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چکیذٌ
یکی از رویکؼدُای امهی در ىٌانْات ةؼٌاىَ درؿی ،آىّزش اٌحلادی ةَ داٌفآىّزان اؿث .آىّزش اٌحلادی ىیجّاٌغ
ىّزب دروٌیؿازی ةیٍف و جفکؼ اٌحلادی در داٌفآىّزان قّد و ٌیؼوُایی در زِث امالح ،جغییؼ و پیكؼفث زاىَْ
فؼاُو ؿازد .یکی از ةؼٌاىَُای درؿی کَ ىیجّاٌغ ةَ آىّزش اٌحلادی داٌفآىّزان ةپؼدازد ،درس ىٌانْات ازحياّی اؿث.
آىّزش اٌحلادی در ىٌانْات ازحياّی ىیجّاٌغ ؿّاد و ىِارتُای اٌحلادی در ىّوّّات ازحياّی را در داٌفآىّزان
جلّیث کٍغ .داٌفآىّزان ةا فؼاگیؼی ایً درس ىی جّاٌٍغ ٌـتث ةَ ىضیي ازحياّی و ًتیْی ٌگؼقی اٌحلادی و امالصی
داقحَ ةاقٍغ و ةٌّر فْال و ىـئّالٌَ در زِث امالح و ةِتّد ووْیث ىّزّد ّيم کٍٍغ .ایً ىلانَ ةَ آىّزش اٌحلادی
در ىٌانْات ازحياّی ىی پؼدازد .از ایً رو ،ةؼ اؿاس رویکؼد اٌحلادی ةَ ٌضّه جْییً اُغاف در ًؼاصی آىّزقی،
گؽیٍف و ؿازىاٌغُی ىضحّای آىّزقی ،اٌحعاب روش جغریؾ و ٌضّه ارزقیاةی در ىٌانْات ازحياّی پؼداظحَ قغه
اؿث.
ياژگان کلیذی :آىّزش اٌحلادی ،ىٌانْات ازحياّی ،ةؼٌاىَ درؿی

 -1اؿحادیار زاىَْ قٍاؿی گؼوه ّهّم ازحياّی و اٌـاٌی داٌكگاه فؼٍُگیان،کؼج ،ایؼان
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مقذمٍ ي بیان مسالٍ
جْهیو و جؼةیث ُؼ چٍغ کارکؼد اٌحلال فؼٍُگ ةَ ٌـمُای آ یٍغه را ةؼ ِّغه دارد و در زاىَْپػیؼی و فؼٍُگپػیؼی
کّدکان ٌلف اؿاؿی ةازی ىیکٍغ ،اىا ٌلف اؿاؿیجؼ آن جغییؼ ،جضّل و ةازؿازی ازحياّی و فؼٍُگی اؿث (اپم،1394،؛
ژیؼو .)1381 ،در رویکؼدُای ىضافَُکار ىِيحؼیً ٌلف ٌُام جْهیو و جؼةیث زاىَْپػیؼی کّدکان ةؼ اؿاس كّاّغ،
كّاٌیً و ٍُسارُای رؿيی اؿث .ةَ اّحلاد اىیم دورکیو ،جؼةیث ّيهی اؿث کَ ٌـم ةؽرگـال ةؼ ٌـهی کَ ٍُّز ةؼای
زٌغگی در زيِ رؿیغه و پعحَ ٌیـث اّيال ىیکٍغ و ُغف ان فْال ؿاظحً و جّؿَْ صاالت زـيی و فکؼی ةَ گٌَّا ی
کَ ىٌهّب زاىَْ ةاقغ (قکُّی1385،؛  .)23ةٍاةؼایً در رویکؼد ىضافَُکاراٌَُ ،غف ىغرؿَ و ةؼٌاىَ درؿی ّتارت
اؿث از اٌحلال ارزشُا و ٍُسارُای فؼٍُگی زاىَْ ةَ داٌفآىّزان ةَ مّرجی کَ از آٌِا اٌحُار ىیرود ارزشُا و ؿٍث-
ُای زاری زاىَْ را در ظّد دروٌی ؿازٌغ و قِؼوٌغان ظّةی ةؼای زاىَْ ةاقٍغ (ىیهؼ1386،؛ .)84
دیغگاه ىضافَُکار ةَ ٌُام جْهیو و جؼةیث از ؿّی ٌُؼیَپؼدازان اٌحلادی ىّرد ٌلغ كؼار گؼفحَ اؿث .ىغافْان رویکؼد
اٌحلادی در ىّرد جْهیو و جؼةیث ىضافَُ کار ّتارتُایی ُيچّن آىّزش صافَُ ىضّر (فؼیؼه .)1970،فْانیث کارظاٌَُا
(ةّنؽ و زٍحیؾ .)1976 ،و ىّؿـات اّحیاد آور (ایهیچ )1389،را ةَ کار ىیةؼٌغ .در رویکؼد اٌحلادی ٌُام جْهیو و جؼةیث
ةایـحی ةَ گٌَّای زـّراٌَ و مؼیش ةا ىـائم ازحياّی ةؼظّرد کٍغ .زٌغگی را ةا جيام واكْیثُای ٌاظّقایٍغش ةتیٍغ و
ارجتاًی زٌغه و پّیا ةا زاىَْ ىضهی ةؼكؼار کٍغ( .ىیهؼ1386،؛ ٌُ )97ؼیَپؼدازان اٌحلادی ةَ ًّر کهی ةَ ؿيث ٌُؼیۀ
ةازؿازی ازحياّی (در ىلاةم ٌُؼیَ ةازجّنیغ) گؼایف دارٌغ کَ ٌلف جْهیو و جؼةیث را در ایساد جضّالت ىذتث در زاىَْ
اؿاؿی جهلی ىیکٍٍغ .ایً گؼوه ًیف وؿیْی از ىؼةیان را ةا ٌضهَُای فکؼی ىحفاوت در ةؼىیگیؼد کَ غانتاً ىْحلغٌغ
ىغارس ىلهغان فؼٍُگی ؿیاؿی و ازحياّی ٌیـحٍغ ةهکَ ظّد ىیجّاٌٍغ ّاىم اؿاؿی جغییؼ ةاقٍغ ،یٍْی از ًؼیق ةؼٌاىَ -
ُای درؿی ىـانَ آفؼیً ظالق و رُایی ةعف ىیجّان ّغانث ،دىّکؼاؿی و رویکؼدُای اٌـاٌیجؼ را از ًؼیق ىضیيُای
آىّزقی ةؼ زٌغگی صاکو کؼد (كادری1388،؛.)70
پیف فؼض امهی جئّریپؼدازان اٌحلادی ةَ ةؼٌاىۀ درؿی ایً اؿث کَ ُغف آىّزش ةایغ جكّیق داٌفآىّزان ةَ
فْانیث در زِث ةِتّد اوواع زِان ةاقغ .ةَ ُيیً دنیم ىْهيان ىحْهق ةَ ایً رویکؼد جالش ىیکٍٍغ ىفاُیو اٌحؽاّی
چّن ّغانث ازادی جتْیه و َهو و ...را در رواةي ازحياّی اكحنادی و ؿیاؿی را ّیٍی کٍٍغ و آٌِا را ةؼای داٌفآىّزان
كاةم فِو و ؿؼقار از ىٍْای قعنی ؿازٌغ .ایً ٌّع ّيم و جأىم ٌحیسَ اگاُی اؿاؿی در ىّرد قؼایي ىّزّد ازحياّی
ؿیاؿی و اكحنادی و ٌیؽ ىضنّل ةاور ةَ اىکان جغییؼ زاىَْ ةَ ووْیحی اؿث کَ در آن ُيَ ىؼدم ةَ زٌغگی آزادّ ،ادالٌَ
و اٌـاٌی دؿحؼؿی داقحَ ةاقٍغ (ةهّجیً1393،؛  .)273ىِيحؼیً ؿّاالجی کَ ىیجّاٌغ در رویکؼد اٌحلادی ةَ ةؼٌاىَ درؿی
ىٌؼح ةاقغ ّتارجٍغ از -1در صال صاوؼ چَ ةایغ کؼد؟- 2چگٌَّ ایً ووْیث پیف آىغه اؿث؟ - 3در قؼایي فْهی ىٍافِ
چَ کـاٌی جأىیً ىیقّد و ىٍافِ چَ کـاٌی جاىیً ٌيیقّد؟ - 4چَ داٌف و اًالّاجی در اظحیار داریو (یا وؼوری اؿث
کَ جّنیغ کٍیو یا ةَ دؿث آوریو ) کَ ةؼ ایً ىـانَ جادیؼگػار ةاقغ؟ -5آیا ووْیث صاوؼ ُيان چیؽی اؿث کَ ىی -
ظّاُیو؟ و در ایً ةاره چَ کاری ىیجّان اٌسام داد؟ (قّرت1388 ،؛  .)325- 326ةٍاةؼایً در رویکؼد اٌحلادی ىضحّای
ةؼٌاىَ درؿی ةایغ چیؽی فؼاجؼ از زِان اؿحلؼار یافحَ ىّزّد ةاقغ جا فؼاگیؼان ةَ چیؽی ظارج از ٌُو كّاّغ و ؿاظحارُای
ىّزّد ةیاٌغیكٍغ اٌِا ةایغ اٌحلادی ٌگاه کٍٍغ و ةیاٌغیكٍغ (كادری.)36 :1388 ،
یکی از ىِيحؼیً ةؼٌاىَُای درؿی کَ ىیجّاٌغ ةَ آىّزش اٌحلادی داٌفآىّزان ةپؼدازد درس ىٌانْات ازحياّی
اؿث .ةؼٌاىَ درؿی ىٌانْات ازحياّی داٌكی ةیً رقحَای ىكحيم ةؼ ىّوّّاجی چّن جاریط ،زغؼافیا ،زاىَْقٍاؿی،
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ىؼدم قٍاؿیّ ،هّم ؿیاؿی ،اكحناد و روان قٍاؿی در دوره اةحغایی و ىحّؿٌَ اؿث (فالصیان .)1391،ةؼٌاىَ درؿی
ىٌانْات ازحياّی ُياٌٌّر کَ ارزشُا و كّاّغ زٌغگی ازحياّی را در داٌفآىّزان دروٌی ىیؿازد ةَ ُيان ىیؽان ٌیؽ
ىیجّاٌغ ةیٍف و ٌگؼقی اٌحلادی ةَ ىـائهی ازحياّی و ىضیٌی را در داٌفآىّزان دروٌی ؿازد .آىّزش اٌحلادی در
ىٌانْات ازحياّی ىیجّاٌغ ؿّاد و ىِارتُای اٌحلادگؼی و اٌحلادپػیؼی در صّزهُای ازحياّی را در داٌفآىّزان جلّیث
کٍغ .داٌفآىّزان ةا فؼاگیؼی ایً درس ىیجّاٌٍغ ٌـتث ةَ ىضیي ازحياّی و ًتیْی ٌگؼقی اٌحلادی و امالصی داقحَ
ةاقٍغ و در زِث امالح و ةِتّد ووْیث ىّزّد ّيم کٍٍغ .ةؼٌاىَ درؿی ىٌانْات ازحياّی ىیجّاٌغ فىایی ةؼای گفحگّ
فؼاُو ؿازد و در یک ىیغان گفحگّیی اؿث کَ داٌفآىّزان ىیجّاٌٍغ ٌُؼیات ظّد و دیگؼان را ىّرد ٌلغ و امالح و
ةازةیٍی كؼار دٍُغ ،در ایً فىای گفحگّیی و ٌلاداٌَ اؿث کَ داٌفآىّزان ىیجّاٌٍغ ٌگؼش اٌحلادی ةَ ووْیث ازحياّی و
ىضیٌی را فؼا ةگیؼٌغ و پیكٍِادُا و ًؼحُای ظالكاٌَای ةؼای جغییؼ و امالح ووِ ىّزّد ارائَ دٍُغ.
ةٍاةؼایً ،پّیایی ُؼ زاىَْ جا صغود زیادی ةَ وزّد قِؼوٌغاٌی اگاه و فْال ةـحگی داردُ .غف جؼةیث اٌحلادی جؼةیث
قِؼوٌغان ىحفکؼ و ٌلاد ،فْال و ىكارکثزّ کَ ةحّاٌٍغ در ؿازىاٌغُی واكْیث ازحياّی ،فؼٍُگی ،ؿیاؿی و اكحنادی
ىكارکث کٍٍغ .آىّزش ىٌانْات ازحياّی ةغون جّزَ ةَ ىـائم و ىّوّّات روزىؼه ازحياّی ٌيیجّاٌغ ادؼ ةعكی زیادی
داقحَ ةاقغ .جٍِا ةا پیٌّغ ىـائم روز ازحياّی ةا ىضحّای ةؼٌاىَ درؿی ىٌانْات ازحياّی اؿث کَ ىّوّّات ةؼای
داٌفآىّزان ىهيّس و ّیٍی ىیقٌّغ و ةغیً جؼجیب زِثگیؼی روقً و ىكارکث ىـئّالٌَای در ؿاظث واكْیث
ازحياّی ظّاٍُغ داقث .ةغیً جؼجیب ةؼٌاىَ درؿی ىٌانْات ازحياّی جٍِا ةؼٌاىَای ةؼای زاىَْپػیؼ ؿاظحً و اٌحلال
ىیؼاث فؼٍُگی ةَ ٌـمُای آیٍغه ٌیـث ةهکَ ىیجّاٌغ ةؼٌاىَای زِث ةـي و ارجلای ىیؼاث فؼٍُگی و جؼةیث کٍكگؼاٌی
فْال و ىكارکث زّ در ٌُام فؼٍُگی و ازحياّی ةاقغ .ةؼ ایً اؿاس ؿّال امهی ایً ىلانَ ایٍگٌَّ ىٌؼح ىیقّد کَ
آىّزش اٌحلادی در ىٌانْات ازحياّی چگٌَّ اٌسام ىیقّد؟ در پاؿط ةَ ایً ؿّال ةَ ًؼاصی آىّزقی اٌحلادی ،جْییً
ىضحّای اٌحلادی ،روش جغریؾ اٌحلادی و ارزقیاةی اٌحلادی در آىّزش ىٌانْات پؼداظحَ ظّاُغ قغ.
پیشیىٍ تحقیق
اغهب پژوُفُایی کَ ةا رویکؼد اٌحلادی اٌسام قغهاٌغ ،ایً رویکؼد را در ةؼرؿی ىضحّاُای ةؼٌاىَ درؿی یا قیّهُای
جغریؾ و آىّزش ةَ کار ةـحَاٌغ .در اداىَ ةَ ؿَ پژوُف کَ در ایً صّزه اٌسام قغه اؿث ،ىیپؼدازیو.
کؼیيیان و دیگؼان ( )1395در ىلانَ ىِارتُای جفکؼ اٌحلادی در کحابُای ىٌانْات ازحياّی دوره اةحغایی ةا ُغف
ارزیاةی ىِارتُای جفکؼ اٌحلادی در کحابُای ىٌانْات ازحياّی دوره اةحغایی پؼداظحَاٌغٌ .حایر آٌِا از ایً ةؼرؿی ٌكان
ىیدُغ -1 :ىِارتُای جفکؼ اٌحلادی در ؿٌّح جسؽیَ و جضهیم ،جؼکیب و ارزقیاةی و جّویش در پایَُای گٌّاگّن
جضنیهی ىحفاوت اؿث-2 .ىِارتُای جفکؼ اٌحلادی در جيام ؿٌّح جسؽیَ و جضهیم ،جؼکیب و ارزقیاةی و جّویش در جيام
کحابُای پایَُای ؿّم جا قكو پاییً جؼ از صغ اٌحُار اؿث  -3ووْیث ٌـتی ىِارتُای جفکؼ اٌحلادی در ؿٌش جّویش
در کحابُای ىٌانْات ازحياّی ةِحؼ از ؿٌّح دیگؼ اؿث و در ىسيّع ،کحابُای ىٌانْات ازحياّی دوره اةحغایی از
ایساد جّاٌایی و ىِارتُای جفکؼ اٌحلادی ىٌهّةی در قاگؼدان ةؼظّردار ٌیـث.
داوری و دیگؼان ()1398در ىلانَ آىّزش اٌحلادی در جِیَ و جغویً کحابُای درؿی زةان اٌگهیـی ٌكان دادهاٌغ کَ ةا
ةِؼهگیؼی از آ ىّزش اٌحلادی در جِیَ و جغویً کحاب ُای زغیغ زةان اٌگهیـی دوره دوم ىحّؿٌَ قاُغ ٌّّی گػار از
زؼیان غانب آىّزش زةان اٌگهیـی ةَ زؼیان اٌحلادی ایً آىّزشُا ُـحیو .ةَ ةیان دكیقجؼ در راؿحای دؿحیاةی ةَ
ُغف ىكحؼك جلّیث رقغ ازحياّی ُيؽىان ةا رقغ ىِارت زةاٌی در فؼاگیؼان در کحب زغیغ ىّوّّات و ىضحّاُایی
ةضخ ةؼاٌگیؽ و جلّیث کٍٍغه ُّقیاری فؼاگیؼان زایگؽیً ىّوّّات و ىضحّاُای ظٍذی کحب پیكیً قغه اؿث.
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قْتاٌی و ىِؼ ىضيغی ( )1379در ىلانَ پؼورش جفکؼ اٌحلادی ةا اؿحفاده از قیّة آىّزش ىـانَىضّر ةَ وؼورت و
زایگاه جفکؼ اٌحلادی و زایگؽیً کؼدن روشُا و ٌگؼشُای ّهيی ةَ زای اٌحلال و ذظیؼهؿازی صلایق ّهيی پؼداظحَاٌغ.
ٌّیـٍغگان ىلانَ پؾ از جضهیم جئّری ُای ُيـّ و صاىی رویکؼد جفکؼ اٌحلادی ةَ جسؽیَ و جضهیم ىفاُیو و جْارف جفکؼ
اٌحلادی پؼداظحَ و روش صم ىـانَ را ةا اؿحٍاد ةَ دیغگاهُای ىعحهف ماصتٍُؼان جؼةیحی روقی ىّدؼ ةؼای پؼورش جفکؼ
اٌحلادی ىْؼفی کؼدهاٌغ .ؿپؾ ٌحایر ازيانی جضلیلی کَ ٌّیـٍغگان اٌسام داده و ىؤیغ جأدیؼ روش صم ىـانَ در پؼورش
ىِارجِای جفکؼ اٌحلادی اؿث ةَ ٍّّان جأییغ و صيایث از دیغگاهُای ٌُؼی ارائَ قغه اؿث .در پایان ةؼ اؿاس جضهیم
ٌُؼی و ٌحایر جضلیق اٌسام قغه ٌحیسَگیؼی کؼده و ىّاردی ةؼای ةِتّد و امالح روشُای آىّزش پیكٍِاد قغه اؿث.
جفاوت ایً ىلانَ ةا پژوُف ُای پیكیً در ایً اؿث کَ در ایً ىلانَ جالش قغه اؿث رویکؼد اٌحلادی در کم فؼایٍغ
آىّزقی ىٌانْات ازحياّی جّویش داده قّد .یک فؼآیٍغ آىّزقی از ًؼاصی آىّزقی اغاز و ةا ارزقیاةی آىّزقی پایان
ىییاةغ.
تعییه اَذاف در طراحی آمًزشی اوتقادی در مطالعات اجتماعی
ةَ ًّر کهی ًؼاصی آىّزقی ةَ ًؼح و ةؼٌاىَای گفحَ ىیقّد کَ ىْهو ةؼای جْییً ُغفُای آىّزقی ،ؿازىاٌغُی
ىضحّای درؿی ،روش جغریؾ ،اؿحفاده از وؿایم آىّزقی و ٌضّة ارزقیاةی در کالس درس داردُ .يَ ىْهيان پیف از
ورود ةَ کالس و ازؼای جغریؾ ةؼٌاىَ و ًؼح از پیف جْییًقغة ذٍُی ةؼای اداره و ىغیؼیث یادگیؼی داٌفآىّزان در
کالس درس دارٌغ .جْییً اُغاف آىّزقی از اؿاؿیجؼیً ٍّامؼ ًؼاصی آىّزقی اؿث (ٌّروزی .)1390،در رویکؼد
اٌحلادی ةَ ًؼاصی آىّزقی در ىٌانْات ازحياّی ىِيحؼیً ُغف ةایـحی آىّزش ؿّاد و آگاُی اٌحلادی ةَ داٌفآىّزان
ةاقغ "ُغف آىّزش اٌحلادی ةایـحی جؼةیث قِؼوٌغاٌی اٌحلادی ةسای قِؼوٌغاٌی مؼفا ظّب ةاقغ"(ژیؼو1381،؛ .)714
فؼیؼه ُغف از جْهیو و جؼةیث را ةاال ةؼدن ؿٌش آگاُی اٌحلادی فؼاگیؼان ىیداٌغ جا ةحّاٌٍغ آزاداٌَ فکؼ کٍٍغ و ٌـتث ةَ ُؼ
چیؽی کَ در ىضیي ازحياّی و فؼٍُگی ظّد ىیةیٍٍغ ٌُؼ داده یا آٌِا را ىّرد اٌحلاد كؼار دٍُغ .فؼاگیؼان ةایغ در ىغارس
ّالوه ةؼ ظّاٌغن و ٌّقحً صـاب کؼدن و آىّزشُایی ٌُیؼ جاریط ،زغؼافیا و جْهیيات ازحياّی یاد ةگیؼٌغ ظّد را ةِحؼ
قٍاظحَ و ةَ ارزشُای واالی اٌـاٌی ظّد پی ةتؼٌغ و ىٍحلغاٌَ ةؼظّرد کؼده و ةغاٌٍغ آٌگٌَّ زٌغگی کٍٍغ کَ قایـحَ آن
ُـحٍغ و ةغاٌ ٍغ کَ كادرٌغ ظّد و زِان ظّد را آٌگٌَّ کَ ىیظّاٍُغ جغییؼ دٍُغ (فىهْهیزاده1397،؛  .)883در رویکؼد
اٌحلادی ةَ ًؼاصی آىّزقی در ىٌانْات ازحياّی قؼوع یک واصغ یادگیؼی ُيّاره ةا یک دغغغَ آغاز ىیقٌّغ .دغغغَای
کَ ىؼجتي ةا ىـائم ازحياّی روزىؼه داٌفآىّز و ىْهو اؿث .ىْهو در ًؼاصی آىّزقی جالش ىیکٍغ ظّد را زای داٌف -
آىّز كؼار دُغ جا از ایً ًؼیق ىـائم ىكکالت و ىضحّای زٌغگی روزىؼه آٌِا را دریاةغ و آن ىـائم را ةَ ٍّّان ىّوّّات
درؿی در کالس ىٌؼح ؿازد .ةؼٌاىَریؽی ةا دغغغَُایی آغاز ىیقّد کَ ىْهيان در گفحگُّای یادگیؼٌغگان کكف کؼده-
اٌغ .ىْهيان ؿْی ىیکٍٍغ جا ظّد را در ىّكْیث فؼٍُگی داٌفآىّزان كؼار دٍُغ جا ةَ ایً وؿیهَ ةحّاٌٍغ ىیؽان ؿّاد آٌِا،
آرزوُا و ىّوّع ىضحّای زٌغگی روزىؼه آٌِا را دریاةٍغ و ةحّاٌٍغ قؼایي قٍاظحی و ّاًفی آٌِا را ةِحؼ درك کٍٍغ (
ةهّجیً1393،؛ ً .)249ؼح ایً دغغغَُا و ىـائم در ًؼاصی آىّزقی ةایـحی ةَ گفحگّ درةاره ایً دغغغَُا و ىـائم از
ؿّی ىْهو و داٌفآىّزان ىٍسؼ قّد .ةٍاةؼایً یکی از ُغفُای آىّزقی در ُؼ زهـَ آىّزقی ةایـحی گفحگّی اٌحلادی
داٌفآىّزان درةارة یک ىـانَ و دغغغَ روزىؼه ازحياّی ةاقغ .ایً ىـانَ یا دغغغَ ىیجّاٌغ ىّوّّی ىضهی ،ىهی یا
زِاٌی ةاقغُ .غف از ًؼح ایً دغغغَُا و ىـائم ةایـحی ىٍسؼ ةَ افؽایف آگاُی و ىِارت اٌحلادی در داٌفآىّزان
ةاقغ .در ایً گفحگّی اٌحلادی ةایـحی فؼمث مضتث ةَ ُيۀ داٌفآىّزان داده قّد و ُيَ مغاُا قٍیغه قٌّغ .ىـائم
ىضهی ،ىهی و زِاٌی ُيچّن آنّدگیُای ىضیٌی ،ظكٌّث ُای ؿیاؿی و ازحياّی ،رّایث صلّق قِؼوٌغان ،ىـائم

آهَزش اًتقادی در هطالعات اجتواعی 08

ظاٌّادگی ،رواةي ةیًانيهم ،كّاٌیً ازحياّی ،جتْیه و فلؼ و اّحیاد و آؿیبُای ازحياّی ،ىتاصذی ُـحٍغ کَ ىیجّاٌٍغ
ةَ ىّوّع یک گفحگّی اٌحلادی در کالس درس جتغیم قٌّغ .داٌفآىّزان از ًؼیق ىكارکث در یک گفحگّی اٌحلادی
ىیجّاٌٍغ ةَ ةیٍكی اٌحلادی ٌـتث ةَ ایً ىّوّّات دؿث یاةٍغ .ایً ةضخُا و گفحگُّای اٌحلادی در کالس درس و
ىكارکث در گفحگّ و جْاىم ةا دوؿحان اةؼاز و ةیان ٌُؼات و قٍیغن ٌُؼات ىّافق و ىعانف ىٍسؼ ةَ ىِارت اٌحلادی در
داٌفآىّزان ظّاُغ قغ .در ٌِایث داٌفآىّز در پایان یک واصغ یادگیؼی ةایـحی ةیٍف ٌگؼش و ىِارت ىّازَ اٌحلادی ةا
یک ىـانَ ازحياّی را کـب کؼده ةاقغٍّ .امؼ دیگؼ ًؼاصی آىّزقی اٌحعاب و ؿازىاٌغُی ىضحّای آىّزقی ،روش
جغریؾ ،و ارزقیاةی اؿث کَ در اداىَ ةَ آٌِا پؼداظحَ ظّاُغ قغ.
اوتخاب ي سازماوذَی محتًای اوتقادی در مطالعات اجتماعی
اٌحعاب ىضحّا قاىم امّل و ىفاُیيی اؿث کَ ةَ داٌفآىّزان ارائَ ىیقّد جا ورود آٌان را ةَ فْانیثُای آىّزقی و
رؿیغن آٌان را ةَ ُغفُای آىّزقی اىکانپػیؼ ؿازد .ةٍاةؼایً ىضحّای آىّزقی ةایـحی ةؼ اؿاس ُغفُای آىّزقی
ؿازىان یاةٍغ .ةَ ّتارت دیگؼ رفحارُایی کَ در ُغفُای آىّزقی ذکؼ ىی قٌّغ ةایغ راٍُيای ىضحّای آىّزقی كؼار
گیؼٌغ (ٌّروزی .)1390،ةؼ ایً اؿاس اٌحعاب و ؿازىاٌغُی ىضحّای آىّزقی ةایـحی ةَ افؽایف ىِارت اٌحلادی و درگیؼی
و ىّازَ فْاالٌَ داٌفآىّزان در زِث امالح و ةِتّد واكْیثُای ازحياّی ىٍسؼ قّد .در رویکؼد اٌحلادی ىضحّاُایی
ةؼای ةؼٌاىَ درؿی اٌحعاب ىیقّد کَ ىـائم ازحياّی را ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغ و از جغییؼات ازحياّی صيایث کٍغ و
داٌفآىّزان را ةَ ىكارکث ةؼای جغییؼات جكّیق ؿازد (فحضی وازارگاه .)1388 ،ةٍاةؼایً در رویکؼد اٌحلادی اٌحعاب و
ؿازىاٌغُی ىضحّا و ىّوّّات درس ىٌانْات ازحياّی ةایـحی ىتحٍی ةؼ ىـائم و دغغغَُای ازحياّی فؼٍُگی و
ٌیازُای ّيهی و روزىؼه داٌفآىّزان مّرت پػیؼد .گؽیٍف ىضحّا و ىٌانب کحابُای درؿی ىٌانْات ازحياّی ةا
ىفاُیو و ىذالُایی ُيؼاه قٌّغ کَ ةا دغغغَُا و ىـائم روزىؼه داٌفآىّزان ُياٍُگی و پیٌّغ یاةٍغ .در ةؼظی از ىّارد
ىْهو ٌاچار اؿث کَ ىضحّای کحاب درؿی را ةؼ اؿاس ُيیً ىـائم و دغغغَُای روزىؼه و ىضهی و ىٌٍلَای
داٌفآىّزان جغییؼ دُغ یا دؿحکاری کٍغ جا ىیان ىٌانب درؿی ةا ىـائم و ٌیازُای روزىؼه داٌفآىّزان ارجتاط ةؼكؼار
قّد .در ةؼرؿی ىـائم و دغغغَُای داٌفآىّزان ةایـحی ةَ ىـائم و ىكکالت داٌفآىّزان فؼودؿث و ىضؼوم جّزَ
ةیكحؼی قّد ،ةگٌَّای کَ دغغغَُا و ىـائم آٌان در اونّیث ىفاُیو و ىضحّاُای آىّزقی كؼار گیؼد (فؼیؼه .)1970،ىْهو
ىیجّاٌغ ةا آگاُی از ىـائم روزىؼه زٌغگی داٌفآىّزان ،آٌِا را ةا ىـائم کالنجؼ ازحياّی ُيچّن چّن ظكٌّث ،اّحیاد،
ُّیث ،جتْیهٌ ،اةؼاةؼی ،فلؼ ،اؿحذيار و اؿحْيار پیٌّغ ةؽٌغ .ةغیً جؼجیب در اٌحعاب و ؿازىاٌغُی ىضحّای ىٌانْات
ازحياّی ةایـحی ىّوّّات صـاس و ة ؼوزی کَ در فىای ّيّىی زاىَْ زؼیان دارد و ةَ ٍّّان ىـائم امهی زاىَْ
كهيغاد ىیقٌّغ جّزَ قّد .اٌحُار ىیرود پیاىغ آقٍایی ةا ایً ىفاُیو و ىّوّّات ةَ ىكارکث فْاالٌَ داٌفآىّزان در
ارائَ پیكٍِادات ظالكاٌَ و فْانیث ّيهی در زِث امالح و ةِتّد ووِ ىّزّد ىٍسؼ قّد.
ةَ ىٍُّر ایساد اٌگیؽه ةؼای گفحگّ و درك ةِحؼ از ىّوّّات و ىتاصخ کالؿی ىیجّان از فیهوُاّ ،کؾُا و ٌلاقیُا و
کهیپُا و صحی از ةضخُایی کَ در فىای ىسازی و قتکَُای ازحياّی کَ ىؼجتي ةا ىـائم ىضهی و ىٌٍلَای
داٌفآىّزان اؿث یا ُؼ چیؽی کَ ةَ درك ةیكحؼ داٌفآىّزان از ىضیي ازحياّی کيک ىیکٍٍغ اؿحفاده ٌيّد .اؿحفاده
از ایً وؿایم ،اىکاٌات و َؼفیثُا ةایـحی ةَ افؽایف ىكارکث داٌفآىّزان در گفحگُّای اٌحلادی در کالس کيک کٍغ و
ىّزب ارجلای ىِارت و روصیَ اٌحلادی داٌفآىّزان قّد .پیاىغ ایً روصیَ و آگاُی اٌحلادی ةَ فْانیث ّيهی و افؽایف
ىكارکث ازحياّی داٌفآىّزان در زِث ةِتّد و امالح ووِ ٌاىٌهّب ىٍسؼ ىیقّد.
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ريشَای تذریس اوتقادی در مطالعات اجتماعی
روش جغریؾ ىسيَّّ جغاةیؼی ىٍُيی اؿث کَ ىْهو ةؼای اٌحلال ىفاُیو زغیغ و ُغایث فْانیثُا ةَ ىٍُّر
رؿیغن ةَ اُغاف آىّزقی ةا جّزَ ةَ قؼایي و اىکاٌات ىّزّد اجعاذ ىیکٍغ (ٌّروزی .)1390،در روش جغریؾُ ،يّاره
ایً ؿّال ىٌؼح ىی قّد کَ آیا ىْهو در جغریؾ ىٌانب درؿی ةایـحی فارغ از ارزش قعنی ةاقغ و ةیًؼفی ظّد را در
ارائَ ىٌانب صفٍ کٍغ؟ در پاؿط ةَ ایً ؿّال رویکؼد اٌحلادی ىْحلغ اؿث کَ ىْهو ةایـحی ةؼ اؿاس یک زِثگیؼی
ارزقی و اظال كی ةَ ًؼح ىـانَ و جغریؾ ةپؼدازد (قّرت1388،؛  .)316در رویکؼد اٌحلادی ىْهيانٌّ ،اٌغیكان جضّلؿاز
و ٌلاداٌی فْالاٌغ کَ در قکمدُی و ازؼای ةؼٌاىَ درؿی ٌلكی فْال دارٌغ (ژیؼو .)1381،ةٍاةؼایً ىیجّان گفث کَ
ىْهيان ُيچّن چؼیکُایی ُـحٍغ کَ در ازؼای ةؼٌاىَ درؿی ،آن را را ىحٍاؿب ةا ىّكْیث و قؼایٌی کَ درآان كؼار
دارٌغ دؿحکاری کؼده و جغییؼ ىیدٍُغٍُ .ؼی ژیؼو ىْحلغ اؿث ىْهيان ٌتایغ ةَ ٍّّان جکٍـیًُای دور از ىـائم روزىؼه
واكْی در کالس در ٌُؼ گؼفحَ قٌّغ .آٌِا ىیجّاٌٍغ و ةایغ ٌّاٌغیكان جضّلؿاز و ٌلادٌی فْال ةاقٍغ کَ در قکم دُی
ٍّنؼ جغریؾ در ةؼٌاىَ درؿی ٌلكی ادؼ ةعف را ایفا کٍٍغ .در ایً زىیٍَ روش جغریؾ پیكٍِادی او گفحگّی ٌلاداٌَ
اؿث (ؿتضاٌی ٌژاد1398،؛ .)8
روش جغریؾ پیكٍِادی پائّنّ فؼیؼه در ىغارس ٌیؽ گفحگّی اٌحلادی و گفحگّی صم ىـانَ دو ًؼفَ ةیً ىْهو و
قاگؼدان اؿث .در ایً روش جاکیغ ىیقّد کَ داٌفآىّزان ةَ گفث و قٍّد اٌحلادی و فکؼ کؼدن ةؼای صم ىـانَ و
زـحسّی راهُای ظالكاٌَ جضؼیک و جكّیق قٌّغ .در روش ًؼح ىـانَ ةایغ ىـائهی ًؼح قّد کَ ةا قؼایي زٌغگی
داٌفآىّزان ىٌاةلث داقحَ ةاقغ و ةَ اٌِا کيک کٍغ جا ّهم و جادیؼات ىيکً در زٌغگیقان را کكف و درك کٍٍغ و در
ظالل گفث و قٍّد ُؼ کؾ آن چیؽی را ىی آىّزد کَ ةَ آن د ر دٌیای پیؼاىٌّف ٌیاز دارد .فؼیؼه در جغریؾ اٌحلادی
ىفاُیو جازهای را در ٌُام جْهیو و جؼةیث اةغاع ىیکٍغ؛ او ةَ زای کالس درس ،صهلَ یا ىضفم فؼٍُگی ،ةَ زای ىْهو،
ُياٍُگ کٍٍغ و ةَ زای ؿعٍؼاٌی ،گفحگّ و ةَ زای داٌفآىّزان اّىای گؼوه را كؼار ىیدُغ .ایً جغییؼ ٌامُا ىّزب
ىیقّد جا کالس درس ةَ گؼوُی جتغیم قّد کَ در آن اّىای گؼوه ةَ کيک ُياٍُگ کٍٍغه از ًؼیق ةضخ و گفحگّ ةا
ُو ةَ دٌتال پاؿط دادن ةَ ؿّاالجی ةاقٍغ کَ ةؼای ظّد یا دیگؼ اّىای گؼوه ایساد قغه اؿث .فؼیؼه جغییؼ زِان را
ىكؼوط ةَ قؼکث فْال افؼاد در ىضافم فؼٍُگی و رقغ آگاُی اٌحلادی آٌِا ىیداٌغ و آٌؼا جغییؼی یک قتَ ٌيیداٌغ کَ
اجفاكی و ةَ آؿاٌی اٌسام قّد ،ةهکَ ُيَ قؼکثکٍٍغگان ةایغ ظّاؿحار ایً جغییؼ ةّده و ةؼای آن جالش کٍٍغُ .ياٍُگ
کٍٍغه از ًؼیق گفحگّ ىـائم و ىّوّّات ازحياّی را اٌحعاب ىیکٍغ ،ؿازىاٌغُی فىای فیؽیکی کالس درس ،كؼار دادن
داٌفآىّزان در صهلَ یا گؼوُِای کّچک ،جلّیث ظّد اٌگاره داٌفآىّزان ةَ ٍّّان ُيکاران ىْهو ،جيؼیًُای واكْی
گّش دادن ةَ گؼوه و فْانیث ُای ّيهی و ىكارکحی و جكّیق افؼاد ةؼای اّحياد ةَ ُيغیگؼ ةؼای جغییؼ ىّدؼ از وَایف یک
ىْهو اٌحلادی در جغریؾ اؿث (فىهْهیزاده1397،؛  .)85-84روش گفحگّ و پؼؿف و پاؿطُای اٌحلادی ةاّخ ىیقّد
کَ داٌفآىّزان از جسؼةیات دیگؼان در ىّرد وكایِ و ىـائم آگاُی یاةٍغ و ىـائم ظّد را از چكواٌغازُا و ٌُارت دیگؼان
ٌیؽ ةتیٍغ و درك کٍغ .ةغیً جؼجیب ىیآىّزٌغ کَ ٌُؼات ىعانف را ٌیؽ ةكٍّد و ةَ اٌِا اصحؼام ةگػارٌغ .پائّنّ فؼیؼه ىْهيان
را ُيچّن فْاالن فؼٍُگی ىیداٌغ و ظٌاب ةَ آٌِا ىیٌّیـغ کَ ٍُگام ارجتاط ةا فؼاگیؼان ةایغ ةَ آٌِا اصحؼام ةگػاریو و از
آٌان ةعّاُیو از قؼایي واكْی زِاٌی کَ در ان زٌغگی ىیکٍٍغ و ٌیؽ قؼایٌی کَ ةاّخ قکمگیؼی قعنیث آٌِا قغه
اؿث آگاه ةاقٍغ ( كادری1388 ،؛ .)62
ةغیً جؼجیب در رویکؼد اٌحلادی روش جغریؾ ىٍاؿب در ىٌانْات ازحياّی از ٌّع روشُای جغریؾ فْال ظّاُغ ةّد.
جغریؾ فْال روقی اؿث کَ داٌفآىّز ةَ ًّر فْال در فؼایٍغ یادگیؼی درگیؼ ةّده و ّيم یادگیؼی در جضث کٍحؼل
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ظّد داٌفآىّز ةاقغ .در ایً قیّة جغریؾُ ،ؼ داٌفآىّزی ىیجّاٌغ ةؼ اؿاس جسارب و اًالّات ظّد در یادگیؼی ٌلف
ىِيی داقحَ ةاقغ و اؿحلالل یادگیؼٌغگان ىِيحؼیً ٍّنؼ در یادگیؼی ىیةاقغٌ .لف ىْهو در ایً قیّه جغریؾ فلي
جـِیمکٍٍغ در یادگیؼی ظّاُغ ةّد ،ةٍاةؼایً وَیفَ ىْهيان در ایً قیّه جغریؾ ىّازَ ؿاظحً داٌفآىّزان ةا ىـائم و
ىكکالت زٌغگی واكْی ُيچّن فلؼ ،آنّدگی ُّا ،اؿحتغاد و اؿحْيار ،ظكکـانی ،آؿیبُا و ٌاةٍِساریُای ازحياّی،
ىـائم ظاٌّادگی و  ....اؿث .وَیفَ ىْهيان پؼورش جّاٌایی صم ىـانَ و ىكکالت و گفحگّی اٌحلادی درةاره ایً ىـائم
اؿث .در چٍیً روقی ىْهيان ةایغ ةا ةَ کارگیؼی ىكارکث داٌفآىّزان و درگیؼ کؼدن آٌِا در ىـائم و ىّوّّات
ىعحهف روصیَ ةؼظّرد ةا ىكکالت و ٌضّة صم آٌِا را در آٌان پؼورش دُغ (فحضی وازارگاه .)1388 ،ىْهو ُيچٍیً ةایغ
ةحّاٌغ ىضیي کالس را ةَ ىضیي گفحگّ ىضّر و كاةم اّحياد جتغیم کٍغ کَ افؼاد آزاداٌَ ٌُؼات ظّد را درةاره ىّوّّات
ةیان کٍٍغ و ٌّّی از دیانّگ و گفث و گّی زيْی در ىیان ُيَ داٌفآىّزان درةارة ىـائم قکم ةگیؼد .ىْهيان
داٌفآىّزان را دّّت ىیکٍٍغ جا اٌغیكَ و راه صم جّنیغ کٍٍغ ،در ىّرد ىّوّّات درؿی ةضخ و گفحگّ کٍٍغ و ىٍاةْی
را در ىضیي ظارج از ىغرؿَ ةیاةٍغ جا ةَ ٍّّان ةعكی از فؼایٍغ یادگیؼی ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼد .ةَ ًّر ىذال ةؼای زيِ
آوری اؿٍاد ،اٌسام دادن ىناصتَُا و ىكاُغات وارد ازحياع قٌّغ و ىّازَای ىـحلیو ةا واكْیات و ىـائم ازحياّی
داقحَ ةاقٍغ.
ىْهيان ىیجّاٌٍغ در کالسُای درسقان از جسؼةیاجی ُيچّن جتْیىات كّىی و زٍـیحی فلؼ و ٌاةؼاةؼیُای
ازحياّی و دیگؼ دغغغَُایی ةا داٌفآىّزان ؿعً ةگّیٍغ کَ در زىؼه ىـائم جاریعی و کالنجؼ ازحياّی اؿث کَ ةؼ
زٌغگی آٌِا ادؼ ىیگػارد .ىْهيان ُيچٍیً ٌـتث ةَ پیٌّغ دادن جسؼةیات داٌفآىّزان ةا جغریؾ ظّیف و ىحنم ؿاظحً
آٌِا در زای ىٍاؿب ةَ ةؼٌاىَ درؿی ىـئّنٍغ .آٌِا ىـئّنٍغ کَ ةَ داٌفآىّزان ٌكان دٍُغ کَ آٌِا جٍِا و ةغون ةاور
ٌیـحٍغ و ةَ قاگؼدان ایً اًيیٍان را ةغُغ کَ ٌتایغ ةؼای ةیان دغغغَُایقان اصـاس ٌگؼاٌی کٍٍغ .جالش ىْهيان
ةایـحی از ًؼیق گفحگّ و جّویش ىـحلیو ٌّّی آگاُی در داٌفآىّزان ةؼای جغییؼ ةؼاٌگیؽاٌغ (ةهّجیً1393،؛  .)242ىْهو
از ًؼیق گفث و گّ آن داٌكی را کَ در اةحغا از داٌفآىّزان دریافث کؼده اؿث ٌَ ةَ ٍّّان یک ؿعٍؼاٌی ،ةهکَ ةَ ٍّّان
یک ىـانَ ةؼای ظّد آٌِا ةازٌيایی ىیکٍغ .ایً کاوشُا ،دیغگاهُا و پاؿطُای ىلغىاجی را فؼاُو ىیآورٌغ کَ ظّد ىٍكأ
ةؼاٌگیعحَ قغن ؿّالُای ةیكحؼ ظّدآگاُی و رویکؼدی اؿث کَ ةَ قکم فؽایٍغه ٌـتث ةَ ایً ؿّالُا آگاُاٌَجؼ و
پعحَجؼ ىیاٌغیكغ ةٍاةؼایً ىضحّا از ٌّ ؿاظحَ ىیقّد (ةهّجیً1393،؛  .)243ژیؼو ةَ ایً دنیم گفحگّی اٌحلادی را ىّرد
جّزَ كؼار ىیدُغ کَ وؿیهَای ةؼای جلّیث و گـحؼش جْاىم ُای ازحياّی ةّده و فؼمحی ةؼای ىٍاَؼه ةَ وزّد ىیآورد
کَ ًی ان فؼآیٍغ یادگیؼی و صحی جّنیغ داٌف ىيکً ىیگؼدد (ؿتضاٌیٌژاد1398 ،؛  .)8ةَ ٌُؼ فؼیؼه زؼیان جغریؾ
فؼایٍغی ؿیاؿی اؿث و ةؼای ازحٍاب از ایٍکَ ایً فؼآیٍغ واةـحَ ةَ كغرت ٌتاقغ ةایغ ةَ فؼآیٍغی دىّکؼاجیک روی آورد
در زؼیان جغریؾ ىْهيان جٍِا ىٍتِ اٌحلال اًالّات ٌیـحٍغ و فؼاگیؼان از ایً صق ةؼظّردارٌغ کَ اًالّات ىْهو را ةَ
چانف ةکكٍغ و یا ةؼظالف ىْهيان ظّد ةیاٌغیكٍغ .جٍِا در ووْیثُای گفث و گّ اؿث کَ جغریؾ و یادگیؼی جتغیم ةَ
آگاُی و ةازاٌغیكی ىیقّد در فؼآیٍغ دیانکحیک ،جٍِا فؼاگیؼان ةَ آگاُیُای زغیغ ٌيیرؿٍغ ،ةهکَ ىْهيان ٌیؽ ةَ
ىفاُیو و اٌغیكَُای ٌّیً درةاره ىضحّای درؿی دؿث ىییاةٍغ( كادری1388 ،؛ .)76
در ٌِایث جغریؾ ىٌانْات ازحياّی ةایـحی ةحّاٌغ داٌفُا ،گؼایفُا ،ىِارتُا و ّادتُایی را در داٌفآىّزان فؼاُو
کٍغ کَ واكْیثُای ازحياّی را ةَ گٌَّای درك کٍٍغ و آٌِا را كادر ؿازد کَ اّيالقان را در زِث ؿاظحً زاىَْای
دىکؼاجیک و اٌـاٌی و ّادالٌَجؼ رٍُيّن ؿازدٌ .حی سَ جؼةیث ازحياّی ؿاظحً قِؼوٌغان فْانی اؿث کَ ةحّاٌٍغ ةؼ
ؿؼٌّقث ؿیاؿی ازحياّی ظّد جادیؼگػار ةاقٍغ و در زِث زاىَْ ّادالٌَ و اٌـاٌی كغم ةؼدارٌغ.
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ارزشیابی اوتقادی در مطالعات اجتماعی
ارزقیاةی وؿیهَ ای زِث جْییً ىیؽان ىّفلیث ةؼٌاىَ درؿی در رؿیغن ةَ ُغفُای آىّزقی اؿث (ٌّروزی.)1390،
ُياٌٌّر کَ گفحَ قغ ُغف امهی آىّزش اٌحلادی جؼةیث داٌفآىّزاٌ ی ىٍحلغ ،فْال و آگاه کَ جيایم ةَ ىكارکث در
فْانیثُای ازحياّی ةؼای صم ىـائم و ىكکالت ازحياّی دارٌغ .ةٍاةؼایً جْیً ىضحّا و اٌحعاب روش جغریؾ و ٌضّه
ارزیاةی ةؼ ایً اؿاس مّرت ىیپػیؼد .در رویکؼد اٌحلادی ،ارزقیاةی داٌفآىّزان ةؼ اؿاس ىِارت اٌحلادگؼی و ىكارکث
فْال داٌفآىّزان در فْانیحِای زيْی اؿث .در رویکؼد اٌحلادی ارزیاةی ةا در ٌُؼ گؼفحً ىٍافِ داٌفآىّزان اٌسام ىی -
قّد .ایً ارزیاةی ةَ ایً ىٍُّر مّرت ىیگیؼد کَ ةَ داٌفآىّزان کيک قّد جا زِاٌی از ووْیثُای ىيکً را ةؼای
آیٍغه ظّیف ةگكایٍغ و ٌیؽ ةَ آ ٌِا اةؽاری ةؼای کيک ةَ جفکؼ اٌحلادی و كغرت جاىم ارائَ قّد ،ارزقیاةی ةَ ظالكیث
پاداش ىیدُغ و جٍّع را جكّیق ىیکٍغ (ةهّجیً .)1393،ةٍاةؼایً ارزیاةی داٌفآىّزان در کم فؼآیٍغ آىّزقی مّرت ىی-
پػیؼد .ىكارکث داٌفآىّزان در ةضخُای گؼوُی ،جكعیل ىـانَ و ةیان آٌِا ،ارائَ پیكٍِادات ظالكاٌَ و ىحٍّع ةَ
ىٍُّر امالح و ةِتّد قؼایي ،جّزَ ةَ ٌلغُا و پػیؼش اٌحلادات ،امالح و ةازةیٍی ٌُؼات ،ىیجّاٌغ قاظلُایی ةؼای
ارزیاةی داٌفآىّزان در درس ىٌانْات ازحياّی ةاقغ .ةایـحی اقاره داقث کَ رویکؼد اٌحلادی ةَ آىّزش جٍِا ةَ
گفحگّی اٌحلادی در کالس ىضغود ٌيیقّد ةهکَ صامم ایً گفحگُّا و ةضخُای اٌحلادی درةاره ىّوّّات و ىـائم
ازحياّی ىـحهؽم ّيم و ىغاظهَ فْاالٌَ در ووْیث ٌاىٌهّب اٌگاقحَ قغه اؿث .قؼکث در فْانیثُای زيْی و ىغاظهَ
ىـحلیو در ةِتّد ووْیث ىّزّد ةَ فِو داٌفآىّز از ىـانَ و چكواٌغازُایی اؿث کَ از ووْیث ىٌهّب ىحنّر اؿث.
ایً آ گاُی ذٍُی و اراده ةَ جغییؼ صامم گفحگّی اٌحلادی و جْاىالجی اؿث کَ داٌفآىّز در کالس درس کـب ىیکٍغ.
ًؼح ىـائهی چّن صلّق قِؼوٌغی ،آنّدگی ىضیي زیـث ،آؿیبُای ازحياّی ،رواةي ظاٌّادگی ،ىكکالت اكحنادی،
جٍّّات كّىیُّ ،یث ىهی و  ...ةایـحی اراده ةَ جغییؼ و امالح و ىغاظهَ ىـحلیو در واكْیثُای ازحياّی را در
داٌفآىّزان قکم دُغ .ىِارتُای ّيهی ٌُیؼ گؽارش یک ىـانَ ،پؼ کؼدن یک قکایثٌاىَ ،قؼکث در اّحؼاوات و
اىىای ًّرىارُا و ىكارکث در کيپیًُای اّحؼاوی در فىای ىسازی یا جالش ةؼای ةَ دؿث آوردن ةّدزَ یا پؼداظحً
ةَ ىـانَای ىذم قؼایي ٌااىً کـب و کار و ةیکاری و جّرمٌ ،يٌَُّایی از ّيم در زِث ةِتّد و جغییؼ قؼایي ىضـّب
ىیقّد .ارزیاةی ایً ىّارد ىیجّاٌغ ىْیارُای ارزقیاةی داٌفآىّزان را ىكعل ٌيایغ.
بحث ي وتیجٍگیری
یک زاىَْ پّیا و زٌغه ةغون جؼةیث ٌـمُای آگاه ،جْاىمگؼا ،ىٍحلغ و ىكارکثزّ ىيکً ٌعّاُغ قغ .جغاوم زاىَْ
ٌیازىٍغ ٌیؼوُایی اؿث کَ در زِث امالح و ةِتّد قؼایي كغم ةؼ ىی دارٌغ .یک زاىَْ ؿاکً و ىٌیِ ةَ ؿّی ىؼگ و
زوال در صؼکث اؿث .جؼةیث ىضافَُکاراٌَ کَ وَیفَ جْهیو و جؼةیث را اٌحلال فؼٍُگ و جغاوم ٌُو ازحياّی ىیداٌغ ،از
ؿّی ٌُؼیَ پؼدازان اٌحلادی ىّرد ٌلغ كؼار گؼفحَ اؿث .رویکؼد اٌحلادی ةؼ جغییؼ و امالح ووِ ىّزّد جأکیغ دارد و ُغف
ٌُام جْهیو و جؼةیث را آىّزش اٌحلادی داٌفآىّزان و جؼةیث ٌیؼوُایی ةؼای جغییؼ و امالح ىیداٌغُ .غف ةؼٌاىَُای
درؿی ةایـحی آىّزش ؿّاد و ىِارت اٌحلادی در داٌفآىّزان ةاقغ و ایً ُغف از ًؼیق اٌحعاب و ؿازىاٌغُی ىضحّا
اٌحلادی ،جغریؾ اٌحلادی و ارزقیاةی اٌحلادی ةؼٌاىَُای درؿی در ىغارس ىيکً ىیگؼدد.
ةؼٌاىَ درؿی ىٌانْات ازحياّی یکی از دروؿی اؿث کَ ىیجّاٌغ ىِارت اٌحلادی را ةَ داٌفآىّزان آىّزش دُغ .در
ایً درس ةا اٌحعاب و ؿازىاٌغُی ىٌانب و ىّوّّاجی کَ ةا زٌغگی روزىؼة داٌفآىّزان ارجتاط دارد و پیٌّغ ایً ىـائم
روزىؼه ةَ ىّوّّات کالن ازحياّی ُيچّن آؿیبُای ازحياّی ،رواةي ةیًانيهم ،جٍّّات كّىی و ُّیحی ،رواةي
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ظاٌّادگی ،ىـائم زیـث ىضیٌی و ةالیای ًتیْی و ىكکالت و ىـائم ىضهی ...ىیجّان ةیٍف و زِثگیؼی اٌحلادی را
در داٌفآىّزان ٌـتث ةَ ایً ىّوّّات و ىـائم قکم داد .گفحگّی اٌحلادی و پؼؿف و پاؿطُای اٌحلادی ىیجّاٌغ ةَ
ٍّّان یک روش جغریؾ فْال ةؼای ایساد روصیَ و ىِارت اٌحلادی در داٌفآىّزان ىّدؼ ةاقغ .ىْهو ةَ ٍّّان ُياٍُگ
کٍٍغه و جـِیمگؼ ىی جّاٌغ کالس درس را ةَ ىیغاٌی ةؼای ًؼح ىـائم ازحياّی و گفحگّی اٌحلادی درةاره ایً ىـائم
جتغیم ؿازدُ .يَ داٌفآىّزان ةؼ اؿاس آگاُی و جسؼةیات روزىؼه ظّد ىیجّاٌٍغ در ایً گفحگُّا قؼکث کٍٍغ و ةَ ّؼوَ
ٌُؼات ظّد ةپؼدازٌغ .ارائَ راهصمُای ةغیِ و ظالق ةؼای رفِ ىـائم ىیجّاٌغ جّؿي ىْهو جضؼیک و از ؿّی داٌفآىّزان
دیگؼ جكّیق قّد .ایً گفحگُّای اٌحلادی ىٍسؼ ةَ جلّیث ىِارت اٌحلادی در داٌفآىّزان ىیقّد .آٌِا ىیجّاٌٍغ یک
ىـانَ ازحياّی را از دیغگاه ُای گٌّاگّن ىّرد ٌلغ و ارزیاةی كؼار دٍُغ .در ایً گفحگُّای اٌحلادی داٌفآىّزان یاد
ىی گیؼٌغ کَ ىتحٍی ةؼ قّاُغ ؿعً ةگّیٍغ و اؿحغالل کٍٍغ ،ظّب گّش ةغٍُغ و ىٌٍلی جضهیم کٍٍغ .پیاىغ ایً ٌضّه
جغریؾ ىٍسؼ ةَ جؼةیث داٌفآىّزاٌی فْال ،ىكارکثزّ ،ىٍحلغ و آگاه و ظالق ظّاُغ قغ .ایً قیّه آىّزش ةَ آٌِا ىی-
آىّزد کَ در فؼایٍغُای ازحياّی کَ ةا ؿؼٌّقث آٌان ىؼجتي اؿث صىّری فْاالٌَ داقحَ ةاقٍغ و در زِث ةِتّد و
امالح ووْیحی کَ در آ ن كؼار دارٌغ ةَ ؿِو ظّد اصـاس ىـئّنیث و ىكارکث داقحَ ةاقٍغ .جؼةیث اٌحلادی ایً زيهَ
ىكِّر را ةَ ىا یادآوری ىیکٍغ کَ "جا ةَ اىؼوز جْهیو و جؼةیث ةَ دٌتال جغاوم ووِ ىّزّد ةّد و از ایً پؾ ةایغ ةَ دٌتال
جغییؼ ووِ ىّزّد ةاقغ".
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