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چکیده
ركش جغریؾ ىؿهو در یادگیؼی داٌفآىّزاف ٌلف ىضّری ایفا ىیکٍغ .در زؼیاف جفِیو درس،
ایغقُا ك ٌتّغ ىؿهو در ةَکارگیؼی صغاكم اىکاٌات ىّزّد در راؿحای کیفیثةعكی ةَ آىّزش
صائؽ اُيیث اؿث .جضلیق صاضؼ ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی جأدیؼ اؿحفادق از جنّیؼ ك ةَ چانف کكیغف
صافؼۀ جنّیؼی داٌفآىّزاف در آىّزش زغؼافیا اٌساـ قغق اؿث .ركش پژكُف ىتحٍی ةؼ
جّمیف ٌحیسَ ؾيهکؼد جسؼةی ىیةاقغ .زاىؿَ آىاری از ةیً داٌفآىّزاف پایۀ دُو جسؼةی
دةیؼؿحافُای اؿحؿغادُای ٌاب مانضیً ك قاُغ ظاجو االٌتیاء قِؼؿحاف آةاداف ةّدق اؿث ،کَ
از ىسيّع ٌ 200فؼٌ 128 ،فؼ از آفُا ةَظّر جنادفی ك ةا اؿحفادق از ركش ىّرگاف اٌحعاب
قغقاٌغ ك ةَ ؾٍّاف ٌيٌّۀ آىاری ىّرد جضلیق كؼار گؼفحٍغ .در کالسُای ىّرد ٌؼؼ ك ازؼای
ركش چانف صافؼۀ جنّیؼی ،ىیؽاف افؽایف ؾالكۀ داٌفآىّزاف ٌـتث ةَ درس زغؼافیا ىّرد
ؿٍسف كؼار گؼفث کَ ىضّریث آف ةا اةؼاز ؾالكۀ آفُا ةَ ایً درس در ىلایـَ ةا درسُای
اٌحعاب قغق در ایً جضلیق اؿثٌ .حایر ٌكاف داد کَ اؿحفادق از ایً ركش در آىّزش ،ؾالكَ ك
زػب داٌفآىّزاف ٌـتث ةَ درس زغؼافیا را افؽایف ىیدُغ.
واژگان کلیدی :زغؼافیا ،صافؼَ جنّیؼی ،ؾکؾ ،ؾالكَ ،داٌف آىّز

 - 1کارقٍاس ارقغ ىعاظؼات ىضیعی داٌكگاق جِؼاف
 - 2کارقٍاس ارقغ ىعاظؼات ىضیعی داٌكگاق جِؼاف
 - 3کارقٍاؿی ىعانؿات ازحياؾی داٌكگاق فؼٍُگیاف اُّاز
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مقدمه
جغریؾ ةَ ؾٍّاف یکی از قغمُای ادؼگػار ُيّارق ةـحؼ ىِيی ةؼای ةؼكز ك ػِّر
ظالكیث صؼفَای ك فؼدی ىؿهياف ،دةیؼاف ك ىغرؿاف ؾالكَىٍغ ك ةا اٌگیؽق ةّدق اؿث.
ةیجؼدیغ ،ظالكیث در جغریؾ ةّیژق در قؼایعی کَ اىکاٌات ك اةؽارُای ىٍاؿب آىّزقی
در دؿحؼس ٌیـث ك ىؿهياف در اٌساـ جکانیف صؼفَای ظّد ةا ىضغكدیثُایی در ىٍاةؽ
ىّرد ٌیاز ،دؿث ةَ گؼیتافاٌغ ،ىیجّاٌغ ةَ ىٍؽنۀ یک پیكؼاف ةـیار ادؼگػار در ٌیم ةَ
اُغاؼ آىّزقی ك یادگیؼی ؾيم ٌيایغ (ؾؽیؽی ،ةهٍغُيحاف ،ؿاؾغی  .)2:1398ىؿهو ةَ
ؾٍّاف ایسادکٍٍػغقی قػؼایط ك جػـِیمکٍٍػغقی یػادگیؼی داٌفآىّزاف ،ىیجّاٌغ از
ظؼیق ٌّگؼایی ،اٌؿعاؼپػیؼی ،ؾغـ ازتارداٌفآىػّزاف ةػَ صفػغ ك اٌتاقث ذٍُی،
قّخظتؿی ،پؼُیؽ از راُتؼدُا ك ركشُای كانتی آىّزش ،ةَ زىیٍَؿازی ةؼای اةؼاز
كزّد قاگؼداف ك افؽایف اؾحياد ةَ ٌفؾ در آٌاف ،جضؼیک صؾ کٍسکاكی فؼاگیؼاف ك
ةاالظؼق جّأ ـ ؿاظحً آىّزش ةا پژكُف ةَ آىّزش ظالؽ ك پؼكرش ظالكیث در کّدکاف
ك ٌّزّاٌاف ةپؼدازد (چؼاغچكو .)7:1386 ،اىؼكزق ركشُای جغریؾ ةَکهی جغییؼ
کؼدقاٌغ ك ىؿهياف ىیداٌٍغ کَ ٌيیجّاٌٍغ ىاٌٍغ گػقحَ آىّزش دٍُغ؛ زیؼا یادگیؼی
اىؼی دركٌی اؿث ك ةَ زای زكر ك ازتار ةایغ در داٌفآىّزاف ؾالكَ ك اٌگیؽق ةؼای
یادگؼفحً را ایساد کؼد .آىّزش ك پؼكرش ةایغ ُيۀ زّاٌب زٌغگی آدىی را در ةؼگیؼد ك
در زِاٌی کَ فٍاكری در آف قحاةاف جغییؼ ىیکٍغ ك داٌف ةَ مّرت ركزافؽكف جّنیغ
ىیقّد ،ةحّاٌغ ةیف از ىسيّؾَای ظاص از اظالؾات را جؿهیو دُغ ك ةَ ةـط قکّفایی
كاةهیثُای آدىی ةپؼدازد (ىیکائیهی ك ىؿحيغی .)10 :1395،ةؼای رؿیغف ةَ جؿهیو
ىٍاؿب ك ادؼگػار ةایغ قؼایط ركصی ،زـيی ك ازحياؾی فؼاگیؼ را در ٌؼؼ گؼفث ك در
زِاف اىؼكزی ٌيیجّاف ةَ ركشُای كغیيی اٌحؼار یادگیؼی ةهٍغىغت را از داٌفآىّز
داقث .زیؼا آىّزش فلط اٌحلاؿ دادف اظالؾات ةَ داٌفآىّزاف در یک فؼآیٍغ ٌیـث ،اگؼ
ایًگٌَّ ةّد اصحياالً اىکافپػیؼ ةّد کَ ةِحؼیً ؿعٍؼاٌاف زِاف را پیغا کؼد ك ٌّارُای
كیغیّئی از درسقاف جِیَ ٌيّد ك در اظحیار داٌفآىّزاف كؼارداد .ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ
کحابُای درؿی ةَگٌَّای ٌگارش یافحَاٌغ کَ جٍِا اٌتُّی از اظالؾات را ةَ
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داٌفآىّزاف ىٍحلم ىیکٍٍغ ك ىؿهياف در فؼآیٍغ ازؼا اغهب ةا اؿحفادق از قیّقُای
ؿٍحی ،فؼمث ُؼگٌَّ اٌغیكیغف ك ظالكیث را از داٌفآىّزاف ىیگیؼٌغ .قایغ فلؼ فکؼی
داٌفآىّزاف را ةحّاف ٌحیسۀ صاکيیث ركشُای ؿٍحی جغریؾ داٌـث .ةٍاةؼایً چّف
ركشُای ؿٍحی ٌحّاٌـحٍغ جأىیًکٍٍغة اُغاؼ آىّزقی ةاقٍغ ،اؿحفادق از قیّقُای
زغیغ جغریؾ ضؼكری ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ (صـٍی زؿفؼی ك ُيکاراف.)158 :1395 ،
آىّزش یک جالش آگاُاٌَ ك ةؼٌاىَریؽیقغق اؿث کَ ةؼای ایساد جغییؼ در فکؼ ،ؾيم ك
ةیٍف مّرت ىیگیؼد .یادگیؼی ك آىّزش دك زٍتَ در ُوجٍیغقای ُـحٍغ کَ راةعَ
ىـحلیيی ةا ُو دارٌغ .ةا ٌّع ك کیفیث آىّزش ىیجّاف کیفیث یادگیؼی را جؿییً کؼد ك
ةا ارجلاء در انگّی یادگیؼی ىیجّاف کیفیث یادگیؼی را ةاال ةؼد ( Zakirman et

 .)al,2019: 4ةَ دنیم جغییؼ ك ارجلای جکٍّنّژیٌ ،يیجّاف ركشُای جغریؾ كغیيی را
ةَ کار ةؼد ،از ایً رك ،اؿحفادق از ركشُای زغیغ در جغریؾ ةَ ىؿٍای ارجلای ؿعش
جفکؼ داٌف آىّزاف ُيؼاق ةا ؿعش جکٍّنّژی ىّزّد در زاىؿَ اؿث ك ایً ركشُا،
اؿحؼاجژیُای کارآىغ یادگیؼی ك ىغیؼیث ىؤدؼ کالس ىیةاقٍغ ( & Eady

 .)Locyer,2013: 20یکی از ىِوجؼیً راقُای ایساد قّؽ یادگیؼی در داٌفآىّزاف،
كزّد ك اىکاف اؿحفادق از اىکاٌات آىّزقی اؿث .اؿحفادق از اىکاٌات آىّزقی ىعانب
درؿی را ةؼای داٌفآىّزاف ىهيّسجؼ ك زػابجؼ ىیکٍغ؛ اىا كاكؿیث آف اؿث کَ در
ةـیاری از ىغارس ٌيیجّاف اىکاٌات آىّزش کافی را اٌحؼار داقث .یافحً ك جِیۀ كؿایم
آىّزقی در اکذؼ ىّاكؽ ةا ىكکم ىّازَ ىیقّد .یکی از كؿایم آىّزقی کَ ىیجّاٌغ
ةَراصحی جّؿط ىؿهو جِیَ قّد ،جنّیؼ اؿث .چاپٌ ،يایف ك جّضیش در ىّرد جناكیؼ
آؿاف ك کوُؽیٍَ اؿث .اؿحفادق از جسِیؽات ىٍاؿب ةؼای پّقف ىّضّؾات ىؼةّط ةَ
درس زغؼافیا ك ىكارکث فؿاؿ داٌفآىّزاف ةاؾخ افؽایف کارآیی ىؿهياف در جغریؾ
ظّاُغ قغ .جهفیق ایً ىّارد ةا یکغیگؼ فؼمث ىٍاؿتی ةؼای آىّزش ىؤدؼجؼ زغؼافیا در
اظحیار ىؿهياف كؼار ىیدُغ ،اؿحفادق از صؾ ةنؼی اُيیث كیژقای دارد ك یادگیؼی را
افؽایف ىیدُغ ( .)Kocalar & Demirkaya,2017:344زغؼافیا ؾهيی اؿث کَ
ىِوجؼیً آزىایكگاق آف ىضیط ك یکی از ةِحؼیً كؿایم ؿٍسف در آف ىكاُغق اؿث .ةَ
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دنیم ىضغكدیثُای ىّزّد در ةـیاری ىّارد ٌيیجّاف ةؼای آىّزش زغؼافیا،
داٌفآىّزاف را ةَ ىضیط ظارج از ىغرؿَ ةؼد ،در چٍیً قؼایعی اؿاس کیفیث آىّزش
ةَ ىِارت ك ایغقپؼدازی ىؿهو ىحکی اؿث .یکی از زٍتَُای اؿاؿی ىّرد ٌؼؼ ُيۀ
ىؿهياف ،کیفیث آىّزش جّؿط آفُا اؿث ك یکی از ىِوجؼیً اممُای ارجلاء آىّزش
ةَصـاب ىیآیغ کَ در کكّرُای ىعحهف اكغاىات گـحؼدقای ةؼای ةِتّد ىِارت
ىؿهياف مّرت ىیگیؼد ( .)UNESCO,2015: 10ىؿهياف ةا کارةؼد ؾکؾ ك جنّیؼ
ىیجّاٌٍغ كـيحی از جأدیؼ ىكاُغق در آىّزش زغؼافیا را ةَ كزّد ةیاكرٌغ ،ةٍاةؼایً یکی
از ىِوجؼیً پایَُای یادگیؼی ایساد نػت ك اٌگیؽق در داٌفآىّزاف اؿث ،ایً اىؼ ةَ
صغی ىِو اؿث کَ ىیجّاف آف را ىلغىَ یادگیؼی داٌـثٍُ .گاـ اؿحفادق از جنّیؼ یا
ؾکؾ ىؼةّط ةَ ىّضّع درس ،داٌفآىّزاف از کالس نػت ىیةؼٌغ ك جّزَ ةیكحؼی از
ظّد ٌكاف ىیدٍُغ .ایً قیّق در ىلایـَ ةا ركش جغریؾ کالىی (قفاُی) از نضاظ
ٌحیسَ جفاكت زیادی دارد ،زیؼا درركش کالىی ،فِو ،درؾ ك اٌحلاؿ ىعانب ضؿیف اؿث
اىا اؿحفادق از جنّیؼ ك جالش ةؼای افؽایف ُّش ةنؼی کارآىغجؼ اؿث ( Alenizi,2015:

 .)93در ىّرد جأدیؼ اؿحفادق از جناكیؼ در کالس درس جضلیلاجی در ؿؼاؿؼ زِاف
اٌساـقغق اؿث .كیتّك( )2009در پژكُف ظّد ةَ ةؼرؿی ادؼةعكی اؿحفادق از جناكیؼ ةؼ
یادگیؼی داٌفآىّزاف پؼداظحَ اؿث .كی در ٌحایر ةؼرؿیُای ظّد کَ ادؼ اؿحفادق از
جنّیؼ در کالس درس را ىّرد ؿٍسف كؼار ىیداد ةَ چِار یافحَ دؿث پیغا کؼد:
 - 1داٌفآىّزاف ىیجّاٌٍغ ةا جكعیل ظّد دكیقجؼ ىعانب را ةَ ظاظؼ ةـپارٌغ؛ -2
ركٌغ یادگیؼی ؿؼگؼـکٍٍغق ك زػابجؼ ىیقّ؛  -3ؾالكَ داٌفآىّزاف ةَ درس ةیكحؼ
ىیقّد؛  -4ىؿهو از جغریؾ کـمکٍٍغق دكری ىیکٍغ ( .)Wibowo,2009: 23انياف
( )2013در ةیً داٌف آىّزاف چیٍی ،ةَ پژكُف ةؼای یافحً جفاكت ادؼ اؿحفادق از
جناكیؼ در کالس پؼداظث .كی پؾ از اٌساـ آزىایف در ىّرد یادگیؼی ،ةؼای ؿٍسف
ىیؽاف جغییؼ ؾالكَ كتم ك ةؿغ از اؿحفادق از ؾکؾ ك جنّیؼ در کالس ،اكغاـ ةَ ظؼح
پؼؿكٍاىَُایی کؼدٌ .حایر ایً پؼؿفُا ادتات کؼدٌغ کَ ٌَ جٍِا ىیؽاف یادگیؼی
افؽایف را ٌكاف ىیدُغ؛ ةهکَ ىیؽاف ؾالكۀ داٌفآىّزاف ةَ کالس ةیكحؼ قغ
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( .)Elmen,2013: 4پحؼؿً زاٌـّف ( )2014ةَ ایً ٌحیسَ ىیرؿغ کَ كغرت یک
ؾکؾ ةؼای اٌحلاؿ ىفِّـ ٌَ ،جٍِا رؿاٌغف پیاـ را آؿافجؼ ىیکٍغ ةهکَ درؾ ،فِو ك
یادگیؼی را ةهٍغىغت ىیکٍغ .كی در پژكُف ظّد ٌكاف داد کَ اؿحفادق از جناكیؼ
ىٍاؿب در زىیٍۀ داٌف زغؼافیا كؿؿث ایً ؾهو را افؽایف ىیدُغ ( Petersen

 .)Jesen,2018: 8فّرٌؼ ك ىاریٍؾ ( )2015ةَ جتییً اؿحفادق از ؾکؾ ك جنّیؼ ىٍعتق
ةا ىّضّع در کالس پؼداظحٍغ ك ٌكاف دادٌغ ایً اىؼ در ةِحؼ قغف زّ کالس ةـیار ىؤدؼ
اؿثُ ،يچٍیً اؿحفادق از ایً ركش در ریاضیات را ٌیؽ جّمیَ ىیکٍٍغ .آٌِا ةیاف
ىیکٍٍغ ایً قیّق ،ارجتاط ةیً ریاضیات اٌحؽاؾی ك دٌیای كاكؿی ایساد ىیکٍغ ( Furner

 .)& Marinas,2015: 146ؿّرف ؿیٍگ ك ُيکاراٌف (ُ ) 2017غؼ از جضلیق ظّد را
ةؼرؿی اؿحفادق از جنّیؼ در آىّزش ٌّقحاری درس زةاف اٌگهیـی كؼاردادٌغ .یافحَُای
آٌاف صاکی از آف اؿث کَ داٌفآىّزاف ةا اؿحفادق از ؾکؾ ك جنّیؼٌّ ،قحار اٌگهیـی را
ةِحؼ یاد ىیگیؼٌغُ ،يچٍیً ٌحیسَ ایً جضلیق ادتات کؼد اؿحفادق ىٍؼو از جناكیؼ ك
ؾکؾُا ةاؾخ افؽایف اٌگیؽق ك ؾالكَ ةَ کالس در داٌفآىّزاف ىیقّد ( Swaran singh

 .)et al,2017: 74جاریاکا ( )2017ةَ ةؼرؿی اؿحفادق از جنّیؼةؼداری ك ؾکؾ در کالس
درس ةا ىكارکث داٌفآىّزاف پؼداظحَ اؿث .ایً جضلیق ادتات کؼد جنّیؼةؼداری
جّؿط داٌف آىّزاف ك اؿحفادق از ایً جناكیؼ در کالس ةاؾخ ایساد ؾالكَ ك اٌگیؽق ةَ
درس ك جضلیق ىیقّد .ایً ىضلق ُيچٍیً در جضلیق ظّد ةَ قیّقی اٌحلاؿ ایً
ركش درؿی ةَ داٌفآىّزاف ك ٌضّق ك کیفیث ازؼای آف پؼداظث (.)Triacca,2017: 10
جأدیؼ ىذتث اؿحفادق از جنّیؼ در جغریؾ ةؼ کـی پّقیغق ٌیـث ك جضلیلات ىعحهف
ایً اىؼ را ةَ ادتات ىیرؿاٌٍغ .اؿحفادق از ؾکؾ در درس زغؼافیا ٌیؽ ىاٌٍغ ؿایؼ درسُا
ؾالكَ ،یادگیؼی ك نػت از کالس جّؿط داٌفآىّز را ةاال ىیةؼد ،اىا اؿحفادق یکٍّاظث از
ؾکؾُا ك جکؼار یکـاف قیّق جغریؾ ىیجّاٌغ ةَ ایً ایساد ؾالكَ ك اٌگیؽق نعيَ كارد
کٍغ .ایً ىّضّع ،ایغقُا ك قیّقُای ىعحهف ةازی ةا جناكیؼ ك جضؼیک داٌفآىّزاف ةَ
فکؼکؼدف در ىّرد ؾکؾُا را گّقؽد ىیکٍغ .اززيهَی ایً ىّارد ىیجّاف از چانف
صافؼَ جنّیؼی ٌاـ ةؼد .در ایً ركش ىؿهو ةا زاةَزا کؼدف ،قيارقگػاری ك صػؼ
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ؾکؾ از ركی جعحَ کالس ك دؾّت از داٌفآىّزاف ةؼای اؿحفادق از صافؼۀ جنّیؼی ظّد
ةَ جغریؾ ىی پؼدازد .ایً اىؼ ىیجّاٌغ یکی از ىِارتُای زغیغ جغریؾ زػاب ةؼای
درس زغؼافیا ىضـّب قّد.
مبانی نظری
جناكیؼ ٌلف ةـحَ ةؼ ةٍاُای جاریعی ،غارُای چٍغ ُؽارؿانَ ك اقیاء ؾحیلَ ٌكاف
ىیدٍُغ کَ اؿحفادق از جناكیؼ ةؼای اٌحلاؿ ىفِّـ كغىحی ةَ اٌغازق جاریط ةكؼ دارد .ةا
جفکؼ در ىّرد یک جنّیؼ ىیجّاف اٌغیكَ ذٍُی ةَكزّد آكرٌغق-ی آف را قٍاظث .جنّیؼ
ك جفکؼ در ىّرد آف ،اٌحلاؿ ىفاُیو در آىّزش زغؼافیا را آؿافجؼ ىیکٍغ .ةَ چانف
کكیغف داٌفآىّزاف ك جضؼیک صافؼَ آفُا ةَ کيک جنّیؼ نػت از کالس را ارجلاء
ىیدُغ .در اداىَ ةَ چٍغ ٌکحَ در ایً ىّرد اقارق ىیقّد:
اهمیت روانی استفاده از تصویر

ٌيایف ؾکؾ در کالس زغؼافیا ذًُ داٌفآىّز را از زِات ىعحهف درگیؼ ىیکٍغ ك از
ظيّدگی ك ةی صانی کالس ىیکاُغ .از جناكیؼ ىیجّاف ةؼای اُغاؼ زیادی در جغریؾ،
ةعنّص ةؼای اُغاؼ ؾاظفی اؿحفادق کؼد .ةَ ؾٍّاف ىذاؿ ةؼای كاضش کؼدف ىضحّای
درس ك قٍاظث كاکٍفُای ؾاظفی داٌفآىّزاف ،آقکار کؼدف ركاةط ىعانب ةا
ىّضّؾات قعنی ك ازحياؾی ىؼجتط ةا ؿاظحار درس ىیجّاف اؿحفادق کؼد
(.)Kapyla,2014: 240
حافظه تصویری

صافؼَ جنّیؼی ىفِّىی اؿث کَ ةَ كغرت صافؼَ ةػؼای یػادآكردف اظالؾػات ةنػؼی ةػا
زؽئیات اظالؽ ىیقّد .صافؼَ جنّیؼی کيک ىیکٍغ جا ةحّاٌیو اظالؾات را ةػَ ؿػؼؾث
ةَ ذًُ ةـپاریو ك زىاٌی کَ ةَ آٌِا اصحیاج داریو ةا ؿؼؾث ةػاالیی ةػَ ظػاظؼ ةیػاكریو.
درؿث ىاٌٍغ نضؼَای کَ ةا دكرةػیً ؾکاؿػی یػک جنػّیؼ را دتػث ىػیکٍػیو ،صافؼػَ
جنّیؼی افؼاد ٌیؽ ةا یک فهف ،ؾکؾُای فکؼی ایساد کؼدق ك آٌِا را در ظّد ٌگػَ ىػی-

ارزیابی تأثیر استفاده از ایذۀ تذریس حافظه تصویری در7 ...

دارٌغ .ؿپؾ ىغؽ ىیجّاٌغ ایً ؾکؾُای ذظیػؼق قػغق را ةػغكف ظعػا فؼاظػّاٌی کٍػغ.
ُؼچَ یک قعل ةیكحؼ در ذًُ ظّد زؽئیات یک جنّیؼ را ةػَ ىػغت ظػّالٌیجؼی ةػَ
ظاظؼ ةـپارد از صافؼَ جنّیؼی كّیجؼی ةؼظّردار اؿث .صافؼَ جنّیؼی در ؿَ ىؼصهػَ
ؾيم ىیکٍغ :دریافث ،پؼدازش ك ةَ یادآكری.
حافظه تصویری در مرحله دریافت

در ایً ىؼصهَ ذًُ قعل جناكیؼ را ةَ قکم كعؿات یک پازؿ دریافث کؼدق ك ةػَ ظػّد
راق ىیدُغ .رٌگُا ،اةؿاد ،ةؼزـحگیُا ك ىفاُیو ىحيایؽ ةیكحؼیً جأدیؼ را در ایً ىؼصهػَ
ةؼزای ىیگػارٌغ .رٌگی دیغف جناكیؼ یا صحی رٌگ ةعكیغف ىسػازی ةػَ آٌِػا ،ىّزػب
جلّیث كّای صافؼَ در ةَ ظاظؼ ؿپؼدف آٌِا ىیقّد .ةَ ُيیً دنیم اؿث کَ ؾکػؾُػا
را ةِحؼ از ىحّف ٌّقحَ قغق ،ةَ ظاظؼ ىیؿپاریو .اصحياالً قيا جياـ جناكیؼ کحب درؿی-
جاف را ةَ ظاظؼ داریغ ،اىا آیا ٌّقحَُا را ٌیؽ ةَ ُياف دكث ةَ یاد ىیآكریغ؟
حافظه تصویری در مرحلۀ پردازش

ىؼصهۀ پؼدازش از ُياف زىاٌی کَ جنّیؼی را ىیةیٍیو یا آف را در ذًُ جسـو ىیکٍیو،
آغاز ىیقّد .ایً ُياف فؼآیٍغی اؿث کَ ظی آف ،جکػَُػای پػازؿ کٍػار یکػغیگؼ كػؼار
گؼفحَ ك از ُو گــحَ ىیقٌّغ .در ىؼصهَی ةازیػاةی ایػً كعؿػات دكةػارق ةػَ یکػغیگؼ
ىحنم ظّاٍُغ قغ.
در ةعف پؼدازش رٌگ ُاٌ ،کات ةؼزـحَ قغق ك ىفاُیو ىحيایؽ در ذًُ اىحیاز ىی-
گیؼٌغ .ایً اىحیازُا ةَ قکم کهیغُایی ٌكاٌَگػاری قغق ،در زىاف ةازظّاٌی صافؼَ
جکَُای پازؿ را فؼاظّاٌی ىیکٍٍغ .ةَ ؾٍّاف ىذاؿ ةؼای ةَ یاد آكردف جنّیؼ یک
قعل ،ىيکً اؿث ةَ ظاظؼ ةیاكریغ کَ چكياف كی آةی ةّدق اؿث .ةا ةَ ظاظؼ آكردف
رٌگ چكياف قعل ،جياـ كعؿات کٍار ُو زيؽ قغق ك کم چِؼق را ةَ یاد ىیآكریغ.
رٌگ چكياف قعل ُياف کهیغ ٌكاٌَگػاری قغق در ایً جنّیؼ اؿث.
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حافظه تصویری در مرحلۀ یادآوری

در ایً ىؼصهَ قعل ىفِّىی را از ذًُ ظّد فؼاظّاٌی ىیکٍغُ .يافظّر کَ گفحیو
ایً جنّیؼ از جکَُای رُا قغقای در ىغؽ جكکیم قغق اؿث کَ ةا فؼاظّاٌی ك ةَ كؿیهَ-
ی ٌكاٌَ ُایی دكةارق ةَ قکم یک جنّیؼ ىٍـسو ك گاُی ٌاكل ةَ یاد آكردق ىیقٌّغ.
ىيکً اؿث قيا جنّیؼ قعل چكو آةی را ةَ ظاظؼ ةیاكریغ ،اىا ٌحّاٌیغ فؼـ ىُّای كی
را دكةارق

فؼاظّاٌی کٍیغ (20 http://ana.ir/i/452014:دی .)1398

اهمیت آموزش جغرافیا
زٌغگی ركزىؼة ىا ةا زغؼافیا درُو جٍیغق اؿثُ ،ؼ یک از ىا در یک ىکاف ىٍضنؼ ةَ فؼد
زٌغگی ىیکٍیو ك در جؿاىم ىغاكـ ةا ىضیط اظؼاؼ ُـحیو .ةؼای درؾ فؿانیثُای ظّد
در ىضیط ك انگّی زٌغگی ىٍاؿب ،ضؼكری اؿث کَ زاىؿَ اٌـاٌی ك ىضیط را ةا
جفاكتُای آف درؾ کٍیو .ایً فِو را ىیجّاف در ؿَ ؾتارت ىؿٍیدار ظالمَ کؼد :چَ
چیؽی کساؿث؟ چؼا آٌساؿث؟ ك چؼا از آف ىؼاكتث ىیکٍیو؟ داٌفآىّزاف ةا فؼمث
ةؼای کكف ایً ؿَ زٍتَ از زغؼافیا ةَ ؾٍّاف ؿَ انگّ ك رکً اؿاؿی فؼآیٍغُا ك ركاةط
ىحلاةم دركف ك ةیؼكف ىضیط فیؽیکی ك زّاىؽ اٌـاٌی را در زىیً ةؼرؿی ىیکٍٍغ ( The

 .)Ontario curriculum,2018: 12زغؼافیا داٌكی یکپارچَ از دك ىّضّع کهی ؾهو
ىضیط ك ؾهّـ ازحياؾی اؿث ،ایً اىؼ ٌلف ىِيی در گـحؼش ؿّاد ك جّؿؿَای ؾهيی
فؼاگیؼاف داردُ ،يچٍیً ایً كیژگی ؾهو زغؼافیا پحاٌـیم گـحؼدقای از فؼمثُای
یادگیؼی ةَ ؾهّىی ىیدُغ کَ راةعَ ىحلاةم ةا ُو دارٌغ ( Geography syllabus for

 .)the secondary,2015: 2آىّزش زغؼافیا ةَ صغی اُيیث دارد کَ در ةؿضی
کكّرُای پیكؼفحَ در زىیٍَ آىّزش ةؼای ایٍکَ ىؿهو ةحّاٌغ گّاُیٍاىَ جغریؾ زغؼافیا
از داٌكگاق دریافث کٍغ ةایغ دكرقی ةیًانيههی (زِاٌی) زغؼافیا را ةگػراٌغ .ایً دكرق
اةحغا در ىلعؽ اةحغایی اؾياؿقغق ةّد اىا پؾ از آف در ىلاظؽ دةیؼؿحاف ٌیؽ جؿيیو دادق
قغ ( .)Brysch,2016: 16داٌف قٍاظث ىضیط ك زغؼافیا اگؼ ةَ مّرت زػاب ،پّیا ك
کارةؼدی جغریؾ قّد ىیجّاٌغ در آیٍغق ةؼای ىضیط اٌـاٌی ك ظتیؿی فایغق زیادی
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داقحَ ةاقغ .ىِارتُای زغؼافیایی داٌفآىّزاف ،ةَراصحی ىیجّاٌغ ةؼای صم ظیف
گـحؼدقای از ىكکالت زٌغگی ركزىؼة آٌِا اؿحفادق قّد ( .)Gokce,2015: 1345اىؼكزق
زغؼافیا ك آىّزش آف از اُيیث زیادی ةؼظّردار اؿث .ؾالكق ةؼ جغریؾ زغؼافیا در
ىلاظؽ ىعحهف جضنیهی ،زغؼافیغاٌاف ؿِو ىِيی در ؿازىاٌغُی فضا ك ةؼٌاىَریؽی ك
ىغیؼیث ؿؼزىیً ایفا ىیکٍٍغ .در دٌیای اىؼكز ،کحبٌ ،كؼیات ،ؿازىافُا ك ىؤؿـات
ىحؿغدی در ارجتاط ةا ایً قاظَ از داٌف ةكؼی ةّزّد آىغق ك یا فؿانیث ىیکٍٍغ.
تصویر و آموزش جغرافیا
ةا كزّد اُيیحی کَ داٌف زغؼافیا دارد ةـیاری از ىؼدـ اظالؾات چٍغاٌی از ایً ؾهو
ٌغارٌغ ك ةا جّاٌيٍغیُا ك ٌلاط ىذتث آف آقٍا ٌیـحٍغ .درس زغؼافیا ظی ؿاؿُای اظیؼ
ىّرد جّزَ زیاد ىحعنناف جؿهیو ك جؼةیث كؼار گؼفحَ اؿث .ةَ ُؼ صاؿ اگؼ الزـ ةاقغ
کَ داٌف آىّزاف ؿّاد زغؼافیایی ظّد را جّؿؿَ ةعكٍغ ك جّاٌایی اؿحغالؿ ىکاٌی پیغا
کٍٍغ ،فؼاگیؼی آىّزش زغؼافیا ةَ قکم امّنی ةـیار ضؼكری اؿث .از زىاف جأؿیؾ
دارانفٍّف در ایؼاف ،درس زغؼافیا زؽئی جفکیکٌاپػیؼ در ةؼٌاىَُای آىّزش رؿيی
کكّر ةّدق ك ُيچٍاف ىّكؿیث ىـحضکو ظّد را صفغ کؼدق اؿث .آىّزش زغؼافیا از
گػقحَُای دكر جا کٍّف كػایف ةـیار ىحٍّؾی را ةؼ ؾِغق داقحَ اؿثٌ .گاُی ةَ
ؿؼفنمُای درس زغؼافیا در دارانفٍّف ٌكاف ىی دُغ کَ در آف ٍُگاـ قٍاؿاٌغف
ىّكؿیث ٌـتی ك ىعهق ىکافُای زغؼافیایی ك ُيچٍیً كّاٌیً ك امّؿ اكنیَی زىیً
در فضا ،اكضاع زغؼافیایی كارقُا ك کكّرُا از كػایف کحب درؿی ك ىؿهياف زغؼافیا
ةّدق اؿثٌ .گاُی ةَ ؿؼفنمُای اىؼكزیً درس زغؼافیا در کحب درؿی دكرقی
ىحّؿعَ ٌكاٌگؼ جضّؿ ىّضّؾات آىّزقی ،قیّقُای جغریؾ ك ىعانب ىٍحعب ةؼای
آىّزش زغؼافیا ةَ ٌـمُای ةؿغی اؿث .اگؼ دیؼكز قٍاؿایی کكّرُای کّچک ك ةؽرگ
در ةؼٌاىَی درؿی زایی ىِو ةؼای ظّد داقث ،اىؼكزق ىتاصذی چّف جغییؼات زیـث
ىضیعی ،امّؿ ك كّاٌیً زغؼافیایی ،زغؼافیا ك جّؿؿۀ پایغار ،ىعاظؼات ظتیؿی،
اکّجّریـو  ،زٌغگی در ىٍاظق ىعحهف زغؼافیایی زِاف اىؼكز ،زيؿیث ،ىٍاةؽ ك ....
ىعؼح ُـحٍغ کَ كركد ةؼظی از آٌِا ةَ ةؼٌاىَ درؿی زغؼافیا ٌاقی از ضؼكرت زىاٌَ،
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اصـاس ٌیاز زاىؿَ ةَ ایً ىتاصخ ،جلاضای ؿازىافُا ك ٌِادُای ازحياؾی ىؼجتط ةا
ىـائم زغؼافیایی ك ةؼٌاىَُای زِاٌی آىّزش زغؼافیاؿث (غالىی .)1 :1390 ،جلؼیتاً
ىعانب کحاب درؿی زغؼافیای پایَ دُو جعننی ك ةؼگؼفحَ از زغؼافیای ظتیؿی اؿث.
ایً کحاب ةا ىعانتی ةَ ىؿٍای كاكؿی ،زغؼافیایی ك ىتاصخ آف ةَركز ك ةؼای داٌفآىّزاف
كاةم فِو اؿث .اکٍّف کَ آىّظحً از ظؼیق جناكیؼ ،ركقی ظتیؿی ك فعؼی ةؼای
دؿثیاةی ةَ فِو ك داٌف اؿث ،ركش جغریؾ ةایغ فامهَُای ٌكاطاٌگیؽ را در ُؼ
درس دارا ةاقغ جا از ةؼكز ظـحگی در داٌفآىّزاف زهّگیؼی کٍغ (ىهکؾتاؿی ك
ُيکاراف . )1382 :پؾ ىؿهو ةایغ كؿایم کيک آىّزقی الزـ ةؼای جّضیش درس ظّد را
پیف ةیٍی کٍغ ك چگٌّگی ك ىّارد اؿحفادق از ایً كؿایم را ركقً کٍغ جا ٍُگاـ جغریؾ
ةَ ىّكؽ از آفُا اؿحفادق کٍغ جا ةؼای داٌفآىّزاف ىؤدؼ ك ؿّدىٍغ كاكؽ قٌّغ ك ایغقی
اؿحفادق از جناكیؼ ىیجّاٌغ یکی از ایً كؿایم کيک آىّزقی ةاقغ .در كؼف ةیـحو،
فٍاكریُای زغیغ ةَ كیژق رؿاٌَُای غیؼ ٌّقحاری ىاٌٍغ ىّاد ك جسِیؽات دیغاری –
قٍیغاری ،قیّقُای ؿٍحی آىّزش ك یادگیؼی را ىحضّؿ ؿاظحٍغ .در چٍغ دَُ گػقحَ
ك ةا ُيَگیؼ قغف رایاٌَ ك فٍاكریُای اظالؾاجی زغیغ ،چٍغ رؿاٌَایُا زای ظّد را ةَ
ؾٍّاف یکی از فٍاكریُای پؼ کارةؼد در اٌّاع آىّزش ةاز کؼدقاٌغ .چٍغ رؿاٌَای ةَ ارایَ-
ی ىعانب از راق کهيات ك جناكیؼ گفحَ ىیقّد (مانضیزادق ،اؿغی .)13:1392 ،ةؼٌاىَ-
ریؽاف آىّزقی در کكّرُای جّؿؿَیافحَ در اکذؼ ىّاكؽ ظّاؿحار افؽایف ؿّاد ةنؼی در
افؼاد زاىؿَ ُـحٍغ ك یکی از ىِوجؼیً راقُای ارجلاء ایً ؿّاد اؿحفادق از ؾکؾ در
جغریؾ اؿث .ؿّاد ةنؼی جّاٌایی جفـیؼ ك ىؿٍا گؼفحً از اظالؾات ارائَقغق در كانب
جنّیؼ اؿث ( .)Sieber,2012: 7ؾکؾُا ةؼای جضؼیک ظالكیث داٌفآىّزاف ةـیار ىفیغ
ُـحٍغ زیؼا ىیجّاٌٍغ ةا ىكاُغة ؾکؾ در ىضحّای درس ،ایغقُای ظّد را آزاداٌَ در
ىّرد آف ةیاف کٍٍغ یا ةٍّیـٍغ .ةا اٌساـ ایً فؿانیث ،ىؿهو ىیجّاٌغ ةؼ اؿاس جناكیؼ ك
ةیاف ایغقُا درس را ةِحؼ پیف ةتؼد ( .)Handayani,2016: 325جٍّع جغریؾ زغؼافیا
ةا اؿحفادق از ؾکؾ کیفیث آىّزش را ةاال ىیةؼد .کٍارقگیؼی از کيیّث ك جأکیغ ىؿهو ةؼ
کیفیث آىّزش ةاؾخ ىیقّد داٌف آىّزاف ةیكحؼ زػب درس قٌّغ ك ایً ظؼیق درگیؼ
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قغف داٌفآىّزاف در ةضخ ك فؿانیث در ىّضّؾات ،ارجلای ؿعش یادگیؼی ك جـهط ةؼ
درس را ُيؼاق دارد (.)Paolini,2015: 22
روش تحقیق
ىتٍای ایً پژكُف ،یافحً ىیؽاف جأدیؼ ایغة اؿحفادق از جناكیؼ ك صافؼَ جنّیؼی در
ارجلای ؾالكَ ةَ زغؼافیا ىیةاقغ .ایً ایغق ةَ ظّر ىعحنؼ ةغیً گٌَّ ازؼا قغ :در اةحغا
ىؿهو دك یا ؿَ ؾکؾ چاپقغق را ةؼ ركی جعحَ کالس ىی چـتاٌغ .ةَ ؾٍّاف ىذاؿ در
درس جٍّع زیـثةّـُا ،ؿَ ؾکؾ از زیـثةّـُای ىعحهف اٌحعاب قغ .ؿپؾ ةاال یا
در گّقَ ُؼکغاـ از ؾکؾُا ركی جعحَ قيارقای ىیٌّیـغ ( )3 ،2 ،1ك ةَ داٌفآىّزاف
جأکیغ ىیکٍغ ةَ ىغت یک دكیلَ (یا ُؼ زىاف کَ الزـ ةاقغ) ةَ ؾکؾُا ةا دكث ٌگاق
کٍٍغ ،ةؿغ از اجياـ ككث جؿییًقغق ،ىؿهو ؾکؾُا را از ركی جعحَ ةؼ ىیدارد ك در اداىَ
درس ،زغكنی1ركی جعحَ رؿو کؼدق ك ىّارد جؿییًقغق را ىعاةق ةا ُغؼ درس در
زغكؿ ىیٌّیـغ .در ایً زغكؿ از قيارقُای ؾکؾُا اؿحفادق ىیکٍغ .ىؿهو رك ةَ
داٌفآىّزاف ىیکٍغ ك جکجک ؿؤاؿُا را از داٌفآىّزاف ىیپؼؿغ ،ةغیًمّرت کَ ةا
جّزَ ةَ ازؽای جنّیؼ کَ قيارقُای آفُا ىكعلقغق ك زؽئیات ؾکؾ در صافؼَ
آفُا ىاٌغق صغس ةؽٌٍغ ك زّاب ؿؤاؿُا را ةَ جؼجیب ةغٍُغ .ةغیًمّرت کَ ؾکؾ
قيارق ( )1ازنضاظ پّقف گیاُی ،دىاٌ ،يٌَّای از زاٌّراف ك ...را صغس ةؽٌٍغ ایً ؾيم
ةؼای ُيَ ؾکؾُا ازؼا قغ.
زغكؿ قيارق ٌ :1يٌَّای از زغكؿ ةَکاررفحَ در ایً ایغق جغریؾ ةؼای جٍّع زیـثةّـُا
ؿؤاؿ

جنّیؼ 1

جنّیؼ 2

جنّیؼ 3

دىا

ُيیكَ گؼـ

کو ك زیاد ىیقّد

دىای پاییً

آب ك ُّا

گؼـ ك ىؼظّب

ةیاةاٌی ك ٌیيَ

ؿؼد ك ظكک

ةیاةاٌی

 - 1ؿؿی قّد ةؼای ٌّقحً ةؼ ركی جعحَ ك کكیغف زغكؿ یکی از داٌف آىّزاف کار را ةَ ؾِغق گیؼد.
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اظحالؼ دىای زىـحاف ك

ٌاچیؽ

زیاد

ىضـّس

جاةـحاف
پّقف گیاُی

زٍگهی اٌتّق

ظار ك ظاقاؾ

ظؽق ك گهـٍگ

ٌيٌَّای از زاٌّراف

ىیيّفُا

قحؼ

ظؼس كعتی

جنّیؼ قيارق  :1ىؿهو ةا جسؼةَ در صاؿ ازؼای ایغة جنّیؼ ك صافؼَ جنّیؼی در کالس ةا
ىّضّع جٍّع زیـثةّـُا

ةؼای ؿٍسف ىیؽاف جأدیؼگػاری ایً ایغة آىّزقی ةا اؿحفادق از ٌيٌَّگیؼی جنادفی
زاىؿۀ آىاری ىحكکم از  128داٌفآىّز جؿییً قغ .در ایً زىیٍَ از دك ىلیاس
ٌؼؼؿٍسی ؾالكَ ك جغییؼ ٌيؼقُا اؿحفادق گؼدیغ .ةؼای ىلایـَ از اىحضاف کالؿی ةیً
کالسُایی کَ در آفُا ایً ایغق ازؼا ٌكغق ك کالسُایی کَ از ایً ركش جغریؾ
اؿحفادق قغقٌ ،يؼات آفُا ىّرد ؿٍسف كؼار گؼفحٍغ .ةؼای آٌکَ ىحغیؼُای اىکاٌات
آىّزقی ك  ...جأدیؼ کيحؼی در ٌحیسَ جضلیق داقحَ ةاقٍغٌ ،يٌَُّا از دك ىغرؿَ ُوجؼاز
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اٌحعاب قغٌغ .ةؼای ؿٍسف ىیؽاف ؾالكَ از ٌؼؼؿٍسی ةیً داٌفآىّزاف اؿحفادق قغ
ةغیًمّرت کَ یک زهـَ كتم از ازؼای ایً ایغق در ىّرد  4درس زغؼافیا،
زیـثقٍاؿی ،ادةیات ك قیيی در پایۀ دُو ٌؼؼؿٍسی مّرت گؼفث ،ؿپؾ یک زهـَ
ةؿغ از ازؼای ایً ركش جغریؾ ٌؼؼؿٍسی ةیً داٌفآىّزاف جکؼار قغ.
بحث و تحلیل یافتهها
پژكُف ظی دك ىؼصهَ ك از ظؼیق زيؽآكری ٌؼؼات داٌفآىّزاف ىّرد ةؼرؿی
كؼارگؼفث؛ ةغیًمّرت کَ كتم از ایٍکَ ركش ؾکؾ ك صافؼَ جنّیؼی ازؼا قّد ،ةَ
مّرت اٌفؼادی ك ركی یک ةؼگ کاغػ ،ةیً  4درس زغؼافیا ،زیـثقٍاؿی ،ادةیات ك
دیٍی ٌؼؼؿٍسی قغ .ةغیًمّرت کَ ةیً ایً  4درس ةیكحؼ ةَ کغاـیک ؾالكَىٍغ
ُـحیغ؟ فلط یک درس را اٌحعاب کٍیغ .در اكنیً ٌؼؼؿٍسی ،فؼاكاٌی افؼاد در ىّرد
درسُای ىّرد ؾالكَ ةغیًمّرت ةّد :زغؼافیا ( )33ادةیات ( )35زیـثقٍاؿی ()38
قیيی ( )22کَ جفاكت زیادی ةیً دركس ىكاُغق ٌكغ.

ٌيّدارقيارق ٌ :1ؼؼؿٍسی ىیؽاف ؾالكَ كتم از ازؼای ركش ؾکؾ ك
صافؼَ جنّیؼی در درس زغؼافیا
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در ٌؼؼؿٍسی دكـ ،فؼاكاٌی داٌفآىّزاف پاؿطدٍُغق در ىّرد اكنّیث ؾالكَ ظّد در
ةیً درسُای ىكعلقغق ةغیًمّرت ةّد :زغؼافیا ( )39ادةیات ( )34زیـثقٍاؿی
( )35قیيی (.)20

ٌيّدارقيارق ٌ :2ؼؼؿٍسی ىیؽاف ؾالكَ یک ُفحَ ةؿغ از ازؼای ركش ؾکؾ ك
صافؼَ جنّیؼی در درس زغؼافیا

ةؼرؿیُ-ا ٌكاف داد کَ كتم از اٌساـ پژكُف  25/78درمغ ةَ زغؼافیا27/34 ،
درمغ ةَ درس ادةیات 29/68 ،درمغ ةَ درس زیـث قٍاؿی ك  17/18درمغ ٌیؽ ةَ
درس قیيی ؾالكيٍغ ةّدقاٌغ .اىا پؾ از اٌساـ پژكُف ك ٌؼؼؿٍسی دكةارق30/46 ،
درمغ ةَ درس زغؼافیا 26/56 ،درمغ ةَ درس ادةیات 27/34 ،درمغ ةَ درس زیـث-
قٍاؿی ك  15/62درمغ ٌیؽ ةَ درس قیيی ؾالكيٍغ قغقاٌغ .آىار جؿغاد داٌفآىّزاف
جفاكت ىؿٍیداری در جغییؼ ؾالكَ را ٌكاف ىیدُغ ُؼچٍغ ایً جفاكت ،ركو زیادی را
ٌكاف ٌيیدُغ اىا داةث ىیکٍغ اؿحفادق از قیّقُای زػاب جنّیؼی در آىّزش زغؼافیا
در ایساد ؾالكَ در داٌفآىّزاف جأدیؼ ىیگػارد .در ایً راةعَ ٌيؼات اىحضاٌی ةیً
کالسُایی کَ ایً ركش در آفُا ازؼا قغ ك در کالسُایی کَ از ركش جّضیش ك
ؿعٍؼاٌی ىؿهو اؿحفادق قغق جفاكت زیادی ٌكاف ٌيیدُغ ك فلط در کالسُایی کَ در
آفُا ایً ركش ازؼا قغ ٌ 9فؼ ةیكحؼ از کالسُایی کَ ةا ركش ؿٍحی آىّزش دیغٌغ،
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پاؿطگّیی ةَ ؿؤاؿُای ىّرد ٌؼؼ اىحضاٌی را دادقاٌغ .اىا ىكاُغق ىیغاٌی در ىّرد زػب
داٌفآىّزاف ةَ کالس ك ىتاصخ زغؼافیایی ٌحیسَ ىضـّؿی را ٌكاف ىیدُغ .یؿٍی ایً
کَ ةا جّزَ ةَ اؿحفادق از جناكیؼ در درس زغؼافیا ىیؽاف ؾالكَىٍغی داٌفآىّزاف ةَ ایً
درس پیكؼفث كاةم جّزِی را ٌكاف ىیدُغ ك ایً ىّرد ىیجّاٌغ در دركس دیگؼ ك در
ىلاظؽ دیگؼ جضنیهی ىّرد جّزَ كؼار گیؼد.
نتیجهگیری
ةا جّزَ ةَ جضلیلات انياف( )2013ك فّرٌؼ ك ىاریٍؾ( )2015ك جأکیغ آٌاف ةَ ایساد
فضایی قاد ك كاةم جّزَ ةؼای داٌفآىّزاف ةا اؿحفادق از جناكیؼ در جغریؾ ،ك ایساد
ؾالكَىٍغی در ةیً آٌاف ،یافحَُای ایً پژكُف ُيعّاٌی ك كؼاةث ٌؽدیکی ةا کار ایً دك
ىضلق را ٌكاف ىیدُغ .ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَدؿث آىغق از پژكُف فّؽ ىیجّاف ٌحیسَ
گؼفث کَ یکی از قیّقُای ركافقٍاؿی ایً اؿث کَ ُؼ گاق در یادگیؼی یک اىؼ ،دك
صؾ یا ةیكحؼ ةا یکغیگؼ ُيکاری کٍٍغ ،فؼاىّقی کيحؼ اجفاؽ ظّاُغ افحاد ك ىا در
کارةؼد كؿایم کيک آىّزقی یا ةَ امعالح ؿيؿی ك ةنؼی ،صّاس ىعحهف داٌفآىّزاف
را در آف كاصغ ةَکار ىیاٌغازیو ك ایً اىؼ ،یادگیؼی آفُا را آؿاف ىیکٍغ ك آف را
افؽایف ىیدُغ .اگؼ ةعّاُیو آىّزش ىّفلی داقحَ ةاقیو ةایغ کحابُای درؿی
ىحٍاؿب ةا ٌیازُا ك اكضاع ك اصّاؿ ركز ك زاىؿَ ،ةَركز قٌّغ ،از صسو آٌِا کاؿحَ قغق ك
ةؼ ىضحّای آف ُا افؽكدق قّد جا فؼمث یادگیؼی ةیكحؼی در اظحیار داٌفآىّزاف كؼار
گیؼد .اىؼكزق ٌيیجّاف از ركش ؿعٍؼاٌی جّؿط ىؿهو ك گّش دادف داٌفآىّز ةؼای
جغریؾ کارآىغ ،اؿحفادق کؼد .ؾالكَ ،قّؽ ك اٌگیؽة داٌفآىّز جأدیؼ زیادی ةؼ یادگیؼی
دارد؛ اگؼ داٌفآىّز ةَ درس زػب ٌكّد ٌيیجّاف اٌحؼار داقث کَ یادگیؼی پایغار در
كی مّرت پػیؼد.
ایً جضلیق ُؼ چٍغ ىيکً اؿث ٌّاكنی داقحَ ةاقغ اىا ٌحایر آف ىیجّاٌٍغ ٌاقی از
ىحغیؼُای زیادی از زيهٌَّ :ع ةؼظّرد ىؿهوُای ؿایؼ درسُای ىّرد ؿٍسفٌ ،تّد
اىکاٌات جغریؾ در درسُای دیگؼ ك ...ةاقغ .ةِؼصاؿ ٌحایر پژكُف صاضؼ در درس
زغؼافیا ٌكاف داد کَ داٌف آىّزاف رغتث ك ىیم ةیكحؼی ةَ یادگیؼی ایً درس از ظّد
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ٌكاف ىیدٍُغ ك ةا ةِؼقگیؼی از ایً قیّق زغیغ (اؿحفادق از جناكیؼ)ُ ،یساف ك ؾالكَ
ةیً داٌفآىّزاف ةیكحؼ ىیقّد .زیؼا داٌفآىّزاف ؿاؿُا ةا قیّة ؿعٍؼاٌی ك گّش
دادف داٌفآىّز ؿاؿُای جضنیهی ظّد را ظی کؼدقاٌغ كکالسُای فاكغ جٍّع ،ىؿهو
ىضّر ك غیؼ پّیا ةاؾخ قغٌغ کَ داٌف آىّزاف ٌیؽ پّیایی كفؿانیث ظّد را از دؿث
ةغٍُغ .ىكاُغات ك ٌؼؼؿٍسیُای ةیً داٌف آىّزاف ك گؼایف ةِحؼ آفُا ٌـتث ةَ
درس ،اُيیث جضلیلات ةیكحؼ در ایً ىّضّؾات را ٌكاف ىیدُغُ .يچٍیً الزـ اؿث
ىؿهو ُای ظالؽ ،ىضللاف ؾؼمۀ آىّزش ك ماصبٌؼؼاف چگٌّگی ازؼای ركشُای ٌّیً
جغریؾ را ىعاةق ةا ىّضّؾات کحابُای درؿی ىغٌؼؼ كؼار دٍُغ .اؿحفادق از جناكیؼ در
کحاب ُای درؿی ك جتییً اؿحفادق از جناكیؼ ىؼجتط ةا ىّضّع جغریؾ در ؿیاؿثُای
کالف آىّزش کكّر ىیجّاٌغ ٌلف ىّدؼی را در جؿيیق یادگیؼی ك یادگیؼی ىؤدؼ ك
کارةؼدی کَ در ذًُ اٌـاف پایغار ةاقغ ،را ایفا ٌيایغ .جّزَ ةَ ایً ىّضّع ةیكحؼ در
ىلاظؽ جضنیهی پاییًجؼ از داٌكگاق ىیجّاٌغ راُکاری ةؼای زهّگیؼی از افث جضنیهی ك
ایساد ؾالكَ در داٌفآىّزاف ةؼای ؾهوآىّزی ك گـحؼش یادگیؼیُای ىؤدؼ ةاقغ.
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