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 چکیذُ

ی . زاىؿَه اؿثزغؼافیا اٌسام گؼدیغجهفیلی ُای ةازی در آىّزش ایً پژوُف ةا ُغف ةؼرؿی کارایی اؿحفاده از کارت

هی کَ در ؿال جضنی هحان ٌسف آةاد ةّدی داٌف آىّزان پـؼ ؿال پٍسو دةـحان قِؼؿآىاری ایً پژوُف قاىم کهیَ

ی ایً دةـحان پـؼا18ٌَی آىاری، یک دةـحان از غ. ةَ ىٍؼّر اٌحعاب ٌيٌَّىكغّل ةَ جضنیم ةّده اٌ 1398-1397

جضلیق اٌحعاب  داٌف آىّز ةّد. روش 27و  25قِؼ ةَ مّرت جنادفی اٌحعاب قغ کَ دارای دو کالس پٍسو ةا  جؿغاد 

کحاب  10جا  1ُای کَ ةَ ىٍؼّر ازؼای آن، از داٌف آىّزان دو کالس یک پیف آزىّن از درس قتَ آزىایكی ةّدقغه 

ىعانؿات ازحياؾی پٍسو گؼفحَ قغ. جضهیم آىاری، جفاوت ىؿٍی داری را ةیً ٌيؼات داٌف آىّزان دو کالس ٌكان ٌغاد. 

اٌحعاب قغ. ؿپؾ، در  کٍحؼلٍّان گؼوه ةٍاةؼایً، ةَ ظّر جنادفی یک کالس ةَ ؾٍّان گؼوه آزىایف و کالس دیگؼ ةَ ؾ

ٌیؽ ُيان ىضحّا  کٍحؼلی ایؼان پؼداظحَ و ةَ گؼوه زهـَ، گؼوه آزىایف ةَ ةازی ةا کارت ُای کكّرُای ُيـایَ 3ظی 

-ُای کحاب گؼفحَةَ روش ؿٍحی جغریؾ قغ. در پایان از ُؼ دو گؼوه پؾ آزىّن یکـاٌی ةؼاؿاس فؿانیث ُا و کارةؼگ

ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفث.  SPSS در ٌؼم افؽار  t-test  َ دؿث آىغه ةا اؿحفاده از آزىّن آىاری ُای ةقغ. داده

جّان ةٍاةؼایً ىی .وزّد داردىؿٍی دار جفاوت  ٌحایر ةَ دؿث آىغه ٌكان داد کَ ةیً ىیاٌگیً ٌيؼات پؾ آزىّن دو گؼوه 

آىّزاٌی کَ رُا آىّزش دیغه ةّدٌغ، در ىلایـَ ةا داٌفگفث کَ داٌف آىّزاٌی کَ ةؼ اؿاس روش کارت ُای ةازی کكّ

ُای کارت ُای ةازی را ةَ روش ؿٍحی آىّزش دیغه ةّدٌغ، ؾيهکؼد ةِحؼی داقحٍغ. ٌحایر ایً جضلیق اؿحفاده از روش

 زغؼافیا جّمیَ ىی کٍغ.جهفیلی در آىّزش 
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 هقذهِ .1

(. 144: 1389)فالصیان و ُيکاران،  اٌغجؿؼیف کؼده «ظتیؿی ىضیط و اٌـان ی رواةطؾهو ىعانؿَ»را زغؼافیا

 جكکیم ؾٍامؼ. کكّرُاؿث ُيَ در آىّزان داٌف ىهی ُّیث دٍُغه جكکیم ؾيغه ارکان از یکی زغؼافیایی ىضیط

 کَ ُای زٌغگی ؾكایؼی، روؿحایی و قِؼی و... ُـحٍغُا، اٌّاع قیّهزغؼافیایی آب و ُّا، ٌاُيّاری ىضیط دٍُغه

 دراز در ٌاگــحٍی، ُایایً پیٌّغ. ؿازٌغىی زغؼافیایی پٍَِ یک در را فؼدی ُّیث جاریط، و زةان ةا پیٌّغ در

 گیؼد. ةَىی اٌسام آٌِا جادیؼ جضث یازحياؾ و فؼدی صؼکث ُؼ و گػارٌغىی جادیؼ فؼد ةیٍف و زٌغگی ةؼ ىغت

 زِان کكّرُای ةـیاری از در داٌف آىّزان  ی درؿیةؼٌاىَ الیٍفک زؽء دیؼةاز از زغؼافیا درس ،زِث ُيیً

 از پؾ اؿث، قغه یاصػف جضؿیف کكّری در زغؼافیا آىّزش ُؼگاه کَ دٍُغىی ٌكان ُاپژوُف ُـث. و ةّده

 در آن اىذال الىکاٌی و ،ىضیعی ُّیحی ةی قکم ةَ و گػاقحَ ادؼ افؼاد یعیىض ُایآگاُی کاُف در جاظیؼ، ىغجی

 آىّزانداٌف ةؼ ایً، . ؾالوهاٌغقغه اظحالل دچار کٍٍغىی زٌغگی آن در کَ ىکاٌی درك در افؼاد و قغه ػاُؼ افؼاد

و  ای ىٍعلَ کكّری، ،ىعحهف ىضهی ُایىلیاس در ظّیف زٌغگی ىّكؿیث ةَ ٌـتث زغؼافیا ىّضّع ىعانؿَ ةا

 (.4: 1395،قّرای ؾانی ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقیکٍٍغ)ىی پیغا مضیضی درك  زِان

 جؼةیث و یادگیؼی ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات ازحياؾیُای ی درؿی ىهی یکی از زیؼ صّزهزغؼافیا در ةؼٌاىَ

ی ةؼٌاىَ گاٌَ 11یُایکی از صّزه جؼةیث و یادگیؼی ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات ازحياؾی یصّزهقّد. ىضـّب ىی

ُای جيغن و فؼٍُگ ةحّاٌٍغ ویژگیدرؿی ىهی اؿث. در ایً صّزه، داٌف آىّزان ةایغ آٌگٌَّ آىّزش ةتیٍٍغ کَ 

اؿالىی و جأدیؼ آن در جّؿؿَ زاىؿَ ةكؼی را درك کؼده و ٌلف ظّد را در زِان اىؼوز ةؼای صفغ و ارجلا  -ایؼاٌی

)قّرای ؾانی آىّزش و پؼورش،  ٍعلَ و در ؿعش زِان ةكٍاؿٍغىّكؿیث و زایگاه ایؼان در ةیً کكّرُای ى

1391 :58.)   

اٌٍغ دیگؼی ى ىّضّؾاتىـحلهی ٌیـث و ةَ مّرت جهفیلی ةا درؿی  ی دةـحان، زغؼافیا ىّضّعدر دوره

ز در ُؼ فنم ا .قّدجغریؾ ىیدر كانب درس ىعانؿات ازحياؾی ، ىؼدم قٍاؿی و... قٍاؿی، اكحنادجاریط، زاىؿَ

کغیگؼ جهفیق ُا ةا یضّؾی و ىفاُیو کهیغی ىؼةّط ةَ آنی ىّدو یا چٍغ صّزهازحياؾی دةـحان، حاب ىعانؿات ک

 قٌّغ.ىیقغه و آىّزش داده

ُای ُای جّؿؿَ یاةٍغه، از ىضیطدةـحان ةا جّزَ ةَ رویکؼد ىضیط یدوره ُای ىعانؿات ازحياؾی درکحاب     

. اونیً کحاب ىعانؿات ازحياؾی ةؼای (1)قکم قٌّغدُی ىیٌف آىّزان ؿازىانةَ جٍاؿب ؿً دا دور، ٌؽدیک ةَ

ىـیؼ  و غرؿَی اول یؿٍی ظاٌَ و ىفلط در دو دایؼه آىّزانقّد کَ در آن، داٌفجغریؾ ىی ی ؿّم دةـحانپایَ

یاةٍغ. از ؿَ ىیُا جّؿم، پٍسو و قكو ةَ جغریر ایً ىضیطُای چِار. در پایَپؼدازٌغىیةیً ایً دو ةَ ىعانؿَ

َ ة ،2و  1درس و جضث ؾٍّان کكّرُای ُيـایَ  2ی پٍسو،  در ظی َ، در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَزيه

ٌیؽ ذکؼ  "ّر کَ كتالُياٌع (.51: 1397ی ایؼان پؼداظحَ قغه اؿث)فالصیان و ُيکار، ُيـایَ ُایىؿؼفی کكّر

و در کٍار كؼار گؼفحَ ایً دو درس، زغؼافیا ىضّر جهفیق  ی دةـحان ىضحّای کحاب جهفیلی اؿث و درقغ، در دوره

  .قغه اؿثةَ جاریط و زاىؿَ قٍاؿی ایً کكّرُا ٌیؽ اقاره ی ىعحنؼی  ،آن
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 (.51: 1397)فالصیان و ُيکار، ی دةـحاندورهه در آىّزش ىعانؿات ازحياؾی ُای جّؿؿَ یاةٍغ: ىضیط 1قکم  

  ٌیؽ ىحغاول  دیگؼ دروس  در ىیان  کَ  جغریؾ  گٌّاگّن  ُای از روش  انجّزغؼافیا، ىی  و آىّزش  در جغریؾ 

،    3گؼوُی  آىّزش  ، روش2 ةازیاةی  ُای از قتکَ  اؿحفاده  روش،   1آٌی  ُای افکار و ایغه  ةیان  . روش گؼفث  ةِؼه  اؿث،

ُا ُـحٍغ)قایان و ی ایً روشزيهَ و ... از   6 اکحكافی  جغریؾ  ، روش  5ىـئهَ  صم  ، روش  4روش ةازدیغ ؾهيی

ی اةحغایی کارةؼد دارد، روش جغریؾ ُای جغریؾ کَ ةَ ظنّص در دوره(. اىا یکی از روش48: 1377ُيکاران، 

 در كانب ةازی اؿث کَ کيحؼ ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث.

-، چٍغان ؾالكَی ایؼانکكّرُای ُيـایَگام جغریؾ آىّزان ةَ ٍُاٌغ کَ داٌفاز ىؿهيان ةیان کؼدهةـیاری 

ُغف از ایً ُای ایً کكّرُا را ةَ ظاظؼ ةـپارٌغ، ةیؽار ُـحٍغ. و از ایٍکَ ىكعنات و ویژگی دٍُغای ٌكان ٌيی

ُای ةازی از روش کارت ىؿهو ةؼای جغریؾ ایً ةعف از کحاب، پژوُف ةؼرؿی ایً ىّضّع اؿث کَ چٍاٌچَ

ىؿيّل ٌحیسَ ی آن ةا روش جغریؾ  آىّزش ایً ىضحّا ةپؼدازد،  ةَغیؼ ىـحلیو  ظّرو ةَ کٍغ ُا اؿحفاده کكّر

 ؟ چَ جفاوجی ظّاُغ کؼد

 

 .هباًی ًظری2

 .تذریس ٍ رٍش ّای آى1. 2

جغریؾ را ىی جّان ةَ فؿانیث ُای دو زاٌتَ ای کَ ةیً ىؿهو و قاگؼدان زؼیان دارد و ُغفف یادگیؼی اؿث، 

: 1383یؼی قّد، ةؼای قاگؼدان ىّدؼ و ىفیغ ظّاُغ ةّد)مفّی، جؿؼیف کؼد. ایً فؿانیث ُا چٍاٌچَ ىٍحر ةَ یادگ

روش جغریؾ ؾتارت اؿث از جٍؼیو ىعانب درؿی ةَ وؿیهَ ی ىؿهو، ةَ گٌَّ ای کَ ةاؾخ درگیؼی و  ىلغىَ(.

یادگیؼی ؿاده قغه و یادگیؼی ؾيیق جؼی و ىّدؼجؼ -ىكارکث داٌف آىّزان قّد جا از ظؼیق آن، فؼآیٍغ یاددُی

ُای جغریؾ فؿال ىـحهؽم اؿحفاده از راُتؼدُایی اؿث کَ فؼمث ُایی روش (.147: 1390زاده،  قّد)ىؼجضّی

دُغ کَ درگیؼ ( ٌكان ىی2003(. ىعانؿات ؿیّکیاٌگ)2004آىّزان فؼاُو ؿازد )راةـّن،را ةؼای فؿانیث داٌف

قّد. واٌغه اضی ىیُا در آىّزش ریآىّزان ىِغ کّدکی و دةـحاٌی در ةازی، ىّزب پیكؼفث آنکؼدن داٌف

                                                             
1- Brain Storming 

2- Retrieval Nets 

3 -Team Learning 

4 -Field Study 

5 -Problem Solving 
6- Enquiry Method 
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ُای ىكارکحی در ىلایـَ ةا روش ُای ( در جضلیلات ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه اؿث کَ اؿحفاده از روش2001)

 ؿٍحی کارایی ةِحؼی دارد.

 اّویت بازی برای کَدکاى ٍ ًَجَاًاى. 2.2

ٌی و ةیف ةَ صؼکث ةغ ةازی ةَ ىؿٍی ُؼ گٌَّ فؿانیث یا جيؼیً اؿث کَ ةاؾخ نػت، ؿؼگؼىی و جفؼیش قغه و کو

کّدکان در ظالل  (.258: 2001)کایهّس، قّدىلؼر اٌسام ىی ُا و یا كّاٌیًٌیاز دارد و ةؼ اؿاس ةؼظی ؿٍث

گیؼٌغ)جاج انغیً و غون فكار و ةا ىیم و رغتث فؼا ىیُای آىّزقی، ىعانب آىّظحٍی را ةُا، ةَ ویژه ةازیةازی

ُای آىّزقی ىٍاؿب ةؼای رقغ قٍاظحی و ؾاظفی کّدکان اؿث)ؿٍَ و ةازی یکی از ةؼٌاىَ (.32: 1390ُيکار، 

 (. 88: 1387ُيکاران، 

اٌغ، در صانی کَ اٌغیكيٍغاٌی چّن ای از ماصب ٌؼؼان ةازی را ظارج از جؿهیو و جؼةیث در ٌؼؼ گؼفحَؾغه

ُای اٌغ. ةازیةَ زٍتَ آىّزقی ةازی جّزَ زغی داقحَ و ةؼ اُيیث آن جاکیغ کؼده 2و ىٌّحَ ؿّری 1فؼوةم

-غ. در گػقحَ، وانغیً و ىؼةیان ىیآىّزقی ةؼای جياىی کّدکان و ٌّزّاٌان در ىلاظؽ ؿٍی ىعحهف ىِو اٌ

کّقیغٌغ ةَ ُؼ ظؼیلی کّدکان را ةَ یادگیؼی و صفغ ىعانب و ىّضّع ُای درؿی وادار کٍٍغ، ونی جضلیلات 

 (. 36:  1383ةَ کّدکان ةازی اؿث)قساؾی،  دُغ کَ ةِحؼیً راه جؼةیث و آىّزشاظیؼ رواٌكٍاؿان ٌكان ىی

ی ُای ىٍؼو و ؾيهی یکی از اةؽارُایی اؿث کَ در دورهی روان قٍاؿی ىؿحلغٌغ کَ ارائَ ةازیداٌكيٍغان صّزه

جّاٌغ آدار ىذتحی ةؼ روی ؾيهکؼد ُای ادراکی کّدکان داقحَ ةاقغ. در ؿٍیً اونیَ، ةازی ةؼای کّدکان دةـحان ىی

جّاٌغ فکؼی، جعیهی، ُیساٌی و ؾاظفی ةاقغ. ةازی روش زی جٍِا زـيی ٌیـث، ةهکَ ةازی ىیضؼوری اؿث. ةا

جلّیث كغرت یادگیؼی و  ی ُو ةَ ؾٍّان وؿیهَ یادگیؼی وامهی ةؼوز ذًُ ةؼای کكف، جسؼةَ و فِو اؿث. ةاز

یحی و ؿازٌغگی، ٌلف ُای دارای ركاةث جؼةای ةؼای ةیان ؾّاظف و اصـاسازحياؾی، ُو ةَ ؾٍّان وؿیهَپیكؼفث 

 (.118: 1389دُغ )اىاىی و ُيکار، ؿازی ىیةانٍغگی و ظّیكحً كاةم جّزِی دارد و ةَ کّدك فؼمث رقغ و

ةؼرؿی ادؼةعكی جغریؾ ٍُؼ از ظؼیق ةازی ةؼ  »ای ةا ؾٍّان( در ىعانؿ1395َؿلایی قِؼی و ُيکاران)       

ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ  «ةحغایی قِؼؿحان گٍاةادرقغ ُّش ازحياؾی داٌف آىّزان دظحؼ پایَ چِارم ا

جغریؾ ٍُؼ از ظؼیق ةازی روش ىّدؼی در افؽایف ُّش ازحياؾی داٌف آىّزان ةّده و ىی جّاٌغ در ىضیط ُای 

-جادیؼ ةازی رایاٌَ» ( در پژوُكی ةا ؾٍّان1393ُيکار) زارؾی زوارکی و .آىّزقی ىّرد اؿحفاده ىؿهيان كؼار گیؼد

اٌغ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه« آىّزان اٌگیؽش ویادگیؼی داٌف ی ىتحٍی ةؼ انگّی ىضیط یادگیؼی ىّدؼ ةؼای آىّزق

( ٌیؽ در 1391اىیٍی فؼ و ُيکاران)اٌغ. داقحَ ةؼ اٌگیؽش و یادگیؼی داٌف آىّزانی جادیؼ ىذتحُا کَ  ایً ةازی

ةَ ایً زيؽ ةٍغی  «ضی داٌف آىّزانجادیؼ ةازی رایاٌَ ای ةؼ اٌگیؽه و پیكؼفث ریا»ىعانؿَ ای جضث ؾٍّان

روش جغریؾ ىتحٍی ةؼ ةازی رایاٌَ ای ةؼ پیكؼفث جضنیهی ریاضی، اٌگیؽه پیكؼفث رغتحی و ٌگؼش رؿیغٌغ کَ 

 .جادیؼی ٌغارد ُاآن اىا ةؼ اٌگیؽه پیكؼفث ازحٍاةی ،ٌـتث ةَ ریاضی ىّدؼ اؿث
 

 

 

                                                             
1 -Frobel 
2 -Montessori 
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 آهاری پصٍّص جاهعِ.3

کَ در ؿال  هپٍسو دةـحان قِؼؿحان ٌسف آةاد ةّد پایَآىّزان پـؼ داٌف آىاری ایً پژوُف قاىم کهیَ زاىؿَ

 18ی آىاری، یک دةـحان از ةیً اٌغ. ةَ ىٍؼّر اٌحعاب ٌيٌَّىكغّل ةَ جضنیم ةّده 1397-1398هی جضنی

و  25ةَ مّرت جنادفی اٌحعاب قغ. دةـحان اٌحعاب قغه قاىم دو کالس پٍسو ةا جؿغاد  ؿحاندةـحان ایً قِؼ

 داٌف آىّز ةّد.  27

 

 رٍش پصٍّص.4

ٌفؼه ةؼای ازؼای  25از آٌسایی کَ روش پژوُف ةَ مّرت قتَ آزىایكی اٌحعاب قغه ةّد، ةَ ظّر جنادفی گؼوه 

اةؽار پژوُف قاىم یک آزىّن ٌفؼه ةؼای جغریؾ ؿٍحی اٌحعاب قغٌغ.  27روش جغریؾ کارت ُای ةازی و گؼوه 

ؿّال ةـحَ پاؿط ةّد کَ در ُؼ  20ىعانؿات ازحياؾی پٍسو و قاىم درس اةحغای کحاب  10ىضلق ؿاظحَ ةؼای 

 ُای یازدُو و دوازدُو کحاب ىعانؿات ازحياؾی ةا ىّضّع ازؼا گؼدیغ. ؿپؾ درس کٍحؼلدو گؼوه آزىایف و 

ی جغریؾ ىعحهف، ةَ دو قیّهای، دكیلَ 45ی زهـَ 3در ظی جّؿط یک ىؿهو،  "کكّرُای ُيـایَ ی ایؼان"

ؼدیغ. در پایان ُا جغریؾ گکالسُؼ کغام از اس کارت ُای ةازی کكّرُا و دیگؼی ةَ روش ؿٍحی در یکی ةؼ اؿ

-ُای ایً پژوُف قاىم ٌيؼات پیفةٍاةؼایً، داده ؿّال ةَ ؾيم آىغ. 15آزىّن ىكاةِی ةا پؾکالس از ُؼ دو 

اظحالف ٌيؼات پیف آزىّن و  و آزىایف و کٍحؼل ُایآزىّن گؼوهٌيؼات پؾ، کٍحؼلُای آزىایف و هآزىّن گؼو

زىّن، ی پیف آزىّن و پؾ آیی ىضحّایی اةؽار پژوُف در ىؼصهَروا .( 1)زغول  پؾ آزىّن ایً دو گؼوه اؿث

ی پٍسو اةحغایی ىّرد جاییغ كؼار گؼفث. ةَ ىٍؼّر جؿییً ضؼیب پایایی آزىّن ٌیؽ، ٌفؼ از ىؿهيان پایَ  4جّؿط 

ةَ  79/0کَ ىلغار آن  ىضاؿتَ قغٌفؼ از داٌف آىّزان ةؼ اؿاس روش ُيـاٌی دروٌی آنفای کؼوٌتاخ  30ٌيؼات 

 دؿث آىغ.

 .کٍحؼلآزىایف و ىحغیؼُای ىـحلم و واةـحَ ةؼای دو گؼوه :  1زغول 

 پؾ آزىّن ىحغیؼ ىـحلم زىّنپیف آ گؼوه ُا

 T1 X T2 گؼوه آزىایف

 T1 y T2 کٍحؼلگؼوه 

 

 کطَرّا جغرافیای هعرفی بستِ کارت ّای آهَزش .4

قٍاؿایی  ةؼای دو رو  ؾغد کارت 30صاوی ایً ىسيّؾَ کَ جّؿط اٌحكارات آؿان آىّز ظؼاصی قغه اؿث، 

 درج قغهظؼف دیگؼ، ىكعنات آن کكّر در و ی کكّر آن،  ٌلكَ یک ظؼف در کَاؿث  کكّرُای كاره آؿیا

ٌلكَ کّچک یک   ا،ٌلكَ آؿییک   ، ُای آؿیا، اروپا، آىؼیکا و آفؼیلا ُای كاره کارت ویژگی 4 . ُيچٍیً،اؿث

. زِث کاُف پیچیغگی ةازی و ىحيؼکؽ قغن در ایً ةـحَ كؼار داده قغه اؿثةازی  ی آىّزش  ةؼگَ و یک زِان

ةیف  ، ةؼایو از ظؼف دیگؼ گؼدیغی از ایً ىسيّؾَ صػف ن، کكّرُای غیؼ ُيـایَایؼای ُيـایَةؼ کكّرُای 

کكّرُای کارت ُای ی اکحفا ٌكغه و ی ایؼان در ظكکكغن ةازی، فلط ةَ کكّرُای ُيـایَاز صغ ؿاده ٌ

کكّر آذرةایسان،  14ُای کارت ". ةٍاةؼایً، ىسيّؾاٌیؽ در ةازی قؼکث داده قغٌغ ایؼان ی آةیُيـایَ

ؾؼاق، ؾؼةـحان،  جؼکیَ، کّیث، جؼکيٍـحان، فغاٌـحان، ارىٍـحان، ایؼان، اىارات ىحضغه ی ؾؼةی، ةضؼیً، پاکـحان،ا

ُای کكّرُای ُيـایَ ایؼان ىاٌٍغ پایحعث، ، ویژگیایً کارت ُاُؼ یک از در . ؾيان و كعؼ در ةازی كؼار گؼفحٍغ
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ؽ درآىغ، درمغ ةاؿّادی، ىـاصث و وضؿیث ةِغاقث ٌّع صکّىث، دیً، واصغ پّل، زيؿیث، ىّكؿیث، زةان، ىٍاة

 (.2قکم )ذکؼ قغه اؿث ىّرد ٌؼؼ  و درىان کكّر

 

 ُای آىّزش زغؼافیای کكّرُای آؿیایی.: کكّر ةضؼیً از ىسيّؾَ کارت 2قکم 

 تجسیِ ٍ تحلیل آهاری دادُ ّا.5  

 کٍحؼل ةَ ؾٍّان قاظل ىلایـَیف و و پؾ آزىّن در دو گؼوه آزىاُای صامم از ازؼای پیف آزىّن  داده

 ،آىار جّمیفی و اؿحٍتاظی ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفث. در ةعف آىار جّمیفی روشادؼةعكی جغریؾ ةَ دو 

گؼوه ُای  tاز آزىّن  ،قاظل ُای فؼاواٌی، درمغ فؼاواٌی، ىیاٌگیً، اٌضؼاف اؿحاٌغارد و در ةعف آىار اؿحٍتاظی

 ىـحلم اؿحفاده گؼدیغ.

ةَ ٌيایف در آىغه اؿث.  2 غول قياره ُای آزىایف و کٍحؼل در زف آزىّن داٌف آىّزان در گؼوهت پیٌيؼا

 گؼوه کٍحؼل . درةّده اؿث 14و صغاکذؼ  6و صغاكم  9/11در پیف آزىّن، گؼوه آزىایف دارای ٌيؼات ىیاٌگیً 

 . (2غول)زةّده اؿث  16و   5و صغاکذؼ آن ةَ جؼجیب   و صغاكم 3/12، ىیاٌگیً ٌيؼات ٌیؽ

 درس ىعانؿات ازحياؾی پایَ ی پٍسو اةحغایی. 10در  کٍحؼل: ٌيؼات پیف آزىّن گؼوه آزىایف و گؼوه   2زغول 

 صغاکذؼ ٌيؼه صغاكم ٌيؼه اٌضؼاف اؿحاٌغارد ىیاٌگیً جؿغاد گؼوه ُا

 14 6 2/4 9/11 25 آزىایف

 16 5 9/3 3/12 27 کٍحؼل

 و ٌتّدهىؿٍی دار ةَ دؿث آىغه   tةؼای کَ  47/1ىلغار ةّده و ٍی ی ُيگٌكان دٍُغهواریاٌؾ ةیً دو گؼوه 

یکـاٌی  كتهی وضؿیث جلؼیتادروس  10  یَ ُاُؼ دو کالس از ٌؼؼ پیف داٌـح ٌحیسَ گیؼی ىی قّد کَ

  .(3)زغولدارٌغ
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گؼوه  : آزىّن جی ىـحلم ةؼای ىلایـَ ی ىیاٌگیً ٌيؼات پیف آزىّن داٌف اىّزان در گؼوه ازىایف و  3زغول 

 .کٍحؼل

جفاوت ظعای  جفاوت ىیاٌگیً ُا t df جؿغاد آزىّن نّن

 اؿحاٌغارد

ؿعش ىؿٍی 

 ؿعش ىؿٍی داری f داری

139/0 071/0   

7/1 

50  44/0- 95/0 087/0 

ىی دُغ. در گؼوه ، ٌيؼات پؾ آزىّن داٌف آىّزان در گؼوه ُای آزىایف و کٍحؼل را ٌكان  4زغول قياره 

ایً و در گؼوه کٍحؼل ٌیؽ  19و  8،  15/17ات ةَ دؿث آىغه ةَ جؼجیب صغاكم و صغاکذؼ ٌيؼگیً، آزىایف، ىیاٌ

 .ةّده اؿث 17و  6،  17/14 جؼجیبىلادیؼ ةَ 

 .کٍحؼلزىّن داٌف آىّزان پایَ ی پٍسو در دو گؼوه آزىایف و : ٌيؼات پؾ آ  4زغول 

 کذؼ ٌيؼهصغا صغاكم ٌيؼه اٌضؼاف اؿحاٌغارد ىیاٌگیً جؿغاد گؼوه ُا

 19 8 63/1 15/17 25 آزىایف

 17 6 19/3 17/14 27 کٍحؼل

ةَ ىیؽان  tداری آىاره نّن از ىلغار جؿغیم قغه درزَ آزادی، ىلغار ُای ةَ دؿث آىغه و ىؿٍیةا جضهیم داده

 ةَ دؿث آىغه اؿث کَ از نضاظ آىاری ىؿٍی دار ىی ةاقغ.  39/5

زىایف و گؼوه داٌف اىّزان در گؼوه آ آزىّنپؾ ـَ ىیاٌگیً ٌيؼات : آزىّن جی ىـحلم ةؼای ىلای  5زغول 

 کٍحؼل.

 ؿعش ىؿٍی داری جفاوت ىیاٌگیً ُا t df جؿغاد آزىّن نّن

f ؿعش ىؿٍی داری 

72/8 72/0 39/5 12/38 79/3 001/0 

ی درزَ یم قغهدار ةّده و از ىلغار جؿغنّن ىؿٍی آىارهدیغه ىی قّد،  5ی ُياٌعّر کَ در زغول قياره

از آٌسایی ةَ دؿث آىغه اؿث کَ از نضاظ آىاری ىؿٍی دار ىی ةاقغ.  39/5 ىلغار t آزادی اؿحفاده قغه و  ةؼای 

قّد و ىیاٌگیً ةَ دؿث اىغه ةؼای داٌف اظحالف زیادی ىكاُغه ىیىیاٌگیً دو گؼوه آزىایف و کٍحؼل کَ ةیً 

ةٍاةؼایً، در ىسيّع ىی جّان كاةم ىالصؼَ ای ةیكحؼ ىی ةاقغ،  آىّزاٌی کَ ةَ روش ةازی آىّزش دیغه اٌغ ةَ ظّر

رُا در ىلایـَ ةا روش ؿٍحی ٌحیسَ گیؼی کؼد کَ جغریؾ ةؼ اؿاس اؿحفاده از روش کارت ُای ةازی کكّ

 ، از کارایی ةیكحؼی ةؼظّردار ةّده اؿث. جغریؾ

 بحث ٍ ًتیجِ گیری .6

جغریؾ ٍحی در ىّزقی و روش ؿُای آریؾ ةَ روش کارتجغکارایی ً پژوُف ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی و ىلایـَای

آىاری ایً  زاىؿَی پٍسو مّرت گؼفث. درس ىعانؿات ازحياؾی پایَزغؼافیا ةَ مّرت جهفیلی و در كانب 

-1398ؿال پٍسو دةـحان قِؼؿحان ٌسف آةاد ةّد کَ در ؿال جضنیهی پـؼ داٌف آىّزان  پژوُف قاىم کهیَ

ایً قِؼ  پـؼاٌَدةـحان  18آىاری، یک دةـحان از ةیً   غ. ةَ ىٍؼّر اٌحعاب ٌيٌَّیم ةّدٌىكغّل ةَ جضن 1397

ٌفؼه ةّد کَ ةَ ظّر جنادفی کالس  27و  25دو کالس پٍسو  ایً ىغرؿَ دارایةَ مّرت جنادفی اٌحعاب قغ. 
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قغ. پؾ اول ةؼای ازؼای روش جغریؾ کارت ُای ةازی کكّر ُا و کالس دوم ةؼای روش جغریؾ ؿٍحی اٌحعاب 

از اٌسام پیف آزىّن و اٌسام دو روش جغریؾ ىحفاوت در کالس ُا و ؿؼاٌسام ةؼگؽاری آزىّن پایاٌی و جضهیم 

ٌحایر آن، زيؽ ةٍغی پایاٌی ٌكان داد کَ روش جغریؾ ىتحٍی ةؼ ةازی ةا کارت ُای ةازی آىّزقی کكّرُا ٌحایر 

 ةِحؼی داقحَ اؿث.

یهی داٌف آىّزان قغه اؿث، ؾالوه ةؼ ایٍکَ ىّزب پیكؼفث جضنروش جغریؾ ىتحٍی ةؼ ةازی،  اؿحفاده از

ةؼظی از  ُا را ٌیؽ افؽایف داده اؿث.آن ُا را ةؼای فؿانیث در کالس درس ةیكحؼ کؼده و جؿاىم ةیًآناٌگیؽه

زی ظارج از کالس ٌیؽ ةَ ةاُای ةؿغ و روزدر  پایان ازؼای ایً ظؼح، اٌغ کَ صحی پؾ ازداٌف اىّزان گؽارش داده

ةا ایً کارت ُا اداىَ داده اٌغ. داٌف اىّزان ؿایؼ پایَ ُای جضنیهی ٌیؽ ةَ ایً ةازی ؾالكيٍغ قغه و ةَ ظّر 

 داوظهتاٌَ ةَ ةازی آن ُا وارد قغه اٌغ.

ادیؼ ةازی ُای ُای ىكاةَ کَ ةَ ةؼرؿی جایً جضلیق ةا دؿث آوردُای پژوُف ٌحایر ةَ دؿث آىغه از

ُای جّان ةَ پژوُفدر ایً زىیٍَ ىی آىّزان پؼداظحَ اٌغ، ُيعّاٌی دارد.اٌفآىّزقی ةؼ پیكؼفث جضنیهی د

 ( اقاره کؼد. 1394( و رٌستؼی)1397(، ؾعا قیتاٌی و ُيکار)1397(، قِـّاری و ُيکار)1393قيـی زاده)

 دةـحان ةَ پیكٍِاد ىی قّد کَ در دورهةؼ اؿاس ٌحایر ةَ دؿث آىغه از ایً جضلیق و جضلیلات ىكاةَ، 

ای فؼاُو قّد جا ىؿهيان ةَ ةِا داده قغه و زىیٍَةیف از پیف  ،ةازی در کالس درس جغریؾ ىتحٍی ةؼ ُایروش

 جغریؾ جؼغیب قٌّغ.ی اؿحفاده از ایً قیّه

 

 هٌابع

ىلایـَ آىّزش ةَ روش جسؼةَ و ؾيم)ةا جاکیغ ةؼ ةازی( ةا روش »( 1389کتؼی و کّالیی ٌژاد، زيال انغیً) ،اىاىی

ی و جادیؼ آن ُا ةؼ پیكؼفث جضنیهی ریاضی داٌف آىّزان پـؼ پایَ دوم قِؼؿحان زریً قِؼ در ؿال ُای زةاٌ

 .5، ج رٍاى ضٌاسی تربیتیفصلٌاهِ ، « 1385-86جضنیهی

جادیؼ ةازی رایاٌَ ای ةؼ اٌگیؽه و پیكؼفث ریاضی داٌف  »(1391)انَِ؛ ةِؼام مانش مغق پّر و صـیً زاده ةاغ ،اىیٍی فؼ

 .3، زهغ6، دوره فصلٌاهِ فٌاٍری آهَزش ،« آىّزان

جادیؼ ةازی ُای آىّزقی ةؼ یادگیؼی ؾالئو و ىلؼرات راٍُيایی و ( »1390ىضتّةَ؛ ٌّروزی، داریّش) ،جاج انغیً

 .2، ؿال اول، قياره ی فصلٌاهِ هطالعات پصٍّطی راَّر، «راٌٍغگی

ةؼ ىیؽان فؿانیث ُای ازحياؾی داٌف آىّزان ةؼرؿی جادیؼ روش ُای جغریؾ ىتحٍی ةؼ ةازی  (1394 )ؿؿیغ ،رٌستؼی

ؾهّم جؼةیحی و  ،اٍلیي ّوایص علوی پصٍّطی رٍاًطٌاسی ،94-93پایَ قكو ىٍعلَ ةـحان آةاد در ؿال جضنیهی 

 .آؿیب قٍاؿی زاىؿَ، ةنّرت انکحؼوٌیکی، قؼکث ظالی ؿتؽ، اٌسيً پایف

ِای آىّزقی ىتحٍی ةؼ انگّی ىضیط یادگیؼی ىّدؼ ةؼ جادیؼ ةازی رایاٌ (1393)اؿياؾیم و زیٍب گؼزیً، زارؾی زوارکی

 دوره اول، زهغ اول. ،فصلٌاهِ فٌاٍری آهَزش ٍ یادگیری ،آىّزان اٌگیؽش ویادگیؼی داٌف

ةؼرؿی ادؼةعكی جغریؾ ٍُؼ از ظؼیق ةازی ةؼ  (1395)ؿياء؛ ظاُؼه ؾهیغوؿث و زکیَ رزتی ةاغـیاه ،ؿلایی قِؼی

سَهیي کٌفراًس  ،1395-96ؼ پایَ چِارم اةحغایی قِؼؿحان گٍاةاد ؿال جضنیهیرقغ ُّش ازحياؾی داٌف آىّزان دظح

 .، قادگان، داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ قادگانهلی رٍاًطٌاسی ٍ علَم تربیتی

جادیؼ فؿانیث ُای ةغٌی و ةازی ةؼ رقغ جّاٌایی ُای ذٍُی پـؼان »(، 1387و ىضؼم آكا زاده) ؿٍَ، افـاٌَ ؛ ؿهيان، زُؼا

 .106جا 87، مفضات 26، قياره فصلٌاهِ ًَآٍری ّای آهَزضی، «اٌیپیف دةـح
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 .ٌكؼ قّراجِؼان: ، راّکارّای آهَزش جغرافیا( 1377، ؿیاوش؛ چّةیٍَ؛ ىِغی و ىٍنّر ىهک ؾتاؿی)قایان

 :، جِؼانبازی کَدک در اسالم، بررسی پیاهذّای تربیتی اسباب بازی کَدکاى( 1383قساؾی، ىضيغ مادق)

 پژوُف ُای مغا و ؿیيا. اٌحكارات ىؼکؽ

ىلایـَ روش جغریؾ ؿٍحی ریاضی ةا روش جغریؾ ریاضی ُيؼاه ةازی در یادگیؼی ( 1393)ؾهیؼضا،، قيـی زاده

، ىؼودقث، قؼکث اٌغیكَ ؿازان ًخستیي ّوایص هلی علَم تربیتی ٍ رٍاى ضٌاسی داٌف آىّزان پایَ قكو اةحغایی،

 .ىتحکؼ زّان

 وزارت آىّزش و پؼورش. :جِؼان ،برًاهِ درسی هلی( 1391قّرای ؾانی آىّزش و پؼورش)

، وزارت ؾهّم، برًاهِ درسی دٍرُ ی کارضٌاسی رضتِ آهَزش جغرافیا (1395قّرای ؾانی ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی )

 جضلیلات و فٍاوری.

آىّزان  ، ادؼةعكی جغریؾ ةؼىتٍای ةازی ُای گؼوُی ةؼارجلاء یادگیؼی داٌف(1397 )ؿارا و ٌغا غالىی،، قِـّاری

، اٍلیي ّوایص بیي الوللی رٍاًطٌاسی، علَم تربیتی ٍ هطالعات اجتواعی دظحؼ ىلعؽ اةحغایی قِؼ کؼىاٌكاه،

 .ُيغان، دةیؼظاٌَ دائيی ُيایف

 : اٌحكارات ىؿامؼ.، جِؼانکلیات رٍش ّا ٍ فٌَى تذریس(، 1383مفّی، اىان انَ)

َ جضاد ةا قیّه جغریؾ ُيؼاه ةا ةازی و قیّه ؿٍحی درپایَ جعتیق آىّزش آرای(1395)فؼیتا و زیٍب کؼظی ،ؾعاقیتاٌی

دٍهیي کٌگرُ بیي الوللی تَاًوٌذ سازی جاهعِ در حَزُ علَم تربیتی ٍ هطالعات اجتواعی ٍ  دوم اةحغایی،

 .، جِؼان، ىؼکؽ جّاٌيٍغؿازی ىِارجِای فؼٍُگی و ازحياؾی زاىؿَفرٌّگی

اٌحكارات ؿازىان پژوُف و  :، جِؼانطالعات اجتواعی پٌجن دبستاىه( 1397فالصیان، ٌاُیغ و ٌازیال ىهک ىضيّدی)

 ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی.

 .اٌحكارات ؾاةغجِؼان: ، راٌّوای تذریس، فٌَى ٍ هْارت ّا( 1390ىؼجضّی زاده، ؿیغ صكيث انَ)

ث داٌف آىّزان جادیؼ ةازی ةا صؼوف انفتای فارؿی ةؼ ظالكی»( 1395ىضللی، صـیً؛ یؿلّةی، اةّانلاؿو؛ كایيی، ؿاره)

پٍسو، قياره ، دوره علوی ٍ پصٍّطی ابتکار ٍ خالقیت در علَم اًساًیفصل ًاهِ ، «پایَ ؿّم اةحغایی قِؼ ُيغان

 .190-169چِارم، مل 
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