابیدر مورد ارز ت متعددیمقاالامروزه، 

 قیتحقهای و یافتهاهد بر اساس شو هایریگیهیو نت هاهیمقاالت از نظر توص نیحال، ابااین

چه آن قیاست و درک دق تیبر شواهد در اولو ی. در سطح جهان، عمل مبتنهستندمتفاوت 

 قیروش دق کی مند،نظاماست. مرور  یضرور ،دیگویموضوع م نیا رامونیپ یتیرب قاتیتحق

در  یابیکه به ارز یمقاالت پژوهش حاضر،دهد. در ارائه می امری نیبه چن یابیدست یرا برا

 نیتفاده در ا. روش مورداس، مورد بررسی قرار گرفته استاندافتهیاختصاص ایآموزش جغراف

بر منابع  یا مروردر ابتد بنابراین،بود.  یااز منابع کتابخانه یمندو بهره یمطالعه، مرور

 یبه عمل آمد. تمام ،های ارزیابی در آموزش جغرافیاروش نهیدر زم یقاتیو تحق یاکتابخانه

 رکت،یدا نسیسا یعلم یهاگاهیگوگل، پا یمقاله از موتور جستیو نیمنابع مورداستفاده در ا

در  دقتکه  ر، این بودنتییۀ پژوهش حاض جستیو شد. ریو الزو نیآنال یلیاسکوالر، واگوگل

 آموزاندانشه ک ییایجغراف یهای اساسمهارت( دانش و 1است: )و ضروری الزم  ریموارد ز

 هایروش( انواع 3و ) هانهیزم نیاز ا کیدر هر  یریادگی شرفتیپ تی( ماه2) ؛رشد دهند دیبا

 ارائه دهند. شرفتیپ نیاز ا یاعتمادمعتبر و قابل یارهایکه مع یابیارز

 .کیستماتیس یبررس یی،ایدانش جغراف ،ایآموزش جغراف یابیارز واژگان کلیدی:
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 مقدمه

بهبود  یبرا و تراکمی ینیتکو یابیوجود دارد که ارز ینظر کلمحققان اتفاق نیدر ب

 طوربه(. 2006و لمبرت،  دنی، و2011است )لمبرت،  یضرور ایآموزش جغراف

در  شرفتیپ یادی، ایابیارز ی( معتقد است که هدف اصل2007) وتنیتر، نگسترده

موقع جهت اطالع اعتماد و بههای معتبر، قابلآموزان با ارائه دادهدانش یریادگی

، در نیل به این مقصود یاست. برا گذاراناستیمعلمان و س ازجمله ینفعان اصلذی

حوزه،  نیآموزان در ادانش یریادگیاطالعات  ارزیابی یها براروش نیمورد بهتر

 یهاجنبه یبرخ ،که مطالعات میکنیم قیکه ما تصداست. درحالی ازیوضوح نبه

از  کیستماتیس یبررس کیاند، اما قرار داده موردبررسی ایرا در آموزش جغراف یابیارز

 .ضروری است یتیرب قاتیتحق

توان وجود دارد که می ایدر آموزش جغراف یابیمقاله در مورد ارز 700از  شیب

تیربی به مقاالت  ییایجغرافٔ  درزمینه شدهیآورجمع هیهای اولرا بر اساس داده هاآن

 یابیارزشامل  غیرتیربیدر مقاالت  شدهمطرحکرد. موضوعات  میتقس و غیرتیربی

)آترتون،  شدهکنترل یابی(؛ ارز2006، ویدن و لمبرت؛ 2011، لمبرت) یریادگی یبرا

؛ ادلسون، ب 2005، الف 2005)بنتس،  ایدر جغراف یریادگیهای (؛ پیشرفت2011

 تیموفق یارهای( و مع2015و بوهم،  انهی؛ سولم، هو2013، میشاولسون و ورتها

. است (2002؛ اسمورز، 2009؛ مارچلو، 2002، نیو دورب سیوی)جورج، کالرک، د

، بتیساند )به کرده یرا بررس ایدر آموزش جغراف یکل یابیموارد ارز سایر ،مقاالت

منتشر شده است که  زین یاعمده یها(. گزارشدیمراجعه کن 2013، ویدن؛ 2001

 یابیاست: ارز 21قرن  یایآموزش جغراف ینقشه راه برا کیشامل  هاآن نیدتریجد

 یابیهای ارزدر روش راتییکند چگونه تغمی ی( که بررس2013و همکاران، ادلسون )

 نیکند. ا یبانیپشت در سطح مدرسه ایبهبود آموزش جغراف یها براتواند از تالشمی

حال، با دارند. بااین یابیارز یدر درک ما از اصول کل یها سهم مهمانتشارات و گزارش

 رامونیپ یآنچه پژوهش تیرب قیبر شواهد، درک دق یعمل مبتن یبر رو یتمرکز جهان

 کیستماتیس طوربهمقاله  نی، در انیبنابرا ؛است یضرور دیگویموضوع م نیا

ها و کردن شکافمنظور برجسته، بهییایدر آموزش جغراف یابیارز یتیرب قاتیتحق

 شود.می یبررس ندهیآ قیتحق یهازمینه
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 کردیو رو ارهایجستیو، مع یاستراتژ ازجملهمطالعه  نیا قیروش دق حیپس از توض

شامل ناشر، مکان، دامنه، سطح برنامه  قیتحق یاز مشخصات عموم یا، خالصهتحقیق

 یبررس پیشینۀ تحقیقدر  ی. سپس مباحث اصلمیدهیمرا ارائه  قیتحق یو طراح

بر شواهد در آموزش  یمبتن یابی( درباره ارز1بپردازد: ) یاصلؤال شود تا به دو سمی

تواند هایی مشخص شده است که می( چه شکاف2و ) ؟دانیمچه می ایجغراف

 را نشان دهد؟ قیتحق ندهیآ یهایریگجهت

 تحقیق روش

. در بود یااز منابع کتابخانه یمندو بهره یمطالعه، مرور نیاروش مورداستفاده در 

سنیش و  ٔ درزمینه یقاتیو تحق یابر منابع کتابخانه یمطالعه در ابتدا مرور نیا

مقاله از  نیا رمنابع مورداستفاده د ی، به عمل آمد. تمامارزیابی در آموزش جغرافیا

 نیآنال یلیوا اسکوالر،گوگل ،رکتیدا نسیسا یعلم یهاگاهیپا ،گوگل یموتور جستیو

ارزیابی، سنیش، » ازجمله یمختلف یهادواژهیجستیو از کل یجستیو شد. برا ریو الزو

 یبه دو زبان فارس هادواژهیکل نیا یاستفاده شد. تمام« آزمون، جغرافیا، روش، مروری

مقاله،  45 نیمورد جستیو قرار گرفت و از ب 2021تا  1988های سال نیب یسیو انگل

منبع مورداستفاده قرار گرفت و اطالعات الزم در  30استخراج شده،  نامهانیکتاب و پا

شد.  یگردآور های ارزیابی و سنیش در جغرافیاروش یوهشو پژ ینظر یمورد مبان

 ،یدکتر یها، رسالهISI ،یپژوهش-ینوع، مقاالت علم ازنظرورود،  یارهایمع

 1988های سال نیزمان ب ازنظرها، ها و کتابکنفرانسارشد،  یکارشناس یهانامهانیپا

 ۀمنطق ازنظر خته،یو آم یمک ،یفیک قاتیطرح پژوهش، تحق ازنظر، 2021تا 

و  یدانشگاه زین نهیزم ازنظر(، یسیو انگل یفارس یهاتمام جهان )به زبان ،ییایجغراف

 ازنظرو اسناد،  هانامهنییسرمقاله میالت، آ زیخروج ن یارهایبودند. مع یردانشگاهیغ

که فاقد  ییهاطرح پژوهش، مقاالت و پژوهش ازنظر، 1988زمان قبل از سال 

از زبان  ریغ یمقاالت ییایجغراف ۀمنطق ازنظربودند،  ختهیو آم یفیک ،یهای کمروش

 بودند. یو فارس یسیانگل
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 ی تحقیقهایافته

( 2) ی؛نیتکو یابی( ارز1) :شد ییها، هشت موضوع شناسادر سراسر میموعه داده

( 5) ؛گذاری( عالمت4؛ )تیعملکرد/ موفق ی( استانداردها3؛ )ییاستدالل فضا

 یابی( ارز6(؛ )یمل استیبا الزامات س یی)همسو یابیموارد ارز یوتحلیل محتواتیزیه

خود( و  یابیها، ارزبرداری از طرح)نقشه یابیهای ارزاستراتژی ری( سا7المللی؛ )بین

 .یعملکرد مل یابیو ارز ی( مطالعات مورد8)

 ینیتکو یابیارز (1

( ارزیابی برای یادگیری) یریادگی یبرا یابیشده منحصراً به ارز یابیپنج مقاله باز

متمرکز شده است. تمام مطالعات در مدارس متوسطه  ای( در جغرافینیتکو یابیارز)

، نیمطالعات نقش بازخورد )بالدو نیانیام شده است. ا سیدر جهان غرب در انگل

، سیویخود )د یابی(، ارز2010 یدانشگاه / مدرسه )کوپر و کاو ی(، همکار2003

)لیت و  ارزیابی برای یادگیری یریزی و اجرابرنامه ،(2004، لی، کالرک و دنیدورب

سه مورد از اند. مورد بررسی قرار دادهرا ( 2006؛ تیکناز و ساتن، 2000نیکولز، 

 کیاند، استفاده کرده یوتحلیل موضوعاز تیزیه یلیتحل کردیعنوان روعات بهمطال

 هایانواع روش. ینگارهای مرتبط با قوماز تکنیک یگریو د یمورد موردمطالعه

، شده ضبطی دئویوصدا یا ها متن آزمون، مصاحبه، مشاهدات کالس، آوری دادهجمع

مطالعات در  نیاز ا کیچیذکر است که هجلسات بود. قابلو صورت یتأمل، نظرسنی

استفاده کرده است.  یک مورد از اقدامات کمیانیام نشده است و فقط  ییمدارس ابتدا

بر  یتوجهقابل ریتواند تأث، مطالعات نشان داد که ارزیابی برای یادگیری میدرمیموع

( 2010) یمثال، کوپر و کاوعنوانبهداشته باشد.  ایآموزان در جغرافدانش جینتا

 شیرا افزا یریادگیآموزان و استقالل دانش زهیکه ارزیابی برای یادگیری انگ افتندیدر

 یمؤثرتر طوربهتوانند می یابیارز یارهایآموزان با درک مع، دانشنیدهد. عالوه بر امی

 سیویکنند )د ریبهبود نمرات خود تفس یکنند و بازخورد معلم را برا انیرا ب تیفیک

ارزیابی برای  یهاتی(. مشخص شد که فعال2000، کولزیو ن تی؛ ل2004، همکارانو 

هستند )کوپر  دارتریپا کیستماتیای سحرفه شیآزما ی وخارج یبانییادگیری با پشت

و دانش  یالزامات قانون تیاهم نیهمچن( 2006تیکناز و ساتن )(. 2010، یو کوو

برجسته  ییایهای جغرافارزیابی برای یادگیری در کالس یای معلمان را در اجراهحرف
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 6) یدر مطالعه و معلمان نکهیباوجودا افتی( در2003) نیمثال بالدوعنوانکردند. به

طورکلی استفاده کردند و به یآگاه بودند، از نظرات کم ینیتکو یابیارز تینفر( از اهم

. کردندیاستفاده نم شرفتیپ یمطابق با استانداردها« 1شیپبهپرورش » یکردهایاز رو

 ییهاگنیاندن نمونه یبرا لندیوزیگذاری در ن( بر لزوم اسناد سیاست2003) نیبالدو

 کرد. دیتأک تکوینی یابیاز روش ارز

 ییاستدالل فضا (2

 ایوسطه چهار مورد در مدارس مت :وجود داشت ییفضا استداللبا  رابطه پنج مقاله در

 روشده از . چهار مورد از پنج مطالعه با استفامدرسۀ ابتداییمورد در  کیدانشگاه و 

رش، )بترزبی، گالج و ماهای آزمون داده یوتحلیل آمارآوری و تیزیهشامل جمع یکمّ

ودی و ؛ تومازوفسکی، وودایک، پار2012؛ لی و بدنارز، 2013؛ هیونا و شارپ، 2006

 )باترسبی و یاتفاق ییدانش فضا شرفتیاالت بر پمق نیا( اجرا شد. 2015هلت، 

 و ی( متمرکز بودند )لSTAT) یابیابزار ارز کی( و اعتبارسنیی 2006همکاران، 

امل ش یفیک کردیاز رو گری(. مقاله د2015گران، یو د ی؛ توماسوزک2012بدناردز، 

 متحدهایاالتدر مدارس  ییتفکر فضا میمفاه نیتمر زانیم یبررس یاسناد برا لیتحل

ر ارتباط د یشمال یکایبا آمر ماًی(. هر پنج مقاله مستق2010)آنتهماتن،  استفاده کرد

 در رواندا بود. ییکایرآم ابزار کی شیآزماشامل  ییحال، مطالعه نهابودند. بااین

 ییایدانش جغراف شرفتی( پ2006موضوع )باترسبی و همکاران،  نیمقاله در ا نیاول

کرد. باترسبی و  یتا دانشگاه بررس ییآموزان را هنگام بلوغ از دوره راهنمادانش

 خصمراتب مشسلسله کی ییخاص فضا میبه مفاه یابیدست ازنظر( 2006همکاران )

مفهوم های هدفمند، درک بدون دستورالعملگرفتند که  یهینت هاآن. کشف کردند

 نیدشوار است. به هم اریبس ییه راهنماآموزان دوراکثر دانش ینقشه برا یپوشانهم

 میمفاه یریادگبرای ی یاشالودهی زیرهی( در مورد پا2006، باترسبی و همکاران )لیدل

 یاریکه بس افتی( در2010، آنتاماتن )وجودبااین. در دورۀ ابتدایی بحث کردند یمکان

دولت و اسناد استاندارد  یدر مطالعات اجتماع ییتفکر فضا یهای اصلاز مهارت

                                                           
1. Feed forward 



 1400چهارم، زمستان، ش.سوم خصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀت -فصلنامه علمی          94

 

 

. شدندینممعلمان در این زمینه هدایت  یی، راهنمانیوجود ندارد؛ بنابرا ییایجغراف

 مطلع باشند. نهیزم نیدر ا قاتیتا از تحق درخواست کرد استانداردها مؤلفاناز  یو

 ییتفکر فضا ییتوانا ی، توسعه آزمون استاندارد برانهیزم نیدر ا گریمطالعه د سه

 (.2015؛ تومازوفسکی و همکاران، 2012؛ لی و بدنارز، 2013)هیونا و شارپ،  هستند

 تی( را توسعه دادند و قابلSTAT) ییتفکر فضا یی( آزمون توانا2012و بدنارز ) یل

در  آموز و دانشیودانش 532 ییمهارت تفکر فضا یابیآن را در ارز ییو روا نانیاطم

 توانایی تفکر فضایی( ابزار 2015و همکاران ) یتوماسفسکدادند.  نشان متحدهایاالت

 انیدانشیوآموزان و دانشکه  ندافتیو در کردندرواندا اصالح  یفرهنگ نهیزم یرا برا

 آموزان و دانشیویاندانشاز  ییبا مهارت تفکر فضا رابطه در بیو پسر به ترت یشهر

و  یل یبر اساس کارها( 2013هیونا و شارپ )کنند. و زن بهتر عمل می ییروستا

اعتماد آزمون معتبر و قابل کی یادی( با ا2006( و باترسبی و همکاران )2012بدناردز )

در را  هاآنآموزان و سطح درک عملکرد دانش ساختندرا قادر  انیمربیی، از تفکر فضا

 ییفضا میکرد که در استفاده از مفاه دییتأ هاآن هاییافتهمحک بزنند.  سطوح مختلف

وتحلیل، تیزیه ازجمله یابعاد مختلف یدارا ییوجود دارد و تفکر فضا یدرجه سخت کی

 است. ییو رابطه فضا اسی، کاربرد، مقشیدرک مطلب، نما

 تیموفق وعملکرد  یاستانداردها( 3

متوسطه داشته  آموزاندانش یبرا شرفتیپ یاستانداردها یادیدر ا یدو مقاله سع

( 2002) سیویکه دگرفتند. درحالی شیرا در پ متفاوتیروش  کیحال، هر است. بااین

 یبندرتبه تیفیآموزان، کپاسخ دانش یدگیچیپ زانیم نییتع یبرا یامتحان متوناز 

قضاوت مستدل استفاده کرد، الک و بارت  یی، کامل بودن و توانایژگیبا توجه به و

را در اسناد  یریادگی جینتا ،تیموفق اسیمق یو اعتبارسنی شنهادی( قبل از پ2002)

در مدارس متوسطه  یبیروش ترک هردو مطالعه بابندی کرد. موجود طبقه یبرنامه درس

 ایدر جغراف تیموفق یانیام شده است. هر دو مقاله از توسعه و استفاده از استانداردها

 الزم است. یشتریب قاتیکنند اما معتقدند که تحقمی تیحما
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 یگذارنشانه (4

( و پانادرو، تاپیا و هورتاس 2008: مقالۀ کریسپ )قرار گرفت نهیزم نیدر ا دو مقاله

اند، انیام شده جایگاهیچند  هیثانو یهاطیکه هر دو مطالعه در مح. درحالی(2012)

متمرکز  آموزاندانشو  ارزیابانگذاری، عالمت ندینفعان مختلف در فرآبر ذیهردو 

( 2008) سپیاستفاده کردند. کر یهای مختلفروشدو مطالعه از  هراند. بعالوه، شده

 ایآزمون جغراف گذاری متونعالمتدر  یاساس یشناختروان یکشف روندها یبرا

و  «فکرکردن بلندبلند» یهادر انگلستان، از پروتکل A2و  AS1سطح 

های مثبت، که ارزیابی بوداز آن  یحاک هایافتهاستفاده کرد.  «یوتحلیل آمارتیزیه»

 یگذاری و مشکالت احتمالاز شدت عالمت یریجلوگ یبرا قیو خواندن دق سهیمقا

 یابیخودارز نی( بر رابطه ب2012پانادرو و همکاران )مطالعۀ ، گریمهم بودند. از طرف د

 یودکارآمدو خ یمی(، خودتنظونو نمونه مت هاسرفصلآموزان )شامل استفاده از دانش

 یمیاز خودتنظ یسطوح باالتر ی،ابیخودارز یبزارهانشان داد که ا هایافتهمتمرکز بود. 

حال، . بااینعملکرد بهتری داشتند هاسرفصلاز  و در این میان، متون آورندیمبه بار را 

 یبرا ییابزارها نیادعا کردند که چن سندگانی، نودیرس ینوبت به خودکارآمد یوقت

 .ستندین یکاف یریادگی تسلط بر یابیارز

 یمل استیبا الزامات س یی: همسویابیموارد ارز یمحتوا لیتحل( 5

 استیبا س یابیموارد ارز یی، همسویتیرب قاتیاز موضوعات مشترک در تحق گرید یکی

و مشخصات امتحان بود. سه مطالعه که  ی، برنامه درسیمل یاستانداردها ازجمله یمل

انیام ( 2015، شرای( و هند )م2009، اشاری) هی(، ترک2013، انگی) نیچ کشورهایدر 

)بیتربوس،  گری. دو مقاله ددندکر یرا بررس یهای درسسنیش در کتاب تی، ماهشدند

های موضوع بر آزمون نیدر ا (2013؛ ورتهایم و همکاران، 2017ون در شی و کوپر، 

 نشو نوع دا یشناخت یبزرگ تمرکز داشتند. هر پنج مقاله تقاضا اسیاستاندارد مق

 د.کردن یموردنظر را بررس

را در پاسخ به اصالحات  یکتاب درسؤاالت س راتییتغ نهیزم نیدو مقاله اول در ا

 یمل یاستانداردها یبه اجراامر  نی، انیکرده است. در مورد چ یبررس یمل یآموزش

( اشاره 2005آموزش متوسطه ) یایجغراف یدر برنامه درس رییتغ هیو در ترک 2001

اقالم  یاسیس تیو ماه یشناخت ینوع سؤال، تقاضا یبر رو ینیمطالعه چ نی. اتداش
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را  یاصالح برنامه درس یابیموارد ارز ایکرد که آ یبررس یمطالعه ترک نیمتمرکز بود. ا

و نه صرفاً محصول.  یریادگی یندهایفرا یابیبه سمت ارز رییتغ یعنی ؛کنندمنعکس می

ؤثرتر م یهای درسدر کتاب یابیگرفتند که موارد ارز یهیطورکلی، هر دو مطالعه نتبه

 دیبا تأک یهای درسکتاب دیدر تول یشتریب یریپذ، انعطافهاینیچ یشده است. برا

 کی نیوجود دارد. ا یاسیکمتر سؤاالت و حرکت به سمت س عالیبر تفکر  شتریب

 یبهتر طراح تیفیتر و با کمتنوع یابیارز ردموا یبود که دارا هیداستان مشابه در ترک

 است که (2015) پژوهش میشراموضوع،  نیتبه باالتر است. مقاله سوم در اتفکر مر

( NCF) یمل یبا چارچوب برنامه درس رابطه هند را در یایجغراف یکتاب درسؤاالت س

 خالفکرد. بر ی( بررس2009جو و بدنارز ) ییبندی تفکر فضابا استفاده از طبقه

 نهمهای سال ییایجغراف یهاکتابؤاالت که س افتی( در2015) شرایمطالعات فوق، م

 یابیهای تفکر مرتبه باالتر را ارزمسئله ندارند، مهارت یتمرکز بر حل واقع دهمو 

که محدود بود، منعکس  1960را از دهه  ایجغراف یامنطقه کردیو رو کنندینم

 .کنندیم

( 2015)میشرا  پژوهشمشابه  هاییافته( 2017و همکاران ) یستربوشیمطالعه ب

 یامتحان داخل 39وتحلیل در تیزیه هاآنمتفاوت بود.  نهیحال، زمرا نشان داد. بااین

 یشناخت یاز تقاضا یترنییموارد آزمون سطوح پا شتریکه ب افتندیمدرسه در 13در 

را هدف قرار  یو واقع یفهم( و دانش مفهوم یرو تا حدود کمت یادآوری)عمدتاً 

های آموزان اجازه دهد کاربرد مهارتاز آنکه به دانش شیدهند. سؤاالت بمی

 یریادگی یبر رو شتریرا نشان دهند، ب یدیکل یهایها و تئورو دانش مدل ییایجغراف

 متمرکز بود. سطحی و خام

های استاندارد را در آزمون یابیموارد ارز تی( ماه2013و همکاران ) میورتها

 یبررس متحدهایاالتی مدارس های درسها در کالسکالس یابیبزرگ و ارز اسیمق

 یادآوریعمدتاً بر  متحدهایاالتدر  یابیهای ارزگرفتند که شیوه یهینت هاآن. ندکرد

آموزان را دانش ییتوانا ،از موارد یمتمرکز است و تعداد کم یو مفهوم یدانش واقع

 یابیبر شواهد ارز یمبتناستدالل  ازجمله ییایهای جغرافدادن شیوهنشان یبرا

 کنند.می
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 المللیبین یابیارز( 6

و  یون در ش یعنی، میکرد ییالمللی، ما سه مقاله را شناسابین یابیبا ارز دررابطه

های ارزیابی تی(. مقاله اول ماهب 2016، الف 2016و بورک ) نیو ل (2010کلکمن )

 یاآزمون چندرسانه جیکرده و نتا فی( را توصایالمللی جغرافبین ادیموجود )المپ یمل

 یمطالعه همبستگ نیوتحلیل کرده است. اتیزیه رسونیپ یرا با استفاده از همبستگ

 یهینت سندگانیو نمره کل را نشان داد. نو 2008 ادیسه بخش المپ نیب یدیشد

 توانداست که می یاعتمادمعتبر و قابل یابیارز ایالمللی جغرافبین ادیگرفتند که المپ

 .ردیمورداستفاده قرار گ ییایالمللی سواد جغرافبین اریمع یادیا یبرا

 36المللی از بین نفعیذ 74از  ینظرسنی کی هاییافته گرید یفیدو مقاله ک

المللی جغرافیا در ( ادراکات انیمن آموزش بین1)کردند:  یکشور را گزارش و بررس

 ازنظر ای( آ2و ) TIMSSی آغاز و اجرای ارزیابی جغرافیا در هاچالشمورد مزایا و 

. داشته باشدوجود  ینظراتفاق تواندمی آزمون یشود و نحوه اجرا یابیارز دیآنچه با

های ارزش داده لیا به دلیآموزش جغراف انیمنکه  افتندیدر مقاله اول، محققان در

 نی، اکثراً موافق چنیآموزشهای گذاری و شیوه، سیاستقیتحق یآمده برادستبه

در مقاله دوم  یابیارز نیا یدر مورد توسعه و اجراؤاالت از س یاست. تعداد یاقدام

در  ایآموزش جغراف انیمن جهانینشان داد که  جیشده است. نتا یمطرح و بررس

که  یهایو مهارت میالمللی و مفاهبین یابیارز ینظرات خود در مورد سن هدف برا

 یاز آن است که امکان اجرا یحاک هایافته. دارد نظر، اختالفردیهدف قرار گ دیبا

 یبرا یریادگیمشترک از اهداف  یامیموعه یادینوع بدون ا نیالمللی از ابین یابیارز

 ندیفرا نیمقاله اظهار داشت که ا نیوجود ندارد. ا آموزان پایۀ چهارم و هشتمدانش

حاصل شود که  نانیشود تا اطممی یمحل یبرنامه درس در یراتییاحتماالً منیر به تغ

 وجود دارد. یابیارز یچارچوب مشترک برا کی

 یابیهای ارزاستراتژی ریسا( 7

برداری نقشه یعنی، ییایدرک جغراف یابیارز یها برااز روش یبیمضمون شامل ترک نیا

است. دو مقاله در  تداعی آزاد کلمهو  ی، نوشتن استداللبرداری طرحنقشه، یمفهوم

، کاب و فونت ی، مونرو اوسی( و وهر2008) نتزیموضوع، اندروز، ترسلر و م نیا

 ایدر جغراف یمفهوم یابیارز یبرا یعنوان ابزاررا به مبرداری مفهو(، هر دو نقشه2012)
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پایۀ ششم تا های آموزان سال( بر دانش2008کردند. اندروز و همکاران مقاله ) یبررس

 یکه وهر، درحالیندرا اتخاذ کرد یشیطرح آزما کی و شدند متمرکز( نفر 325) نهم

 43) اجرا کردند پایۀ هفتمآموزان دانش بر رویرا  یفیک کردی( رو2012و همکاران )

 ای نیگزیجا نهیگز کیعنوان به یهای مفهومدر مورد ارزش نقشهه هر دو مطالع(. نفر

 نیداشتند. ا یگیری مشابهنتییه یمداد و کاغذ سنت یهاشیآزما برای یالحاق

 یو کم یفیتواند اطالعات کمی یهای مفهومنقشه هیمطالعات نشان داد که چگونه ته

( و 2008آموزان فراهم کند )اندرو و همکاران، در مورد عمق درک دانش یارزشمند

و  ی، وهرنیه بر ا(. عالو2012و همکاران،  یرا به معلمان ارائه دادند )وهر یمنابع

مهارت تفکر  یبرداری مفهومهای نقشهکه تکنیک ند( استدالل کرد2012همکاران )

 یایمورد، جغراف نیدهد و عالقه را به موضوع موردمطالعه، در امی شیفزارا ا ییفضا

 کند.می کیتحر یانسان

، ایدر جغراف یابیعنوان ابزار ارزبه یبصر یهاشینما یمرتبط با بررس قاتیتحق

طرح  26 یمطالعه شامل بررس نی( بود. ا2001) نگزیهاروود و راول یشامل کارها

، اندازه ییفضا شیاز آرا هاآندرک  یابیارز یجهان برا ییآموزان ابتدانقشه آزاد دانش

ها و نقاط کور سوءبرداشت ییشناسا یروش را برا نیاارزش  ،جیها بود. نتاو شکل قاره

استدالل کردند که روند  سندگانی، نونیآموزان برجسته کرد. عالوه بر ادر درک دانش

 یتواند دانش جهانبازخورد از معلمان و همساالن می افتیآزاد و در یهاساخت طرح

 را بهبود بخشد. ییآموزان ابتدادانش

 یابیهای ارزعنوان روشدالل را بهها و نوشتن استمحققان مختلف استفاده از مقاله

( و 2010) نکلیو اولنو فلهیش ،رابطهنیاند. دو مقاله دراکرده یبررس ییایدرک جغراف

های اما از روش اجرا شدند مقطع متوسطه( بود. هر دو مطالعه در 2007) ویمونوون

( آلمان تعداد و نوع 2010و همکاران ) که بوداستفاده کردند. مطالعه  یمختلف

کالس را محاسبه کرد. ابتدا  کیآموزان در توسط دانش شدهاستفاده یهااستدالل

ارتباط  یدادن چگونگنشان ینمودارها برا یادیها با استفاده از نمودار استدالل )امتن

ها با ساختار استدالل یررسو سپس با ب بررسی شد (گریکدیاستدالل با  یهاقسمت

( 2007)موناونیو وتحلیل قرار گرفتند. مطالعه مورد تیزیهتولمین استفاده از مدل 

 یاثربخش نییتع یبراموناونیو بود.  مبابوهیآموز در سه مدرسه در زدانش 83شامل 
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 یهیبندی نت، ساختار طبقهیدانیهای کار مکالس در مقابل دستورالعمل ینسب

کرد که توسط  یادیرا ا گذاری مارکطرح  کی( و SOLO) شدهمشاهده یریادگی

ساختار و  یبررس یاثربخش سندهیوتحلیل نو( انیام شد. تیزیه1996لمبرت )

 از درک نشان داد. یاریعنوان معمقاله را به یهاپاسخ یدگیچیپ

 عملکرد یمل یابیو ارز یمطالعات مورد( 8

 دگاهی( د2006)بات، ویدن، چاب و روکوز ( و 2011)پینار موضوع،  نیدو مقاله در ا

( را ارائه دادند. سیو انگل هیمربوطه خود )ترک یدر کشورها یابیدر مورد ارز انیمرب

 اینشان داد که معلمان جغراف تیسا نیمعلم در چند 10با حضور  یترک یفیمطالعه ک

مهم  2005 یکه در اصالح برنامه درس ندیبر فرآ یو مبتن سالهحل م تکالیفنسبت به 

دانش و مهارت محتوا  ازنظرکننده دهند. معلمان شرکتبودند، مقاومت نشان می

 یخود رو یهای معمول و سنتکردند و مرتباً به روشمی عدم کفایتاحساس 

 یابیاز آموزش و ارز یارشتر بود و گزگسترده اریبس سیمطالعه در انگل نی. اآوردندیم

 یبرا یاچهیدر»که  دادیرا ارائه م سیانگل یالتیمدرسه متوسطه ا 17در  ایجغراف

، ص 2006و همکاران، بات دهد )ارائه می «ایدر جغراف یابیو عملکرد در ارز نیتمر

 نامهیگواه ییایدر مورد مشخصات جغراف هایافتهاز  یعیوس فیط انی( در م135

 سندگانیو آموزش، نو یریزی درس(، برنامهGCSEمتوسطه ) آموزشدر  یعموم

 نییو تع ینیتکو یابیارز تیاز اهم یفهم جامع ایگرفتند که معلمان جغراف یهینت

 ازیآموزان ندارند. هر دو مقاله بر ندانش یریادگی جیبه حداکثر رساندن نتا یهدف برا

ای با دانش و حرفه توسعهو  یدرک منطق اصالحات آموزش یبرا ینفعان اصلذی

 یگیری کوپر و کاوبا نتییه امر نیاشت. اد دیاجرا تأک یهای مناسب برامهارت

 (.1به موضوع  دیمطابقت دارد )نگاه کن داریاصالحات پا یهایژگی( در مورد و2010)

 گیریبحث و نتیجه

( در مورد ارزیابی مبتنی بر 1)اند از: مطالعه عبارت نیا یبرا یقاتیمهم تحقؤال دو س

هایی شناسایی شده است ( چه شکاف2دانیم؟ و )شواهد در آموزش جغرافیا چه می

 30 یبررس نیاول، اؤال در پاسخ به سکند؟ ی تحقیقاتی آتی اشاره میهاجهتکه به 

 یسیسال گذشته به زبان انگل 16 یرا منتشر کرد که ط شدهبررسیو  یمقاله تیرب
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این بررسی مدارس است.  یایدر آموزش جغراف یابیبر ارز هاآناند و تمرکز منتشر شده

در  یابیدهد که ما در مورد هشت موضوع که در باال ذکر شد، دانش ارزنشان می

شده و  ییشناسا زیمتما شیگرا نیچند نیمضام نی. در امیرا دار ایآموزش جغراف

 است. شتریشرح ب ستهیشا

آموزش  یابیمطالعات ارز نیها در اآوری دادهجمع یهادوره، در اکثر مطالعات

 شتری، بنی. عالوه بر او هیچ مطالعۀ طولی در این زمینه اجرا نشد کوتاه بود ییایجغراف

و  نگلستان)عمدتاً مستقر در ا یو مل یمحل بافتکوچک با  یهااسیمقمطالعات در 

 یمشابه قیکه سؤاالت تحق یمحققان نی، بنی. عالوه بر ااجرا شده بود( متحدهایاالت

وجود نداشت.  یکردند، ارتباطمختلف کاوش می یهازمینه ایها را در مکان

مقاله  کی قط، فیریادگی یبرا یابیمثال، از پنج مقاله موجود در موضوع ارزعنوانبه

 ییایجغراف یابیارز ٔ درزمینه یاز مقاالت قبل کی( به هر 2004و همکاران،  سیوی)د

 ییایدر آموزش جغراف یابیبه ارز یقاتیکه تحقدرحالی نیبنابرا ؛ناد کرده استاست

در سطح  یهمکار ایجهت منسیم  کیکه  دیرسیشده بود، به نظر نمدادهاختصاص

 .این مقاالت وجود داشته باشد رامونیپ یجهان

توسعه و  در حوزۀ قی، فقدان تحقپیشینۀ تحقیقاتی آشکار بوددر که  یروند بعد

بود. استثنائات  ییایجغراف یدیهای کلو مهارت ادراکات یابیارز یابزار برا یاعتبارسنی

را  یی( بود که ابزارها2013و شارپ ) نهی( و هو2012و بدنارز ) یل پژوهش یدیکل

دهنده دو مطالعات نشان نیکرده بودند. ا دییو تأ هیته ییاستدالل فضا یابیارز یبرا

است. مطالعه رواندا توسط  ایدر آموزش جغراف یابیمقاله از تعداد محدود مقاالت ارز

 یبررس نیاستفاده کرده است. ا یبیروش ترک کی( از 2015و همکاران )تومازوفسکی 

برجسته  ایرا در آموزش جغراف یابیهای ارزبا شیوه ییموارد همسو یبرخ نیهمچن

و اسناد برنامه  یآموزش یدر استانداردها کهیاز آن است درحال یحاک قیقتح نیکرد. ا

 شهیهم یابیهای ارزشگرفته است، اما روشصورت یراتییتغ المللنیدر سطح ب یدرس

( عدم تطابق 2015)میشرا ، در مطالعه مثالعنوانبهاند. نبوده راتییتغ نیمتناسب با ا

وجود  ایجغراف یسؤاالت کتاب درس تیو ماه یمل یالزامات چارچوب برنامه درس نیب

در هلند  (2017و همکاران ) بیتربوشانیام شده توسط  قاتیبا تحق امر نیداشت. ا
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و  دهیچیبر دانش پ تمرکزفاقد  یهای داخلارزیابی ،افتیمطابقت داشت که در

 ذکر شده است. یدرس یهااست که در برنامه یشناخت یندهایفرا

و توسعه و  ییایسواد جغراف یها، در مورد مؤلفهقیتحق ؤال دومدر پاسخ به س

 اسینظر است. اگرچه مطالعات در مقبه اتفاق ازیموارد، ن نیا یابیاعتبارسنیی ابزار ارز

در  یبه مطالعات طول ازیآموزنده باشند، اما ن یمحل یهازمینه درتوانند کوچک می

 یقاتیتحقؤال س کی یمشترک رو طوربهاست که  المللیبینبزرگ با محققان  اسیمق

دهد که ( نشان می2016) ییایالمللی آموزش جغرافتوافق شده کار کنند. منشور بین

آموزان در دانش یریادگیهای درک پیشرفت یشامل چگونگ دیباؤاالت س نیاز ا یکی

اعتبار  شیافزا یباشد. برا هاشرفتیپ نیبهتر ا یابیو ارز برهیو نحوه کال ایجغراف

و مختلط  ی، کمیفیهای کشامل روش دیمطالعات با نیا ی، طراحقاتیاستنباط از تحق

بر شواهد از درک  یمبتن یابیدر مورد ارز قیواضح است که تحق نیباشد. همچن

آموزش  یدر فضا ریاخ یهااست. جنبش ازیدبستان موردن یهادرزمینه ییایجغراف

مثال، مرکز عنوان. بهسازدیممرتفع در باال را  شدهمشخصاز موارد  یبرخ یی،ایجغراف

علوم در  یمل ادی( که توسط بنNCRGE) ایدر آموزش جغراف قاتیتحق یمل

 نیو اشتراک اطالعات ب ی، همکارقیتحق یشود، هماهنگمی یبانیپشت متحدهایاالت

 کند.می لیها را تسهرشته ریدر سا یو محققان آموزش دانانیجغراف

در آموزش  یابیدر مورد ارز قی، کمبود تحقکیستماتیس یبررس نیخالصه، ا طوربه

 یتواند برادهد که میارائه می یساختار کردیرو کیکند و می دییرا تأ ایجغراف

، یقاتیو تحق یریادگیجامعه  کیعنوان موجود تکرار شود. ما به هایشکاف ییشناسا

 یریادگیهای پیشرفت تیآموزان، ماهدانش یسهای اسادر مورد دانش و مهارت دیبا

را ارائه  یکه اقدامات معتبر یابیارز هایروشها و انواع دانش و مهارت نیمرتبط با ا

ی تحقیقاتی در مسئله و موضوع مشخطاین امر یک راهنما و . میبدان شتریدهند، بمی

 .ی معطوف شوداژهیوسنیش در آموزش جغرافیا است که باید بدان توجه 
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