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 چکیدُ
ُای جفکؼ و جؼزیش ؿتک جغریؾ ىؿهيان اةحغایی پژوُف صاضؼ ةا ُغف ةؼرؿی ىیؽان داٌف ؾنب قٍاظحی، ؿتک

ُف را جياىی ىؿهيان دوره اةحغایی زاىؿَ آىاری ایً پژواٌسام قغ.  1397-98ىغارس قِؼؿحان آىم در ؿال 

ٌفؼ ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ ىّرد ٌؼؼ ةا اؿحفاده از روش  98، جكکیم داد. جؿغاد 1397-98قِؼؿحان آىم در ؿال جضنیهی 

ُای ىّردٌؼؼ، از ىؿهيان ظّاؿحَ قغ جا ةَ ىلیاس داٌف گیؼی در دؿحؼس اٌحعاب قغٌغ. پؾ از اٌحعاب ٌيٌٌَّيٌَّ

( و پؼؿكٍاىَ 1992ُای جفکؼ اؿحؼٌتؼگ و واگٍؼ )، پؼؿكٍاىَ ؿتک(2002) ُّزل-ّالٌُّؼک ؾنب قٍاظحی ىؿهيان

ىؿهيان ةَ ظّر ىؿٍاداری ةَ ؿتک جغریؾ  ُا ٌكان دادیافحَ. پاؿط دٍُغ( 1998پّر )ىّؿیجؼزیش ؿتک جغریؾ 

یَ ىؿهيان ىّرد ٌكان داد کهای ُيچٍیً ٌحایر آزىّن جی جک ٌيٌَّ گؼایف دارٌغ.( t=  ،0001> p-01/9)فؿال 

( t=  ،005> p-73/14، از ٌؼؼ داٌف ؾنب قٍاظحی )ُاةؼرؿی ةا جّزَ ةَ ىیاٌگیً ٌيؼات کـب قغه از پؼؿكٍاىَ

( و ؿتک جفکؼ آزاداٌغیف 43/13t=  ،0001> pدر ظتلَ ىحّؿط كؼار گؼفحٍغ، و ةیكحؼ از ؿتک جفکؼ كاٌٌّی )

(19/12t=  ،0001> pةؼظّردار ةّدٌغ و از ؿتک جفک ) ؼ ىضافؼَ کار(40/3-t=  ،001/0> p  ) و از ؿتک کيحؼ

  اؿحفادهةیكحؼ از صغ ىحّؿط ( 41/9t=  ،0001> p) ( و ؿتک جفکؼ كضایی 88/2t=  ،0001> pجفکؼ ازؼایی )

 کؼدٌغ. ىی

 

 ُای جفکؼ، جؼزیش ؿتک جغریؾ، ىؿهيانداٌف ؾنب قٍاظحی، ؿتک ّا:کلیدٍاشُ
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 هقدهِ. 1

 ُاویژگیُای ىؤدؼجؼ ةؼای دؿحیاةی ةَ اُغاف یادگیؼی دارای اُيیث ةـیاری قغه اؿث. اىؼوزه اؿحفاده از جکٍیک

دارد )قفیؿی  ةـؽایی ٌلف یادگیؼی و آىّزقی جؿییً قغه پیف از اُغاف رؿیغن ةَ ديؼ در ىؿهو ؾيهکؼدُای و

ی ىعحهف در ُاىؿهيان ادؼةعف ُیچ وكث کاوش درةاره روش .(1398پّر، ؿؼوؿحاٌی، زِاٌی، زارع و ىّؿّی

کٍٍغ. از آٌسا کَ یک راه صم کاىم و واصغ ةؼای ةِتّد یادگیؼی وزّد ةِتّد یادگیؼی داٌف آىّزان را ىحّكف ٌيی

ُایكان را راٍُيایی کٍغ. ةا پیكؼفث ؾهو زّی ٌحایر جضلیلاجی ُـحٍغ کَ فؿانیثو  ٌغارد، پؼورقکاران در زـث

-ىّزش و پؼورش در ؿانِای اظیؼ ةَ وزّد آىغه اؿث، دریچَو آ 1قٍاظحی و ارجتاظی کَ ىیان ؾهو اؾنابؾنب

یادگیؼی ةؼ روی ىحعننان آىّزش و پؼورش ةاز قغه اؿث. ةَ ُيیً دنیم -ُای زغیغی در زىیٍَ یاددُی

ای از جضلیلات ىؼجتط ةا ىغؽ و ىّارد اؿحفاده آن ةؼای جغریؾ و یادگیؼی ؿّد آىّزش و پؼورش ةَ ظّر گـحؼده

ت ىتحٍی ةؼ ىغؽ اظالؾات زغیغی را درةاره ٌضّه یادگیؼی اٌـان فؼاُو کؼده اؿث. ُيچٍیً ةؼده اؿث. جضلیلا

ىفاُیو در صال جغییؼ صافؼَ و ىضیط یادگیؼی ةیّنّژی ىغؽ ُيَ ةؼای ةِتّد و پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان 

جؼ ُـحٍغ، غجؼ و آگاُاٌَىٍاٌغ. یادگیؼی ىتحٍی ةؼ ىغؽ، ةؼای ىؼةیاٌی کَ ظّاُان جغریؾ ُغفةَ کار گؼفحَ قغه

و جادیؼ ؾّاىم ورادحی، ىضیط،  3و صافؼَ 2کٍغ. درك ؿاز و کارُای ىغؽی زیؼةٍای یادگیؼیىـیؼُایی رؿو ىی

ُایی کَ یادگیؼی را دُغ و ىا را در ظؼاصی ةؼٌاىَرا جغییؼ ىی 4ُیسان و ؿً ةؼ یادگیؼی راُتؼدُای آىّزقی

، ةَ 1388يَ ظؼازی، ز، جؼ2005، 5ؿازد )ةهیک ىّررؿاٌغ جّاٌا ىیىی ةؼای ُيَ ؿٍیً و ُيَ ٌیازُا ةَ صغاکذؼ

 (. 1390ٌلم از ؾتغی و اصيغیان، 

اؿث. در ایً دیغگاه  6ُای ىؼةّط ةَ ىغؽگػارد، پژوُفىی  جأدیؼ یادگیؼی ىفِّم ةؼ کَ ُاییزىیٍَ از یکی     

 اؿث. از گؼفحَ جفاوت ىیان آٌِا ىّرد غفهث كؼارقغه و  جکَ جکَ آىّزقی ُایٌؼام در کَ اؿث ٌؼیؼةی کهیحی ىغؽ

(. یادگیؼی ىغؽ ىضّر 1387ؿازد )جهعاةی،  ىحأدؼ را درؿی ةؼٌاىَ داٌف اؿث ىيکً ىغؽ درةارة ىا آگاُی رو ایً

دُغ. آىّزقی اؿث کَ چگٌّگی دریافث، پؼدازش، آىّزقی اؿث کَ ٌؼام یادگیؼی ىغؽ را ىّرد جاکیغ كؼار ىی

دُغ ُا را از ؿّی ىغؽ ىّرد ةؼرؿی كؼار ىییساد ارجتاظات، اٌغوزش و ةَ ظاظؼ آوردن پیامجفـیؼ اظالؾات، ا

(. ةَ ؾتارت دیگؼ، یادگیؼی ىغؽ 1390، ةَ ٌلم از ؾتغی و اصيغیان، 2006، 8، ةَ ٌلم از دوىان2003، 7)گؼیٍفیهغ

ُا در ىغؽ در ایً ٌلف ُای پؼدازقی و ؿازىاٌغُی آىّزش اؿث و ىعاةق ةاىغؽ ىضّر درةؼگیؼٌغُا پػیؼش ٌلف

 10(. ةَ اؾحلاد زٍـ1390ً، ةَ ٌلم از ؾتغی و اصيغیان، 1994، 9کیًو  کیًدار اؿث )پی ایساد یادگیؼی ىؿٍی

( یادگیؼی ىغؽ ىضّر یادگیؼی ةؼ ظتق روقی کَ ىغؽ ةؼای یادگیؼی 1390، ةَ ٌلم از ؾتغی و اصيغیان، 2000)

ُایی کَ از جضلیلات ىغؽ ىضّر ةَ قان ةا یافحَن داٌف جعننیىؿهيان ةؼای جؼکیب کؼدةاقغ. ظؼاصی قغه ىی

-ُای یادگیؼٌغه ىضّر را ظّاه ةؼای کالساٌغ جا از ایً ظؼیق ةحّاٌٍغ ىضیطآیٍغ ىّرد جكّیق كؼار گؼفحَدؿث ىی

جّاٌغ ُای درس صلیلی یا ىسازی ظؼاصی ٌيایٍغ. جضلیلات کارةؼدی ىغؽ ىضّر ةؼای ظؼاصی آىّزقی در ؾيم ىی
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، ةَ ٌلم از ؾتغی 2001، 1ُای ىٍاؿب ةَ زای جضلیلات ىغایؼ ةا ىغؽ ةكّد )اؿحیٌّؾ و گهغةؼگىٍسؼ ةَ آىّزش

 (.1390ؾتغی و اصيغیان، 

ُای صامم از ىعانؿات ؾنب زیـث قٍاظحی ىغؽ اٌـان، داٌكيٍغان صّزه ؾهّم ىّفلیث 21در آؿحاٌَ كؼن      

(. یکی از ایً 1391ىغُای آگاُی از ىغؽ ةپؼدازٌغ )جهعاةی،اٌـاٌی و ازحياؾی را ةؼاٌگیعث جا ةَ ةؼرؿی پیا

کٍغ جا ةَ ظّر ادؼةعكی ةَ داٌف گیؼٌغ ةَ آٌان کيک ىیپیاىغُا ایً اؿث کَ آٌچَ ىؿهيان درةاره ىغؽ یاد ىی

 (. آگاُی ىؿهو از ؿاظحار و کارکؼد ىغؽ و ٌیؽ اؿحفاده ةِیٍَ از آن و در ٌؼؼ1387آىّزان جغریؾ کٍٍغ )جهعاةی، 

ُای جأدیؼگػار ىذتث و ىٍفی ةؼ آن، ةَ ظؼاصی روش ىٍاؿب جغریؾ و ادؼةعكی جغریؾ در او کيک داقحً ىؤنفَ

ُای ؾهّم پایَ در زِث ةِتّد ؿیاؿث و ؾيم جؼةیحی داٌف جؼةیث ٌیازىٍغ اؿحفاده از یافحَ قایاٌی کؼده اؿث.

-ی آن را ىعانؿَ ىیؾٍامؼ جكکیم دٍُغه اؿث و در ایً ىیان ؾهّم اؾناب، ةَ ؾٍّان داٌكی کَ کارکؼد ىغؽ و

جّاٌغ اظالؾات ارزقيٍغی را در اظحیار ىؼةیان ةگػارد کَ ةؼ ىتٍای آن ةحّاٌغ جنيیيات درؿث و ىٍعلی کٍغ، ىی

 4(. در جضلیلی کَ واکؼ و پالىی1389ً، ةَ ٌلم از ٌّری و ىِؼىضيغی، 1998، 3؛ ونف1995، 2ةگیؼٌغ )ؿیهّؿحؼ

-( اٌسام دادٌغ، ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ ىؿهيان ىی1393ُا و کارقکی، اٌی، ةَ ٌلم از ؿهي2005) 4پالىیً

کٍغ و ظّاؿحٍغ درةاره جأدیؼات زیـحی ةیكحؼ ةغاٌٍغ و ىؿحلغ ةّدٌغ کَ چٍیً ؾهيی از جغریؾ آٌِا صيایث ىی

، قیّه ةؼدداٌـحٍغ داٌف آىّزقان از یک ىكکم یادگیؼی ژٌحیکی رٌر ىیىؿهيان ادؾا کؼدٌغ کَ اگؼ ىی 82٪

-ةا افؽایف داٌف ؾنب قٍاظحی ىؿهيان، ادؼةعكی جغریؾ از ٌؼؼ آٌِا افؽایف ىی دادٌغ.جغریـكان را جغییؼ ىی

 (.1393ُا و کارقکی، یاةغ )ؿهياٌی

( ةؼ روی 1393ُا و کارقکی، ، ةَ ٌلم از ؿهياٌی2007) 5در جضلیلی کَ ُاوارد زٌّؽ، پیکؼیٍگ و دیاك      

ُای ی اؾضای ٌيٌَّ )در گؼوهؿَ گؼوه ٌيٌَّ اٌسام دادٌغ، ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ ُيَ ٌفؼی در 189ای ٌيٌَّ

ُای آىّزقی ةؼای ُایی ىاٌٍغ ظؼاصی ةؼٌاىَ( فِو از کارکؼد ىغؽ را در فؿانیث٪80، ٪67، ٪87ٌيٌَّ ىعحهف، 

غ. جؿغاد کيحؼی از اؾضای داٌـحٍآىّزان و ٌلف جغػیَ، ىِو ىیکّدکان و ٌّزّاٌان، جاىیً ٌیازُای ظاص داٌف

(. ةـیاری از اؿاجیغ و ٪57گیؼی ةؼای ىضحّای دروس اُيیث كائم ةّدٌغ )ٌيٌَّ ةؼای ٌلف ىغؽ در جنيیو

کؼدٌغ ىذم ُای آىّزقی کَ در آن ىغؽ ةا آىّزش و پؼورش ىؼجتط ةّد، اؿحفاده ىیای از فؿانیثىؿهيان از داىٍَ

ُا قحٍغ ةؼ پایَ جضلیق ؾهيی در قٍاظث و ؾهّم اؾناب. ایً فؿانیثرویکؼدُای جغریؾ و یادگیؼی و ؾلایغی دا

ىؿيّال ةؼای آٌِا ىفیغ ةّدٌغ، در صانی کَ ةؿضی از آٌِا پایَ ؾهيی ٌغاقحٍغ و ٌِایحا ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ 

در  ؿث.ارجتاط ىحلاةم ةیً ىؿهيان و داٌكيٍغان ؾهّم اؾناب، پم ارجتاظی ةیً آىّزش و پؼورش و ؾهّم اؾناب ا

( اٌسام قغ، ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافث کَ 1393ُا و کارقکی، ، ةَ ٌلم از ؿهياٌی2009) 6جضلیلی کَ جّؿط ؿاال

 داٌـحٍغ.زقی ىِو یا ةـیار ىِو ىیُای آىّىؿهيان داٌف درةاره ىغؽ را در ظؼاصی ةؼٌاىَ ٪90کَ جلؼیتا 

ظّد و ةؼظّرداری از ٌیؼوی جفکؼ اؿث. ةَ ؾتارت ُای اؿاؿی اٌـان آگاُی از رفحار ُيچٍیً یکی از ویژگی      

جّاٌغ از رفحار ظّد آگاه ةاقغ و در ةؼظّرد ةا ىـائم و اىّر ىحفاوت از ٌیؼوی جفکؼ ظّد اؿحفاده دیگؼ، اٌـان ىی

جفکؼ  ُایؿتک ؾٍّان ةا را اظالؾات پؼدازش در افؼاد ىحفاوت ُایقیّه (. اؿحؼٌتؼگ2000کٍغ )قؼیؿحيغاری، 

                                                             
1 - Stevens & Goldberg 
2 - Sylwester 

3 - Wolfe 

4 -  Vaker & plamine 

5 - Howard-Jones, Pickeing & Diak 
6 - Sala 
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ؿاةلَ ؾهيی ىعانؿَ درةاره ؿتک جفکؼ ةَ ٌیيَ دوم  (.1391، ةَ ٌلم از رفؿحی، 1994، 1کؼد )اؿحؼٌتؼگٌاىگػاری 

کٍٍغ. ؿتک جفکؼ یکی گؼدد. افؼاد ةا ؿتک ویژه ظّدقان در ىّرد چگٌّگی اٌسام کارُا فکؼ ىیكؼن ةیـحو ةاز ىی

ٍغ کَ ةؼ ٌضّه رفحار و اصـاؿات جأدیؼ ُای قٍاظحی ُـحُای جفکؼ، جؼزیشُای امهی اٌـان اؿث. ؿتکاز ویژگی

ُای جفکؼ ىحفاوت ُـحٍغ و گػارٌغ. افؼاد فلط یک ؿتک جفکؼ ظاص ٌغارٌغ، ةهکَ دارای ٌیيؼظی از ؿتکىی

ُای وی جعاةق ایساد کٍغ. زىاٌی ُای جؼزیضی وی ةحّاٌغ ةیً ىضیط، ٌیازُا و جّاٌاییفؼدی ىّفق اؿث کَ ؿتک

قّد کَ افؼاد ةحّاٌٍغ ةؼای اٌسام وػایف از اضاُای ىضیط ارجتاط ىٍاؿتی ةؼكؼار ىیُا و جلُا، جّاٌاییةیً ؿتک

جّاٌٍغ جغییؼ ُا ىیؿتک جؼزیضی ظّد اؿحفاده کٍٍغ یا ؿتک جؼزیضی ظّد را جغییؼ دٍُغ. ةَ ؾتارت دیگؼ، ؿتک

 (.1390ؿیف،  ُای ظاص، ؿتکی کَ دارای کارآىغی ةیكحؼی اؿث، اٌحعاب قّد )جؼاةی وکٍٍغ یا در ىّكؿیث

ُایكان ةَ ظؼق ىعحهف اؿحفاده کٍٍغ و ىحٍاؿب ةا ٌّع اٌغ از جّاٌاییُای جفکؼ ىحفاوت ىایمافؼاد ةا ؿتک

، ةَ ٌلم از فؼُّش، ؿیف ٌؼاكی، ٌادری و اصلؼ، 1999دٍُغ )اؿحؼٌتؼگ، ُای ىحفاوت ارائَ ىیجفکؼقان، واکٍف

1397.) 

-ىی ىِیا افؼاد را ةؼای قٍاظحی و رفحاری ىعحهف ُایقیّه ایٍکَ ةؼ ؾالوه جفکؼ ُایؿتک دیگؼ، ؿّی از     

 ىحفاوجی ُایقیّه ةَ ىعحهف، ُای جفکؼؿتک دارای افؼاد. دارٌغ کٍٍغهجؿییً ٌلكی ٌیؽ افؼاد جؿاىالت در ؿازٌغ،

 آىّزش و ةیثجؼ و جؿهیو ٌِاد در ىِو ةـیار ٌلكی افؼادی کَ ةَ ؾٍّان ٌیؽ ىؿهيان. کٍٍغىی ؾيم و اٌحعاب رفحار،

 افکاری كهيؼو در آىّزقی ىسيّؾَ صؼکث ةیاٌگؼ آٌِا جفکؼ ٌضّه و ویژه ةؼظّردارٌغ زایگاُی از دارٌغ، کالس

-ىؿهو، جؿییً جفکؼ ؿتک ةَ ؾتارجی دیگؼ؛. ةاقغىی افکار آن ىضغوده در آىّزانداٌف جفکؼ گیؼیو قکم ظاص

. ةاقغىی کالس ادؼةعكی آىّزش ىیؽان درٌِایث و هوىؿ آىّزقی یقیّه آىّزان،داٌف ةا ارجتاط ٌّع کٍٍغه

َة . دٍُغىی آىّزش و کؼده ةؼداقث ظّیف ٌضّة جفکؼ ةَ جّزَ ةا را ىّضّؾات ىؿهيان کالس، ىضیط در چؼاکَ

 گیؼی،جنيیو چگٌّگی ىّرد در ىؿهو جفکؼ ؿتک ىـحلیو جأدیؼ از جفکؼ، ٌاقی ؿتک ةؼرؿی اُيیث ؾتارت دیگؼ،

)قاکؼیان اؿث درس کالس و یادگیؼی ىضیط در ىّزّد ؾٍامؼ ؿایؼ و آىّزانداٌف یثُغا و ریؽیةؼٌاىَ

 (.1398، ةَ ٌلم از قفیؿی ؿؼوؿحاٌی و ُيکاران، 2018ٌژاد و ىیؼزایی، رؿحيی، ؿِؼاب

جّاٌغ از ؾّاىم ىؤدؼ و ىِو در اىؼ ُای جفکؼ ىؿهيان و داٌف آىّزان ىی در واكؽ درك و قٍاؿایی ؿتک     

ُای جفکؼ و ىحغیؼُای ىؼجتط ةا آن در آىّزش و پؼورش اىؼی الزم و ةَ قيار آیغ؛ قٍاظث ؿتکیادگیؼی 

ُای جّان ةَ ؿتکُا در ؾيهکؼد افؼاد را ةَ زای ٌـتث دادن ةَ جّاٌایی، ىیضؼوری اؿث. زیؼا ةـیاری از از جفاوت

قان آگاُی داقحَ ةاقٍغ، ةا زانُای جفکؼ ظّد و داٌف آىّجفکؼ ٌـتث داد. ةَ ظّری کَ اگؼ ىؿهيان از ؿتک

، 2اٌگذتث و ىؤدؼجؼی ةؼؿٍغ )ةَ ٌلم از ژجّاٌٍغ ةَ ٌحایر ىُای آىّزقی ىیدُی ىٍاؿب فؿانیثظؼاصی و زِث

ُای ىعحهفی ةؼای گٌَّ کَ راه(. ةَ ؾلیغه اؿحؼٌتؼگ، ُيان1385، ةَ ٌلم از زِاٌكاُی و اةؼاُیيی كّام، 2002

)ژاٌگ و گػراٌغوٌغ ىغیؼیث قعنی جادیؼ ىیُای جفکؼ ُو ةؼ رارد، ؿتکُغایث و ىغیؼیث زاىؿَ وزّد د

 (. 2008، 3ُیگیٍؽ

-گّیغ: ؿتک( ىی1385، ةَ ٌلم از زِاٌكاُی و اةؼاُیيی كّام، 2002، ةَ ٌلم از ژاٌگ، 1997)4اؿحؼٌتؼگ     

هکؼد افؼاد اُيیث داده قغه ُای جفکؼ ةـیار کيحؼ از آٌچَ اؿحضلاكف ةّده، ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ و ةیكحؼ ةَ ؾي

ُا اؿث. یک ىؿهو ةایغ ُا ٌـتث داده قغه، اغهب ٌاقی از ؿتکُایی کَ ةَ جّاٌاییُا و ىّفلیثاؿث. قکـث
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ُای ةغاٌغ کَ ؾيهکؼد ضؿیف داٌف آىّز ُيیكَ ةَ ؾهث ؾغم جّاٌایی ٌیـث ةهکَ ةَ ظاظؼ ؾغم جٍاؿب ةیً ؿتک

جّاٌغ ةَ جٍِایی ةیاٌگؼ ؾيهکؼد و از او دارد. یا ةَ ؾتارت دیگؼ جّاٌایی ٌيیجفکؼ داٌف آىّز و اٌحؼاراجی اؿث کَ ىؿه

 چگٌّگی ةَ ةهکَ ٌیـث، جّاٌایی یک و اؿث جفکؼ رزضان یافحۀ روش جفکؼ، ؿتک او ٌؼؼ از. اقغىحفاوت افؼاد ة

 پایۀ ةؼ ؼگاؿحؼٌت جّؿط ىعؼح قغه جفکؼ ُای(. ؿتک1391دارد )ؿیف،  اقاره ُایفجّاٌایی از فؼد اؿحفادة

 کَ اؿث ىؿحلغ ذٍُی ظّدگؼداٌی ٌؼؼیۀ در( 2000اؿث. اؿحؼٌتؼگ ) گؼفحَ ذٍُی قکم ظّدگؼداٌی ٌؼؼیۀ

 قکم چَ افؼاد ةَ کَ دٍُغىی ٌكان اٌغ وُای قٍاظحیجّاٌایی از اؿحفاده ةؼای ایرزضان یافحَ روقِای ُاؿتک

 گیؼٌغ.کار ىی ةَ روزىؼه زٌغگی در ظّیف را ُایجّاٌایی

ُـحٍغ )ژاٌگ و اؿحؼٌتؼگ،  کهی ؿتک ؿَ مّرت ةَ جيیؽ كاةم جفکؼ ؿتک 13 کَ دٍُغىی ٌكان ُاپژوُف     

 کٍغ. ایًىی ظهب را قٍاظحی پیچیغگی از ةاالجؼیؿعّح  و ةّده ظالكیث ىّنغ اول ٌّع جفکؼ ُایؿتک(. 2005

 دوم ٌّع قّد. ؿتک جفکؼىی 5ٌغیكیآزادا و 4کهی ،3ؿهـهَ ىؼاجتی ،2، كضایی1كاٌٌّی ُایؿتک قاىم کهی ؿتک

پیچیغگی  از جؼیپاییً ؿعّح و ؿاظحَ رٍُيّن ٍُسار از جتؿیث ةَ را فؼد کَ ُاؿثاز ؿتک دؿحَ آن قاىم

اؿث.  9و ىضافؼَ کاراٌَ 8قاُاٌَ ،7زؽئی ،6ازؼایی ُایؿتک ةؼ ىكحيم ُاؿتک گیؼد. ایًىی درةؼ را قٍاظحی

 ؿتک دٍُغ. ایًجفکؼ ٌّع ؿّم را جكکیم ىی ؿتک ٌیؽ ةیؼوٌی و دروٌی ،11زؼگَ ؿاالری ،10ةی كاٌٌّی ُایؿتک

یک یا دو را قاىم قّد )فؼزاد، کغیّر، قکؼی و داٌكّرپّر،  ؿتک ُایویژگی ىّكؿیث، ةَ جّزَ ةا جّاٌغىی

1386.) 

ازؼایی گػار و ؿتک جفکؼ ( ٌكان داد ؿتک جفکؼ كاٌّن1398ٌحایر پژوُف قفیؿی ؿؼوؿحاٌی و ُيکاران )     

ةا  پژوُكی ( در2016)12صیغریَ و فاظيی ةیً ىذتث و ىؿٍادار ادؼةعكی آىّزقی کالس ةاقٍغ.جّاٌـحٍغ پیف

 كاٌٌّی، جفکؼ ُایؿتک ةیً کَ دریافحٍغ آىّزانداٌف جضنیهی پیكؼفث و جفکؼ ُایؿتک راةعَ جؿییً ُغف

ٌحایر پژوُف فؼُّش  .دارد وزّد دارییىؿٍ و ىذتث ارجتاط آىّزانداٌف جضنیهی پیكؼفث كضاوجی و و ازؼایی

گػار، ؿتک ازؼایی، ؿتک ُای ىّرد ىعانؿَ، از ُؼ ؿَ وزَ ؿتک جفکؼ كاٌّن( ٌكان داد گؼوه1397و ُيکاران )

ةؼٌغ. ایً در صانی اؿث کَ ىیؽان غهتَ ؿتک جفکؼ ازؼایی در ُؼ دو پژوُی ةِؼه ىیكضاوجگؼ در فؼآیٍغ درس

 عننان ؾهّم جؼةیحی آقکار اؿث.پژوه و ىحگؼوه ىؿهيان درس

(. یکی از 1392ُای دیؼیٍَ در اىؼ جؿهیو و جؼةیث، ةّده و اؿث )ةعكایف، آىّزش ىؤدؼ از ىِيحؼیً دغغغَ     

ُای ُای آىّزقی در ؿؼجاؿؼ زِان، ىـانَ روش جغریؾ اؿث. از دیؼةاز در جيغن و فؼٍُگىـائم ىِو ٌؼام

غ ىعؼح ةّده اؿث، ىـانَ اٌحعاب روش جغریؾ ٌیؽ وزّد داقحَ اؿث و ىحفاوت، از ٍُگاىی کَ جؼةیث ٌـم زغی

کؼدٌغ؛ اىا اىؼوزه ةا پیكؼفث زّاىؽ از یک ُؼ یک از اؿحادان و ىؿهيان ةؼ اؿاس ةیٍف و ٌگؼش ظّیف ؾيم ىی

ُای جغریؾ ٌیؽ دگؼگّن قغه اؿث ؿّ و قٍاظث ؾهيی و ؾيهی رفحار اٌـان از ؿّی دیگؼ، امّل و روش
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 ُو و اؿث آىّزش از ةعكی (. جغریؾ، ةَ ٌلم از ٌنؼجی، ظّش ٌؼؼ و مادق پّرآذری2001، 1دان )ؿیؼؿّن و

 ایساد ُغفف و گیؼدىی ةؼ در را قغه جؿییً از پیف و دارُغف ىٍؼو، ُایفؿانیث ؿهـهَ یک آىّزش چّن

 آٌِا از یکی کَ ػارٌغگىی ادؼ ةؼ یادگیؼی ىحؿغدی ؾّاىم .(1397اؿث )کؼیيیان،  ىؿهو ؿّی از یادگیؼی ىعهّب

 یادگیؼٌغگان ةا جؿاىم ظالل وی در اؿحفاده ىّرد وؿایم و ىغرس رفحار ةَ جغریؾ ؿتک .اؿث جغریؾ ؿتک

، 2دُغ )ةٍحاىؾ كؼار ىّرد اؿحفاده را ؿتکی چَ کَ کٍغىی جؿییً ىغرس ُای قعنیحیقّد. ویژگیىی اظالق

2002.) 

 فؼایٍغ کٍٍغه ىكعل جغریؾ ُایکٍٍغ. روشاقاره ىی یؾجغر ؿتک و جغریؾ روش جفاوت ةَ ىحعننان     

-ىی ٌكان را جغریؾ راُتؼدُای و ویژگی ىغرؿان ةیكحؼ جغریؾ ُایؿتک کَ صانی در ُـحٍغ جکٍیکی جغریؾ

 یک در ىغرس واضش ظنّمیات ُا ةَؿتک اىا کٍغىی اقاره گیؼٌغىی کار ةَ ىغرؿان کَ ةَ فٌٍّی ُادٍُغ. روش

(. ىٍؼّر از ؿتک جغریؾ 1992، 3دارد )ىّؿحً اقاره ةاقغىی داةث کَ جغریؾ ىضحّای رغو ؾهی ىّكؿیث،

کٍٍغ ىؿهيان آن روقی اؿث کَ ةا اجعاذ آن اصـاس راصحی کؼده، از ةؼوز ةی ٌؼيی در کالس ظّد زهّگیؼی ىی

 (.1394، ةَ ٌلم از ٌنؼجی و ُيکاران، 2001، 4)ووژن و ةاکؼ

-جغریؾ، ةـحَ ةَ ٌضّه جفکؼ ىؿهو و آگاُی او از فهـفَ؛ ُيچٍیً ةاور و ٌگؼشاٌحعاب و ةَ کارگیؼی روش      

-ُای او در زىیٍَ جؿهیو و جؼةیث اؿث؛ ةَ ٌضّی کَ ىؿهو ةغون آگاُی از فهـفَ، امّل یادگیؼی و فٍّن و روش

ؿهیو و ُای جغریؾ كادر ٌعّاُغ ةّد وػیفَ ارزقيٍغ ظّد را ةَ ٌضّی قایـحَ اٌسام دُغ. اگؼ ُغف اؿاؿی ج

ُایی ىـحلم، ظالق، ماصب اٌغیكَ، دارای جفکؼ اٌحلادی و اؿحغالل ؾلالٌی ةاقغ، ةا اؿحفاده جؼةیث پؼورش اٌـان

جّان ةَ ٌحیسَ ىعهّب دُغ، ٌيیپػیؼی و جـهیو قغن را در فؼاگیؼان پؼورش ىیُایی کَ روصیَ اٌفؿالاز روش

 (. 2007دؿث یافث )فحضی وازارگاه، 

گٌَّ اػِارٌؼؼ ( در ىّرد ؿتک جغریؾ ای1394ً، ةَ ٌلم از ٌنؼجی و ُيکاران، 2006) 5داىَآپغٌاکؼ و      

ُای آىّز ىضّر اؿث. ىؿهو در ایً ؿتک ةا جّزَ ةَ جفاوتُا، جغریؾ ةَ قیّه داٌفاٌغ: یکی از ایً ؿتککؼده

گام ىّازَ ةا ىكکالت کٍغ، ٌلف فؿانی در ٍُُای ىعحهف ىتادرت ىیىیان قاگؼدان ظّد، ةَ اٌسام فؿانیث

کٍٍغ، ىؿهو اغهب ىكکالجف را ةا قاگؼداٌف دارد و داٌف آىّزان در ظّل کالس فؿال ُـحٍغ و ىكارکث ىی

کٍغ، ةَ ىٍؼّر گػارد و ةَ ظّر ىـحلیو و غیؼ ىـحلیو از جغریؾ ظّد ارزقیاةی ىیُيکاران ظّد در ىیان ىی

جّان گفث ایً ؿتک جغریؾ ةیكحؼ ةَ یادگیؼی و کٍغ. ىیىیرقغ داٌف آىّزان ةا آٌان ارجتاط ميیياٌَ ةؼكؼار 

 کٍغ. ظّد داٌف آىّزان جيؼکؽ ىی

دٍُغ. ةٍاةؼایً، فؿانیث ذٍُی و ةغٌی جكکیم ىی« قاگؼدان»در واكؽ ارکان اؿاؿی روش قاگؼد ىضّر را      

کٍٍغه ایً فؼایٍغ را  قاگؼدان در صغی کَ ىاٌؽ ٌؼو کالس ٌتاقغ، ةـیار ىّرد جّزَ اؿث و ىؿهو ٌلف ُغایث

جّان گفث کَ در روش یاد قغه ىؿهو رُتؼ ارکـحؼ اؿث و قاگؼدان گؼوه ٌّازٌغه را دارد. ةَ مّرت جيذیهی ىی

جّان اٌحؼار داقث ایً روش در ىّرد جياىی دروس کارةؼد ٌغارد و ٌتایغ کارةؼد دٍُغ. ةَ ظّری کَ ىیجكکیم ىی

ّزب قغه ةّد کَ صغاكم فؿانیث ُو از قاگؼدان ؿهب قّد و ىؿهو ةَ داقحَ ةاقغ. اىا جؿهیو و جؼةیث ؿٍحی ى

قّد، زیؼا آزادی مّرت جٍِا ؾاىم فؿانیث کالس در آیغ. ُيچٍیً از ایً روش، ؾٍّان روش اکحكافی ٌیؽ یاد ىی

ىـانَ  ُا ةَ ایً روش صمدُغ. در ةؿضی از ٌّقحَؾيم قاگؼد ةَ او ازازه و اىکان اٌغیكیغن و اةغاع و اةحکار ىی
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ُای اصحيانی و گّیٍغ، زیؼا قعل قاگؼد درمغد پیغا کؼدن ىـانَ، جؿییً صغود آن، زـحسّی راه صمىی

آیغ. در ایً روش جؼیً راه صم، ٌیم ةَ ُغف و ارزقیاةی پایان کار ةؼىیةیٍی ؾّاكب ُؼ کغام، اٌحعاب ىٍاؿبپیف

    ةیف از ُؼ چیؽ ةَ مّرت یک ٌاػؼ دنـّز ػاُؼ ُاؿث و ُا و اٌغیكَىؿهو جٍِا راٍُيا و ةیغار کٍٍغه رغتث

ُای فؼدی قاگؼدان و (. ؿتک ىلاةم ایً، ىتحٍی ةؼ ىّضّؾات درؿی اؿث کَ ةَ جفاوت1997قّد )ؿؼىغ، ىی

-دُغ، ىّضّؾات درؿی و جـهط ةؼ آن جّؿط داٌف آىّزان را در راس كؼار ىیرقغ قعنیحی آٌان کيحؼ ةِا ىی

ُای جؼیً روش(. ؿتک غیؼفؿال انتحَ از ضؿیف1394َ ٌلم از ٌنؼجی و ُيکاران، ، ة2006دُغ )آپغٌاکؼ و داىَ، 

دُغ. ایً روش ؾيّىاً ةَ اٌغ جٍؽل ىیاداره کالس اؿث، زیؼا ىؿهو را ةَ ؾاىم اٌحلال آٌچَ دیگؼان جؿییً کؼده

ا ؿال ةَ روش ؿٍحی قِؼت دارد و ُغف آن اٌحلال ىلادیؼ ىكعنی ىعهب از پیف جؿییً قغه در ُؼ دوره ی

 (.2003قاگؼدان اؿث )ىیؼنّصی، 

 را یادگیؼی جّانىی جغریؾ ٌّیً ُایروش ةَ کارگیؼی ةا کَ اؿث یادگیؼی ىِو اةؽارُای یکی جغریؾ     

 از اؿحفاده قؼایط و ٌضّه ةهکَ یا ةغ ٌیـحٍغ، ظّب ٌفـَ جغریؾ فی ُایروش از یک ُیچ ٌيّد. انتحَ جـِیم

 و ٌیازُا جغریؾ، ىضحّای آىّزقی، ُایُغف ةَ جّزَ ةا ةایغ ىؿهو قّد. نػاان ىیضؿفك یا كّت ةاؾخ کَ آٌِاؿث

 ةؼای را قیّه جؼیًىٍاؿب ..و آىّزی داٌف و ...( جؼاکو وؿایم فضا، )زىان، ىّزّد آىّزان، اىکاٌات داٌف ؾالیق

 جؼیًىغرن ةا کَ دارد ضؼورت و ُـحٍغ جؼةیث زتَِ اول ظط ؿؼةازان کٍغ. ىؿهيان اٌحعاب ىعهّب یک جغریؾ

 کغاىیً ىّكؿیث در ةغاٌٍغ و ةاقٍغ آقٍا جغریؾ فؿال و ٌّیً ىعحهف ُایروش یؿٍی روز ؾهيی ُایؿالح

 ٌّیً ُایىفیغ روش و ىٍاؿب کارگیؼی ةَ در ىؿهيان کَ اؿث ٌيایٍغ. اىیغ اؿحفاده روش کغاىیً از آىّزقی

جؼی را ركو زٌٍغ )ىلؼب انِی، روقً ُؼچَ یآیٍغه و غٌيایٍ ویژه کيک قٌّغگان جؼةیث جؿانی ةَ ةحّاٌٍغ جغریؾ

1391 .) 

قّد.  ىاداىانؿيؼ جهلی جؿِغی و فؼاگیؼ جأدیؼگػار، اىؼی ةایغ آىّزش و پؼورش کَ داقث ٌؼؼ در جّانىی ٌِایحاً     

 ةَ جّزَ از ةیف کَ آىّزش و پؼورش کٍغىی ایساب اؿث، جغییؼ صال در ةَ ؿؼؾث فٍاوری کَ دٌیایی در یادگیؼی

 در قؼکث ةؼای را فؼاگیؼان یادگیؼی ُای گٌّاگّنػؼفیث و اؿحؿغادُا ةایغ ظاص، ؿیاؿی یا و فؼٍُگی زٍتَ یک

ةا جّزَ ةَ اُيیث ایً (. 1398کٍغ )پّرؿهیو، ؾارفی و فحضی وازارگاه،  جلّیث انيههیةیً و ىهی ىضهی، ؿعّح

رور جضلیلاجی در ایً صّزه اٌسام قّد. اٌحؼار ىیىّضّع کَ آىّزش و پؼورش کكّر ٌیاز ةَ امالصاجی دارد 

ُای جفکؼ و جؼزیش ؿتک جغریؾ ةٍاةؼایً پژوُف صاضؼ ةا ُغف ةؼرؿی ىیؽان داٌف ؾنب قٍاظحی، ؿتک

 اٌسام قغ. 1397-98ىؿهيان اةحغایی ىغارس قِؼؿحان آىم در ؿال 

  . رٍغ1.2

  )ىیاٌیگیً و اٌضؼاف ىؿیار(، آزىّن جی جکُای آىار جّمیفی پژوُف صاضؼ از ٌّع جّمیفی اؿث و ةا روش

زاىؿَ آىاری ایً پژوُف را جياىی جسؽیَ و جضهیم قغٌغ.  05/0داری ای و آزىّن جی واةـحَ در ؿعش ىؿٍیٌيٌَّ

ٌفؼ ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ ىّرد  98، جكکیم داد. جؿغاد 1397-98ىؿهيان دوره اةحغایی قِؼؿحان آىم در ؿال جضنیهی 

داٌف کٍٍغگان ظّاؿحَ قغ جا ةَ ىلیاس از قؼکثگیؼی در دؿحؼس اٌحعاب قغٌغ. روش ٌيٌٌَّؼؼ ةا اؿحفاده از 

ُای جفکؼ اؿحؼٌتؼگ و پؼؿكٍاىَ جؼزیش ؿتک جغریؾ پاؿط دٍُغ. ؾنب قٍاظحی ىؿهيان، پؼؿكٍاىَ ؿتک

  َةُا دتث قغ. وضؿیث دىّگؼافیک ىاٌٍغ ؿً، زٍـیث، ىیؽان جضنیالت و ؿاةلَ جغریؾ ٌیؽ ةؼای ٌيٌَّ

 آٌِا در رضایث و قغ داده الزم جّضیضات پژوُف اٌسام و ٌضّه اُغاف ةا راةعَ در پژوُف، در کٍٍغگانقؼکث

ُای پؾ از اٌحعاب ٌيٌَّ .قغ جأکیغ ٌیؽ اظالؾات ایً ةّدن ىضؼىاٌَ ةؼ .قغ زهب قفاُی مّرت ةَ ىعانؿَ

 ُا پاؿط دٍُغ.ىّردٌؼؼ، از ىؿهيان ظّاؿحَ قغ جا ةَ پؼؿكٍاىَ
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جٍؼیو  1ُّزل-جّؿط ُؼکّالٌّ 2002ایً پؼؿكٍاىَ در ؿال ؿكٍاىَ داٌف ؾنب قٍاظحی ىؿهيان: . پؼ1

گّیَ اؿث کَ ةا ُغف ؿٍسف و ةؼرؿی ىیؽان داٌف ؾنب  36پؼؿكٍاىَ داٌف ؾنب قٍاظحی قاىم قغ. 

ایً  داٌو اؿث. ةَقٍاظحی در افؼاد ىؿؼفی قغه اؿث. ٌيؼه گػاری ایً پؼؿكٍاىَ ةَ مّرت ةهَ، ظیؼ و ٌيی

ظّاُغ  108و صغاکذؼ  36صغاكم اىحیاز ىيکً گیؼد. ىی 1و ظیؼ ٌيؼه  2داٌو ٌيؼه ، ٌيی3مّرت کَ ةهَ ٌيؼه 

: داٌف ؾنب قٍاظحی ىحّؿط 90جا  72ٌيؼه ةیً  : داٌف ؾنب قٍاظحی ضؿیف اؿث.72جا  36ةّد. ٌيؼه ةیً  

( روایی ىضحّایی 1393ُا )ياٌیدر پژوُف ؿه : داٌف ؾنب قٍاظحی كّی اؿث.108ٌيؼه ةاالجؼ از  اؿث.

 ةَ دؿث آىغ.  78/0پؼؿكٍاىَ جّؿط اؿاجیغ داٌكگاه جاییغ قغ و ُيـاٌی دروٌی پؼؿكٍاىَ ةؼاةؼ ةا 

ؿؤال اؿث و ةَ وؿیهَ  40ُای جفکؼ کَ قاىم ُای جفکؼ اؿحؼٌتؼگ: پؼؿكٍاىَ ؿتکپؼؿكٍاىَ ؿتک. 2

ؿؤال یک ؿتک جفکؼ را ىّرد ارزیاةی  8كٍاىَ ُؼ ( ظؼاصی قغه اؿث. در ایً پؼؿ1992) 2اؿحؼٌتؼگ و واگٍؼ

ُای جفکؼ را قّد. پؼؿكٍاىَ ؿتکای نیکؼت ىكعل ىیدرزَ 7دُغ و پاؿط ُؼ ؿؤال روی یک ىلیاس كؼار ىی

پّر ةؼای زاىؿَ ایؼاٌی ٍُساریاةی کؼده اؿث. ضؼایب اؾحتار ایً پؼؿكٍاىَ ةؼ اؿاس ، اىاىی1380در ؿال 

گػار، ُای كاٌّن( ةؼای ؿتک1992حؼٌتؼگ و واگٍؼ )ؿی کؼوٌتاخ( در ىعانؿات اُيـاٌی دروٌی )ضؼیب آنفا

( ٌیؽ ُيـاٌی دروٌی 1380پّر )گؽارش قغه اؿث. اىاىی 72/0و  75/0، 78/0ازؼایی و كضایی ةَ جؼجیب 

 75/0و  71/0، 63/0گػار، ازؼایی و كضایی ةَ جؼجیب ُای كاٌّنپؼؿكٍاىَ را در گؼوه داٌكسّیان ةؼای ؿتک

گؽارش قغه اؿث. در ایؼان ٌیؽ  77/0گؽارش کؼده اؿث. ىضاؿتَ روایی ؿازه اةؽار ةا اٌسام روش جضهیم ؾاىهی، 

آزىّدٌی ةَ روش جضهیم ؾاىهی و ةا اؿحفاده از روش  810( ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از 1382پّر و ؿیف )اىاىی

 اٌغ.روایی اةؽار گؽارش دادهرا ةؼای  59/0ُای امهی و چؼظف ىحؿاىغ )واریياکؾ( ضؼیب ىؤنفَ

 اؿاس ةؼ اؿث کَ ؿؤال 39 قاىم جغریؾ ؿتک جؼزیش پؼؿكٍاىَ جؼزیش ؿتک جغریؾ: پؼؿكٍاىَ. 3

 ُایدوره در ( ک1392َ، ةَ ٌلم از اىیً ظٍغكی و رزائی، 1998) پّر اؿث ىّؿی جغریؾ ؿتک پؼؿكٍاىَ

 ةَ ىؼةّط ردیف ُؼ ُایاؿث. گّیَ ةؼده قغه کار ةَ جغریؾ فٍّن و ُاروش درس ارزقیاةی ةَ ىٍؼّر دةیؼ جؼةیث

 ب( جغریؾ و ،)رُتؼ ةَ ؾٍّان ىؿهو( ىـحلیو  یا ىضّر ىؿهو ةّدٌغ: انف( جغریؾ جغریؾ ىحفاوت ٌّع دو

جا « امالً»ظیف نیکؼت ةّد کَ از  در گؽیٍَ 6 دارای گّیَ ىكاور(. ُؼ ؾٍّان ةَ غیؼىـحلیو )ىؿهو یا قاگؼدىضّر

ٌيؼه مفؼ و ةؼای گؽیٍَ « امالً»گؽیٍَ  قغ. ةؼای اٌسام زیاد ةَ کو از گػاری ةّدٌغ. ٌيؼه قغه جٍؼیو« ظیهی زیاد»

ؿؤال(، اؿحيؼار  5ارجتاط ) قغٌغ: ایساد ةٍغیظتلَ گؼوه 4 در ُاٌيؼه پٍر ىٍؼّر قغ. پؼؿف« ظیهی زیاد»

 در کَ اؿث ةَ ذکؼ ل(. الزمؿؤا 10ؿؤال( و ارزقیاةی ارجتاط ) 10ؿؤال(، ادؼةعف ؿاظحً ارجتاط ) 14ارجتاط )

 ٌؼؼ ةا اػِار پؼؿكٍاىَ یافث. روایی جغییؼ اٌغکی زيالت پایاٌی و افؿال ؾتارات جغریؾ، ؿتک جؼزیش پؼؿكٍاىَ

 ةؼای ظّر زغاگاٌَ ةَ کؼوٌتاخ قغ. آنفای جأییغ کؼوٌتاخ آنفای ظؼیق ىضاؿتَ از آن پایایی و ؿٍسیغه ىحعننان

 ظّةی ةؼظّردار پایایی از و قغ اٌسام غیؼفؿال و فؿال ؿتک دو در ُا وىؤنفَ از ُؼکغام ةؼای ؿپؾ و ؿؤاالت کم

ةا ضؼیب  جغریؾ غیؼفؿال ؿتک ةَ ىؼةّط ُای، گّی94/0َآنفای  ضؼیب ةا ؿؤاالت اؿث: کم كؼار ایً از کَ ةّد

 در ضيً، در ىضاؿتَ قغ. 95/0ُای ىؼةّط ةَ ؿتک فؿال جغریؾ ُو ةا ضؼیب آنفای و گّیَ 93/0آنفای 

 جؼجیب ةَ قغه ىضاؿتَ آنفای ٌیؽ ارجتاط ارجتاط و ارزقیاةی ادؼةعكی ارجتاط، اؿحيؼار ارجتاط، ایساد ُایىّنفَ

 ؿٍسیغه غیؼفؿال و فؿال ؿتک دو در ُاىّنفَ ایً از کغام ُؼ . پایایی82/0و  79/0، 0/0، 5/86از:  ةّدٌغ ؾتارت

 .گؼفث كؼار جاییغ ىّرد و قغ ىضاؿتَ زغاگاٌَ ةَ ظّر کؼوٌتاخ آنفای کَ قغ

 

                                                             
1 - Herculano-Houzel 
2 - Sternberg & Wagner 



 109و...ىـهيانِـا ى / هعلواى تدریط ظبک ترجیح ٍ تفکر ّایظبک ؼٌاختی،عصب داًػ هیساى بررظی

 ّا. یافت2ِ

ٌفؼ از ىؿهيان دوره اةحغایی قِؼؿحان آىم ةّدٌغ کَ ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىؿیار  98کٍٍغگان در ایً پژوُف قؼکث 

 دُغ. اظالؾات زيؿیحی ٌيٌَّ ىّرد ىعانؿَ را ٌكان ىی 1ؿال ىضاؿتَ قغ. زغول  77/41±58/9ؿٍی آٌِا 

 عا  جوعیتی هعلواى دٍرُ ابتدایی ؼْرظتاى آهل(: تَزیع فراٍاًی اطال1جدٍل )

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُای ایً پژوُف ةَ جفکیک ؿؤاالت پژوُف ارائَ قغه اؿث. یافحَ   

 چَ ىیؽان اؿث؟ ُای جفکؼ ؿتکؿؤال اول: داٌف ؾنب قٍاظحی ىؿهيان و 

ّای تفکر ٍ ترجیح ظبک ظبکّای آهار تَصیفی داًػ عصب ؼٌاختی هعلواى، (: ؼاخص2جدٍل )

 تدریط هعلواى

اًحراف  هیاًگیي هتغیرّا

 هعیار

کوتریي 

 ًورُ

بیؽتریي 

 ًورُ

 106 61 80/8 82/86 داًػ عصب ؼٌاختی هعلواى

 48 9 25/8 40/32 ک تفکر اجراییظب

 48 20 90/5 02/38 ظبک تفکر قاًًَی

 48 16 74/6 41/36 ظبک تفکر قضایی

 48 15 02/7 65/38 ظبک تفکر آزاد اًدیػ

ّا                          فراٍاًی                            هتغیرّا                    زیرگرٍُ   

 درصد  

 جٌعیت
 5/23 23 زى 

 3/65 64 هرد 

هیساى  

 تحصیال  

 3/15 15 کارداًی 

 1/53 52 کارؼٌاظی 

 4/21 21 کارؼٌاظی ارؼد 

 ظابقِ تدریط
 6/28 28 ظال 10زیر  

 2/59 58 ظال 10باالی  

 رؼتِ دیپلن

 2/61 60 اًعاًی 

 3/14 14 تجربی 

 1/7 7 ریاضی 

 1/7 7 ظایر 

 ظي
 4/20 20 ظال 35زیر  

 2/61 60 ظال 35باالی  
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 48 6 69/9 66/26 ظبک تفکر هحافظِ کار

 191 92 44/21 17/151 ظبک تدریط فعال )ؼاگرد هحَر(

 170 31 89/26 46/118 ظبک تدریط غیر فعال )هعلن هحَر(

 

گؽارش قغه اؿث. ُيان گٌَّ کَ در زغول قياره  2ُای آىار جّمیفی ىّرد ةؼرؿی در زغول قياره قاظل  

قّد ُای ةَ دؿث آىغه در ؿتک جغریؾ فؿال و غیؼ فؿال، ىكاُغه ىیگؼدد، ةا جّزَ ةَ ىیاٌگیًىالصؼَ ىی 2

 ؼ از ؿتک غیؼ فؿال آٌان اؿث. کَ ىیاٌگیً ٌيؼات ؿتک فؿال ىؿهيان ىّرد ةؼرؿی ةیكح

 54و ٌيؼه ىیاٌی  61و  106زِث ةؼرؿی ىیؽان داٌف ؾنب قٍاظحی، ةیكحؼیً و کيحؼیً ٌيؼه ةَ جؼجیب      

ُای جفکؼ اؿحؼٌتؼگ، در ىؤنفَ ؿتک جفکؼ ازؼایی ةیكحؼیً و کيحؼیً ٌيؼه ةَ جؼجیب اؿث. در گؼایف ةَ ؿتک

و ٌيؼه  20و  48ؿتک جفکؼ كاٌٌّی ةیكحؼیً و کيحؼیً ٌيؼه ةَ جؼجیب اؿث. در ىؤنفَ  24و ٌيؼه ىیاٌی  9و  48

اؿث.  24و ٌيؼه ىیاٌی  16و  48اؿث. در ىؤنفَ ؿتک جفکؼ كضایی ةیكحؼیً و کيحؼیً ٌيؼه ةَ جؼجیب  24ىیاٌی 

َ اؿث. در ىؤنف 24و ٌيؼه ىیاٌی  15و  48در ىؤنفَ ؿتک جفکؼ آزاد اٌغیف ةیكحؼیً و کيحؼیً ٌيؼه ةَ جؼجیب 

 اؿث.  24و ٌيؼه ىیاٌی  6و  48کار ةیكحؼیً و کيحؼیً ٌيؼه ةَ جؼجیب ؿتک جفکؼ ىضافؼَ

 

ّای تفکر ّای ظبکهؤلفِ»ٍ « داًػ عصب ؼٌاختی هعلواى»ای (: آزهَى تی تک ًو3ًَِجدٍل )

 در هعلواى« اظترًبرگ

تفاٍ   هیاًگیي هتغیر

 ّايهیاًگی

اًحراف 

 هعیار

خطای 

 هعیار

T df P 

ؼٌاختی  داًػ عصب

 هعلواى

82/86 17/13- 80/8 89/0 73/14- 96 005/0 

 0001/0 97 88/2 83/0 25/8 40/2 40/32 ظبک تفکر اجرایی

 0001/0 97 43/13 59/0 90/5 02/8 02/38 ظبک تفکر قاًًَی

 0001/0 97 41/9 68/0 74/6 41/6 41/36 ظبک تفکر قضایی

 0001/0 97 19/12 70/0 02/7 65/8 65/38 ظبک تفکر آزاداًدیػ

-ظبک تفکر هحافظِ 

 کار

66/26 33/3- 69/9 97/0 40/3- 97 001/0 

 

،  =t-73/14دُغ کَ کهیَ ىؿهيان ىّرد ةؼرؿی در داٌف ؾنب قٍاظحی )ىیٌكان  3ٌحایر ىٍغرج در زغول 

005> p( ىؤنفَ ؿتک جفکؼ ازؼایی ،)88/2t=  ،0001> p( ىؤنفَ ؿتک جفکؼ كاٌٌّی ،)43/13t=  ،0001> p ،)

( و ىؤنفَ 19/12t=  ،0001> p(، ىؤنفَ ؿتک جفکؼ آزاداٌغیف )41/9t=  ،0001> pىؤنفَ ؿتک جفکؼ كضایی )

 اٌغ. ( ةَ صغ ىعهّةی رؿیغهt=  ،001/0> p-40/3ؿتک جفکؼ ىضافؼَ کار )

ؿؤال دوم: جؼزیش ؿتک جغریؾ ىؿهيان چیـث؟ در ارجتاط ةا ایً ىـأنَ کَ ىؿهيان ةَ کغام ؿتک جغریؾ 

گؽارش قغه اؿث. ةؼ اؿاس ٌحایر  4ؼایف دارٌغ از آزىّن جی واةـحَ اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول قياره گ

 ، ىؿهيان ةَ ظّر ىؿٍاداری ةَ ؿتک جغریؾ فؿال گؼایف دارٌغ.4ىٍغرج در زغول قياره 
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 (: ًتایج هقایعِ درٍى گرٍّی هعلواى در ترجیح ظبک تدریط4جدٍل )

اًحراف  یيهیاًگ ظبک تدریط هؤلفِ

 هعیار

خطای 

 هعیار

t df هعٌاداری 

ظبک 

 تدریط

 000/0 97 -01/9 16/2 44/21 17/151 فعال )ؼاگرد هحَر(

    71/2 89/26 46/118 غیر فعال )هعلن هحَر(

 

 گیری. ًتیج3ِ

ُای جفکؼ و جؼزیش ؿتک جغریؾ ىؿهيان پژوُف صاضؼ ةا ُغف ةؼرؿی ىیؽان داٌف ؾنب قٍاظحی، ؿتک

کَ ىؿهيان ةَ ظّر ىؿٍاداری ةَ ؿتک جغریؾ اةحغایی ىغارس قِؼؿحان آىم اٌسام قغ. ٌحایر صاکی از آن ةّد 

یاٌگیً ٌيؼات کـب قغه از ةا جّزَ ةَ ىفؿال گؼایف دارٌغ. ُيچٍیً ٌحایر ٌكان داد کهیَ ىؿهيان ىّرد ةؼرؿی 

ؿتک كاٌٌّی و ؿتک جفکؼ  و ةیكحؼ از، در ظتلَ ىحّؿط كؼار گؼفحٍغ داٌف ؾنب قٍاظحی ، از ٌؼؼُاپؼؿكٍاىَ

و از ؿتک جفکؼ ازؼایی و ؿتک جفکؼ كضایی کيحؼ ؿتک جفکؼ ىضافؼَ کار ةؼظّردار ةّدٌغ و از جفکؼ آزاداٌغیف 

  کؼدٌغ.اؿحفاده ىیةیكحؼ از صغ ىحّؿط 

ٌحایر پژوُف  ُای دیگؼ ٌیؽ اٌسام قغه ةّد از زيهَداٌف ؾنب قٍاظحی ىؿهيان پژوُفٌحایر ةؼرؿی ُيـّ ةا 

ٌحایر ( ٌكان داد ىیؽان داٌف ؾنب قٍاظحی ىؿهيان ةیكحؼ از صغ ىحّؿط ةّد. 1393ُا و کارقکی )ؿهياٌی

یؾ ؿازگار ةا ىغؽ آىّزش دیغه آىّزاٌی کَ از ظؼیق جغر( ٌكان داد کَ داٌف1390پژوُف ؾتغی و اصيغیان )

ةّدٌغ، پیكؼفث جضنیهی ةاالجؼی در ىلایـَ ةا داٌف آىّزان آىّزش دیغه ةا روش جغریؾ ؿٍحی داقحٍغ. آىّزش 

ُای ؿازگار ةا ىغؽ ٌیازىٍغ پؼورقکاراٌی اؿث کَ جا ٌضّه ؾيهکؼد ىغؽ را ةفِيٍغ و ىتحٍی ةؼ ىغؽ یا آىّزش

، ةَ ٌلم از ؾتغی و اصيغیان، 2001ی ٌيایٍغ )اؿحٌّؾ و گهغةؼگ، ُيچٍیً ىحٍاؿب ةا آن آىّزش را ظؼاص

(. ةَ ُيیً دنیم ةا جّزَ ةَ ىعانؿات اٌسام قغه راُتؼدُای جغریؾ ىحٍاؿب ةا یادگیؼی ؿازگار ةا ىغؽ 1390

جّؿط ىضللان ارائَ قغه اؿث. ایً راُتؼدُای ىغؽ ىضّر ةایغ در ؿعّح و ىضحّاُای ىحفاوت در کالس درس 

، ةَ ٌلم از ؾتغی و اصيغیان، 2006دوىان )(. 1390، ةَ ٌلم از ؾتغی و اصيغیان، 2006ٌّغ )دوىان، ارائَ ق

( در پژوُكی ةا ُغف ةؼرؿی ادؼةعكی آىّزش ىتحٍی ةؼ ىغؽ ةؼ پیكؼفث یادگیؼی داٌف آىّزان در 1390

ی از ادؼةعكی ةیكحؼی ُای ؿٍحآىّزش ىعانؿات ازحياؾی ٌكان داد کَ آىّزش ىتحٍی ةؼ ىغؽ در ىلایـَ ةا روش

 دُغىی قکم فؼاگیؼان در را دارىؿٍی یادگیؼی جغریؾ کَ پیكؼفحَ و ٌّیً انگُّای ةیً ةؼظّردار ةّده اؿث. از

 یادگیؼی ُایجکٍیک از کَ ةؼد ( ٌام1جؼةیحی اؾناب ؾهّم )راُتؼدُای ىغؽ ةؼ ىتحٍی جغریؾ از روقِای جّانىی

، ةَ ٌلم از مادكی، ةِؼٌگی، ؾتغانِی و 2013، 2ُاف، کهیٍگؼ و کافيًٌيایغ )اؿحفاده ىی درس کالس در فؿال

 پیكؼفث جضنیهی ةؼ ىغؽ ةؼ ىتحٍی یادگیؼی اؿحؼاجژی جأدیؼ ( ةَ ةؼرؿی2011) 3آونّال (.1395زیً آةادی، 

 ٌـتث داٌف آىّزان پیكؼفث افؽایف ؿتب ىغؽ ةؼ آىّزش ىتحٍی اؿحؼاجژی کَ داد ٌكان پژوُف پؼداظث. ٌحایر

-ةیٍف از ىّزی پیغایف ةَ ىغؽ کارکؼدُای درةاره چگٌّگی اظیؼ ُاییافحَ .گؼددىی آىّزش ؿٍحی ُایروشةَ 

                                                             
1 - Educational Neuroscience Strategies 

2 - Houff, Klinger & Coffman 
3 - Awolola 
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-اؿث )وارىا، ىک قغه رقغ ىٍسؼ و یادگیؼی اٌگیؽش، صافؼَ، جفکؼ، ُيچّن ىّضّؾاجی زغیغ درةاره ُای

درةاره  ارزقيٍغی اظالؾات ُایافحَ (. ای2005ً، 3؛ ةهکيّر و فؼیخ2005، 2؛ ُال2008، 1کٍغنیؾ و اؿچارجؽ

 اؿحعؼاج و اؿحٍحاج راؿحای در جالش ةَ را کَ آٌان اؿث داده كؼار ىؼةیان اظحیار در ىغؽ رقغ و یادگیؼی چگٌّگی

 دو ةیً ىـحضکو پیٌّغی ةؼكؼاری و و آىّزش یادگیؼی ؾنب قٍاظحی ىتاٌی از ىؿحتؼ جؼةیحی ُایو دالنث امّل

 (.2005؛ فؼیخ، 2005؛ ةهکيّر و فؼیخ، 2005اؿث )ُال،  ٌيّده جؼغیب ؾهّم اؾناب و جؼةیث كهيؼو

 ىؤدؼ یادگیؼی-ؾهو آىّزش صّزه در ؾيم و جفکؼ ٌؼؼیَ، ةِتّد در جّاٌغىی ؾهّم جؼةیحی و 4ؾهّم اؾناب جؿاىم     

کٍغ کَ کّقف ةؼای ( ىعؼح ىی1393ُا و کارقکی، ةَ ٌلم از ؿهياٌی ،2008جا زایی کَ صحی ةؼوئؼ )افحغ. 

یادگیؼی  چگٌّگی ةا آقٍایی انتحَؼکیب ایً دو صّزه ةاؾخ ةَ وزّد آىغن رقحَ ؾهّم اؾناب جؼةیحی قغه اؿث. ج

 کَ ىغؽ پػیؼی(. اٌؿعاف2006، 5اؿث )آىارو و ةارکؼ صّزه دو ایً کارةؼدی جهفیق در ةضخ ُؼگٌَّ پیف ٌیاز ىغؽ،

)فؼیخ،  ؿازدىی ىيکً را پیٌّغُایی چٍیً سادای اؿث، ىضیط جغییؼ صال در قؼایط ةا ىغؽ ىغاوم جعاةق الزىَ

 مّرت ىغؽ کارکؼدی ؿازىان جغییؼ زؼیان در یادگیؼی، کَ اؿث داده ٌكان اؾناب ؾهّم ُای(. پژوُف2005

 فؼاگیؼ رفحار و ىضؼکِا، جسؼةیات را ةیً زغیغی پیٌّغُای کَ اؿث ىغؽ جغییؼ ٍُؼ جغریؾ، ٌّؾی نػا و گیؼدىی

 (. 2008؛ زٍـً، 2005کٍغ )ُال، ىی ایساد

 و جضنیهی پیكؼفث ةؼ ىغؽ ةؼ ىتحٍی کَ یادگیؼی دادٌغ ٌكان ایىعانؿَ ( در2008) 6ازدن و گّنحکیً     

 ( ٌكان دٍُغه1395)و ُيکاران دارد. ٌحایر پژوُف مادكی  جأدیؼ داٌف آىّزان قغه اکحـاب داٌف كتهی یادداری

 ؾهيی قاُغ و ؿٍحی جغریؾ روش ىلاةم جؼةیحی در اؾناب ؾهّم راُتؼدُای ةؼ ىتحٍی آىّزش ىغیؼیث ىّفلیث

( ةَ ایً ٌحیسَ دؿث 2012) 7ؿؼپاجی و الگان جغریؾ اؿث. در انگّ ایً کارةؼد ةَ جّمیَ ةؼای پژوُف از ىٍحر

 دُغ.کٍٍغ کَ ؾهّم اؾناب در ىّرد کار کالؿی ةَ آٌِا آگاُی ىییافحٍغ کَ ىؿهيان ایاالت ىحضغه جنغیق ىی

-( ةیان کؼد کَ آٌچَ ىؿهيان درةاره ىغؽ یاد ىی1393ُا و کارقکی، ، ةَ ٌلم از ؿهياٌی1387ةی )ُيچٍیً جهعا

-جّان ایًآىّزان جغریؾ کٍٍغ. جتییً ایً ىّضّع را ىیکٍغ جا ةَ ظّر ادؼةعكی ةَ داٌفگیؼٌغ ةَ آٌان کيک ىی

جّاٌغ قاىم ٌگؼش آٌِا در ىّرد ىیُا در اىؼ جغریؾ ُایی دارٌغ، ایً ٌگؼشگٌَّ ةیان ٌيّد کَ ىؿهيیً ٌگؼش

ُا ةؼ ؾيهکؼد آىّزان و ... ةاقغ و كعؿا ایً ٌگؼشی ارجتاط ةا داٌفی ىغیؼیث کالس، ٌضّهی جغریؾ، ٌضّهٌضّه

آىّزان ادؼ ی ارجتاط ةا داٌفی ىغیؼیث کالس، ٌضّهی جغریؾ، ٌضّهقان و ظّدقان در ىّرد ٌضّهآىّزانداٌف

 گػارد. ىی

را ةؼای ایً صّزه و  "ذًُ، ىغؽ، جؼةیث "ؾٍّان رقحَ  (1391، ةَ ٌلم از جهعاةی، 2008) 8نٍاو  فیكؼ ،ةاجؼ     

انتحَ آقٍایی ةا . اٌغکٍٍغ، اٌحعاب ٌيّدهُایی کَ ؾهّم قٍاظحی و زیـث قٍاؿی را ةا جؼةیث ىؼجتط ىیگؼایف

؛ ةَ 2006، 9و صّزه اؿث )آىارو و ةارکؼچگٌّگی یادگیؼی ىغؽ، پیف ٌیاز ُؼ گٌَّ ةضخ در جهفیق کارةؼدی ایً د

ُای ؾهّم اؾناب ٌكان داده (. پژوُف1393ُا و کارقکی، ، ةَ ٌلم از ؿهياٌی1391ٌلم از جؼاةی ٌام، ظؼازی، 

گیؼد و نػا جغریؾ، ٌّؾی ٍُؼ جغییؼ ىغؽ اؿث کَ یادگیؼی، در زؼیان جغییؼ ؿازىان کارکؼدی ىغؽ مّرت ىی

                                                             
1 - Varma, McCandliss & Schwartz 
2 - Hall 

3 - Blakemore & Frith 

4 - Neuroscience 
5 - Amaro & Barker 

6 - Ozden & Gultekin 

7 - Serpati & Loughan 

8 - Battro, Fischer & Lena 
9 - Amaro & Barker 
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اةی ةَ ٌلم از جؼ، 2005، کٍغ )ُالُا، جسؼةیات و رفحار فؼاگیؼ ایساد ىیةیً ىضؼكاؿث کَ پیٌّغُای زغیغی را 

(. ةٍاةؼایً ىِيحؼیً صهلَ اجنال ؾهّم اؾناب و 1393ُا و کارقکی، ، ةَ ٌلم از ؿهياٌی1391ظؼازی، ٌام و 

َ ٌلم از جؼاةی ؛ ة2011، 1گیؼی صافؼَ اؿث )زٌّؽ آىّزش و پؼورش ىعانؿَ ىاُیث و چگٌّگی یادگیؼی او قکم

، ةَ ٌلم از جؼاةی ٌام و 2006) 2(. اٌناری و کّخ1393ُا و کارقکی، ، ةَ ٌلم از ؿهياٌی1391جؼاةی ٌام، ظؼازی، 

کٍٍغ کَ ىؿهيان ةایغ ىتاٌی كّیاً ىؿحلغٌغ و پیكٍِاد ىی( 1393ُا و کارقکی، ، ةَ ٌلم از ؿهياٌی1391ظؼازی، 

ُای جؼةیحی و روش قٍاؿی ىؼةّط ٌیؽ در ىّرد ىتاٌی و ٌؼؼیَ ؾهّم اؾناب را آىّظحَ و ىحعننیً ؾهّم اؾناب

ىؿيّاًل ىؿهيان در زىیٍَ ؾهّم اؾناب یا  ک رویکؼد جؼکیتی ىعهّب فؼاُو قّد.ةَ آٌِا آىّزش ةتیٍٍغ جا زىیٍَ ی

-ؽ ایغهی ىغرود درةارهةیٍٍغ، ونی در ؾیً صال از آٌِا اٌحؼار ىیای ٌيیدر اغهب ىّارد رواٌكٍاؿی، آىّزش صؼفَ

(. ىكکم ةا آٌچَ کَ داٌكيٍغان ؾهّم 1393ُا و کارقکی، ، ةَ ٌلم از ؿهياٌی1391ُایی داقحَ ةاقٍغ )ظؼازی، 

داٌٍغ. چّن کٍٍغ، ىیداٌٍغ ٌیـث ةهکَ ىكکم ةا آن چیؽی اؿث کَ فکؼ ىیاؾناب و ىؿهيان در ىّرد ایٍِا ىی

قّد ىذم ةغفِيی ٌحایر، ةیف جفـیؼی اٌّاع ؾّاىم ىیایساد ارجتاط ةیً ؾهّم اؾناب و آىّزش و پؼورش ٌاقی از 

 (.2010، 3کٍغ )آنفؼیٍگ و فار ىؼدوگانٌحایر یا كتّل ادؾاُای ةی اؿاس یا كتّل آٌچَ قّاُغ از آن صيایث ٌيی

ُایی را ةؼای جكعیل زودٍُگام ىكکالت یادگیؼی فؼاُو قّد ىؿهيان قیّهداقحً داٌف ؾهّم اؾناب ةاؾخ ىی

(. یا ةؿضی از داٌف آىّزان ةَ اٌّاع ىعحهفی از 2010، ةَ ٌلم از آنفؼیٍگ و فارىؼدوگان، 2009هی، ةکٍٍغ )گاةؼی

ُا ةَ ىؼةیان قّد. فِو ایً جفاوتآىّزقِا ٌیاز دارٌغ، چّن رفحارقان ةَ دالیم ٌّروةیّنّژیکی ىعحهفی اٌسام ىی

جؼ ةاقٍغ و آىادگی ةیكحؼی حٍغ، صـاسکٍغ جا ٌـتث ةَ داٌف آىّزاٌی کَ در ایً رفحارُا درگیؼ ُـکيک ىی

 (.2011، 4داقحَ ةاقٍغ جا ةَ آٌِا کيک کٍٍغ )فؼاری

( ةؼ روی 1393ُا و کارقکی، ، ةَ ٌلم از ؿهياٌی2009) 5در جضلیلی کَ ُاوارد زٌّؽ، فؼاٌی، ىكيّقی و نیّ     

کذؼ ىؿهيان در ىّرد ایً کَ آیا کارآىّز ىؿهيی در ةؼیحاٌیا اٌسام دادٌغ، ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ ا 158روی 

گیؼد، ىعيئً ٌتّدٌغ و ىؿهيان اُيیث یکـاٌی ةَ ىضیط ظاٌَ فؿانیث ذٍُی از کارکؼد زیـحی ىغؽ ؿؼچكيَ ىی

داٌـحٍغ. ُای ٌحایر آىّزقی دادٌغ و جأدیؼ ژٌحیک را کيحؼ از آن دو ىیکٍٍغهو آىّزش و پؼورش ةَ ؾٍّان جؿییً

جّاٌغ ةَ آٌِا کيک ُای آىّزش ىؿهيان، ىین داٌف ؾهّم اؾناب پایَ، در ةؼٌاىَُيچٍیً ةیان کؼدٌغ کَ گٍساٌغ

 ُای ؾنتی رایر در آىّزش و پؼورش ىلاوىث کٍٍغ.کٍغ جا در ةؼاةؼ افـاٌَ

( ىفِّم ادؼ پیگيانیّن را ىعؼح کؼدٌغ و 1393ُا و کارقکی، ةَ ٌلم از ؿهياٌی، 1968) 6روزٌحال و زاکتـّن     

َ اگؼ از افؼاد اٌحؼار ةیكحؼی داقحَ ةاقیو، آٌِا ؾيهکؼد ةِحؼی ظّاٍُغ داقث. صال اگؼ یکی از و ةیان ٌيّدٌغ ک

گػارد. یؿٍی ىعاةق ةا ادؼ پیگيانیّن ىؿهيی ُا داٌف ؾنب قٍاظحی ىؿهيان ةاقغ، ةؼ ؾيهکؼد ادؼ ىیایً ٌگؼش

ناب قٍاظحی اؿث و ىعاةق ةا ی جغریؾ ةَ آٌِا ىعاةق ةا امّل ؾهّم اؾآىّزان ةگّیغ کَ ٌضّهکَ ةَ داٌف

ؿاظحار و کارکؼد ىغؽ آٌان اؿث؛ و از آٌسا کَ ىغؽ ىؼکؽ یادگیؼی اؿث، پؾ جغریـی کَ ىعاةق ةا کارکؼد ىغؽ 

قّد و ایً جغریؾ، جغریؾ دُغ، ایً ةاؾخ افؽایف یادگیؼی در داٌف آىّزان ىیةاقغ، یادگیؼی را افؽایف ىی

ی ظّد جؼ و ةَ ٌّةَقٍاظحی ىؿهيان ةیكحؼ ةاقغ، جغریؾ آٌِا ادؼةعفىؤدؼی ظّاُغ ةّد. پؾ ُؼ چَ داٌف ؾنب

جّاٌغ ةؼ روی یادگیؼی گٌَّ کَ ذکؼ قغ، ؾّاىم ىعحهفی ىیآىّزان افؽایف ظّاُغ یافث. ُيانیادگیؼی داٌف

                                                             
1 - Jones 
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-ىی ُای ىؿهو کَآىّزان جادیؼ ةگػارد کَ یکی از ایً ؾّاىم ٌیؽ ىؿهو اؿث. ُيچٍیً ذکؼ قغ کَ از ویژگیداٌف

قٍاظحی ىؿهو آىّزان قّد، ىیؽان داٌف ؾنبجّاٌغ ةاؾخ ادؼةعف قغن جغریـف و ٌِایحا افؽایف یادگیؼی داٌف

 (. 1393ُا و کارقکی، ؿهياٌیاؿث )

 دیگؼ ( و1387، ةَ ٌلم از جهعاةی، 1990) کیً ( و1387، ةَ ٌلم از جهعاةی، 1982کالیً ) کَ گٌَّ ُيان

 کَ ٌغارد وزّد زٌغگی از ةعكی ُیچ و اؿث زٌغگی ةا ىؼجتط ىغؽ ةؼ ىتحٍی درؿی اٌغ ةؼٌاىَکؼده اقاره ىضللان

ةَ  ىٍسؼ ةایـثىی ىغؽ ةؼ ىتحٍی درؿی ةؼٌاىَ اُغاف ایً ةؼ ٌیاىّزٌغ. ؾالوه ىغرؿَ در آن آىّزان درةارة داٌف

 ٌِایث جضلق در گؼدٌغ. جغویً ُو ةَ ىؼجتط کاىالً ُایصیعَ یا ُاصّزه در و قّد ىغؽ کهیث و جياىیث صفغ

 گؼدد. ذٍُی جناویؼ جغییؼ ةَ ىٍسؼ ةایـثىغؽ ىی ةؼ ىتحٍی درؿی ةؼٌاىَ در اُغاف یافحً

یافحَ دوم ٌكان داد ىؿهيان ةَ ظّر ىؿٍاداری ةَ ؿتک جغریؾ فؿال گؼایف  ةا جّزَ ةَ ٌحایر پژوُف صاضؼ

قان ٌكان دادٌغ ىؿهيان کَ در پژوُفةاقغ ( ىی1393کَ ُيـّ ةا ٌحایر پژوُف کؼىی، رزائی و ٌاىعّاه ) دارٌغ

ٌحایر پژوُف اىیً ظٍغكی و رزایی  ةَ ؿتک جغریؾ فؿال ةیف از ؿتک جغریؾ غیؼ فؿال گؼایف داقحٍغ.

 از ىغرؿان آگاُی و قٍاظثجغریؾ فؿال اؿث.  ؿتک ةَ ٌـتث ىؿهيان داٌكسّ گؼایف ( ٌكان داد ک1390َ)

 و ٌؼارت ُغایث، ةؼای زایگاُی آىّزقی زیؼا اىاکً دارد، ایژهوی اُيیث جغریؾ انگُّای و یادگیؼی ُایٌؼؼیَ

 ىاده زىیٍَ در الزم ُایآگاُی ةؼ افؽون اؿث. ىؿهو ؿازىان دٍُغه و ٌاػؼ راٍُيا، چّن ىؿهو و ُـحٍغ یادگیؼی

ةاقغ )اکتؼی  داقحَ کافی ىِارت و داٌف ٌیؽ آن ارزقیاةی و ظؼاصی آىّزقی ُایقیّه یدرةاره ةایغ درؿی،

 ُيّاره ةِحؼ یادگیؼی و جغریؾ ُایروش ةعكی ديؼ و (. اُيیث1391، ةَ ٌلم از ىلؼب انِی، 1389ای، هغرهق

 در چَ جغریؾ ُایروش دُغىی ٌكان ىعانؿات اؿث. جاریعچَ ةّده جؼةیحی ىضللیً ؾهّم و داٌكيٍغان ٌؼؼ ىّرد

ىؤدؼ  آٌان ظالكیث رقغ و قعنیث ؼورشپ ظاظؼ، رضایث و اٌگیؽه ایساد در چَ و آىّزان جضنیهی داٌف پیكؼفث

 ىّكؿیث ةهکَ ةایغ ٌیـث آىّزان داٌف ةَ ؾهيی ُایواكؿیث اٌحلال جٍِا جغریؾ فؼآیٍغ در ىؿهيان یوػیفَ اؿث،

 ُایةیاىّزٌغ. روش ةَ قاگؼدان را آىّظحً چگٌَّ و اٌغیكیغن چگٌَّ و ٌيایٍغ فؼاُو را یادگیؼی ىعهّب قؼایط و

 ةایغ گیؼٌغ. انتحَىی در ةؼ را ظاص قؿاع جا ةؼدقان ُؼکغام کَ ُـحٍغ ىحفاوجی ُایاییروقٍ ىٍؽنَ ةَ جغریؾ

 ُـحٍغ، ةؼظّردار ایویژه از کارایی ىعحهف ُایىّكؿیث ةا ارجتاط در فّق ُایروقٍایی از یک ُؼ کَ ٌيّد اذؾان

 (.1391ىلؼب انِی،  ، ةَ ٌلم از1379ُـحٍغ )كّرچیان،  ىذيؼديؼ ظّیف ی زا در یک ُؼ دیگؼ ؾتارت ةَ

 ىؿهيان ةیكحؼ از ؿتک جفکؼ كاٌٌّی و ؿتک جفکؼ آزاداٌغیف ةؼظّردار ةّدٌغیافحَ ؿّم پژوُف صاضؼ  ظتق

-ىی ظهب را قٍاظحی پیچیغگی از ةاالجؼیؿعّح  و ةّده ظالكیث ُـحٍغ ىّنغ اول ٌّع جفکؼ ُایکَ زؽ ؿتک

ای ایساد اٌگیؽه ةؼای یادگیؼی و آىّزش راُتؼدُای َُای امهی جؿهیو و جؼةیث در ُؼ زاىؿیکی از دغغغَ کٍغ.

آن اؿث. جفکؼ یکی از ىِيحؼیً ىتاصذی اؿث کَ ُيّاره جّزَ ةـیاری از ماصب ٌؼؼان صّزه جؿهیو و جؼةیث را 

ةَ ظّد زهب کؼده و ىٍكأ جضّالت چكيگیؼ و ةـیار ىفیغ در ایً صّزه ةّده اؿث. ةؼرؿی جاریعی ایً ىّضّع 

ُای کَ از دیؼةاز جاکٍّن ٌؼؼیات گٌّاگّن در ایً زىیٍَ ىعؼح قغه اؿث. ةا ایً صال در دیغگاه دُغٌیؽ ٌكان ىی

، ةَ 1999) 1دوةٌّّ (.1385زغیغ جؿهیو و جؼةیث، جفکؼ یکی از کارکؼدُای اؿاؿی جؿهیو و جؼةیث اؿث )زارؾی، 

جّان غ و ىؿحلغ اؿث ُؼگؽ ٌيیداٌ( ؿؼچكيَ جياىی ٌیؼوُای اٌـان را جفکؼ ىی1395ٌلم از ؾناره و فؼُّش، 

رود، کاىم قغه ةاقغ. اٌـان ُؼ اش ةَ قيار ىیجؼیً جّاٌاییادؾا کؼد کَ او در ایً ىِارت اٌـاٌی کَ پؼ ارزش

، 2005ورزی ىحتضؼ قغه ةاقغ، ةاز ُو ةایغ ةعّاُغ ةِحؼ و ةِحؼ ةیٍغیكغ. آیؽٌک و کیً )اٌغازه در جفکؼ و اٌغیكَ

ریؽی و صم ( ىؿحلغٌغ جّاٌایی فؼد در اٌؿکاس زوایای پیچیغه زٌغگی و ةؼٌاى1395َش، ةَ ٌلم از ؾناره و فؼُّ

                                                             
1 - De Bono 
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( ىؿحلغٌغ کَ 1995) 1گؼیگّریٍکّ و اؿحؼٌتؼگ. آیغىكکالت روزىؼه، اؿاس رفحار جفکؼ آىیؽ او ةَ صـاب ىی

الزم و ضؼوری  ای اىؼیآىّزقی و صؼفَُای جفکؼ و ؾّاىم ىؼجتط ةا آن در دٌیای قٍاظث و ةَ کارگیؼی ؿتک

ُای ىعحهف ةَ ظنّص ُای جفکؼ افؼاد و ةی جّزِی ةَ ایً جفاوجِا در ىّكؿیثاؿث. وزّد جفاوت در ؿتک

 ةانلّه ُایو ؿؼىایَ اؿحؿغادُا ارزقحؼیً ةا و ةِحؼیً از ةؼظی کَ قّدىی ایً ةَ ىٍسؼ آىّزقی ُایىّكؿیث

 ةا ُاؿتک آن ةیً ارجتاط درك افؼاد و جفکؼ ُایؿتک ىفِّم قٍاظحً ةٍاةؼایً، قٌّغ؛ گؼفحَ ٌادیغه یا و صػف

  .ةّد ظّاُغ ةؼظّردار ویژه اُيیحی از ُاجّاٌایی

( ٌكان داد ىؿهيان ةَ ؿتک جغریؾ فؿال ةیف از ؿتک جغریؾ 1397ٌحایر پژوُف پیؼی و پّرفؼُادی )     

گؼ آن اؿث کَ ؿتک جفکؼ ؿهـهَ ُای جّمیفی ىؼةّط ةَ ؿتک جفکؼ ةیاٌغیؼفؿال گؼایف داقحٍغ. ُيچٍیً یافحَ

ىؼاجتی در ةاالجؼیً ؿعش و ؿتک جفکؼ كاٌٌّی در ىؼجتَ دوم كؼار دارد. از ؿّی دیگؼ، ؿتک جفکؼ آزاداٌغیف ةا 

ُای جغریؾ جّان ةَ ٌّع و کارةؼد ُؼ یک از ؿتکجؼیً ىؼجتَ كؼار دارد. در جتییً ایً یافحَ ىیىیاٌگیً در پاییً

داٌكسّیی اقاره کؼد. ةغیً جؼجیب کَ در ؿتک جفکؼ آزاداٌغیف فؼد ماصب جفکؼ –ادیو راةعَ آن ةا وػایف اؿح

 دُغ.ةَ دٌتال اىّرات جازه و گٍگ اؿث و چٍیً کاری را ةَ كنغ نػت اٌسام ىی

یکو، چگٌّگی جؼةیث فؼاگیؼاٌی اؿث کَ از غاف آىّزش و پؼورش در كؼن ةیـث و یکی از ىِيحؼیً اُ     

ُای ؾنؼ اٌفسار اظالؾات ةؼظّردار ةاقٍغ. ةؼ ایً یارویی ةا زاىؿَ در صال جغییؼ و پیچیغگیآىادگی الزم ةؼای رو

ورزی در ىغارس و ىؼاکؽ آىّزقی از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار اؿث و ایً جٍِا در اؿاس، جؼویر اٌغیكیغن و اٌغیكَ

( ةهکَ ٌیازىٍغ جغییؼ 2000قّد )قؿتاٌی و ىِؼىضيغی، ؿایَ اٌحلال اظالؾات ةَ ذًُ قاگؼدان صامم ٌيی

ُای درؿی و جغییؼ ٌگؼش ىؿهيان ٌـتث ةَ وػیفَ ظّد در اىؼ جغریؾ و جغییؼ ةَ ؿيحی اؿث اؿاؿی در ةؼٌاىَ

 کَ ىٍسؼ ةَ جلّیث كّه جفکؼ داٌف آىّزان گؼدد.

ىحعننان، کٍغ و ةـیاری از ُيچٍیً جغریؾ، یکی از ىؤدؼجؼیً اةؽارُایی اؿث کَ زىیٍَ جؼةیث را فؼاُو ىی     

ای کَ آورٌغ؛ ةَ گٌَُّای قایـحگی آٌان ةَ قيار ىیُای جغریؾ را یکی از ىالكجـهط و ىِارت ىؿهيان ةؼ روش

(. ةٍاةؼایً، ةؼای 2007پّر، دٍُغ )ىهکی و صتیبُای مالصیث ىؿهيان جؼزیش ىیایً ىالك را ةؼ دیگؼ ىالك

یی ةَ ٌیازُای زاىؿَ داریو، ةؼرؿی و پژوُف در گّجضلیق امالصاجی کَ در آىّزش و پؼورش کكّر و پاؿط

ُا جغریؾ ٌكّد، رؿغ. زیؼا اگؼ ىضحّای آىّزقی ةا ةِحؼیً روشُای جغریؾ ةایـحَ ةَ ٌؼؼ ىیزىیٍَ کارةؼد روش

ٌتایغ اٌحؼار کارآىغی و ادؼةعكی را داقث. ةٍا ةَ اُيیث جغریؾ از جغریؾ جؿؼیف ىحؿغدی ارائَ قغه اؿث از 

آورد و فؼآیٍغ یادگیؼی را در ؼآیٍغی اؿث کَ ىؿهو ةا آن قؼایط ىعهّب آىّزقی را پغیغ ىیزيهَ: جغریؾ ف

 (. 2006کٍغ )کٍغی، داٌف آىّزان فؼاُو ىی

 ةَ ظّیف از داٌف ةحّاٌٍغ جا کٍغ یاری را فؼاگیؼان کَ اؿث ایً کٌٍّی پؼورش و آىّزش ُایُغف از یکی     

 زای ىـحيؼاً ٌّیً و كّاؾغی گكحَ جؼکّجاه دائيا ةكؼی داٌف رقحَ ُؼ ؾيؼ کَ آٌسا از و کٍٍغ اؿحفاده ىؤدؼ ظّر

 ٌگیؼٌغ كؼار جٍگٍا در ُیچگاه جا ةاقٍغ فؼاگیؼی ىسِؽ ُایىِارت و داٌف ةَ ةایـحی فؼاگیؼان نػا گیؼٌغ،ىی را آٌِا

 کٍغدٌتال ىی را زاىؿَ و افؼاد ٌیازُای ةا ىؼجتط ٌیازُایی و اُغاف آىّزش و پؼورش ٌؼام(. 1391)ىلؼب انِی، 

 زاىؿَ اُغاف ةا ُيـّ ُاچَ آىّزش ُؼ چؼاکَ ؿاظث؛ ةؼظؼف یادگیؼی ىضیط و داٌف و ؾهو ظؼیق از ةحّان کَ

 ُو ٌیؽ، فؼاگیؼان. کٍٍغىی کيک ةیكحؼ انيههیو ةیً ىهی ؾؼمَ در جؿانی و پیكؼفث ةَ رؿیغن درراه ةاقٍغ،

 ةِعّرکهی و ىغرؿَ و کالس ىضیط یادگیؼی، ةَ ةیكحؼی ؾالكَ و ؾاظفی، جيایم ازنضاظ ُو و قٍاظحی ازنضاظ

 .(1398قفیؿی ؿؼوؿحاٌی و ُيکاران، پیغا ٌيایٍغ ) جضنیم ةَ

                                                             
1 - Grigorenko & Sternberg 
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ُا ةؼگؽاری کارگاهقّد ٌلاط كّت و ضؿف ىؿهيان ةؼرؿی قّد و ةا پیكٍِاد ىیةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىّضّع      

داده قّد جا ىؿهيان ةا کارکؼدُای ىعحهف ىغؽ آقٍا قٍاظحی  داٌف ؾنبدر زىیٍَ  الزمُای آىّزش ُا،و کالس

آىّزان را ةِحؼ و زودجؼ آىّزان ةَ آٌِا آىّزش دٍُغ و ىكکالت یادگیؼی داٌفُای داٌفقٌّغ و ةا جّزَ ةَ جّاٌایی

رکؼد ىغؽ جؼی داقحَ ةاقٍغ. و ةا آقٍایی ةا کاریؽی ادؼةعفىحّزَ قٌّغ و در زِث ةِتّد آن اكغام کٍٍغ و ةؼٌاىَ

آىّزان فؼاُو کٍٍغ. ُيچٍیً در زىیٍَ ؿتک جغریؾ جّاٌٍغ زىیٍَ قکّفایی و رقغ جفکؼ ظالكاٌَ را در داٌفىی

جّاٌغ زىیٍَ ةَ ىؿهيان آگاُی الزم داده قّد جا دریاةٍغ مؼفا اؿحفاده از ؿتک جغریؾ ؿٍحی و ىؿهو ىضّر ٌيی

-ٌفؼی اٌسام قغ ةٍاةؼایً پیكٍِاد ىی 98وی یک ٌيٌَّ ُيچٍیً ایً پژوُف ر آىّزان را فؼاُو کٍغ.رقغ داٌف

ُای قّد جا در پژوُفُای ةیكحؼ و ىؿهيان ىٍاظق دیگؼ ٌیؽ ةؼرؿی قّد. ُيچٍیً پیكٍِاد ىیقّد روی ٌيٌَّ

ىّرد ةؼرؿی كؼار ةگیؼد و ةؿغی ىیؽان ادؼةعف ةّدن ؿتکِای جفکؼ، ؿتک جغریؾ و ىیؽان داٌف ؾنب قٍاظحی 

 جؼ ُو ةؼرؿی قٌّغ. ىؿهيان ىلاظؽ ةاال

 

 هٌابع 
اةعَ ةا ظالكیث و پیكؼفث ُای جفکؼ داٌف آىّزان و داٌكسّیان در رةؼرؿی جضّنی ؿتک ،(1380)پّر، ؿّزاناىاىی

 رؿانَ دکحؼی، واصغ ؾهّم و جضلیلات داٌكگاه آزاد اؿالىی.جضنیهی. 

کؼ در داٌف آىّزان و راةعَ آٌِا ةا ظالكیث ُای جفةؼرؿی جضّنی ؿتک» ، (1382پّر، ؿّزان و ؿیف، ؾهی اکتؼ )اىاىی

 .1-22(، 2)3، ّای آهَزؼیفصلٌاهِ ًَآٍری. «و پیكؼفث جضنیهی

. «جأدیؼ ؿتک یادگیؼی داٌكسّیان ةؼ ؿتک جغریؾ ىؼزش آٌان» (،1392كی، ىلنّد و رزائی، ىهیضَ )اىیً ظٍغ

 .15-39(، 9) 28، فصلٌاهِ رٍاًؽٌاظی تربیتی

ُای قعنیحی ىؿهيان ىغارس اةحغایی قِؼ ُای ىغیؼیث کالس ةا ویژگیراةعَ ؿتک»  (.1392ةعكایف، ؾهیؼضا )

 .185-198(، 2)4، فصلٌاهِ رّیافتی ًَ در هدیریت آهَزؼی. «یؽد

ُای جغریؾ ةا ىغیؼیث کالس )ىّرد ُای جفکؼ و ؿتکراةعَ ؿتک »،(1397پیؼی، ىّؿی و پّرفؼُادی، نعیف )

 .89-111(، 41)11، ًاهِ آهَزغ عالی. « ه اروىیَ(ىعانؿَ: اؾضای ُیئث ؾهيی داٌكگا

 و ىحعننان ىؿهيان، ٌگؼش و ادراك ىغل »، (1398پّرؿهیو، ؾتاس، ؾارفی، ىضتّةَ و فحضی وازارگاه، کّرش )

، تدریط پصٍّی. « ایؼان آىّزقی ٌؼام اةحغایی دوره در قِؼوٌغ زِاٌی جؼةیث درؿی ةؼٌاىَ ةَ ٌـتث اؿاجیغ داٌكگاه

7(1 ،)41-19. 

، ّای علَم ؼٌاختیفصلٌاهِ تازُ. «ُا و اىیغُاپیٌّغ ىیان ؾهّم اؾناب و جؼةیث: چانف»  ،(1391) ىضيّدجهعاةی، 

14(2 ،)22-9. 

ةؼرؿی جعتیلی راةعَ ةیً ؿتک جفکؼ ةا ؿً، زٍـیث، رقحَ  »،(1385زِان قاُی، ٌاُیغ و اةؼاُیو كّام، مغؼی )

، فصلٌاهِ رٍاًؽٌاظی تربیتی. «ؿَ گاٌَ اةحغایی، راٍُيایی و ىحّؿعَ جضنیهی و ىیؽان جضنیالت در ىؿهيان ىلاظؽ

2(5 ،)58-37. 

ُای یادگیؼی در داٌف آىّزان ىلعؽ دةیؼؿحان قِؼ ُای جفکؼ و ؿتکةؼرؿی راةعَ ؿتک» ،(1391رفؿحی، ىؼیو )

 .63-81(، 2)3، تفکر ٍ کَدک. «جِؼان

. پایان ٌاىَ «ؼ و ٌّآوری ؿازىاٌی ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَةؼرؿی راةعَ ةیً ؿتک جفک»،(1385زارؾی، ؾتغانؼؿّل )

 کارقٍاؿی ارقغ، داٌكکغه رواٌكٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی داٌكگاه قیؼاز.

داٌف  رواؿازی ىلیاس ارزیاةی داٌف ؾنب قٍاظحی ىؿهيان و راةعَ، (1393ُا، ظاُؼه و کارقکی، صـیً )ؿهياٌی

داٌكکغه رواٌكٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی ، پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغه آٌان. ؾنب قٍاظحی ىؿهيان ةا ادؼةعكی جغریؾ از دیغگا

 داٌكگاه فؼدوؿی ىكِغ.



 117و...ىـهيانِـا ى / هعلواى تدریط ظبک ترجیح ٍ تفکر ّایظبک ؼٌاختی،عصب داًػ هیساى بررظی

 .دوران ٌكؼ :جِؼان ،ًَیي پرٍرؼی رٍاًؽٌاظی (.1391) ؾهی اکتؼ ؿیف،

ٌلف اٌّاع ؿتک جفکؼ  »،(1398اهلل )پّر، روحقفیؿی ؿؼوؿحاٌی، ىؼیو؛ زِاٌی، زؿفؼ؛ زارع، ؾهی امغؼ و ىّؿّی

، 36، هجلِ هطالعا  رٍاًؽٌاظی تربیتی. «آىّزانُای درؿی از دیغ ىؿهيان و داٌفدر ادؼةعكی آىّزقی کالس ىؿهيان

96-73. 

جادیؼ ىغیؼیث آىّزش ىتحٍی ةؼ » ،(1395مادكی، زیٍب؛ ةِؼٌگی، ىضيغرضا؛ ؾتغانِی، ةیژن و زیً آةادی، صـً رضا )

دٍهاٌّاهِ . «ب جؼةیحی در ةِتّد یادگیؼی داٌكسّیانراُتؼدُای ؾهّم اؾناب ىتحٍی ةؼ راُتؼدُای ؾهّم اؾنا

 .97-105(، 2)9 راّبردّای آهَزغ در علَم پسؼکی،

ةؼرؿی ادؼةعكی آىّزش ؿازگار ةا ىغؽ ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان » (، 1390غی، ؾهی و اصيغیان، صيؽه )ؾت

 ؾهّم قٍاظحی در جؿهیو و جؼةیث. ُای. اونیً ُيایف ىهی یافحَ« پایَ پٍسو اةحغایی در درس ؾهّم جسؼةی

ُای جفکؼ ةا راُتؼدُای یادگیؼی داٌف آىّزان دظحؼ پایَ راةعَ ؿتک» ،(1395ؾناره، ؾهیؼضا و فؼُّش، ىؿنّىَ )

 .129-152(، 41)11، فصلٌاهِ هطالعا  برًاهِ درظی ایراى. «دوم ىحّؿعَ، رقحَ ریاضی

ةؼرؿی جضهیم ؾاىهی جاییغی و ُيـاٌی  »(،1386كّرپّر، زُؼه )، اىیغ و داٌفؼزاد، ونی اهلل؛ کغیّر، پؼویً؛ قکؼی

 .83-109(، 6)2، ؼٌاختیپصٍّؽْای ًَیي رٍاى. «ُای جفکؼ )فؼم کّجاه( در داٌكسّیاندروٌی پؼؿكٍاىَ ؿتک

ُای جفکؼ ةؼرؿی ؾيهکؼد ؿتک »،(1397انَ و اصلؼ، كغؿی )فؼُّش، ىؿنّىَ؛ ؿیف ٌؼاكی، ىؼیو؛ ٌادری، ؾؽت

داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحد  فصلٌاهِ علَم اجتواعی. «پژوُیهّم جؼةیحی و ىؿهيان ؾضّ گؼوه درسىحعننان ؾ

 .59-80(، 4)12 ؼَؼتر،

ةؼرؿی ىیؽان گؼایف ةَ جفکؼ اٌحلادی در ىؿهيان ىلعؽ  »(،1393، ىهیضَ و ٌاىعّاه، ىؼضیَ )کؼىی، ىؼجضی؛ رزائی

 .29-42، 40(، 13)11، ریسی درظیًاهِپصٍّػ در بر. «ىحّؿعَ و ٌلف آن در ؿتک جغریؾ آٌان

فصلٌاهِ تدریط . «ُای جفکؼ اٌحلادیُای جغریؾ ىؿهيان ةا جأکیغ ةؼ ىِارتقیّه »، (1397کؼیيیان، صـیً )

 . 143-163(، 1)6، پصٍّی

 .48-77(، 5)4، هَج. «ُای ٌّیً جغریؾروش »(،1391ىلؼب انِی، زُؼا )

ةؼرؿی راةعَ جفکؼ اٌحلادی در ؿتک جغریؾ و  »(،1394رآذری، ؾهی )امغؼ و مادق پٌّنؼجی، فؼیتا؛ ظّش ٌؼؼ، 

ُای ٌّیً در ىغیؼیث، انيههی پژوُف. ؿّىیً کٍفؼاٌؾ ةیً«ؾيهکؼد آىّزقی در ةیً ىؿهيان اةحغایی قِؼؿحان قتـحؼ

 اكحناد و صـاةغاری.
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