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چکیده
یکی از ىِيحؼیً اونّیثُای ٌظامُای آىّزقی ،امالح و ةِتّد ىـحيؼ زؼیان یادگیؼی و
ةازٌيایی ىحٍاؿب راةعۀ یاددٍُغه  -یادگیؼٌغه ىیةاقغ .ةا رقغ وپیكؼفث جکٍّنّژی وایساد
ىّكػیث ُای یادگیؼی ادؼةعف ىتحٍی ةؼ فٍاوری دیسیحال ،آىّزش انکحؼوٌیکی ةَ غٍّان
پارادایيی غانب در كؼن ةیـث ویکو ىّرد جّزَ ماصبٌظؼان ،ىغیؼان ،اؿاجیغ و ىػهيان
كؼار گؼفحَ اؿث .در ایً ىیانٌ ،لف داٌكگاه فؼٍُگیان کَ وظیفۀ ىِو جؼةیث ٌیؼوی
اٌـاٌی ىاُؼ و ىحعنل ىّرد ٌیاز آىّزش وپؼورش کكّر را ةؼ غِغه دارد ،از اُيیث
ىيحازی ةؼظّردار اؿثُ .غف از اٌسام ایً پژوُف جغویً راُتؼد آىّزقی ىّدؼ در زىیٍۀ
کارةؼد و چگٌّگی جّنیغ ىضحّای یادگیؼی چٍغ صـی ىتحٍی ةؼ اةؽار انکحؼوٌیک و زىیٍَ-
ؿازی جضلق ،جّنیغ و اقاغۀ داٌف در غانب ىفِّم «ىغیؼیث داٌف» در آىّزش زغؼافیا
ىیةاقغ .ایً پژوُف کیفی و کارةؼدی ةّده و زِث ظؼاصی و جّنیغ کحاب ىضحّای
انکحؼوٌیک ،از ٌؼمافؽارُای ىعحهف از كتیمAuto ، Power Point ،ActivInspire :
 ،Movie Maker ، Playاؿحفاده قغه اؿث .یافحَُای جضلیق ٌكان ىیدُغ کَ جّنیغ
ىضحّای انکحؼوٌیکی در درس زغؼافیا جأدیؼ زیادی در یادگیؼی و پیكؼفث جضنیهی
داٌكسّیان داقحَ اؿث.
کلیدواژهها :یادگیؼی انکحؼوٌیک ،ىغیؼیث داٌف ،آىّزش زغؼافیا
 -1اؿحادیار ،گؼوه زغؼافیا ،داٌكگاه فؼٍُگیان ،جِؼان ،ایؼان
 - 2غضُّیأت غهيی داٌكگاه فؼٍُگیان ،جِؼان ،ایؼان
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مقدمه
ىغیؼیث داٌف ،ىغیؼیث داٌایی یا ىغیؼیث اٌغوظحَُای غهيی ةَ ىػٍای در دؿحؼس كؼار
دادن ٌظامىٍغ اظالغات و اٌغوظحَُای غهيی اؿث ،ةَ گٌَّای کَ ةَ ٍُگام ٌیاز ،در
اظحیار افؼادی کَ ٌیازىٍغ آنُا ُـحٍغ ،كؼار گیؼٌغ جا آنُا ةحّاٌٍغ کار روزىؼه ظّد را ةا
ةازدُی ةیكحؼ و ىؤدؼجؼ اٌسام دٍُغ(.)https://fa.wikaipedia.comىضحّای
انکحؼوٌیکی ىسيّغَای اؿث کَ ُغف آن آىّزش یک یا چٍغ ةعف از ىضحّای درؿی
ىیةاقغ و ىیجّاٌغ قاىم جناویؼ ،ىحّن ،فیهوُا و مغاُا ةاقغ .انتحَ ىیجّان ُؼ کغام از
جناویؼ ،یا ىحّن و یا اٌیيیكًُای ىؼجتط ةا یک ىّضّع درؿی را ةَ مّرت زغاگاٌَ و
ةَ جٍِایی یک ىضحّای آىّزقی ةَ قيار آورد .ىضحّای انکحؼوٌیکی دارای ىفِّىی
گـحؼده اؿث و ةعّر کهی ةَ ُؼ ٌّع ىضحّایی کَ از ظؼیق رایاٌَ كاةم ىكاُغه و اٌحلال
ةاقغ ،ىضحّای انکحؼوٌیکی گفحَ ىیقّد .یک ىضحّای انکحؼوٌیکی در اةحغا ةایغ یک
انگّی ظؼاصی ظّةی داقحَ ةاقغ ،کَ ىا را ةَ ُغف ةؼؿاٌغ و دوىیً ویژگی یک
ىضحّای انکحؼوٌیکی ظّب ،رؿاٌغن ىا ةَ ُغف ىّرد ٌظؼ اؿث .گاُی ُغف از جّنیغ
ىضحّای انکحؼوٌیکی یادگیؼی گام ةَ گام اؿث و اگؼ ىعاظب ىّفق ةَ یادگیؼی قّد
ُغف قيا ىضلق قغه اؿث (.)https://pafcoerp.com
داٌكگاه فؼٍُگیان ،وظیفۀ ىِو جؼةیث ٌیؼوی اٌـاٌی ىاُؼ و ىحعنل ىّرد ٌیاز
آىّزش وپؼورش کكّر را ةؼ غِغه دارد .ایً اىؼ ایساب ىیکٍغ کَ آىّزش ةؼای
داٌكسّیان در داٌكگاه فؼٍُگیان ةَ ىٍظّر جؼةیثِ ىػهوِ ىحعنل ةَ مّرت ىغاوم
جّؿط اؿاجیغ ىّرد ةازٌگؼی كؼار گؼفحَ و ةا رفع کاؿحیُا ،در ارجلای داٌف و آىّزش
ٌؼم افؽارُای جعننی ةعنّص در زىیٍَ یادگیؼی انکحؼوٌیکی و ىضحّای انکحؼوٌیکی
ةؼای داٌكسّیان دةیؼی زغؼافیا کّقف قّد .فؼآیٍغ آىّزش جضث جادیؼ غّاىم و
ىحغیؼُای ىحػغدی كؼار دارد .داٌكسّ ىػهيان ،اؿحادان (ُیات غهيی وىغغّ) ،ىٍاةع
آىّزقی ،روٌغ رو ةَ رقغ جکٍّنّژیُای آىّزقی ،اٌیيیكًُای زغؼافیایی و یادگیؼی
انکحؼوٌیکی از زيهَ ایً غّاىم ُـحٍغ .پاؿط درؿث و ىٍعلی ةَ کارةؼد فٍاوریُای
ٌّیً درغؼمَ آىّزش زغؼافیا ،ؿتب افؽایف داٌف و جکٍّنّژی فؼاگیؼان (داٌكسّ
ىػهيان) ظّاُغ قغ .از ظؼف دیگؼ داقحً یک ىػهو ىاُؼ و جّاٌيٍغ ةَ غٍّان ظؼوزی
داٌكگاه فؼٍُگیان ،ىّزب ةاال رفحً داٌف و آگاُی داٌفآىّزان ظّاُغ ةّد ،چؼا کَ ُؼ
داٌكسّ ىػهو ةػغ از فارغ انحضنیهی ؿاالٌَ صغاكم ةا  250داٌفآىّز ؿؼوکار دارد.
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کـب ىِارتُای ىعحهف از زيهَ یادگیؼی و جغریؾ انکحؼوٌیکی ىیجّاٌغ ةؼای
داٌكسّیان ،اؿحفاده ةِحؼ و کارآىغجؼ از داٌف را ىیـؼ ؿازد.
اىؼوزه ٌظام آىّزقی کكّرةَ ىغرؿَای ٌیاز دارد کَ ةا ةِؼهگیؼی از فٍاوری اظالغات
و ارجتاظات ،اىکان یادگیؼی پیّؿحَ را فؼاُو کؼده و فؼمثُای ٌّیٍی ةؼای جسؼةَ
زٌغگی در زاىػَ اظالغاجی ،در اظحیار افؼاد كؼار دُغ .ةَ گٌَّای کَ ایً فٍاوری ٌَ ةَ
غٍّان اةؽار ،ةهکَ در كانب زیؼؿاظث جّاٌيٍغؿازی ةؼای جػهیو و آىّزش صؼفَای
ىضـّب قّد(رزتػهی پّرةٍاٌی وُيکاران .)12 :1391،ىػهياٌی کَ از ىضحّای
انکحؼوٌیکی ةؼای جغریؾ اؿحفاده ىیکٍٍغٌ ،ـتث ةَ ُيکاران ظّد جػاىم ةیكحؼی
دارٌغ .ةَ ُيیً دنیم ،اىؼوزه ؿِو ىِيی از چگٌّگی غيهکؼد ىػهيان ىغارس ،ةؼ اؿاس
ىیؽان جّاٌيٍغی و كاةهیثُای آٌان در اؿحفاده از ىضحّای انکحؼوٌیکی و فٍاوریُای
ٌّیً ،ؿٍسیغه ىیقّد .ةَ ظّری کَ ىػهيان ادؼ ةعف ،افؼادی قٍاظٍَ ىیقٌّغ کَ
مالصیث و جّاٌایی اؿحفاده از اةؽارُای ٌّیً فٍاوری را در روشُای جغریؾ ظّد دارا
ةاقٍغ (قؼیفی.)1391 ،
امعالح یادگیؼی انکحؼوٌیکی را اونیً ةار کؼاس 1وضع کؼد و ةَ اٌّاع آىّزشُایی
2
اقاره دارد کَ از فٍاوریُای ایٍحؼٌث و ایٍحؼاٌث ةؼای یادگیؼی اؿحفاده ىیکٍٍغ .ىایؼ
( )2005ةَ جػؼیف ىفِّىی از یادگیؼی انکحؼوٌیکی پؼداظحَ اؿث و آن را یادگیؼی
فػال و ُّقيٍغی ىیداٌغ کَ ضيً جضّل در فؼآیٍغ یاددُی -یادگیؼی ،در گـحؼش و
جػيیق و پایغار ؿاظحً فؼٍُگ فٍآوری اظالغات و ارجتاظات ٌلف اؿاؿی و ىضّری
ظّاُغ داقث (آجكک.)1386 ،یادگیؼی انکحؼوٌیکی یک ىغل یادگیؼٌغه ىضّر اؿث کَ
یادگیؼٌغگان را ةؼای یافحً اظالغات در زىان ىعهّب و ةا ؿؼغث قعنی کيک ىی-
کٍغ(غهیٌژاد .)20 :1392 ،از ٌظؼ قً 3وُيکاران ،2009 ،یادگیؼی انکحؼوٌیکی
امعالصی اؿث کَ ىسيّغۀ وؿیػی ازکارةؼدُا و فؼآیٍغُا را پّقف ىیدُغ از زيهَ:
یادگیؼی ىتحٍی ةؼ وب ،یادگیؼی ىتحٍی ةؼ رایاٌَ ،کالسُای ىسازی و ُيکاری
دیسیحانی آن قاىم ارائَ ىضحّا از ظؼیق ایٍحؼٌث ،ایٍحؼاٌث یا اکـحؼاٌث ،مغا و جنّیؼ،
جهّیؽیّنُای جػاىهی ،ؿیدی رمُا و غیؼه .یادگیؼی انکحؼوٌیکی ىیجّاٌغ ةؼای ُؼ
یادگیؼی کَ ةَ ظّر انکحؼوٌیکی یا ةَ وؿیهَ ٌؼمافؽارُای جتادنی جـِیم ىیگؼدد ،ةکار
1 - Kerass
2 -Mayer
3 - Shen
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رود(ؿیيپـّن .)2009 ،1یادگیؼی انکحؼوٌیکی ةَ غٍّان یک راُتؼد ةا جٍّع فؽایٍغهای
از کارةؼد در صّزهُای ىعحهف از زيهَ ىؼاکؽ آىّزقی درجيام ؿعّح ،ىضم کار و ظاٌَ
قٍاظحَ قغه اؿث (ُیـیً .)2012 ،جکٍّنّژی ،ىضحّاٌّ ،ع جػاىم ،ىغل یادگیؼی و
کٍحؼل یادگیؼی ،پٍر جفاوت واضش ةیً ىضیط یادگیؼی انکحؼوٌیکی و ؿٍحی اؿث
(جٍیـّن .)2010 ،از زيهَ ویژگیُای یادگیؼی انکحؼوٌیکی ایً اؿث کَ ظالكیث و
ٌّآوری را جكّیق کؼده و اىکان جتادل اظالغات ةا ؿایؼ یادگیؼٌغگان و افؼاد ازحياع را
فؼاُو ظّاُغ کؼد (ىضيّدی وُيکارانٌ .)1387 ،ضّة آىّزش ةَ ىؼاجب ازآىّزش در
کالسُای ؿٍحی زػابجؼ اؿث و اىکان ارائَ دروس در ىضیط چٍغرؿاٌَای ،کیفیث
ىضحّا را ةَ ظّر زغی افؽایف ىیدُغ (کیا .)1388 ،یادگیؼٌغگان ةا جفکؼ ىـحلم و
اةؼاز ظالكیث جّاٌيٍغی ظّد را ةَ کار ىیگیؼٌغ و فضای صاکو ىّزب ةکارگیؼی
جّاٌيٍغیُای ىؼةیان ،ىػهيان و اونیا ةؼای جلّیث آىّزش و پؼورش ىیگؼدد و ةَ ظّر
کهی ىضیط آىّزقی ،ىكّق یادگیؼی و ةاغخ ایساد اٌگیؽه و رغتث در ىسيّغَ ىیقّد
(ىضيّدی .)1390 ،یاددٍُغگان ىیجّاٌٍغ از ظؼیق ایيیم ةا یادگیؼٌغگان ارجتاط ةؼكؼار
کٍٍغ .غالوه ةؼ ایً ،وانغیً ٌیؽ ىیجّاٌٍغ ةَ راصحی از ظؼیق ایيیم ةا ىـؤوالن آىّزقی
ارجتاط ةؼكؼار کٍٍغ و فؼآیٍغ پیكؼفث جضنیهی فؼزٌغانقان را ةا نيؾ یک کهیغ
پیگیؼی و آٌچَ کَ روزاٌَ در کالس درس اجفاق ىیافحغ را دٌتال کٍٍغ.
یادگیؼی انکحؼوٌیکی جّاٌایی ارائَ روشُای آىّزقی ىحػغدی را دارد .ةَ ىغیؼان ایً
اىکان را ىیدُغ کَ ارائَ آىّزش را ةا ٌیازُای ىعحهف یادگیؼٌغگان ؿازگار کٍٍغ و
دورهُای آىّزقی ةیكحؼی را در یک زىان ارائَ دٍُغٍُ( .هی )2009 ،2افؽایف اٌػعاف
پػیؼی در دؿحؼؿی فؼایٍغ یادگیؼی (جٍیـّن )2010 ،3و اٌعتاق و اٌػعافپػیؼی
ؿیـحو آىّزش انکحؼوٌیکی ،دؿحؼؿی و جػاىم یادگیؼٌغگان ةا ىضحّی آىّزقی از امّل
اؿاؿی ةؼای ةِتّد ٌحایر و جسؼةیات یادگیؼی در یک ىضیط آىّزش انکحؼوٌیکی
اؿث(ادیـٍا .)2013 ،در زىیٍَ پژوُفُای اٌسام قغه در صّزة یادگیؼی انکحؼوٌیکی،
ایً روٌغ رقغ چكيگیؼجؼی داقحَ اؿث .ؿاالٌَ چٍغیً گؼدُيایی ظاص صّزه
یادگیؼی انکحؼوٌیکی در ایؼان ةؼگؽار ىیقّد از زيهَ :کٍفؼاٌؾُای ىهی و ةیًانيههی

1 - Simpson
2 - Henley
3 - Tennyson
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یادگیؼی و آىّزش انکحؼوٌیکی ایؼان ،کٍفؼاٌؾ ىهی و ةیًانيههی یادگیؼی و آىّزش
انکحؼوٌیکی در آىّزش پؽقکیُ ،يایف ىغارس ُّقيٍغ ،کّدك انکحؼوٌیکی ،داٌكگاه
ىسازی و ىّضّعُایی در ارجتاط ةا فٍاوری اظالغات و ارجتاظات .غالوه ةؼ ایٍِا ،کيحؼ
گؼدُيایی در صّزه آىّزش یا غهّم کاىپیّجؼ ةؼگؽار ىیقّد کَ یکی از ىضّرُای امهی
آن ،یادگیؼی انکحؼوٌیکی ٌتاقغ .غالوه ةؼ پژوُفُای ارائَ قغه در ُيایفُا و
کٍفؼاٌؾُای ىهی و ةیًانيههی در ایؼان ،ؿاالٌَ دؿحاوردُای پژوُفُای زیادی ٌیؽ در
ٌكؼیات ىػحتؼ ةَ چاپ ىیرؿغ (غهیٌژاد .)21 :1392 ،در ىعانػَ ىعتؼیان()1392
درةاره امّل و ىػیارُای جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی(ٌؼمافؽار آىّزقی) اؿحاٌغارد ةؼای
ىػهيان ،یافحَُا ةیاٌگؼ ایً ةّد کَ فؼآیٍغ جِیَ و جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی(ٌؼمافؽار
آىّزقی چٍغ رؿاٌَای) اةحغا ةایغ ٌؼمافؽارُای جّنیغ ىضحّا را ةكٍاؿیو و ةا جّزَ ةَ
ویژگیُای ؿٍی ىعاظتان ٌؼمافؽار ،اُغاف ىّرد اٌحظارىان را جػییً و جٍظیو کٍیو،
ؿپؾ ةا رغایث امّل ظؼاصی آىّزقی ٌؼمافؽار ىّرد ٌظؼ را ؿاظحَ و ىٍحكؼ کٍیو.
در فؼآیٍغ ظؼاصی و جّنیغ ىضحّا ٌتایغ قحاب زده غيم کؼد جا ةحّان ىضحّایی دكیق
و ؿانو ظؼاصی و جّنیغ کؼد .ةػرافكان و ُيکاران در ؿال ( )1393در ىعانػَای جضث
غٍّان ةؼرؿی ادؼ آىّزش از ظؼیق ىضحّای انکحؼوٌیکی(چٍغ رؿاٌَُای آىّزقی) ةؼ
یادگیؼی درس غهّم پایَ قكو داٌفآىّزان دظحؼ آؿیب دیغه قٍّایی ،ةَ ایً ٌحیسَ
رؿیغٌغ کَ ةکارگیؼی چٍغرؿاٌَُای آىّزقی در ةِتّد یادگیؼی درس غهّم داٌف-
آىّزان آؿیب دیغه قٍّایی ىّدؼ ةّده اؿث .در ىعانػَ نیّ ( )2014درةاره ىػهيان
دیسیحانی ةّىی پیكؼو در صال رقغ ةا فٍآوری ،ةیاٌگؼ ایً ةّد کَ ظؼاصی آىّزقی
چارچّةی ةؼای ظؼحریؽی ؿیـحياجیک ،جّؿػَ و اٌعتاق آىّزش ةؼ اؿاس ٌیازُای
یادگیؼٌغگان و ىضحّای آىّزش را فؼاُو ىیؿازد .از ظؼیق فؼآیٍغ ظؼاصی آىّزقی،
ىػهيان ٌیازُای یادگیؼٌغگان را ارزیاةی ىیکٍٍغُ ،غف درس را جؼؿیو ىیکٍٍغ،
ىضحّای آىّزقی را ظؼاصی ىیکٍٍغ و ارزقیاةی ةَ غيم ىیآورٌغ.
ىضحّای انکحؼوٌیکی چارچّب و یا ؿاظحاری را ةَ وزّد ىیآورد کَ از ظؼیق آن،
کیفیث آىّزش و پؼورش ارجلا یافحَ و داٌفآىّزان و ىػهيان ىیجّاٌٍغ ،ةا اؿحفاده از ایً
فٍآوری ةَ ىٍاةع یادگیؼی وؿیػی دؿث یاةٍغ؛ اٌگیؽه و یادگیؼی ظّد را افؽایف دٍُغ و
قکمُای ،ىعحهف یادگیؼی را ىّرد اؿحفاده كؼار دٍُغ .اؿحفاده از ىضحّای انکحؼوٌیکی
یکی از غّاىم جغییؼ در کالسُای درس اؿث و ٌلف جأدیؼ آن در جّؿػَ داٌف و ایساد
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جـِیم و جـؼیع در اىؼ یادگیؼی در غنؼ صاضؼ اىؼی اٌکارٌاپػیؼ اؿث .ایً ازياع وزّد
دارد کَ اؿحفاده از ىضحّای انکحؼوٌیکی،کیفیث جغریؾ و یادگیؼی را افؽایف ىیدُغ
(ىضيغٌژاد ویياٌی .)3 :1397 ،یغانهِی و ُيکاران در ؿال (ٌ )1393كان دادٌغ کَ
روش آىّزش انکحؼوٌیکی ،ةؼ ىیؽان یادگیؼی درس غهّم داٌفآىّزان پایَ ؿّم اةحغایی
در ةعفُای (زٌغگی ىا و آب)ٌّ( ،ر و ىكاُغه ازـام)ٌ( ،یؼوُ ،يَ زا) ،جأدیؼگػار
اؿث.
ىضحّای انکحؼوٌیکی چارچّب و یا ؿاظحاری را ةَ وزّد ىیآورد کَ از ظؼیق آن،
کیفیث آىّزش و پؼورش ارجلا یافحَ وداٌفآىّزان و ىػهيان ىیجّاٌٍغ ،ةا اؿحفاده از ایً
فٍاوری ةَ ىٍاةع یادگیؼی وؿیػی دؿث یاةٍغ؛ اٌگیؽه و یادگیؼی ظّد را افؽایف دٍُغ و
قکمُای ىعحهف یادگیؼی را ىّرد اؿحفاده كؼار دٍُغ .اؿحفاده از ىضحّای انکحؼوٌیکی
یکی از غّاىم جغییؼ در کالسُای درس اؿث و جأدیؼ آن در جّؿػَ داٌف و ایساد
جـِیم و جـؼیع در اىؼ یادگیؼی در غنؼ صاضؼ اىؼی اٌکارٌاپػیؼ اؿث .ةـیاری از
روشُای آىّزقی ؿٍحی ٌاکارآىغ و کٍغ ُـحٍغ و كغرت کافی را ةؼای اٌحلال ىفاُیو
زغیغ ةَ فؼاگیؼان ٌغارن ،ةٍاةؼایً الزم اؿث از اةؽاری کَ فٍاوریُای ٌّیً در اظحیار
كؼار ىی دٍُغ ،در ایً زىیٍَ ةَ ٌضّ اصـً اؿحفاده گؼدد .اؿحفاده از رایاٌَ و ىضحّای
انکحؼوٌیکی ىیجّاٌغ ةَ جلّیث ىِارت آىّزقی ىػهيان و پاؿط ةَ ٌیاز داٌفآىّزان ةؼای
فػانیثُای آىّزقی و پؼورقی و در ٌِایث ةَ ایساد زىیٍَُای زغیغ ةؼای ظالكیث در
فػانیثُای آىّزقی ىٍسؼ قّد (ىضيغٌژاد و ةؼیياٌی.)3 :1397 ،
(یّؿفیروقً )1390 ،در ىلانَ ظّد ةا غٍّان ،جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی در ىّرد
زىیًنؼزه ،ةَ جّاٌيٍغی ٌؼمافؽارُا در جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی اقاره ٌيّده و ةا جّنیغ
ٌؼمافؽارىضحّای انکحؼوٌیکی ةا اؿحفاده از ٌؼمافؽار  Active inspireىعانب زىیًنؼزه
را ةا ةکارگیؼی اٌیيیكًُا (کاٌّن زىیً نؼزه ،ىؼکؽ ؿعضی زىیً نؼزه ،اىّاج ىعحهف
صامم از زىیًنؼزه و )...وکهیپُای آىّزقی(فیهو ؿٌّاىی ،فیهوُای ىعحهف از زىیً-
نؼزهُای ىعحهف زِان وایؼان) ،جفِیو زىیًنؼزه را ةؼای ىحؼةّی ةـیار آؿان و زػاب
ٌيّده اؿث.
(یّؿفیروقً )1390 ،در ىلانَای ةا غٍّان :جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی کُّـحانُا
چگٌَّ ةَ وزّدآىغهاٌغ ،ضيً ىػؼفی ٌؼمافؽار Active inspireدرجّنیغ ىضحّای
انکحؼوٌیکی ،ةَ جّاٌيٍغیُای ایً ٌؼم افؽار در زایگؽیٍی کحابُای درؿی اقاره ٌيّده
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و كاةهیث آن در جایپ ،آوردن کم ىحً کحاب ةَ مّرت ٌ ،Pdfلكَُا ،جناویؼ ،اٌیيیكً
و فیهوُای ىؼجتط ةا درس ،فیهيتؼداری و ضتط مغا و ذظیؼه و ةَ اقحؼاك گػاری
ىّضّغات جغریؾ قغه را ةؼقيؼده و اٌیيیكًُای ىعحهفی در ىّرد اقحلاق و زا ةَ
زایی كارهُا در دورانُای ىعحهف زىیًقٍاؿی ،اٌّاع صؼکات مفضات نیحّؿفؼی،
پغیغه ؿاةغاکكً  ،Supductionریفث Riftو ...را جّنیغ و آىّزش جکحٌّیک مفضَای
و ٌضّهی جكکیم کُّـحانُا را ةَ مّرت جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی ظؼاصی ٌيّد.
ىلانۀ دیگؼی در ایً صّزه ةا غٍّان «جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی درس ژئّىّرفّنّژی
ؿاظحياٌی ،صؼکات زىیً ؿاظث» اؿث کَ (یّؿفیروقً )1391 ،در چِارىیً
ُيایف غهيی ؿؼاؿؼی داٌكسّیی زغؼافیا کَ جّؿط اٌسيً غهيی داٌكسّیی داٌكکغه
زغؼافیای داٌكگاه جِؼان ةؼگؽارقغ ،ةَ مّرت ىضحّای انکحؼوٌیک ارائَ ٌيّده اؿث .ةا
جّزَ ةَ ىّارد اقاره قغه ،در ایً جضلیق ٌلف و ادؼجّنیغات ىضحّای انکحؼوٌیک
(جّضیضات کحاب ُيؼاه ةا اٌیيیكً وکهیپُای آىّزقی ىؼجتط ةا ىّضّع ُؼدرس) در
آىّزش زغؼافیا و جفِیو ىّضّغات زغؼافیایی ةؼای داٌكسّیان ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ
اؿث.
روش تحقیق
در ایً جضلیق جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیک در آىّزش زغؼافیا ىّرد ىعانػَ كؼار گؼفحَ
اؿث .روش پژوُف کیفی اؿث و ُغف پژوُف کارةؼدی و در زىیٍَ جّنیغ ىضحّای
انکحؼوٌیک«کحاب انکحؼوٌیک» ىیةاقغ .اةؽارکار زِث ظؼاصی و جّنیغ کحاب ىضحّای
انکحؼوٌیک از ٌؼمافؽار ActivInspireاؿحفاده قغه اؿث .اةحغاٌ ،يٌَُّایی از جّنیغ
ىضحّای انکحؼوٌیک ةؼای داٌكسّیان رقحَ زغؼافیا در ىلعع کارقٍاؿی ،کارقٍاؿی
ارقغ و ىغرس کالسُای ضيً ظغىث ىّرد اؿحفاده و ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفث .ىؼاصم
جّنیغ کحاب انکحؼوٌیکی ةغیً مّرت ةّد کَ اةحغا ةؼ اؿاس ؿؼفنمُای آىّزقی،
ىضحّای یادگیؼی در كانب فایمُای ىعحهف (ٌّقحاری ،جنّیؼی ،اٌیيیكً و  ).....جغویً
گؼدیغ(قکم.)1
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قکم  :1کحاب انکحؼوٌیک زىیً نؼزه و ٌضّهی قکمگیؼی کّهُا

ةؼای جغریؾ ةِحؼ و ادؼةعكی کیفی آىّزش زغؼافیا اكغام ةَ جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیک
ٌيّدیو .ةؼگؽاری کالسُای ضيً ظغىث کارةؼدی ،ةَ ویژه کالس ضيً ظغىث جّنیغ
ىضحّای انکحؼوٌیک کيک ةـیار زیادی ةؼای ىا داقث .جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی ةا
اؿحفاده از ٌؼمافؽارُای ىعحهف ُياٌٍغ  Auto Play ،Power Pointو
 ActivInspireیکی ازىِوجؼیً اةؽارُای آىّزش و جفِیو ىّضّغات ىعحهف
زغؼافیایی ىضـّب ىیقّدکَ ٌلف ةارزی را در ةیً فؼاگیؼان درس زغؼافیا داقحَ
اؿث .یکی از ایً ٌؼمافؽارُا  ActivInspireىیةاقغ کَ در جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی
از جّان ةـیار ةاالیی ةؼظّردار اؿث و ىیجّاٌغ زایگؽیً ىٍاؿتی ةؼای کحابُای درؿی
گؼدد .ایً ٌؼمافؽار كاةهیث جایپ ،آوردن کم ىحً کحاب ةَ مّرت  ،Pdfنیٍک ىعانب
درؿی ،رؿو قکمُای ىعحهف ُياٌٍغ کؼه زغؼافیاییٌ ،يایف ىغارات وٌنفانٍِارات،
رؿو ٌیيؼخ(ٌ )Profileلكَُا ،جناویؼ ،اٌیيیكً ،فیهوُای ىؼجتط ةا ىّضّغات
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زغؼافیایی ،اجنال ةَ جعحَ ُّقيٍغ (وایث ةؼد انکحؼوٌیکی) را دارد کَ اٌحلال و ارائَ
ىعانب را ةا ةِحؼیً کیفیث و در کيحؼیً زىان ،ىيکً ىیؿازدُ .يچٍیً كاةهیث
فیهيتؼداری ٍُگام جغریؾ وارائَ ةَ داٌكسّیان را دارا ىیةاقغ .در روش ؿٍحی ،جغریؾ
ةؼ روی جعحَ ؿیاه یا وایثةؼد مّرت ىیگیؼد و یکی از ىكکالجی کَ در اغهب ىغرؿان
در جغریؾ دروس زغؼافیا ةا آن ىّازَ ىیقٌّغ ،ةغفِيی ةػضی از ىّضّغات
زغؼافیایی جّؿط داٌكسّیان اؿث .ةَ غٍّان ىذال در ةضخ جکحٌّیک مفضَای( plate
 )tectonicیا زىیًؿاظث وركَای کَ ایً امم ضيً زاةَ زایی كارهُا ،پیغایف
کُّـحان را ٌیؽ جّضیش ىیدُغ ،ىتاصخ ىعحهفی ُياٌٍغ ،اٌّاع صؼکات مفضات
نیحّؿفؼی ٌـتث ةِو ،غاىم صؼکث مفضات نیحّؿفؼی ،اَقکال صؼکث وركَُا ٌـتث ةَ
ُو ،چگٌّگی جكکیم کُّـحانُا و ىّضّغات ىعحهف دیگؼ ىّرد ةضخ و ةؼرؿی كؼار
ىیگیؼد .ىً ةؼای جغریؾ روی جعحَ ؿیاه ،قکمُای ىعحهف صؼکات مفضات
نیحّؿفؼی ٌـتث ةَ ُو ،پغیغه فؼوراٌف )Subduction( ،و جكکیم کّهُا را جؼؿیو
ىیکؼدم و جّضیضاجی در ىّرد ىعانب ذکؼ قغه ةیان ىیکؼدم .غالوه ةؼ ایً از جناویؼ
کحاب زِث جغریؾ اؿحفاده ىیکؼدم .کالس زِث ةؼآورد ىیؽان یادگیؼی ،در زهـَ
ةػغ ؿؤاالجی را ىعؼح ىیکؼدم و ىحّزَ قغم کَ جػغادی از داٌكسّیان ،در یادگیؼی
ىعانب جغریؾ قغه زهـَ كتم ىكکم دارٌغ .ةَ ٌظؼ ىیرؿیغ دالیم ةؼوز ىـأنَ کر-
فِيی داٌكسّیان غغم کارآیی جناویؼ کحاب ةّد کَ جفِیو ىعانب درؿی را ةؼای آٌِا
ىكکم کؼده ةّد .ةؼای صم ایً ىـئهَ و جفِیو ىّضّغات درؿی ،ظؼح درس زغیغی را
در كانب جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیک (کحاب انکحؼوٌیکی) ظؼاصی کؼدیو کَ ىتاصخ درس
ُيؼاه ةا اٌیيیكً و فیهوُای زغؼافیایی ىؼجتط ةا درس ةّد .ةَ غٍّان ىذال در ةضخ
ژئّىّرفّنّژی ؿاظحياٌی ،کحاب انکحؼوٌیکی درس ژئّىّرفّنّژی ؿاظحياٌی را قاىم
فِؼؿث ىعانب ،نیٍک فػال ىّضّغات درؿی ،جّضیضات ىحً درس ،جناویؼ ىؼةّط ةَ
ىّضّع درس ،اٌیيیكًُای درس و کهیپُای آىّزقی را ظؼاصی کؼدیو کَ در صیً
جغریؾ ،جيام ىعانب (ىحً ،جناویؼ ،اٌیيیكً و کهیپُای آىّزش) زِث جفِیو ةِحؼ
ىّضّغات فّق ةَ داٌكسّیان آىّزش داده ىیقغ (قکم.)2
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قکم  :2کحاب انکحؼوٌیکی درس ژئّىّرفّنّژی ؿاظحياٌی ،ىتضخ صؼکات زىیً ؿاظث

ةا جّزَ ةَ جّاٌيٍغیُای فؼاوان ٌؼمافؽار فّق ،زِث جفِیو ةِحؼ درسُای ىعحهف
زغؼافیایی ُياٌٍغ جکحٌّیک مفضَای( )Plate tectonicزىیًنؼزه(،)Earthquake
صؼکات زىیًؿاظث ،رودظاٌَُا ،گـمُا ،کاٌیُا ،وُنکاٌیـو ،زىیً نغؽش ،آجففكان،
اجيـفؼ ،اٌّاع صؼکات زىیً و  ، .....ىضحّای انکحؼوٌیکی جِیَ قغ و از ایً ظؼیق جغریؾ
ىّرد ؿازىاٌغُی كؼار گؼفث و در ىتضخ ژئّىّرفّنّژی ؿاظحياٌی ،درةاره صؼکات زىیً
ؿاظث ،در ةضخ صؼکات زىیً ،پغیغه ظتیػی زىیًنؼزه ،در ىّرد اٌّاع صؼکات زىیً،
درس کُّـحانُا چگٌَّ ةَ وزّد آىغهاٌغف جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی اٌسام قغ .در
کحاب فلط جناویؼی از پؼاکٍغگی كارهُا در دورانُای ىعحهف زىیً قٍاؿی آورده قغ
(قکم )3کَ جفِیو آن ةؼای داٌكسّیان ىكکم ةّد ،نػا در جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیک
غالوه ةؼ ىحً و جناویؼکحاب ،اٌیيیكًُا و فیهوُای ىعحهف ىؼجتط ةا اقحلاق كارهُا و
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چگٌّگی جكکیم کّهُا ظؼاصی و ةارگػاری قغ جا ٌضّهی زاةسایی كارهُا و چگٌّگی
جكکیم پغیغهُای زغؼافیایی و ىّاردی ُياٌٍغپغیغه کٍّکـیٌّی یا زؼیان
َُيؼَفث(( )Convectionقکم )4قکافث كارهای(( )Rift Valleyقکم 4و )6ةَ
مّرت ىضحّای انکحؼوٌیکی ىكاُغه گؼدد.

قکم  :3ىّكػیث كارهُا در غِغ صاضؼ و  200ىیهیّن ؿال كتم (اةحغای ژوراؿیک)

قکم  :4پغیغه کٍّکـیٌّی  Convectonو قکافث كارهای Rift

پغیغه فؼوراٌف یا ؿاةغاکكً (( )Subductionقکم )5کَ اگؼ ةؼظّرد یک مفضَ
كارهای ةا یک مفضَای اكیاٌّؿی ةاقغ ،آجف فكانُایی از ٌّع اٌفساری(کّهُا) را در
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كارهُا ةاغخ ىیقّد ،یا وكحی دو وركَی اكیاٌّؿی ةَ ُو ةؼظّرد کٍٍغ ،پغیغه فؼوراٌف
ایساد ىیقّد و ىضم آجف فكانُا در ةـحؼ دریاؿث ٌَ در روی ظكکی ،جكکیم كّس
زؽایؼ و گّدالُای اكیاٌّؿی در ىضم ةؼظّرد ایً دو مفضَ اكیاٌّؿی ىكاُغه ىیقّد
(قکمٍُ ،)5گاىی کَ دو وركَ كارهای ةَ ُو ةؼظّرد کٍٍغُ ،یچ یک ةَ داظم گّقحَ
فؼو ٌيیرود ،زیؼا چگانی ُؼ ُؼدو کو اؿث ،و ٌحیسَی چٍیً ةؼظّرد ،ایساد کّه اؿث
(قکم  )7و کّهُای زاگؼس صامم ةؼظّرد وركَی غؼةـحان ةَ كارهی آؿیا ىیةاقغ؛
ٌيٌَُّایی از ایً جّنیغات اؿث.

قکم  :5پغیغه فؼوراٌف دو مفضَ اكیاٌّؿی و دو مفضَ كارهای واكیاٌّؿی
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قکم  :6قکافث اكیاٌّس اظهؾ ودریای ؿؼخ

یا ایٍکَ ،در ىضم ةؼظّرد مفضَ ٍُغ ةَ كاره آؿیا کّهُای ُیيانیا جكکیم قغه اؿث
(قکم ُ .)7يَی ایً ىعانب را ةَ مّرت کحاب انکحؼوٌیک جِیَ و در زىان جغریؾ از
آن اؿحفاده کؼدیو.
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قکم  :7چگٌّگی جكکیم رقحَ کّه ُیيانیا

در ىّرد صؼکات زىیً ،صؼکث وضػی و ٌحایر آن قاىم پیغایف قب و روز ،اظحالف
ؿاغث ةیً ٌلاط ىعحهف کؼه زىیً و اٌضؼاف ازـام ىحضؼك ،صؼکث اٌحلانی و ٌحایر
آن ،اغحغانیً و اٌلالةیً ٌیؽ ،ةَ مّرت ىحً ،جناویؼ ،اٌیيیكً و فیهو ةارگػاری قغ
(قکم.)8

قکم  :8اٌیيیكً اغحغال پائیؽی واٌلالب جاةـحاٌی

اٌیيیكً قتیَ ؿازی صؼکث اٌحلانی ؿیارات ىٍظّىَ قيـی ةَ دور ظّرقیغ ،چؼا زىان
صؼکث اٌحلانی ؿیاره غعارد  88روز و ؿیاره زىیً  365روز و  6ؿاغث ىی-
ةاقغ(قکم )9جِیَ قغ و زِث جفِیو ةِحؼ درس ،كاٌّن ؿّم کپهؼ را ةیان و ؿپؾ
اٌیيیكً و کهیپُای آىّزقی ةؼای داٌكسّیان ارائَ قغ .در ىّرد زىیً نغؽش ( Land
ٌ )Slidیؽ ىیجّان زىیً نغؽش را ةَ مّرت ىحً جّضیش داد ،جناویؼ ىؼةّط ةَ زىیً
نغؽش و اٌیيیكًُا وکهیپ و فیهو ىؼجتط ةا زىیً نغؽش را ةَ مّرت کحاب جّنیغ
ىضحّای انکحؼوٌیک ظؼاصی کؼد (قکم.)9
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قکم  :9اٌیيیكً قتیَؿازی صؼکث ؿیارات ىٍظّىَ قيـی و کحاب انکحؼوٌیک زىیً
نغؽشLan Slid

در ىتضخ ىعاظؼات ظتیػی ،ةا جّزَ ةَ ایٍکَ کكّر ىا ةؼ روی کيؼةٍغ زىیً نؼزه واكع
قغه و ةؼای داٌكسّیان ةـیار زػاب ىیةاقغ و ةا ُیسان ظامی ىعانب زىیً نؼزه را
دٌتال ىیکٍٍغ،ىیجّان درسُایی از زىیً نؼزهُای ایؼان ةؼای داٌكسّیان ةیان کؼد و
رفحار اٌّاع ؿازهُا ،ؿازهُای ظكحی ،ؿازهُای ةا ىنانش ةٍایی و ةغون قٍاژ و .......کَ
 100درمغ جعؼیب ىیقٌّغ را ةؼای داٌكسّیان جكؼیش کؼد(قکم.)10
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قکم  :10ةؼرؿی رفحار ؿازهُا در پغیغه ظتیػی زىیً نؼزه

ُيچٍیً ةا ایً كاةهیث ىیجّان ةَ ؿازهُایی کَ ةا ىكعنات فٍی مضیش در ىلاةم
زىیً نؼزه ؿانو ىاٌغهاٌغ اقاره کؼد (قکم.)11
پؾ ُؼ چٍغ زىیً نؼزه ٌیؽ یکی از ؿادهجؼیً پغیغهُای ظتیػی در زِث جکاىم
زىیٍی اؿث کَ ةؼ روی آن زٌغگی ىیکٍیوُ ،يَ ىا ةَ واكع زىیً نؼزه را ةالی ظتیػی
ىیداٌیو .اىا ایً ظّد ىا ُـحیو کَ ةا ؿاظث و ؿازُای غیؼامّنی ،غغم رغایث
اؿحاٌغاردُای ظاٌَؿازی و قِؼؿازی و ةیجّزِی ةَ ىغیؼیث ةضؼان ،زىیٍَ ةَ وزّد
آىغن ةال را ةؼای ظّدىان فؼاُو ىیکٍیو .زىیً ىینؼزد چّن آؿيان کَ ىیةارد  ،چّن
ماغلَ کَ ىیزٌغ ،چّن ةادی کَ ىیوزد؛ اىا ُیچ کغام ةال ٌیـحٍغ چّن ةؼای ىا
ظعؼی ٌغارٌغ ایً ىا ُـحیو کَ از آٌِا ةال ىیؿازیو؛ ىا در زیؼ دؿث ؿازهُای ظّد
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ىیىیؼیو و آٌگاه ةَ زىیًنؼزه ىیگّیو ةال .....ؿازهُا جعؼیب ىیقّد و زان قِؼوٌغان
ةـیاری ةَ ىعاظؼه ىیافحغ و یا گؼفحَ ىیقّد ،اىا گؼدوغتار ؿازهُا ةَ چكو ىـؤالن
غهيی ظّاُغ رفث کَ ٌحّاٌـحَاٌغ آىّزش قایـحَای ةَ داٌكسّیان و یا داٌفآىّزان
ةغٍُغ و آٌِا را ىحلاغغ کٍٍغ کَ ؿاظحيان ایيً وىلاوم در ةؼاةؼ زىیً نؼزه ةـازٌغ.

قکم  :11ةؼرؿی رفحار ؿازهُا در پغیغه ظتیػی زىیً نؼزه

پؾ الزم اؿث ىّاردی کَ در زىیً نؼزه ٌلف دارٌغ ةؼای داٌكسّیان آىّزش زغؼافیا
ةیان گؼدد جا ةػغ از فارغ انحضنیهی از داٌكگاه ،در ٌلف یک ىػهو زغؼافیا ةحّاٌٍغ
قٍاظحی دكیق از زىیً نؼزه داقحَ ةاقٍغ و ایٍکَ در چَ ىٍاظلی رخ ىیدُغ ،قٍاؿایی
گـمُای فػال و ظفحَ ،کاٌّن زىیً نؼزه و ىؼکؽ ؿعضی زىیً نؼزه چیـث ،کغام یک
از اىّاج زىیً نؼزه كغرت جعؼیتی ةیكحؼی دارد ،دؿحگاه نؼزهٌگار چیـث ،در یک
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ایـحگاه نؼزه ٌگار صغاكم چٍغ دؿحگاه نؼزه ٌگاقث ةایـحی وزّد داقحَ ةاقغ؛ را ةَ
ظّةی فؼاگیؼٌغ و آىّزش دٍُغ .نػا آىّزش ىکفی و ىٍاؿب در ىضتخ زىیً نؼزه ةؼای
داٌكسّیان ،غالوه ةؼ جناویؼ ،اؿحفاده از اٌیيیكً ،کهیپُای آىّزقی و فیهوُای واكػی
زىیً نؼزه ىیةاقغ کَ ُيَی آٌِا را ىیجّان در یک کحاب انکحؼوٌیک ةَ ٌام جّنیغ
ىضحّای انکحؼوٌیک درس زىیً نؼزه ظؼاصی و جّنیغ کؼد .یا در ىّرد ایٍکَ پیف
ٌكاٌگؼُای زىیً نؼزه چیـث؟ ىیجّان غکؾانػيم صیّاٌات اُهی ظاٌگی و ةؼظّرد
اونیَ اىّاج زىیً نؼزه ةَ ؿگ و گؼةَ و فؼارقان  5داٌیَ كتم از جکان امهی را ةَ مّرت
کهیپ در کحاب انکحؼوٌیکی ةارگػاری کؼد و ةؼای داٌكسّیان ٌيایف داد (قکم.)12

قکم  :12ةؼظّرد اونیَ اىّاج زنؽنَ ةَ ؿگ و گؼةَ ،فؼارقان  5داٌیَ كتم از جکان امهی

ٌيٌَُّای از اٌیيیكً ةارگػاری و ظؼاصی قغه در کحاب انکحؼوٌیک زىیً نؼزه قاىم،
کاٌّن و ىؼکؽ ؿعضی ،اىّاج زىیًنؼزه و دؿحگاه ُای نؼزه ٌگاقث در قکم()13
ٌيایف داده قغه اؿث.
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قکم  :13اٌیيیكًُای کاٌّن و ىؼکؽ ؿعضی زىیً نؼزه ،ىّج ریهی و دؿحگاه نؼزه ٌگاقث
افلی قيانی-زٍّةی

از ُيَ ىِوجؼ ٌيایف صيهۀ اىّاج زىیً نؼزه ٌاقی از ؿٌّاىی ةَ قِؼ ،ةؼای داٌكسّیان
ةـیار زانب و آىّزٌغه ُـث ،ةعنّص جغییؼات ظط ؿاصهی و پیكؼوی آب ةیف از 9
کیهّىحؼ ةَ ظكکی کَ غيالً کارآیی صؼیو ؿّاصم در زِان را ةِو زده اؿث ،ةؼای
کكّر ىا کَ در قيال و زٍّب آن قِؼُای ؿاصهی زیادی واكع قغهاٌغ ،ةـیار آىّزٌغه
ىیةاقغ.
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قکم  :14فیهو ؿٌّاىی زىیً نؼزه ژاپً ؿال  2011ىیالدی

نػا جيام ىّارد ذکؼ قغه ةَ مّرت کحاب انکحؼوٌیک زىیً نؼزه جِیَ و جيام ىّارد قاىم،
ىحً و جّضیضاجی در ىّرد زىیً نؼزه ،جناویؼ ،اٌیيیكً ،کهیپ و فیهوُای زىیً نؼزه در
داظم ىضحّای انکحؼوٌیک ظؼاصی گؼدیغ کَ ٌيٌّۀ آن در مفضَ ىؼةّط ةَ ؿٌّاىی
قاىم جّضیضات ىحً ،جنّیؼ 3 ،اٌیيیكً و  1فیهو ؿٌّاىی ةارگػاری و ةَ داٌكسّیان
ٌيایف داده قغ.

قکم 15از کحاب ىضحّای انکحؼوٌیک زىیً نؼزه جّضیضات ؿٌّاىی

در کالس ضيً آىّزش ىعانب جّؿط ٌؼمافؽار ActivInspireاز ظؼیق ىؼاصم زیؼ
 More Tools- Screen Recorder- Full Screen Recorderفیهيتؼداری و
مغای اؿحاد ضتط ىیقّد و ىی جّان آن را ذظیؼه و جيام ىعانب جغریؾ قغه را در
اظحیار داٌكسّیان كؼار دُیو جا آىّزش و جفِیو ىضحّای درس ةؼای داٌكسّیان آؿانجؼ
گؼدد.
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تجزیه و تحلیل یافتهها
ةا جّزَ ةَ ىكاُغات غیٍی ٌّیـٍغگان و ٌظؼات رضایثآىیؽ داٌكسّیان در ظّل جؼم
ىحّزَ قغیو کَ جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی و ىكارکث فػال و ىغیؼیث قغه داٌكسّیان
در ایً اىؼ ،ىّزب درك ةِحؼی از ىفاُیو پیچیغه زغؼافیا قغه و در ٌحیسَ جأدیؼ زیادی
در جـؼیع وجـِیم یادگیؼی داٌكسّیان داقحَ اؿث .ایً كاةهیث ُيچٍیً ةاغخ قغ جا
داٌكسّیاٌی کَ ةَ دالیهی در کالس صضّر ٌغاقحٍغ ،ةحّاٌٍغ از ظؼیق ىضحّای جّنیغ
قغه کَ ةؼای جغریؾ جِیَ قغه ةّد و ٌیؽ جّاٌيٍغ قغن آٌان در جِیَ ىضحّای آىّزقی
انکحؼوٌیک ةا اؿحفاده از ىٍاةع ىّدق و روزآىغ ،ضيً یادگیؼی ةِحؼ ،غلبىاٌغگی
اصحيانی ظّد را زتؼان ٌيایٍغ .یادگیؼی و ىكارکث داٌكسّیان ةا ُيغیگؼ در فؼآیٍغ
ىغیؼیث داٌف ةا اؿحفاده از یادگیؼی انکحؼوٌیک ،اززيهَ ىؽایای ارزقيٍغ ایً پؼوژه ةّد.
داٌكسّیان ىّضّغات ىؼجتط ةا ؿؼفنمُای آىّزقی غؼضَ قغه را ةا رغایث امّل
جّنیغ ىضحّا ،زيعآوری و جغویً کؼده و در كانب پؼوژه درؿی ةَ کالس اراٌَ ٌيّدٌغ.
ىضحّای انکحؼویک ارائَ قغه ةػغ از ةضخ و ةؼرؿی و امالصات الزم در کالس
درس (ةا ىكارکث ُيۀ داٌكسّیان) ،ةَ مّرت یک ةـحَ انکحؼوٌیکی در فضای ىسازی
ةَ اقحؼاك گػاقحَ قغ .کـب ىِارتُای ىحٍّع اؿحفاده از ٌؼمافؽارُای رایاٌَای در
ظّل ازؼای پؼوژه و جّنیغ ىضحّا در فضای انکحؼوٌیک ،ایساد فؼمث جسؼةَ ادؼةعف
جسـيی و غیؼىـحلیو پغیغهُا و رظغادُای زغؼافیایی کَ ةػضاً ةـیار زىان ةَؼ(ىاٌٍغ
زىیًؿاظث وركَای) و یا ىاٌٍغ جكکیم کّهُا ،غیؼ كاةم ةازؿازی ىیةاقٍغ ،یا ىكاُغه
و ةؼرؿی پغیغهُای ىعاظؼهآىیؽ ظتیػی ىاٌٍغ چگٌّگی فػانیث یک آجكفكانٌ ،ضّهی
ةؼظّرد یک قِاب ؿٍگ یا نؼزش زىیً در ٍُگام زىیً نؼزه و ...ةَ کيک ٌؼمافؽارُای
قتیَؿاز ،از زيهَ ىؽایای ةَ کارگیؼی ایً روش اؿث .اقحؼاك داٌف جّنیغ قغه جّؿط
داٌكسّیان در كانب پؼوژهُای غيهی کالؿی ٌیؽ ىغنی ىّفلیثآىیؽ از ىغیؼیث داٌف را
در کالس درس ةَ ٌيایف گػاقث.
نتیجهگیری
جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی درس زغؼافیا جأدیؼ زیادی در یادگیؼی و پیكؼفث جضنیهی
داٌكسّیان داقحَ اؿث ،ةَ ظّری کَ ىلایـَ ٌحایر اىحضاٌات ؿالُای گػقحَ ایً
ىّضّع را جأییغ ىیکٍغ .داٌكسّیان ةا جّزَ ةَ غالكَای کَ ةَ درس زغؼافیا پیغا کؼدٌغ،
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جلاضای ؿی دی ،اٌیيیكًُا وفیهوُای زغؼافیایی ىؼجتط ةا درس را داقحٍغ کَ ؿی -
دیُا جِیَ ىیقغ و در اظحیار داٌكسّیان كؼار ىیگؼفثٌ .حایر جضلیق ٌكان داد کَ
زِث جفِیو ىعانب درؿی ،جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی ةؼای ُؼ درس مّرت گیؼد و
غالوه ةؼ ىحً کحاب ،داٌكسّیان اٌیيیكً و فیهوُای زغؼافیایی را ىكاُغه کٍٍغ جا
جفِیو ىعانب درؿی ةؼای داٌكسّیان آؿانجؼ گؼدد.
در ٌحیسَ و ةؼای امالح و ةِتّد جغریؾ درس زغؼافیا ،پیكٍِاد ىیقّد:
 ةَ ىٍظّر رقغ غهو و جّنیغات ىضحّای انکحؼوٌیکی ،در جأنیف کحابُایزغؼافیایی ،ىضحّای انکحؼوٌیکی ةؼای ُؼ ىتضخ درؿی ظؼاصی گؼدد کَ غالوه
ةؼ جّضیضات ىحٍی ،جناویؼ زغؼافیایی ،اٌیيیكًُا و فیهوُای آىّزقی ىؼجتط
ةا ُيان كـيث در اظحیار داٌكسّیان و ىعاظتان كؼار گیؼد (قکم  )16کَ
ىیؽان زػاةیث و غيق ةعكی ةَ یادگیؼی را در ىیان فؼاگیؼان ةاال ىیةؼد.
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قکم  :16فیهو آىّزقی ؿاظحيان دروٌی زىیً و ىعاظؼات ظتیػی ةا ىسؼی کارجٌّی

 در ؿایؼ درسُا و رقحَُای دةیؼی ُياٌٍغ ریاضی ،فیؽیک ،قیيی ،زغؼافیا و ...کَ از ظؼیق جعحَ ُّقيٍغ جغریؾ ىیقّد ،ىیجّان ىعانب جغریؾ قغه
را فیهيتؼداری و ضتط کؼد و در اظحیار داٌكسّیان كؼار داد جا اگؼ الزم ةّد
چٍغیً ةار ىعانب جغریؾ قغه و قیّة جغریؾ را ىكاُغه کٍغ .انتحَ ضتط
جغریؾ ؿتب ىیگؼدد کَ اؿحادان ٌیؽ کیفیث جغریؾ اؿحاٌغاردی را داقحَ
ةاقٍغ.
 ةِحؼ اؿث در داٌكگاه فؼٍُگیان ٌیؽ غالوه ةؼ ىٍاةع ىکحّب ،جّنیغ ةـحَیىضحّای انکحؼوٌیک ةؼای واصغُای درؿی داٌكگاه ةَ مّرت فؼاگیؼ ىّرد
صيایث كؼار گیؼد.
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 ةؼگؽاری کارگاهُای آىّزقی و جسِیؽ پؼدیؾُای داٌكگاه فؼٍُگیان ةَاىکاٌات ىٍاؿب زِث جّؿػَ یادگیؼی انکحؼوٌیک ىّرد جأکیغ كؼار گیؼد.
 ةَ ٌظؼ ىیرؿغ جّنیغ کحابُای انکحؼوٌیکی کَ کارآیی زیادی دارٌغ ،در آیٍغهافؽایف ظّاُغ یافث و در اظحیار داٌفآىّزان و داٌكسّیان كؼار ظّاُغ گؼفث.
صحی جعحَُای ُّقيٍغی ظؼاصی و جّنیغ ظّاُغ قغ کَ ىّضّغات جغریؾ را
ةَ مّرت غیٍیجؼ و ىهيّسجؼ در کالس درس ارائَ دُغ .از ایً رو الزم اؿث
در کكّر ىا ةؼٌاىَریؽی کالٌی در وزارت آىّزش و پؼورش و وزارت غهّم،
جضلیلات و فٍاوری مّرت گیؼد جا کحابُای درؿی ةَ مّرت ىضحّای
انکحؼوٌیکی جّنیغ گؼدد و در اظحیار داٌفآىّزان و داٌكسّیان كؼار گیؼد.

-

قکم ٌ :17يٌَّ کار جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی (ىحً ،جناویؼ ،اٌیيیكً و فیهو ىؼجتط ةا درس)

بررسی تأثیر یادگیری الکترونیک بر اثربخشی تذریس و43 ...

منابع
آجكک ،ىضيغ .)1386(.ىتاٌی ٌظؼی و کارةؼدی یادگیؼی انکحؼوٌیکی .فنهٍاىَ پژوُف و
ةؼٌاىَریؽی در آىّزش غانی ،مل.134-151
اٌیيیكًُا وکهیپُای آىّزقی زغؼافیایی در ؿایثُای ىعحهف و دؿحؼس
ةػرافكان ،ماةؼه ،غهیعاٌی ،ىؼجضی ،رؿحگارپّر ،صـً .) 1393( .ةؼرؿی ادؼ آىّزش از

ظؼیق ىضحّای انکحؼوٌیکی (چٍغ رؿاٌَُای آىّزقی) ةؼ یادگیؼی درس غهّم پایَ قكو داٌف-
آىّزان دظحؼ آؿیبدیغه قٍّایی .جػهیو و جؼةیث اؿحذٍایی .ؿال  ،14قياره ،3مل.17-21
رزتػهیپّرةٍاٌی ،ؿِیال و ُيکاران .)1391( .ىغیؼیث ىغرؿَ .ىسهَ رقغ ،قياره ،4
مل.4-6
قؼیفی ،ىضيغ .)1391( .فٍآوری اظالغات و ارجتاظات در غهّم جؼةیحی .قياره .4
غهیٌژاد ،ىِؼاٌگیؽ .)1392( .روٌغ پژوُفُای صّزه یادگیؼی انکحؼوٌیکی در ایؼان ةا رویکؼد
فؼاجضهیم .فنهٍاىَ پژوُف در یادگیؼی آىّزقگاُی ،ؿال اول ،قياره ؿّم ،زىـحان،
مل.19-28
کیا ،غهیامغؼ .)1388( .آیٍغه پژوُی در ارجتاظات ،ةا جأکیغ ةؼآىّزش ىسازی .اظالع رؿاٌی
و کحاةغاری .مل.9-14
ىعتؼیان ،ىضيغ .)1392 ( .امّل و ىػیارُای جّنیغ ىضحّای انکحؼوٌیکی (ٌؼمافؽار آىّزقی)
اؿحاٌغارد ،ةؼای ىػهيان .غهّم جؼةیحی پؼدیؾ قِیغ رزایی داٌكگاه فؼٍُگیان ؿيٍان.
ىضيغٌژادُ ،يث و ةؼیياٌی ورٌغی ،زُؼا .)1397( .ادؼةعكی جّنیغات ىضحّای انکحؼوٌیکی ةؼ

فػانیثُای یاددُی و یادگیؼی ىػهيان دوره اةحغایی ىغارس دظحؼاٌَ ٌاصیَ  2قِؼ ؿاری در
ؿال  .96-97اونیً کٍفؼاٌؾ ىهی جّؿػَ پایغار در غهّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿی ایؼان.
ىضيّدی ،زػفؼ و ُيکاران .)1388( .ةؼرؿی چانفُای جّؿػَ ىغارس ُّقيٍغ در کكّر.
فنهٍاىۀ ٌّآوریُای آىّزقی ،مل.61-78
ىضيّدی ،یاؿيً .)1390(.ایً ىغرؿَ ُّقيٍغ کَ ىیگّیٍغیػٍی چَ؟ رقغ ىغیؼیث
ىغرؿَ ،مل.3-7
ٌؼمافؽار ActivInspire
یغانهِی ،غؽت اهلل ،پاقا ،رضا ،صـیًزاده ،اصيغ .)1393(.ةؼرؿی جأدیؼ ةکارگیؼی ىضحّای
انکحؼوٌیکی ةؼ یادگیؼی درس غهّم جسؼةی داٌفآىّزان پایَ ؿّم اةحغائی قِؼؿحان آىم .اونیً
کٍفؼاٌؾ ىهی جّؿػَ پایغار در غهّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿی ،ىعانػات ازحياغی و فؼٍُگی ،جِؼان:
ٌكؼىّؿـَ آىّزش غانی ىِؼ اروٌغ ،ىؼکؽ راُکارُای دؿحیاةی ةَ جّؿػَ پایغار ،كاةم دؿحؼس
در ؿایث:

 فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی34

https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01- EPSCONF01-430
_.html
Adeisna. Ayodeji.( 2013).virtual learning process environment : a
BPM- based learning process management architecture. A Thesis for
the Degree of Doctor of Philosophy. Dublin City University. School
of Electronic Engineering.
Henley Blair F. (2009). Developing eLearning: A Case Study of
Tennessee High School, A dissertation presented to the faculty of the
Department of Educational Leadership and Policy. Analysis East
Tennessee State University for the degree Doctor.
Hussein, H.B (2012). Assessing Elearning Teaching Quality of
Faculty Members in Teachers’ College at King Saud University:
Students Perspectives .3rd. International Conference on New
Horizons in Education. Volume 55, 5 October 2012, Pages 945–95.
Simpson, Cheryl M. (2009). Distance Education at a U.S. Public,
Land Grant Institution: A Case Study of Faculty Reward for Junior
Faculty Who Teach Via Distance. A dissertation for the degree of
Doctor of Philosophy.The University of Michigan.
Tennyson, J. (2010). A study of student satisfaction in a blended elearning system environment. Robert D. b, Tzyh-Lih Hsiac
Computers & Education. 55 :155–164.
Lu, L. (2014). Digital Native Preservice Teachers: Growing Up
with Technology, NotGrowing Up Learning with Technology. Paper
to be presented at the Association forEducational Communications
and Technology. (AECT) annual conference, Jacksonville, FL.
Journal of Computer-Based Instruction, 16 (1), 1-10.
https://fa.wikaipedia.com.
https://pafcoerp.com.

