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رسَل ضریفی ًجف آبادی
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اؿحادیارزغؼافیا ،گؼوه ؾهّم جؼةیحی ،داٌكگاه فؼٍُگیان ،جِؼان ،ایؼان (ٌّیـٍغه ىـئّل)
ًاّیذ ایراى ًصاد ًجف آبادی
داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ روان قٍاؿی جؼةیحی داٌكگاه پیام ٌّر امفِان

چکیذُ
ایً پژوُف ةا ُغف ةؼرؿی کارایی اؿحفاده از کارتُای ةازی در آىّزش جهفیلی زغؼافیا اٌسام گؼدیغه اؿث .زاىؿَی
آىاری ایً پژوُف قاىم کهیَی داٌف آىّزان پـؼ ؿال پٍسو دةـحان قِؼؿحان ٌسف آةاد ةّده کَ در ؿال جضنیهی
 1397-1398ىكغّل ةَ جضنیم ةّده اٌغ .ةَ ىٍؼّر اٌحعاب ٌيٌَّی آىاری ،یک دةـحان از 18دةـحان پـؼاٌَی ایً
قِؼ ةَ مّرت جنادفی اٌحعاب قغ کَ دارای دو کالس پٍسو ةا جؿغاد  25و  27داٌف آىّز ةّد .روش جضلیق اٌحعاب
قغه قتَ آزىایكی ةّد کَ ةَ ىٍؼّر ازؼای آن ،از داٌف آىّزان دو کالس یک پیف آزىّن از درسُای  1جا  10کحاب
ىعانؿات ازحياؾی پٍسو گؼفحَ قغ .جضهیم آىاری ،جفاوت ىؿٍی داری را ةیً ٌيؼات داٌف آىّزان دو کالس ٌكان ٌغاد.
ةٍاةؼایً ،ةَ ظّر جنادفی یک کالس ةَ ؾٍّان گؼوه آزىایف و کالس دیگؼ ةَ ؾٍّان گؼوه کٍحؼل اٌحعاب قغ .ؿپؾ ،در
ظی  3زهـَ ،گؼوه آزىایف ةَ ةازی ةا کارت ُای کكّرُای ُيـایَی ایؼان پؼداظحَ و ةَ گؼوه کٍحؼل ٌیؽ ُيان ىضحّا
ةَ روش ؿٍحی جغریؾ قغ .در پایان از ُؼ دو گؼوه پؾ آزىّن یکـاٌی ةؼاؿاس فؿانیث ُا و کارةؼگُای کحاب گؼفحَ-
قغ .دادهُای ة َ دؿث آىغه ةا اؿحفاده از آزىّن آىاری  t-testدر ٌؼم افؽار  SPSSىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفث.
ٌحایر ةَ دؿث آىغه ٌكان داد کَ ةیً ىیاٌگیً ٌيؼات پؾ آزىّن دو گؼوه جفاوت ىؿٍی دار وزّد دارد .ةٍاةؼایً ىیجّان
گفث کَ داٌف آىّزاٌی کَ ةؼ اؿاس روش کارت ُای ةازی کكّ رُا آىّزش دیغه ةّدٌغ ،در ىلایـَ ةا داٌفآىّزاٌی کَ
ةَ روش ؿٍحی آىّزش دیغه ةّدٌغ ،ؾيهکؼد ةِحؼی داقحٍغٌ .حایر ایً جضلیق اؿحفاده از روشُای کارت ُای ةازی را
در آىّزش جهفیلی زغؼافیا جّمیَ ىی کٍغ.
ٍاشگاى کلیذی :روش ُای جغریؾ ،آىّزش زغؼافیا ،کارت ُای ةازی ،کكّ رُای ُيـایَ ،ىعانؿات ازحياؾی ،پٍسو دةـحان.
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 .1هقذهِ
زغؼافیا را«ؾهو ىعانؿَی رواةط اٌـان و ىضیط ظتیؿی» جؿؼیف کؼدهاٌغ (فالصیان و ُيکاران.)144 :1389 ،
ىضیط زغؼافیایی یکی از ارکان ؾيغه جكکیم دٍُغه ُّیث ىهی داٌف آىّزان در ُيَ کكّرُاؿث .ؾٍامؼ جكکیم
دٍُغه ىضیط زغؼافیایی آب و ُّاٌ ،اُيّاریُا ،اٌّاع قیّهُای زٌغگی ؾكایؼی ،روؿحایی و قِؼی وُ ...ـحٍغ کَ
در پیٌّغ ةا زةان و جاریطُّ ،یث فؼدی را در یک پٍَِ زغؼافیایی ىیؿازٌغ .ایً پیٌّغُای ٌاگــحٍی ،در دراز
ىغت ةؼ زٌغگی و ةیٍف فؼد جادیؼ ىیگػارٌغ و ُؼ صؼکث فؼدی و ازحياؾی جضث جادیؼ آٌِا اٌسام ىیگیؼد .ةَ
ُيیً زِث ،درس زغؼافیا از دیؼةاز زؽء الیٍفک ةؼٌاىَی درؿی داٌف آىّزان در ةـیاری از کكّرُای زِان
ةّده و ُـث .پژوُفُا ٌكان ىیدٍُغ کَ ُؼگاه آىّزش زغؼافیا در کكّری جضؿیف یاصػف قغه اؿث ،پؾ از
ىغجی جاظیؼ ،در کاُف آگاُیُای ىضیعی افؼاد ادؼ گػاقحَ و ةَ قکم ةی ُّیحی ىضیعی ،الىکاٌی و اىذال آن در
افؼاد ػاُؼ قغه و افؼاد در درك ىکاٌی کَ در آن زٌغگی ىیکٍٍغ دچار اظحالل قغهاٌغ .ؾالوه ةؼ ایً ،داٌفآىّزان
ةا ىعانؿَ ىّضّع زغؼافیا ٌـتث ةَ ىّكؿیث زٌغگی ظّیف در ىلیاسُای ىعحهف ىضهی ،کكّری ،ىٍعلَ ای و
زِان درك مضیضی پیغا ىیکٍٍغ(قّرای ؾانی ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی.)4 :1395،
زغؼافیا در ةؼٌاىَی درؿی ىهی یکی از زیؼ صّزهُای جؼةیث و یادگیؼی ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات ازحياؾی
ىضـّب ىیقّد .صّزهی جؼةیث و یادگیؼی ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات ازحياؾی یکی از صّزهُای 11گاٌَی ةؼٌاىَ
درؿی ىهی اؿث .در ایً صّزه ،داٌف آىّزان ةایغ آٌگٌَّ آىّزش ةتیٍٍغ کَ ةحّاٌٍغ ویژگیُای جيغن و فؼٍُگ
ایؼاٌی -اؿالىی و جأدیؼ آن در جّؿؿَ زاىؿَ ةكؼی را درك کؼده و ٌلف ظّد را در زِان اىؼوز ةؼای صفغ و ارجلا
ىّكؿیث و زایگاه ایؼان در ةیً کكّرُای ىٍعلَ و در ؿعش زِان ةكٍاؿٍغ (قّرای ؾانی آىّزش و پؼورش،
.)58 :1391
در دورهی دةـحان ،زغؼافیا ىّضّع درؿی ىـحلهی ٌیـث و ةَ مّرت جهفیلی ةا ىّضّؾات دیگؼی ىاٌٍغ
جاریط ،زاىؿَقٍاؿی ،اكحناد ،ىؼدم قٍاؿی و ...در كانب درس ىعانؿات ازحياؾی جغریؾ ىیقّد .در ُؼ فنم از
کحاب ىعانؿات ازحياؾی دةـحان ،دو یا چٍغ صّزهی ىّضّؾی و ىفاُیو کهیغی ىؼةّط ةَ آنُا ةا یکغیگؼ جهفیق
قغه و آىّزش دادهىیقٌّغ.
کحابُای ىعانؿات ازحياؾی در دورهی دةـحان ةا جّزَ ةَ رویکؼد ىضیطُای جّؿؿَ یاةٍغه ،از ىضیطُای
ٌؽدیک ةَ دور ،ةَ جٍاؿب ؿً داٌف آىّزان ؿازىاندُی ىیقٌّغ(قکم  .)1اونیً کحاب ىعانؿات ازحياؾی ةؼای
پایَی ؿّم دةـحان جغریؾ ىیقّد کَ در آن ،داٌفآىّزان فلط در دو دایؼهی اول یؿٍی ظاٌَ و ىغرؿَ و ىـیؼ
ةیً ایً دو ةَ ىعانؿَىیپؼدازٌغ .در پایَُای چِارم ،پٍسو و قكو ةَ جغریر ایً ىضیطُا جّؿؿَ ىییاةٍغ .از
زيهَ ،در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَی پٍسو ،در ظی  2درس و جضث ؾٍّان کكّرُای ُيـایَ  1و  ،2ةَ
ىؿؼفی کكّرُای ُيـایَی ایؼان پؼداظحَ قغه اؿث(فالصیان و ُيکارُ .)51 :1397 ،ياٌعّر کَ كتال" ٌیؽ ذکؼ
قغ ،در دورهی دةـحان ىضحّای کحاب جهفیلی اؿث و در ایً دو درس ،زغؼافیا ىضّر جهفیق كؼار گؼفحَ و در کٍار
آن ،ةَ جاریط و زاىؿَ قٍاؿی ایً کكّرُا ٌیؽ اقاره ی ىعحنؼی قغه اؿث.
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قکم  : 1ىضیطُای جّؿؿَ یاةٍغه در آىّزش ىعانؿات ازحياؾی دورهی دةـحان(فالصیان و ُيکار.)51 :1397 ،
در جغریؾ و آىّزش زغؼافیا ،ىیجّان از روشُای گٌّاگّن جغریؾ کَ در ىیان دیگؼ دروس ٌیؽ ىحغاول
اؿث ،ةِؼه گؼفث .روش ةیان افکار و ایغهُای آٌی ، 1روش اؿحفاده از قتکَُای ةازیاةی ،2روش آىّزش گؼوُی، 3
روش ةازدیغ ؾهيی ، 4روش صم ىـئهَ ، 5روش جغریؾ اکحكافی 6و  ...از زيهَی ایً روشُا ُـحٍغ(قایان و
ُيکاران .)48 :1377 ،اىا یکی از روشُای جغریؾ کَ ةَ ظنّص در دورهی اةحغایی کارةؼد دارد ،روش جغریؾ
در كانب ةازی اؿث کَ کيحؼ ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث.
ةـیاری از ىؿهيان ةیان کؼدهاٌغ کَ داٌفآىّزان ةَ ٍُگام جغریؾ کكّرُای ُيـایَی ایؼان ،چٍغان ؾالكَ-
ای ٌكان ٌيیدٍُغ و از ایٍکَ ىكعنات و ویژگیُای ایً کكّرُا را ةَ ظاظؼ ةـپارٌغ ،ةیؽار ُـحٍغُ .غف از ایً
پژوُف ةؼرؿی ایً ىّضّع اؿث کَ چٍاٌچَ ىؿهو ةؼای جغریؾ ایً ةعف از کحاب ،از روش کارتُای ةازی
کكّرُا اؿحفاده کٍغ و ةَ ظّر غیؼ ىـحلیو ةَ آىّزش ایً ىضحّا ةپؼدازدٌ ،حیسَ ی آن ةا روش جغریؾ ىؿيّل
چَ جفاوجی ظّاُغ کؼد؟
.2هباًی ًظری
.1. 2تذریس ٍ رٍش ّای آى
جغریؾ را ىی جّان ةَ فؿانیث ُای دو زاٌتَ ای کَ ةیً ىؿهو و قاگؼدان زؼیان دارد و ُغفف یادگیؼی اؿث،
جؿؼیف کؼد .ایً فؿانیث ُا چٍاٌچَ ىٍحر ةَ یادگ یؼی قّد ،ةؼای قاگؼدان ىّدؼ و ىفیغ ظّاُغ ةّد(مفّی:1383 ،
ىلغىَ) .روش جغریؾ ؾتارت اؿث از جٍؼیو ىعانب درؿی ةَ وؿیهَ ی ىؿهو ،ةَ گٌَّ ای کَ ةاؾخ درگیؼی و
ىكارکث داٌف آىّزان قّد جا از ظؼیق آن ،فؼآیٍغ یاددُی-یادگیؼی ؿاده قغه و یادگیؼی ؾيیق جؼی و ىّدؼجؼ
قّد(ىؼجضّی زاده .)147 :1390 ،روش ُای جغریؾ فؿال ىـحهؽم اؿحفاده از راُتؼدُایی اؿث کَ فؼمث ُایی
را ةؼای فؿانیث داٌفآىّزان فؼاُو ؿازد (راةـّن .)2004،ىعانؿات ؿیّکیاٌگ(ٌ )2003كان ىیدُغ کَ درگیؼ
کؼدن داٌفآىّزان ىِغ کّدکی و دةـحاٌی در ةازی ،ىّزب پیكؼفث آنُا در آىّزش ریاضی ىیقّد .واٌغه
1- Brain Storming
2- Retrieval Nets
3 -Team Learning
4 -Field Study
5 -Problem Solving
6- Enquiry Method
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( ) 2001در جضلیلات ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه اؿث کَ اؿحفاده از روشُای ىكارکحی در ىلایـَ ةا روش ُای
ؿٍحی کارایی ةِحؼی دارد.
 .2.2اّویت بازی برای کَدکاى ٍ ًَجَاًاى
ةازی ةَ ىؿٍی ُؼ گٌَّ فؿانیث یا جيؼیً اؿث کَ ةاؾخ نػت ،ؿؼگؼىی و جفؼیش قغه و کو و ةیف ةَ صؼکث ةغٌی
ٌیاز دارد و ةؼ اؿاس ةؼظی ؿٍثُا و یا كّاٌیً ىلؼر اٌسام ىیقّد(کایهّس .)258 :2001 ،کّدکان در ظالل
ةازیُا ،ةَ ویژه ةازیُای آىّزقی ،ىعانب آىّظحٍی را ةغون فكار و ةا ىیم و رغتث فؼا ىیگیؼٌغ(جاج انغیً و
ُيکار .)32 :1390 ،ةازی یکی از ةؼٌاىَ ُای آىّزقی ىٍاؿب ةؼای رقغ قٍاظحی و ؾاظفی کّدکان اؿث(ؿٍَ و
ُيکاران.)88 :1387 ،
ؾغه ای از ماصب ٌؼؼان ةازی را ظارج از جؿهیو و جؼةیث در ٌؼؼ گؼفحَاٌغ ،در صانی کَ اٌغیكيٍغاٌی چّن
فؼوةم 1و ىٌّحَ ؿّری 2ةَ زٍتَ آىّزقی ةازی جّزَ زغی داقحَ و ةؼ اُيیث آن جاکیغ کؼدهاٌغ .ةازیُای
آىّزقی ةؼای جياىی کّدکان و ٌّزّاٌان در ىلاظؽ ؿٍی ىعحهف ىِو اٌغ .در گػقحَ ،وانغیً و ىؼةیان ىی-
کّقیغٌغ ةَ ُؼ ظؼیلی کّدکان را ةَ یادگیؼی و صفغ ىعانب و ىّضّع ُای درؿی وادار کٍٍغ ،ونی جضلیلات
اظیؼ رواٌكٍاؿان ٌكان ىیدُغ کَ ةِحؼیً راه جؼةیث و آىّزش ةَ کّدکان ةازی اؿث(قساؾی.) 36 : 1383 ،
داٌكيٍغان صّزهی روان قٍاؿی ىؿحلغٌغ کَ ارائَ ةازیُای ىٍؼو و ؾيهی یکی از اةؽارُایی اؿث کَ در دورهی
دةـحان ىی جّاٌغ آدار ىذتحی ةؼ روی ؾيهکؼد ُای ادراکی کّدکان داقحَ ةاقغ .در ؿٍیً اونیَ ،ةازی ةؼای کّدکان
ضؼوری اؿث .ةازی جٍِا زـيی ٌیـث ،ةهکَ ةازی ىیجّاٌغ فکؼی ،جعیهیُ ،یساٌی و ؾاظفی ةاقغ .ةازی روش
امهی ةؼوز ذًُ ةؼای کكف ،جسؼةَ و فِو اؿث .ةاز ی ُو ةَ ؾٍّان وؿیهَ یادگیؼی و جلّیث كغرت یادگیؼی و
پیكؼفث ازحياؾیُ ،و ةَ ؾٍّان وؿیهَای ةؼای ةیان ؾّاظف و اصـاسُای دارای ركاةث جؼةیحی و ؿازٌغگیٌ ،لف
كاةم جّزِی دارد و ةَ کّدك فؼمث رقغ و ةانٍغگی و ظّیكحًؿازی ىیدُغ (اىاىی و ُيکار.)118 :1389 ،
ؿلایی قِؼی و ُيکاران(  )1395در ىعانؿَای ةا ؾٍّان« ةؼرؿی ادؼةعكی جغریؾ ٍُؼ از ظؼیق ةازی ةؼ
رقغ ُّش ازحياؾی داٌف آىّزان دظحؼ پایَ چِارم اةحغایی قِؼؿحان گٍاةاد» ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ
جغریؾ ٍُؼ از ظؼیق ةازی روش ىّدؼی در افؽایف ُّش ازحياؾی داٌف آىّزان ةّده و ىی جّاٌغ در ىضیط ُای
آىّزقی ىّرد اؿحفاده ىؿهيان كؼار گیؼد .زارؾی زوارکی و ُيکار( )1393در پژوُكی ةا ؾٍّان« جادیؼ ةازی رایاٌَ-
ای آىّزق ی ىتحٍی ةؼ انگّی ىضیط یادگیؼی ىّدؼ ةؼ اٌگیؽش ویادگیؼی داٌف آىّزان» ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغهاٌغ
کَ ایً ةازیُا جادیؼ ىذتحی ةؼ اٌگیؽش و یادگیؼی داٌف آىّزان داقحَاٌغ .اىیٍی فؼ و ُيکاران(ٌ )1391یؽ در
ىعانؿَ ای جضث ؾٍّان«جادیؼ ةازی رایاٌَ ای ةؼ اٌگیؽه و پیكؼفث ریاضی داٌف آىّزان» ةَ ایً زيؽ ةٍغی
رؿیغٌغ کَ روش جغریؾ ىتحٍی ةؼ ةازی رایاٌَ ای ةؼ پیكؼفث جضنیهی ریاضی ،اٌگیؽه پیكؼفث رغتحی و ٌگؼش
ٌـتث ةَ ریاضی ىّدؼ اؿث ،اىا ةؼ اٌگیؽه پیكؼفث ازحٍاةی آنُا جادیؼی ٌغارد.

1 -Frobel
2 -Montessori
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.3جاهعِ آهاری پصٍّص
زاىؿَ آىاری ایً پژوُف قاىم کهیَ داٌفآىّزان پـؼ پایَ پٍسو دةـحان قِؼؿحان ٌسف آةاد ةّده کَ در ؿال
جضنیهی  1397-1398ىكغّل ةَ جضنیم ةّدهاٌغ .ةَ ىٍؼّر اٌحعاب ٌيٌَّی آىاری ،یک دةـحان از ةیً 18
دةـحان ایً قِؼؿحان ةَ مّرت جنادفی اٌحعاب قغ .دةـحان اٌحعاب قغه قاىم دو کالس پٍسو ةا جؿغاد  25و
 27داٌف آىّز ةّد.
.4رٍش پصٍّص
از آٌسایی کَ روش پژوُف ةَ مّرت قتَ آزىایكی اٌحعاب قغه ةّد ،ةَ ظّر جنادفی گؼوه ٌ 25فؼه ةؼای ازؼای
روش جغریؾ کارت ُای ةازی و گؼوه ٌ 27فؼه ةؼای جغریؾ ؿٍحی اٌحعاب قغٌغ .اةؽار پژوُف قاىم یک آزىّن
ىضلق ؿاظحَ ةؼای  10درس اةحغای کحاب ىعانؿات ازحياؾی پٍسو و قاىم  20ؿّال ةـحَ پاؿط ةّد کَ در ُؼ
دو گؼوه آزىایف و کٍحؼل ازؼا گؼدیغ .ؿپؾ درسُای یازدُو و دوازدُو کحاب ىعانؿات ازحياؾی ةا ىّضّع
"کكّرُای ُيـایَ ی ایؼان" جّؿط یک ىؿهو ،در ظی  3زهـَی  45دكیلَای ،ةَ دو قیّهی جغریؾ ىعحهف،
یکی ةؼ اؿ اس کارت ُای ةازی کكّرُا و دیگؼی ةَ روش ؿٍحی در ُؼ کغام از کالسُا جغریؾ گؼدیغ .در پایان
از ُؼ دو کالس پؾآزىّن ىكاةِی ةا  15ؿّال ةَ ؾيم آىغ .ةٍاةؼایً ،دادهُای ایً پژوُف قاىم ٌيؼات پیف-
آزىّن گؼوهُای آزىایف و کٍحؼلٌ ،يؼات پؾآزىّن گؼوهُای آزىایف و کٍحؼل و اظحالف ٌيؼات پیف آزىّن و
پؾ آزىّن ایً دو گؼوه اؿث (زغول  . )1روایی ىضحّایی اةؽار پژوُف در ىؼصهَی پیف آزىّن و پؾ آزىّن،
جّؿط ٌ 4فؼ از ىؿهيان پایَ ی پٍسو اةحغایی ىّرد جاییغ كؼار گؼفث .ةَ ىٍؼّر جؿییً ضؼیب پایایی آزىّن ٌیؽ،
ٌيؼات ٌ 30فؼ از داٌف آىّزان ةؼ اؿاس روش ُيـاٌی دروٌی آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتَ قغ کَ ىلغار آن  0/79ةَ
دؿث آىغ.
زغول  : 1ىحغیؼُای ىـحلم و واةـحَ ةؼای دو گؼوه آزىایف و کٍحؼل.
پیف آزىّن

ىحغیؼ ىـحلم

پؾ آزىّن

گؼوه ُا
گؼوه آزىایف

T1

X

T2

گؼوه کٍحؼل

T1

y

T2

 .4هعرفی بستِ کارت ّای آهَزش جغرافیای کطَرّا
ایً ىسيّؾَ کَ جّؿط اٌحكارات آؿان آىّز ظؼاصی قغه اؿث ،صاوی  30ؾغد کارت دو رو ةؼای قٍاؿایی
کكّرُای كاره آؿیا اؿث کَ در یک ظؼف آنٌ ،لكَی کكّر و در ظؼف دیگؼ ،ىكعنات آن کكّر درج قغه
اؿثُ .يچٍیً 4 ،کارت ویژگیُای كارهُای آؿیا ،اروپا ،آىؼیکا و آفؼیلا ،یک ٌلكَ آؿیا ،یک ٌلكَ کّچک
زِان و یک ةؼگَی آىّزش ةازی در ایً ةـحَ كؼار داده قغه اؿث .زِث کاُف پیچیغگی ةازی و ىحيؼکؽ قغن
ةؼ کكّرُای ُيـایَی ایؼان ،کكّرُای غیؼ ُيـایَی از ایً ىسيّؾَ صػف گؼدیغ و از ظؼف دیگؼ ،ةؼای ةیف
از صغ ؿاده ٌكغن ةازی ،فلط ةَ کكّرُای ُيـایَی ایؼان در ظكکی اکحفا ٌكغه و کارت ُای کكّرُای
ُيـایَی آةی ایؼان ٌیؽ در ةازی قؼکث داده قغٌغ .ةٍاةؼایً ،ىسيّؾا" کارتُای  14کكّر آذرةایسان،
ا فغاٌـحان ،ارىٍـحان ،ایؼان ،اىارات ىحضغه ی ؾؼةی ،ةضؼیً ،پاکـحان ،جؼکيٍـحان ،جؼکیَ ،کّیث ،ؾؼاق ،ؾؼةـحان،
ؾيان و كعؼ در ةازی كؼار گؼفحٍغ .در ُؼ یک از ایً کارت ُا ،ویژگیُای کكّرُای ُيـایَ ایؼان ىاٌٍغ پایحعث،
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ٌّع صکّىث ،دیً ،واصغ پّل ،زيؿیث ،ىّكؿیث ،زةان ،ىٍاة ؽ درآىغ ،درمغ ةاؿّادی ،ىـاصث و وضؿیث ةِغاقث
و درىان کكّر ىّرد ٌؼؼ ذکؼ قغه اؿث (قکم .)2

قکم  : 2کكّر ةضؼیً از ىسيّؾَ کارتُای آىّزش زغؼافیای کكّرُای آؿیایی.
.5تجسیِ ٍ تحلیل آهاری دادُ ّا
داده ُای صامم از ازؼای پیف آزىّن و پؾ آزىّن در دو گؼوه آزىایف و کٍحؼل ةَ ؾٍّان قاظل ىلایـَ
ادؼةعكی جغریؾ ةَ دو روش آىار جّمیفی و اؿحٍتاظی ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفث .در ةعف آىار جّمیفی،
قاظل ُای فؼاواٌی ،درمغ فؼاواٌی ،ىیاٌگیً ،اٌضؼاف اؿحاٌغارد و در ةعف آىار اؿحٍتاظی ،از آزىّن  tگؼوه ُای
ىـحلم اؿحفاده گؼدیغ.
ٌيؼات پیف آزىّن داٌف آىّزان در گؼوهُای آزىایف و کٍحؼل در زغول قياره  2ةَ ٌيایف در آىغه اؿث.
در پیف آزىّن ،گؼوه آزىایف دارای ٌيؼات ىیاٌگیً  11/9و صغاكم  6و صغاکذؼ  14ةّده اؿث .در گؼوه کٍحؼل
ٌیؽ ،ىیاٌگیً ٌيؼات  12/3و صغاكم و صغاکذؼ آن ةَ جؼجیب  5و  16ةّده اؿث(زغول.)2
زغول ٌ : 2يؼات پیف آزىّن گؼوه آزىایف و گؼوه کٍحؼل در  10درس ىعانؿات ازحياؾی پایَ ی پٍسو اةحغایی.
گؼوه ُا

جؿغاد

ىیاٌگیً

اٌضؼاف اؿحاٌغارد

صغاكم ٌيؼه

صغاکذؼ ٌيؼه

آزىایف

25

11/9

4/2

6

14

کٍحؼل

27

12/3

3/9

5

16

واریاٌؾ ةیً دو گؼوه ٌكان دٍُغهی ُيگٍی ةّده و ىلغار  1/47کَ ةؼای  tةَ دؿث آىغه ىؿٍی دار ٌتّده و
ٌحیسَ گیؼی ىی قّد کَ ُؼ دو کالس از ٌؼؼ پیف داٌـحَ ُای  10دروس كتهی وضؿیث جلؼیتا یکـاٌی
دارٌغ(زغول.)3
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زغول  : 3آزىّن جی ىـحلم ةؼای ىلایـَ ی ىیاٌگیً ٌيؼات پیف آزىّن داٌف اىّزان در گؼوه ازىایف و گؼوه
کٍحؼل.
آزىّن نّن

جؿغاد

f

ؿعش ىؿٍی داری

0/139

df

t

0/071

جفاوت ىیاٌگیً ُا

50

جفاوت ظعای

ؿعش ىؿٍی

اؿحاٌغارد

داری

- 0/44

0/087

0/95

1/7
زغول قياره ٌ ، 4يؼات پؾ آزىّن داٌف آىّزان در گؼوه ُای آزىایف و کٍحؼل را ٌكان ىی دُغ .در گؼوه
آزىایف ،ىیاٌگیً ،صغاكم و صغاکذؼ ٌيؼات ةَ دؿث آىغه ةَ جؼجیب  8 ، 17/15و  19و در گؼوه کٍحؼل ٌیؽ ایً
ىلادیؼ ةَ جؼجیب  6 ، 14/17و  17ةّده اؿث.
زغول ٌ : 4يؼات پؾ آ زىّن داٌف آىّزان پایَ ی پٍسو در دو گؼوه آزىایف و کٍحؼل.
گؼوه ُا

جؿغاد

ىیاٌگیً

اٌضؼاف اؿحاٌغارد

صغاكم ٌيؼه

صغاکذؼ ٌيؼه

آزىایف

25

17/15

1/63

8

19

کٍحؼل

27

14/17

3/19

6

17

ةا جضهیم دادهُای ةَ دؿث آىغه و ىؿٍی داری آىاره نّن از ىلغار جؿغیم قغه درزَ آزادی ،ىلغار  tةَ ىیؽان
 5/39ةَ دؿث آىغه اؿث کَ از نضاظ آىاری ىؿٍی دار ىی ةاقغ.
زغول  : 5آزىّن جی ىـحلم ةؼای ىلایـَ ىیاٌگیً ٌيؼات پؾ آزىّن داٌف اىّزان در گؼوه آزىایف و گؼوه
کٍحؼل.
آزىّن نّن

جؿغاد

f

ؿعش ىؿٍی داری

8/72

0/72

t
5/39

df
38/12

جفاوت ىیاٌگیً ُا
3/79

ؿعش ىؿٍی داری
0/001

ُياٌعّر کَ در زغول قيارهی  5دیغه ىی قّد ،آىاره نّن ىؿٍیدار ةّده و از ىلغار جؿغیم قغهی درزَ
آزادی اؿحفاده قغه و ةؼای  tىلغار  5/39ةَ دؿث آىغه اؿث کَ از نضاظ آىاری ىؿٍی دار ىی ةاقغ .از آٌسایی
کَ ةیً ىیاٌگیً دو گؼوه آزىایف و کٍحؼل اظحالف زیادی ىكاُغه ىیقّد و ىیاٌگیً ةَ دؿث اىغه ةؼای داٌف
آىّزاٌی کَ ةَ روش ةازی آىّزش دیغه اٌغ ةَ ظّر كاةم ىالصؼَ ای ةیكحؼ ىی ةاقغ ،ةٍاةؼایً ،در ىسيّع ىی جّان
ٌحیسَ گیؼی کؼد کَ جغریؾ ةؼ اؿاس اؿحفاده از روش کارت ُای ةازی کكّرُا در ىلایـَ ةا روش ؿٍحی
جغریؾ ،از کارایی ةیكحؼی ةؼظّردار ةّده اؿث.
 .6بحث ٍ ًتیجِ گیری
ایً پژوُف ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی و ىلایـَکارایی جغریؾ ةَ روش کارتُای آىّزقی و روش ؿٍحی در جغریؾ
زغؼافیا ةَ مّرت جهفیلی و در كانب درس ىعانؿات ازحياؾی پایَی پٍسو مّرت گؼفث .زاىؿَ آىاری ایً
پژوُف قاىم کهیَ داٌف آىّزان پـؼ ؿال پٍسو دةـحان قِؼؿحان ٌسف آةاد ةّد کَ در ؿال جضنیهی -1398
 1397ىكغّل ةَ جضنیم ةّدٌغ .ةَ ىٍؼّر اٌحعاب ٌيٌَّ آىاری ،یک دةـحان از ةیً  18دةـحان پـؼاٌَ ایً قِؼ
ةَ مّرت جنادفی اٌحعاب قغ .ایً ىغرؿَ دارای دو کالس پٍسو  25و ٌ 27فؼه ةّد کَ ةَ ظّر جنادفی کالس
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اول ةؼای ازؼای روش جغریؾ کارت ُای ةازی کكّر ُا و کالس دوم ةؼای روش جغریؾ ؿٍحی اٌحعاب قغ .پؾ
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.
اؿحفاده از روش جغریؾ ىتحٍی ةؼ ةازی ،ؾالوه ةؼ ایٍکَ ىّزب پیكؼفث جضن یهی داٌف آىّزان قغه اؿث،
اٌگیؽهآن ُا را ةؼای فؿانیث در کالس درس ةیكحؼ کؼده و جؿاىم ةیً آنُا را ٌیؽ افؽایف داده اؿث .ةؼظی از
داٌف اىّزان گؽارش دادهاٌغ کَ صحی پؾ از پایان ازؼای ایً ظؼح ،در روزُای ةؿغ و ظارج از کالس ٌیؽ ةَ ةازی
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.
ٌحایر ةَ دؿث آىغه از ایً جضلیق ةا دؿث آوردُای پژوُفُای ىكاةَ کَ ةَ ةؼرؿی ج ادیؼ ةازی ُای
آىّزقی ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان پؼداظحَ اٌغُ ،يعّاٌی دارد .در ایً زىیٍَ ىیجّان ةَ پژوُفُای
قيـی زاده( ،)1393قِـّاری و ُيکار( ،)1397ؾعا قیتاٌی و ُيکار( )1397و رٌستؼی( )1394اقاره کؼد.
ةؼ اؿاس ٌحایر ةَ دؿث آىغه از ایً جضلیق و جضلیلات ىكاةَ ،پیكٍِاد ىی قّد کَ در دوره دةـحان ةَ
روشُای جغریؾ ىتحٍی ةؼ ةازی در کالس درس ،ةیف از پیف ةِا داده قغه و زىیٍَای فؼاُو قّد جا ىؿهيان ةَ
اؿحفاده از ایً قیّهی جغریؾ جؼغیب قٌّغ.
هٌابع
اىاىی ،کتؼی و کّالیی ٌژاد ،زيال انغیً( « )1389ىلایـَ آىّزش ةَ روش جسؼةَ و ؾيم(ةا جاکیغ ةؼ ةازی) ةا روش
ُای زةاٌ ی و جادیؼ آن ُا ةؼ پیكؼفث جضنیهی ریاضی داٌف آىّزان پـؼ پایَ دوم قِؼؿحان زریً قِؼ در ؿال
جضنیهی ،» 1385-86فصلٌاهِ رٍاى ضٌاسی تربیتی ،ج .5
اىیٍی فؼ ،انَِ؛ ةِؼام مانش مغق پّر و صـیً زاده ةاغ( «)1391جادیؼ ةازی رایاٌَ ای ةؼ اٌگیؽه و پیكؼفث ریاضی داٌف
آىّزان»  ،فصلٌاهِ فٌاٍری آهَزش ،دوره  ،6زهغ.3
جاج انغیً ،ىضتّةَ؛ ٌّروزی ،داریّش( « )1390جادیؼ ةازی ُای آىّزقی ةؼ یادگیؼی ؾالئو و ىلؼرات راٍُيایی و
راٌٍغگی» ،فصلٌاهِ هطالعات پصٍّطی راَّر ،ؿال اول ،قياره ی .2
رٌستؼی ،ؿؿیغ(  )1394ةؼرؿی جادیؼ روش ُای جغریؾ ىتحٍی ةؼ ةازی ةؼ ىیؽان فؿانیث ُای ازحياؾی داٌف آىّزان
پایَ قكو ىٍعلَ ةـحان آةاد در ؿال جضنیهی  ،94-93اٍلیي ّوایص علوی پصٍّطی رٍاًطٌاسی ،ؾهّم جؼةیحی و
آؿیب قٍاؿی زاىؿَ ،ةنّرت انکحؼوٌیکی ،قؼکث ظالی ؿتؽ ،اٌسيً پایف.
زارؾی زوارکی ،اؿياؾیم و زیٍب گؼزیً( )1393جادیؼ ةازی رایاٌِای آىّزقی ىتحٍی ةؼ انگّی ىضیط یادگیؼی ىّدؼ ةؼ
اٌگیؽش ویادگیؼی داٌف آىّزان ،فصلٌاهِ فٌاٍری آهَزش ٍ یادگیری ،دوره اول ،زهغ اول.
ؿلایی قِؼی ،ؿياء؛ ظاُؼه ؾهیغوؿث و زکیَ رزتی ةاغـیاه( )1395ةؼرؿی ادؼةعكی جغریؾ ٍُؼ از ظؼیق ةازی ةؼ
رقغ ُّش ازحياؾی داٌف آىّزان دظح ؼ پایَ چِارم اةحغایی قِؼؿحان گٍاةاد ؿال جضنیهی ،1395-96سَهیي کٌفراًس
هلی رٍاًطٌاسی ٍ علَم تربیتی ،قادگان ،داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ قادگان.
ؿٍَ ،افـاٌَ ؛ ؿهيان ،زُؼا و ىضؼم آكا زاده( « ،)1387جادیؼ فؿانیث ُای ةغٌی و ةازی ةؼ رقغ جّاٌایی ُای ذٍُی پـؼان
پیف دةـحاٌی» ،فصلٌاهِ ًَآٍری ّای آهَزضی ،قياره  ،26مفضات  87جا.106

بررسی هیساى اثربخطی رٍش تذریس هبتٌی بر کارت ّای بازی در آهَزش/رؿّل قؼیفی ٌسف آةادی و37 ...
قایان ،ؿیاوش؛ چّةیٍَ؛ ىِغی و ىٍنّر ىهک ؾتاؿی( )1377راّکارّای آهَزش جغرافیا ،جِؼانٌ :كؼ قّرا.
قساؾی ،ىضيغ مادق( )1383بازی کَدک در اسالم ،بررسی پیاهذّای تربیتی اسباب بازی کَدکاى ،جِؼان:
اٌحكارات ىؼکؽ پژوُف ُای مغا و ؿیيا.
قيـی زاده ،ؾهیؼضا )1393(،ىلایـَ روش جغریؾ ؿٍحی ریاضی ةا روش جغریؾ ریاضی ُيؼاه ةازی در یادگیؼی
داٌف آىّزان پایَ قكو اةحغاییً ،خستیي ّوایص هلی علَم تربیتی ٍ رٍاى ضٌاسی ،ىؼودقث ،قؼکث اٌغیكَ ؿازان
ىتحکؼ زّان.
قّرای ؾانی آىّزش و پؼورش( )1391برًاهِ درسی هلی ،جِؼان :وزارت آىّزش و پؼورش.
قّرای ؾانی ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی ( )1395برًاهِ درسی دٍرُ ی کارضٌاسی رضتِ آهَزش جغرافیا ،وزارت ؾهّم،
جضلیلات و فٍاوری.
قِـّاری ،ؿارا و ٌغا غالىی ، )1397 (،ادؼةعكی جغریؾ ةؼىتٍای ةازی ُای گؼوُی ةؼارجلاء یادگیؼی داٌف آىّزان
دظحؼ ىلعؽ اةحغایی قِؼ کؼىاٌكاه ،اٍلیي ّوایص بیي الوللی رٍاًطٌاسی ،علَم تربیتی ٍ هطالعات اجتواعی،
ُيغان ،دةیؼظاٌَ دائيی ُيایف.
مفّی ،اىان انَ( ،)1383کلیات رٍش ّا ٍ فٌَى تذریس ،جِؼان :اٌحكارات ىؿامؼ.
ؾعاقیتاٌی ،فؼیتا و زیٍب کؼظی()1395جعتیق آىّزش آرای َ جضاد ةا قیّه جغریؾ ُيؼاه ةا ةازی و قیّه ؿٍحی درپایَ
دوم اةحغایی ،دٍهیي کٌگرُ بیي الوللی تَاًوٌذ سازی جاهعِ در حَزُ علَم تربیتی ٍ هطالعات اجتواعی ٍ
فرٌّگی ،جِؼان ،ىؼکؽ جّاٌيٍغؿازی ىِارجِای فؼٍُگی و ازحياؾی زاىؿَ.
فالصیانٌ ،اُیغ و ٌازیال ىهک ىضيّدی( )1397هطالعات اجتواعی پٌجن دبستاى ،جِؼان :اٌحكارات ؿازىان پژوُف و
ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی.
ىؼجضّی زاده ،ؿیغ صكيث انَ( )1390راٌّوای تذریس ،فٌَى ٍ هْارت ّا ،جِؼان :اٌحكارات ؾاةغ.
ىضللی ،صـیً؛ یؿلّةی ،اةّانلاؿو؛ كایيی ،ؿاره( « )1395جادیؼ ةازی ةا صؼوف انفتای فارؿی ةؼ ظالكیث داٌف آىّزان
پایَ ؿّم اةحغایی قِؼ ُيغان» ،فصل ًاهِ علوی ٍ پصٍّطی ابتکار ٍ خالقیت در علَم اًساًی ،دوره پٍسو ،قياره
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