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  چکیده

  کایو آمر رانیا یدر نظام آموزشیی ایآموزش جغراف یقیتطب یپژوهش حاضییر، بررسیی از هدف

شد یم ست  ی. برابا س یق کردیبا رو یفیک یقیپژوهش از روش تطب هدفبه  یابید ستف ا اده  ی ا

پژوهش   یهاافتهی بود. و عقالنی یاسییناد بیها به ترتداده لیو تحل یآورروش جمع شیید.

  ،ینیمع یاسیییتانداردها رانیمتمرکز در ا یاز آن اسیییت که با توجه به نظام آموزشییی یحاک

ا توجه به این در حالی اسییت که در آمریکا ب قرار داده اسییت. ریثأرا تحت ت ایآموزش جغراف

رد. وجود دا یمتعدد یاسییتانداردها ایدرس جغراف سیتدر یبرا ،رکزنظام آموزشییی غیرمتم

آموزش  نرایدر ا اماشیییود، یآغاز مقبل از مقطع ابتدایی  ایآموزش جغراف کایآمر کشیییور در

لعات  کتاب با عنوان مطا کیبه صییورت جغرافیا  از پایه سییوم تا شییشییم در مقطع ابتدایی  

 طیز شییراا یابا خالصییه صییرفاً ایجغراف کا،یکه در آمر ییشییود. از آنیایم سیتدر یاجتماع

در خصییوص  یزیرو برنامه یهماهنگ ت،یریمد شییود؛یارائه م الت،یهر ادر منحصییر به فرد 

خصی برای ها و منابع مش. اما در ایران کتابشودیمحسوب م دهیچیپ یامر ،ایآموزش جغراف

در  های آموزش جغرافیاترین شباهت از مهم شود. هر مقطع جهت تدریس در نظر گرفته می

 شاره کرد.اتوان به یکسان بودن موضوعات جغرافیای طبیعی دو کشور ایران و آمریکا نیز می

 ینظام آموزش کا،یآمر ران،یا ا،یآموزش جغراف ،یقیتطب آموزشکلیدی:  واژگان
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 مقدمه

س     یعلم ایجغراف ضمن برر ست که  ضا  یپراکندگ یا س   ،ییف صر    یهاستم یاجزا و عنا

  ،یامنطقه  ،یکشیییور ،یاهی ناح  ،ی)محل یمکان  اسی در مق یو جوامع انسیییان یعیطب

  یو فناور یانسییان ،یعلوم اجتماع ن،یعلوم زم قیو تلف یریگهبهر( با یو جهان یاقاره

سان  یعیطب یهادهیپد راتییتغ ندها،یبه مطالعه فرا   هاآنعلل و کارکرد  ،یو جوامع ان

  پردازدیم گریکدیبر  یو انسیییان یعیطب یهاسیییتمیدر گذر زمان و آثار متقابل سییی 

و  ایجغراف هایحوزهاسییت که  یرشییته علم کی «ایآموزش جغراف(. »1399،ی)معاف

شامل     ییایجغراف هاینگرشو  هامهارتدانش،  ا؛ی. آموزش جغرافشود میآموزش را 

سان   رانیتا فراگ کندمیانتخاب  ار سازد که تعامالت ان و جامعه را در   طیمح -را قادر 

ضا  سواد جغراف  یجهان یف ست   ییایدرک کنند و به  . فراگیری علم  ابندیدرباره آن د

و جوامع مختلف شده،   هافرهنگبا  هاآنفیا توسط دانش آموزان موجب مواجهه جغرا

و حقوق   هایشان ارزشموقعیت خود در جهان،  وردشود تا آنان در م جغرافیا باعث می

سئولیت و  شان م سایر مردم و   های ست محیطدر برابر  آموزش  از طریقتفکر کنند.  زی

یا   نایی انسیییان در حّل مشیییکالت محیطی و امیدواری و         توانمیجغراف به توا باور 

 .(6: 1392 ،یارینقل از  به 1383را ترویج داد )شایان،  نفساعتمادبه

شاهد کمبود مبان   نیا تیاهم باوجود شته، ما    ایدر درس جغراف یو علم ینظر یر

ست  ش  هایو برنامه اتیاز تیرب یکه آگاه میه شورها  یآموز (  کایمر)آ نامصاحب  یک

(. 3: 1399 ،یصادقشود )میحوزه محسوب  نیا زانیاستادان و برنامه ر یدغدغه اصل

د پاسیییخگوی برخی از   توان می دودیتا ح   ای جغراف یبرنامه درسییی   یقیمطالعات تطب  

که گذشییته   کندمیمطالعات، به ما کمک  گونهنیاابهامات و تردیدها باشیید. بنابراین 

کنیم   نیدقیق تعی طوربهخود را بهتر درک کنیم و جایگاه خودمان را در حال حاضر  

 1385 دار،معدندهیم )خود را تشییخیص  وپرورشآموزش یآینده ترو اندکی واضییح

 .(1392 ،یاریاز  نقل به

و  کایدر آمر ایکه در مورد آموزش جغراف دهدیپژوهش نشیان م  نهیشی یپ یبررسی 

شده که از   هاییپژوهش رانیا شاره کرد:    ریبه موارد ز توانیم هاآن ترینمهمانیام  ا

در   ای جغراف تی درباره وضیییع  ینکات  "( در پژوهش خود با عنوان  2007)منسیییون، 

در کنترل برنامه    ،یکرد که مراکز رقابت در جوامع علم    تأکید   "ییکا یمدرسیییه آمر 
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جوامع مختلف   نیو رقابت ب ییایجغراف هایپروژهانتشییار  نیهسییتند. همچن یدرسیی

( در  1990کمک کرده است. )استولمتن،    یدر برنامه درس  ایبه نقش جغراف زین یعلم

ضیییمن   "متحده ایاالت در  یدر آموزش عموم ای نقش جغراف "پژوهش خود با عنوان  

کرد که حضییور  خاطرنشییان کا،یآمر یدر برنامه درسیی ایدرس جغراف تیاهم یبررسیی

س در برنامه  ایجغراف صم    نیا یدر شور، به ت سائل   ماتیک ست مربوط به م ،  محیطیزی

که بر حوزه  یعموم هایسیاست   یانتقاد یابیو ارز ینحوه نگرش به تحوالت اقتصاد 

شاره کرد که جغراف  نیچنو هم بخشد می، اعتبار گذاردمی ریتأث نیزم  تیهو دینبا ایا

شته  عنوانبهخود را  ست بدهد. )  یو اجتماع ییایعلوم جغراف درزمینه ایر   ،یاریاز د

سی تطبیقی برنامه "( در مطالعه خود با عنوان 1392 سی آموزش جغرافیای   برر ی در

ارائه   منظوربه انگلسیییتان   کانادا و  ی ابتدایی در ایران با کشیییورهای اسیییترالیا،     دوره

که در   دیرسیی یهینت نیبد "راهکارهای مناسییب برای بهبود آموزش جغرافیا در ایران

  یعلم های فعالیت  عملکرد و  ران،یزشییییابی تحصییییلی سیییطوح پیشیییرفت در ا   ار

  دردر کشیییور ایران نیز  کندمی شییینهادیکه پ شیییودیدر نظر گرفته نم آموزاندانش

 ارزشیابی به این مقوله توجه شود. ینهیزم

 نیسیییابقه پژوهش در ا زیو ن ینظر یبا توجه به مبانو آنچه گفته شییید  ادیبر بن

س  تیبا محور یقیتطب یاذعان نمود، پژوهش  توانمی نه،یزم در   ایآموزش جغراف یبرر

ش  ست تا با         کایو امر رانیا ینظام آموز ضر بر آن ا ست. مقاله حا شده ا تاکنون انیام ن

و  هاتفاوت کا،یو آمر رانیا یآموزشیی سییتمیدر سیی ایآموزش جغراف یقیتطب یبررسیی

  هاینظام ی. بررسیینشییان دهددو کشییور را  نیدرس در ا نیآموزش ا یهاشییباهت

از   یو آگاه گریکدیبا  هاآن سه یو مقا یلیمختلف تحص  هایدورهکشورها در   یآموزش 

در سراسر جهان صورت   ریاخ هایسالو تحوالت  راتییکه با توجه به تغ هایینوآوری

و برنامه  رانیو مد انیمرب ؛اعم از تیو ترب میدار تعلافراد عهده ید براتوانمی رد،یگیم

  ییو کارا  سیتدر  تی فیو آموزنده باشییید و موجب بهبود ک     دی مف ی،موزشیییآ زانیر

همسویی با تحوالت   در ی قیمطالعات تطب تیتوجه به اهم با شود.  یمسئوالن آموزش  

  توانمیآموزشییی در موضییوعات مختلف  هاینظاماز نقاط مثبت  گیریبهرهجهانی و 

ها و شباهت  انیو ب کایو آمر رانیدو کشور ا در  ایآموزش جغراف گفت بررسی تطبیقی 
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رو، سیواالت پژوهش به  ازاین .باشید میاز اهداف اصیلی این پژوهش   هاآنی هاتفاوت

 گرد:شرح ذیل عنوان می

 توان ارائه داد؟چه تبیینی از آموزش جغرافیا در نظام آموزشی ایران می  -

 توان ارائه داد؟میچه تبیینی از آموزش جغرافیا در نظام آموزشی آمریکا  -

 اند؟های برنامه آموزش جغرافیا در ایران و آمریکا کدمها و تفاوتشباهت -

 پژوهشروش 

  اتیمقابله فرضیی ایاسییت، در مقام آزمون مدعا  ینییپژوهش حاضییر که از نوع تب

  ای یفیک یقیداللت دارند از روش تطب هاآنبر  اتیفرض  نیکه ا هاییواقعیتبا  ینظر

کشور و سطح   ل،یاست. واحد تحل شدهاستفاده  ی با رویکرد قیاسیکشور نیب لیتحل

  آموزش جغرافیا  ،یموردبررسییی های شیییاخصو  کا یو آمر رانیا یکشیییورها  ل،ی تحل

کشییورها انیام گرفته و  یفیبر اسییاس مطالعات و اسییناد ک  قیتحق نی. اباشییدمی

قاالت موجود در    ها داده یگردآور منظوربه  تب و م نه    از ک خا تاب پا  ها ک  یها گاه یو 

صورت که با مراجعه به اسناد   نیبه ا .شد برداریبهره یالمللنیو ب یرانیا رسانی اطالع

  شییده یپژوهش، مطالب مرتبط گردآور سییؤاالتو مطالعات انیام شییده در رابطه با 

دو   یبافت و فلسییفه آموزشیی  نه،یبه متفاوت بودن زم با توجهپژوهش  نیدر ا .اسییت

  یبررس صرفاًبلکه هدف  نبودندو قضاوت  سهیبه دنبال مقا وجهچیهبه ینکشور، محقق

به  دنیرسیی یدو کشییور برا نیوجوه افتراق و اشییتراک ب افتنیموجود و  تیوضییع

 اسییتفاده شیید. عقالنی وشاز ر هاداده لیجهت تحل تیدرنهااسییت.  دیجد اتیتیرب

مختلف   یهااست که محقق با استفاده از روش   نیا ،یعقالن لیتحل یوهیمنظور از ش 

اسیییناد، مدارک،    کند می یسیییع شیییه،یعقل و منطق و غور و اند  اری بر مع هی و با تک

و  هاهیآزمون فرضیی ای ق،یبه سییؤاالت تحق ییها را در جهت پاسییخگواطالعات و داده

 (.1382ا،یقرار دهد )حافظ ن لیوتحلهیتیز و ی، مورد بررسهاآن یابیارز

 

 مبانی نظری
 آموزش جغرافیا

نقش اولیه آموزش جغرافیا ارائه یک سییلسییله اطالعات و حقایق درباره جهان اسییت.  

ستگی چون موقعیت، مکان،  شناخت مفاهیمی  میان یک   مکانی، جابیایی در هایواب
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 های نگرشو  ها ارزشباشییید. ارزیابی   می و ناحیه جغرافیایی    ها مکان مکان و یا بین   

اهداف آموزش   ازجمله  ی عقلی نیزها مهارت محیطی، پرورش قوای عقالنی و افزایش 

یابی برای زیسییتگاه انسییانی و یا صیینعتی و   تنوع محیطی، مکانباشیید. ا میجغرافی

  هایگیریتصمیمکه شهروندان ما برای  کندمی باالخره غنای آموزشی، همگی اییاب

صی و اجتماعی     شیوه  منظوربهشخ منطقی با دانش جغرافیا   ایکاربری از محیط به 

ی مختلف فردی  هاارزشد در حل تضادهای بین  توانمیآموزش جغرافیا  .آشنا گردند 

ای را  های مختلف نقش سییازندههمکاری با پیروان فرهنگ و گروهی و یادگیری برای

از مکانی به مکان   چگونه راه خود را برای حرکت گیرندمیدانش آموزان یاد  .ایفا کند

کند؛  میتغییر  هاآنکنند که چگونه محیط اطراف مشاهده می  هاآندیگر پیدا کنند، 

ند مییاد   و نه این تغییرات بر    گیر کان که چگو یّت    ها جاده ، ها م عّال ها و ف های   ، مرز

 (.1389چوبینه، گذارد )فرهنگی روزمره تأثیر بر جای می

تدا، انتقال دانش     برای آموز توانمیدو رسیییالت عمده     ش جغرافیا برشیییمرد؛ اب

جغرافیایی به دانش آموزان و فراگیران و دوم، اییاد احسییاس و روحیه مشییارکت در  

افرادی آگاه، متعهد و شیییهروندانی مسیییئول در       عنوانبه تربیت اجتماعی فراگیران   

سالت آینده. در کشورهای مختلف، این   صلی در آموزش جغرافیا به   هایر   هایشیوه ا

 (.78: 1399صادقی،) شودمیمتنوعی پیگیری 

بود  یعموم ۀمشابه دور یتا حدود یدانشگاه یهادر دوره ایآموزش جغراف طیشرا

باالتر بود و  یمعلمان دانشیییگاه یهاآموزش لیدل فقط سیییطح دانش ارائه شیییده به

در ابتدا   هادانشییگاهدر  ایجغراف یهاآنان، آموزش یمتناسییب با خاسییتگاه آموزشیی  

انگلستان، آلمان و   یفرانسه بود و سپس از مکاتب آموزش    یرفته از مکتب آموزش برگ

معلمان از   نیاگر ا ی. حتگرفتیمنشییأت  کایامر دانانیجغراف یآموزشیی مکتب تاًینها

شگاه  شورها فارغ  ریسا  یهادان ص ک مکاتب   نیاز ا یکی ریتحت تأث شدند می لیالتح

  نیهم دانان ی جغراف نظراختالفاز  یمعلمان هم ناشییی   نیا نظراختالفبودند. تعارض   

شت در گرا  نیبنیدراکه  یمکاتب بود. اتفاق شده از    ییایجغراف یهاشیوجود دا ارائه 

شگاه  از کیهر  یسو  شته جغراف  ییهادان ضه م  ایبود که ر   یمعلمان ایو  کردندیرا عر

 (.7: 1399چوبینه،بودند ) سیها مشغول به تدردانشکده نیکه در ا

 



 1400چهارم، زمستان، ش.سوم خصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀت -فصلنامه علمی          34

 

 

 های تحقیقیافته

 رانیدر ا ایآموزش جغراف

هداف آموزشییی   ای درک مفهوم جغراف یبرا باالدسیییت     یو ا ناد    یآن از منظر اسییی

مختلف   یهادر دوره تیترب یهامراجعه به اهداف سیییاحت به، ناچار وپرورشآموزش

ص  س  ییاهداف غا ،یلیتح شا  یمل یبرنامه در حوزه  هیانیب لی( و تحلهیپا یهایستگ ی)

نشییان   یبررسیی نی. امیهسییت یو مطالعات اجتماع یعلوم انسییان یریادگیو  تیترب

درباره   هادگاهیاز د کیکدامما را به  ی،تیترب گذاراناسییتیکه برداشییت سیی  دهدیم

ش  ایمفهوم جغراف س کندمی کیآن نزد یو اهداف آموز ساحت  ی. برر ها ارتباط اهداف 

مدلول   عنوانبه هاآن)راهنما( و اسییتنباط از  ایدال  عنوانبه هیپا یهایسییتگیو شییا

شان م  ست یس  دگاهیکه د دهدین س  یهااهداف برنامه ٔ درزمینه یتیترب گذارانا   یدر

در نظام   )مبانی نظری تحول بنیادین    سیییت؟یچ ییای جغراف میآموزش مفاه  ازجمله 

 (1390،رانیا یاسالم یجمهور یعموم یرسم تیو ترب میتعل

  یعموم یرسیییم تی ترب و میدر نظام تعل  نیادی تحول بن ینظر یسیییند مبان   در

  یها در دوره تی ترب یها ( از اهداف سیییاحت  154: 1390) رانیا یاسیییالم یجمهور

شد که با    ییشناسا   یلیتحص  یهادر دوره تیترب یهاهدف از ساحت  هیده یلیتحص 

  یمل یدرسیی برنامهدر سییند  نیارتباط دارد. همچن شیوبکم ایجغراف میآموزش مفاه

س  یبرا هیپا یهایستگ یشا »هدف با عنوان  ودویس (، 16: 1391)   «یمل یبرنامه در

 نیذکر شییده اسییت. از ا  «علم، عمل و اخالق مان،یتعقل، ا» یتیدر پنج عنصییر ترب

ارتباط   ییایجغراف میهدف با آموزش مفاه دوازده ه،یهدف پا ای یسییتگیشییا ودوسییی

 را استنباط کرد. ایجغراف هدف آموزش هیده توانیم هاآندارد که از 

شروع  ابتدایی؛ پایه سوم، چهارم، پنیم و ششم     از مقطع رانیدر ا ایجغراف آموزش

  یشناخت  مؤلفهبر  تأکیددر کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی، بیشترین   .شود می

ست )  (01/73%) سطه اول،   35: 1396جلیلی و همکاران، ا (. در مقطع ابتدایی و متو

سوب     سی دانش آموزان مح . شود میکتابی تحت عنوان مطالعات اجتماعی منبع در

و دوازدهم است. بر اساس مشاهده و     ازدهمیدهم،  ه؛یپا 3مقطع متوسطه دوم شامل   

شگر، کتاب جغراف  صل و   3دهم در  یایمطالعه پژوه ست.     یدرس طراح 10ف شده ا

 و هواوآب ؛یعیطب یایو فصل دوم راجع به جغراف  ایاز جغراف یفیفصل اول تعر  تیکل
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  یانسان  ای. در فصل سوم آن، به جغراف  ست شده ا  هیتعب بیمطال یو منابع آب ناهمواری

پرداخته   هاآنو اقتصاد   یو شهر  ییروستا  هایسکونتگاه و  تیجمع ران؛یبر ا تأکیدبا 

ستان شناس   ظمو هیپا نیاست. دانش آموزان در ا   نیهستند. ا  یف به خواندن کتاب ا

 و یگردشگر  ،یفرهنگ هایویژگی ،یعیطب یایجغراف ،یخیتار نهیش پی راجع بهکتاب 

صاد  هایتوانمندیو  یتیجمع شته و در اخت     یاقت سکونت نو ستان  دانش آموزان  اریا

 (1399جغرافیای دهم، کتاب ) ردیگیهر استان قرار م

کتاب   یشده است. محتوا یدرس طراح 11فصل و  4در  ازدهمی یایجغراف کتاب

بخش  کیو  ردیگیبرم را در یاس یو س  یانسان  ،یعیطب یایاست که جغراف  ایگونهبه

کشور،    ن،یاصطالحات )سرزم   فی، شامل؛ تعار 4دارد. در فصل   شتر یب ازدهمیاز کتاب 

س یس  یایاز جغراف ایشاخه ) کیتیژئوپل و حکومت، ملت، مردم( شد ) ی( میا کتاب  با

 (.1399، 2جغرافیا 

شییده اسییت. با توجه به  یدرس طراح 6فصییل و  3دوازدهم در  یایجغراف کتاب

  هایپدیدهاست.  لیثق یاندک گر،یکتب د ری، مطلب آن به نسبت ساهادرستعداد کم 

. در مقابل به بحث در  خوردمیکتاب، کمتر به چشیم   نیدر ا هاآن یو بررسی  یعیطب

ستاها، مد    شهر و رو و  یعیانواع مخاطرات طب تیدرنهاو  ونقلحمل، هاآن تیریمورد 

 (1399، 3کتاب جغرافیا است )پرداخته  هاآن تیریآموزش مد

به کتاب   ران،یمتوسطه دوم در مدارس ا ییایکتب جغراف سیساعات تدر نیشتریب

از دو کتاب   شییتریآن ب یهادرساسییت. چراکه تعداد  افتهیاختصییاص  11 یایجغراف

 2 -3 -2از راسییت به چپ؛  هیپا بیبه ترت یهفتگ سی. سییاعت تدرباشییدمی گرید

 .(1395نامه آموزشی متوسطه دوم، آیینباشد )میساعت 

 ارزشیابی جغرافیا در ایران و  روش تدریس

اسییت که معلم متکلم وحده اسییت و میزان مشییارکت و  ایگونهبهروش تدریس، 

، آموزش معلم محور است. در سال    گریدعبارت؛ بهباشد همکاری دانش آموزان کم می

 گیرد.تحصیلی، فعالیت و مشاهده میدانی که مرتبط با جغرافیا باشد صورت نمی

شورای عالی   سال      50، وپرورشآموزشطبق قانون  صد محتوای کتاب در نیم  در

و در ارزشیییابی پایان سییال، کل کتاب امتحان   شییودمیاول تدریس و امتحان گرفته 

نمره از محتوای نیمه دوم(. بارم     15نمره از محتوای نیمه اول و   5) شیییودمیگرفته  
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سال اول،   صل نمره که بین  20امتحان جغرافیا در نیم    کتاب جغرافیا به میزان هایف

و در نوبت دوم که کل کتاب جغرافیا امتحان گرفته   شییودمیاهمیت دروس، تقسیییم 

  هایارزشیییابی؛ نمره هر یک از 45ماده  3نمره دارد. طبق تبصییره  20نیز  شییودمی

صل جمع            سال اول، نمره پایانی حا ست. در نیم  ست ا صفر تا بی ستمر و پایانی، از  م

یانی با ضریب دو، در نیم سال دوم، نمره   و ارزشیابی پا  1ارزشیابی مستمر با ضریب    

 4و ارزشیییابی پایانی با ضییریب  1پایانی حاصییل جمع ارزشیییابی مسییتمر با ضییریب 

رویکرد حاکم بر  در مقطع ابتدایی (.1395، وپرورشآموزششییورای عالی ) باشییدمی

  شودیمارزشیابی فرایندمحور است و از سنیش توصیفی در فرایند ارزشیابی استفاده 

: 1392)یاری،  باشد یمبسیارخوب، خوب، در حد انتظار و نیاز به تالش   صورت به که

121). 

 آموزش جغرافیا در آمریکا

،  ارس آمریکا مد  درسیییی در موضیییوع کی  عنوانبه ، ای جغراف مؤثر یریادگی و  آموزش

س  ست  اریب ست که    انیشهروند  یدارا متحدهایاالت. مهم ا سطح جهان ا آگاه  آگاه در 

کامالً    گیریتصیییمیم یبرا ازی موردن یها مهارت و  دانش ،ییای جغراف میبه مفاه   بودن

 10، فقط ایالت آمریکا    50از بین  که یدرحال . جغرافیا الزامی اسیییت  درزمینه  آگاهانه   

  ایدوره جغراف کیبه  رستان یدر سطح دب  یلیالتحص فارغ یبرابر این باورند که ، التیا

راهنمایی/ متوسطه اول اعالم نیاز   در سطح   ایجغراف دوره به التیا 17و  است  اجیاحت

 .(2014کارمن، کردند )

  االتیا شتر ی. بست یحاکم ن متحدهایاالتدر  ایبر آموزش جغراف یهدف واحد چیه

  امادهند؛ میرا ارائه  ایمربوط به جغراف یاز اهداف آموزش یمبهم و متنوع اناتیفقط ب

  دیتأک 1(NAEP) "یلیتحص  شرفت یپ یمل یابیارز"در  شده ارائهتوان گفت هدف می

  یکیزی، سنت فیامطالعات منطقه، ایدر جغراف شناختیبومسنت  ایانسان  نیبر سرزم

 .(2007منسون، ) باشدمی یخواننقشهی و مهارت ، سنت مکاننیعلوم زم ای

  یو اجتماع ی، اقتصاد یاس ی، س یمکان ازنظر آمریکا متحدهایاالت یآموزش  ستم یس 

  گیریتصییمیم ،التیا 50از  کیفدرال، هر  سییتمیدر سیی کهیطوربهاسییت.  دهیچیپ

  یباور اسییاسیی  نیا دهندهنشییان نیا. کنندمیحفظ  آموزشییی مخصییوص به خود را 

آموزش  نکهیبر ا ینهفته است، مبن  متحدهایاالت یکه در قانون اساس   تاس  ییکایآمر
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  ،یهیدرنت (.2007)منسیون،   تا در سیطح ملی  شیود میبهتر کنترل  یدر سیطح محل 

ایاالت آمریکا، سییییسیییتم   50در  K-12آمریکا، غیرمتمرکز اسیییت.  وپرورشآموزش

شیابی برای هر           شیوه ارز صیلی، تعیین معلم،  ست منتها برنامه تح شی واحد ا آموز

  یمل یایجغراف یاستانداردها  یادیا ایالت به یک شکل است. برای درس جغرافیا نیز،  

سا  صالح  هایتالش ریو  شور      یا سر ک سرتا ست. دولت فدرال  یمل ازنظرفقط  ،در    ا

در آموزش  شرفت یپمکانی؛ برای  درس که کالسی مسائل  رگذاریتأث در یکم اریاخت

دانش آموزان در   تیموفق زانیسییینیش م یتالش برابنابراین ؛ اسیییت، دارد ایجغراف

  بسیییار کار نیاسییت. ا ترکوچک یهاآن در بخش گیریاندازه، مسییتلزم متحدهایاالت

متفاوت    گریبه مکان د  یاز مکان  هاارزیابیو  یدرسییی هایبرنامه ؛رایاسیییت ز دهی چیپ

مشییکل   نیرفع ا یبرا یکه تا حدود -  1NAEPمانند یهایبرنامه اسییتثنایبهاسییت. 

دارند   یکم یهادادهمیموعه  ایجغراف انیمرببرای درس جغرافیا  -شییده اسییت یادیا

،  متحدهایاالت در .(2010روبرت، کنند ) وتحلیلتیزیه هاآنند بر اسیییاس توانمیکه 

آموزش ی، مطالعات اجتماع یاز برنامه درسییو جزئی رشییته  عنوانبهاسییاسییاً  ایجغراف

 .(2013)بدنارزا و همکاران،  شودمیداده 

درس   یبرا یاجداگانه    یاسیییتانداردها    یالت،  پنج اآمریکا، فقط   های ایالت  از بین 

در   ای جغراف تدریس  دوره خاص  کی اسیییتانداردها معموالً به       نیا که  دارند  جغرافیا 

آموزش  یمل یپروژه اجراهای ). طبق یافتهمدرسیییه، مرتبط اسیییت ییمقطع راهنما

هسییتند   یرشییته در مطالعات اجتماع کی یدارا ای ماندهیباق االتیا( 2012، ایجغراف

  التیا 10(، 12تا  9 هایپایه) رستان یدر سطح دب هستند.   از هر دو رشته  یبیترک ای

  کی یدارا یالت،ا 28. هسییتند ایجغراف یجداگانه از اسییتانداردها ایمیموعه یدارا

  ایرشته   چیه التیهستند. دو ا  یمشخص در حوزه مطالعات اجتماع  ییایرشته جغراف 

ستاندارد جغراف  س  ییایا ستان یدب یدر برنامه در   یمل یپروژه اجراهای د. )یافتهندارن ر

ها یعنی برنامه درسیییی واحدی در امریکا وجود       (. این تفاوت 2012 ای آموزش جغراف

                                                           
1- National Assessment of Educational Progress 
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صه فقط با  ایآموزش جغرافندارد و  شرا  ایخال صربه بالقوه  طیاز    التیدر هر ا فردمنح

 .شودمیارائه  گرید تیریواحد مد ای

شی آمریکا       ستم آموز ستند و     یاگونهبهسی ست که دانش آموزان فاقد کتاب ه ا

و فراگیران باید از طریق  شییودمی قرارگرفته در سییایت مدرسییه تمام مطالب درسییی

تاپ و رایانه مطالب را آموزش ببینند. آموزش جغرافیا در آمریکا از مقطع ابتدایی           لپ 

  یهافرهنگد به کودکان کمک کند تا در مورد توانمی ایمطالعه جغراف. شودمیشروع 

یادگیری جغرافیا به  درواقع. اطالعات کسیییب کنند نیکره زم میمختلف و منابع عظ

وابسییته   کنندمی یکه در آن زندگ ینیچگونه مردم به منابع زم در درک اینکه هاآن

یک رشته مستقل     عنوانبه ،یی جغرافیادر مقاطع ابتدا. کندمیکمک شایانی   هستند 

ستان تا کالس   طورمعمولبه و شود   میتدریس ساله(   10)دانش آموزان  5از کودک

، چرخه  وانات یح بندی طبقه درباره حواس،  (. کودکان در سیییال اول؛  2013، بدنارزا  )

ندگ  یانوس ، یز ند می ها قاره و  ها اق بدن انسییییان،     ؛ . در کالس دومخوان باره  در

  یدادهای، هم در روگرید یهادر مورد فرهنگ و همچنین ایو جغراف شییناسییی  زمین

 .کنندمیکسب  یشتریاطالعات ب خیو هم در تار یجار

ستفاده    ی، فضا و منظومه شمس   یالتیا هایپایتختو  االتیاکالس سوم؛   و نحوه ا

  از موضیییوعاتی اسیییت که باید فرابگیرند. در کالس چهارم        نیو کره زم ها نقشیییهاز 
های   و آشییینایی با فرهنگ    خوانینقشیییه، مهارت  کا یآمر و جغرافیای  خیتار یادگیری  

 و کایآمر هیاول خیتار س پنیمدر کال. سییراسییر جهان از موضییوعات این مقطع اسییت 

در   هاآنهمچنین . کنندمیو عملکرد دولت اطالعات کسییب  دهیسییازمان یچگونگ

 .آموزندمی شتریب زیستمحیطمورد نیوم، هوا و 

  )ابتدایی( در مقاطع پایین در مقایسه با سایر علوم اجتماعی،  جغرافیایی  اتیمحتو

شود  میجابیا  خیتار با درس عمدتاًدر مقاطع باالتر، اما شود؛ مینمایش داده  یخوببه

 (.245: 2007منسون، )

گستره   در  ییایجغراف رشته  واردکردنآموزش درس جغرافیا در مدرسه از طریق   

ماع     عات اجت طال ما  یم مه دارد 8تا   6 یها کالس) ییدر دوره راهن قل از    ) ( ادا به ن

عات     ای جغراف تی موقع. (2005، یگوریو گر لموری، ترنر، گجیبل ی، دیمورف طال در م

احترام عموم مردم برای این رشیییتییه در   بودن نییپییا یطورکلبییه زین یاجتمییاع
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. البته ما از وضع حاضر آمریکا مطلع نیستیم که جایگاه  دهدمیرا نشان  متحدهایاالت

شی     ستم آموز سی ست       جغرافیا در  شته ا شرفت دا  :2013)بدنارزا، شان تا چه حد پی

مان جغراف  یمل یشیییورا". (79- 82 ند    "ای معل باور علم   کی از  ای که جغراف بر این 

یی:  ایجغراف یمحتوا. گرفته اسییتشییکل  طیروابط مردم و مح یبررسیی یبرا یکیزیف

سان عملکرد ( 1) سبت به  ان سان  نی( رابطه متقابل ب2) نیفرم زم ن ست محیطو  ان   زی

درسیی    هایبرنامه نیب ترکینزد یهمبسیتگ  (4، صینعت و تیارت ) یعی( منابع طب3

در این مقطع مطرح و  یامنطقه  اختالفات مطالعه   ( 5و  و متوسیییطه مقطع ابتدایی  

 .شودمیآموزش داده 

ست که در دوره متوسطه دوم، کتب جغرافیا باید        سیستم آموزش آمریکا معتقد ا

(. همچنین در  2013بیشییتر به مطالعه مناطق مختلف جهان بپردازند )اسییتولتمن،  

 ریتأث  یو در مورد چگونگ کنند میو دولت را مطالعه     خیدانش آموزان تار این مقطع، 

 ینند.بآموزش می هاآن یبر زندگ یمطالعات اجتماع

  ازین رسییتانیدر دب یاجتماع التیبه سییه تا چهار سییال دوره تحصیی هاایالت غالب

شامل کالس  دارند شد میهای نهم تا دوازدهم . در مقطع متوسطه دوم که  ؛ مباحث  با

 :باشدمیدرس جغرافیا با مباحث زیر 

های مختلف تاریخ در طول   عالوه بر مسیییائل طبیعی در جغرافیا در مورد جنگ    

شییان، تاریخ مکان زندگی خود را  بسییته به موقعیت ایالت) کایآمرتاریخ اولیه  تاریخ؛

، تاریخ یونان و متحدهایاالتهای مختلف و سیییاسییت ینبردهاها و (، جنگخوانندمی

انقالب فرانسه، جنگ سرد در اروپا( و... را به ترتیب   اروپا )روم باستان، وقایع تاریخی  

 گیرند.مقطع تحصیلی یاد می

 در سیستم آموزشی آمریکا جغرافیا ارزشیابی و روش تدریس

شور آمر  سیروش تدر س  تأکید کایدر ک دارد   یریادگیو  سیتدر ندیبر فرآ یادیز اریب

ست  ندیفرا گریدعبارتبه علم و دانش همان   یریدر فراگ آموزاندانش درواقع .محور ا

  سیییشیییانیتدرکردند و  یط شیییمندانیکه دانشیییمندان و اند کندمی یرا ط یروند

  . همچنینخوردمی وند یپ آموزاندانش یواقع یاسیییت که آموزش با زندگ    ایگونه به 

با انیام پروژه و تحق    خواهند میمعلمان از دانش آموزان خود   گوناگون در    قات یکه 

  .کنند یشییییاندچارهمعضیییالت آن  یفکر کرده و برا یو محل یمورد مسیییائل جهان
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زمانی و دارد ) ییواال گاهیدر کالس درس جا یو تکنولوژ یاستفاده از فناور نیهمچن

 (.1381همکاران، 

،  مشییاهدات؛ شییده اسییت یآورجمعشییواهد  ریدرجه کارنامه شییامل تفسیی نییتع

با   همراه( یابیارز یبرا فیامتحانات، تکال ها/)آزمون ییگفتگوها و محصوالت دانشیو  

  ای امتحانات    ای ها  آزمون تعداد  مانند   یرفتن عواملمعلم و در نظر گ یاقضیییاوت حرفه 

دهند:   را مدنظر قرار می  مؤلفه  4ی. در ارزشییییابی درس جغرافیا   ابی ارز یبرا فیتکال 

آمریکا،   وپرورشآموزشسایت رسمی   کاربرد )توانایی فهمیدن، دانش، ارتباط دادن و 

  A: شود میارزیابی ایالت متحده از حروف الفبا استفاده   سیستم نمره دهی و  (. 2018

 (.11: 1397)ذبایحی و همکاران،  یمردود F یقبول D عالی

برای ارائه شیییمای کلی مقایسیییه تطبیقی آموزش جغرافیا در دو کشیییور ایران و 

 موارد اشاره دارد. ترینمهمخالصه به  صورتبهآمریکا جداول زیر 
 با تأکید بر جایگاه درس جغرافیا() کایآمرموزشی ایران و های نظام آ. تفاوت1جدول 

 آمریکا ایران ردیف

 

1 

دانییش آمییوزان از  رانیییدر ا

با درس مقطع سیییوم ابتدایی 

شنا   ایجغراف و قبل   شوند میآ

ن   از آن نی   تیییذه از  چنییدا

یییک درس  طوربییه ایییجغراف

 .ندارند جداگانه

  یکیودکی  از  ایییدرس جیغیرافی    ،کییایی در آمیر 

سال  12را آغاز و تا آخر  خودکار  کودکستان()

 .باشدمی یآموزش عموم

 
 

2 

 ،رانیییا وپییرورشآمییوزش

مه    کی  ؛متمرکز اسیییت نا بر

 کی ی،ابیارزشیی کی ی،درسیی

به    یدرسییی یکتاب و محتوا 

ابالغ و  رانیا یهمه شیییهرها  

ها   ند موظفشیییهر آن را در  ا

. در آموزش مدرسه اجرا کنند 

 طورنیهمجغرافیییا نیز روال 

 است.

است که   ایگونهبه یآموزش  ستم یس  ؛کایآمردر 

است و کلمه  رندهیگمیتصمخود  یبرا التیهر ا

مه درسییی   محتوا و  .ندارد  یگاه یجا  یمل یبرنا

 سینحوه تدر  ی،ابی نحوه ارزشییی ،ای کتب جغراف 

در  یاز مسییائل آموزشیی  یلیو خ دهینمره ،آن

لت ی هر ا فاوت اسیییت   ا لت ی ا که یطوربه  .مت  ا

را  نگ یومیوا الت ی ا خیو تار  ای جغراف ،نگ یومیوا

ند می لت ی ا و خوان ند یمر ا تار  ای جغراف ،ل  خیو 

 ستمیس  نیبنابرا ؛کنندمیخود را مطالعه  التیا

 .است رمتمرکزیغ کایآمر یآموزش
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3 

کییتییب  در کیینییار رانیییدر ا

در مقطع  یی طبیعیای جغراف

طه    یه دهم   ) دوممتوسییی ( پا

تاب  تان     یک حت عنوان اسییی ت

شناسی، جغرافیای تاریخی را   

 .دهدمیپوشش 

یک مقطع تحصیییلی، جغرافیای  در، کایدر آمر

 یبه بررسیی که شییودمیتاریخی ایاالت تدریس 

 نیها و از ا نیو قلمرو سیییرزم ها جنگ و  خیتار 

فاه  لی قب ند می میم حث    نیا ی؛عنی ؛پرداز با م

حت عنوان   یخیتار   االتی در ا ای جغرافدرس ت

 .شودمیآموزش داده  کایمرآ

 

4 

در ایییران، بییرای هییر درس، 

تاب مصیییور    دانش آموزان ک

سی در اواخر   دارند و کتب در

مکتوب در  صورت به شهریور، 

  که ؛گیردمیقرار  هاآناختیار  

به همین      یا نیز  تاب جغراف ک

 .شودمی ارائهشکل 

چه در       کا یدر آمر ند  ندار تاب  دانش آموزان ک

یاز      که آموزش م حال  مان  مان   یز که   یچه ز

و  ایجغراف یمحتوا .بوده است  یآموزش حضور 

که در  ایمدرسییه تیدر سییا ی،گریهر درس د

و دانش  شود میقرار داده  کنندمی لیآن تحص 

مطالعه و    یکیالکترون یمحتوا قیآموزان از طر

 .دهدمیامتحان 

 

5 

 یواحد یاسیییتانداردها رانیا

در  ایییدرس جییغییرافیی یبییرا

 .خود دارد وپرورشآموزش

 سیتدر یبرا متعددی یاستانداردها  کایمرآدر 

 .وجود دارد ایجغراف

یران،         6 فیییا در ا غرا ج موزش  آ

 و سنتی است. محوردانش

با         ته  ندمحور اسیییت و آمیخ کا، فرای در امری

 فناوری است.

 بر جایگاه درس جغرافیا( تأکیدبا ) کایآمرنظام آموزشی ایران و  یهاشباهت. 2جدول 

 شباهت ردیف

 

1 

به  ،و ایران، هردو در برنامه درسییی خود کایآمر متحدهایاالت یآموزشیی سییتمیسیی

در  گریمانند دروس د را ایکرده اسییت و درس جغراف یانیتوجه شییا درس جغرافیا

 .داندیمارزش  یدارا یبرنامه درس

ستقل  یایکتاب جغراف هیهر پا ایران و آمریکا، دوم سطه متو در مقطع 2   خیاز تار یم

 .شوندیم سیجداگانه تدر کیدارد و هر  یو علوم اجتماع

 باشد می انیرانیما ا یکتب درس  یمشابه محتوا  هاآن یعیطب یایجغرافموضوعات   3

یا  ی؛عنی نه  ی؟ک ؟ک کان  ،تی موقع نییتع و؟ چگو کان روابط  ،م ناطق  ،ها م  و م

 نیهم ا رانیکه در ا کاسییتیآمر یایجغراف یاز موضییوعات اسییاسیی نیحرکات زم

 .موارد مبنا و شالوده کتب هستند

شور و اهمیت باالی آن قابل       4 سی دو ک شته تاریخ و جغرافیا در برنامه در تلفیق ر

 مشاهده است.
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شباهت آموزش جغرافیا در ایران و آمریکا       سی تفاوت و  شاهده و برر  توانمیبا م

کا          یاالت آمری یک از ا تدایی در هر  یا در مقطع اب فت جغراف تدریس    طوربه گ میزا، 

. متناسییب با سییطح ذهنی کودکان، موضییوعات جغرافیایی مانند نیوم را    شییودمی

. در ایران، جغرافیا به معنای واقعی، در برنامه درسییی مقطع ابتدایی  نندیبیمآموزش 

که اشییاره شیید،   طورهمانور فراگیری ندارد. ( حضیییدبسییتانشی)پ نییپااز سیینین 

آمریکایی قرار داده   آموزاندانشالکترونیکی در اختیار  صییورتبهمحتوای آموزشییی 

. در کالس درس به تعداد دانش آموزان رایانه وجود دارد یعنی؛ اسییتفاده از  شییودمی

قرار   در دسییترس آموزاندانشرایانه برای یادگیری موضییوعات جغرافیایی  فناوری و

ست       شهود نی ستفاده از فناوری در آموزش جغرافیا در همه مدارس م دارد. در ایران، ا

با رایانه سروکار   آموزاندانشمختص معلم است و  صرفاًو از طرفی استفاده از فناوری 

. در ایران، شود مینادیده گرفته  آموزاندانشندارند که به طبع کاربست رایانه توسط   

کتابی تحت عنوان جغرافیای اسییتانی وجود دارد. در آمریکا، درس جغرافیا در مقطع  

 .باشدمیهشتم، سرتاسر تاریخ ایاالت 

 گیرییجهنتبحث و 

مانند اهداف، مقاطع،       یموارد یبررسییی درواقع کشیییورها  نیب یقیمطالعات تطب  

ش  ش  یابیمحتوا، ارز شد؛  می هاآن یدر نظام آموز س در اما با درس خاص در   کی یبرر

س  ست یبایمرا  یشتر یب اتیجزئ کا،یو آمر رانیا وپرورشآموزش کرد. به طبع،   یبرر

  شیافزا نهیزم نیدانش ما را در ا واست و اطالعات   شتر یب ایمطالعه نچنینیارزش ا

در   ایبا درس جغراف یبا نقاط مثبت و منف ترقیدق ییآشنا قیتحق نیا یهی. نتدهدمی

دو کشور   نیا یو شناخت نقاط اشتراک و تفاوت نظام آموزش کایو آمر رانیدو کشور ا

 .بود ایدر مورد جغراف

  کایو آمر رانیا یدر نظام آموزش  ایکه آموزش جغراف میافتیپژوهش در نیانیام ا با

  گاهیدرس جا نیا یهر دو کشییور برا ؛ وبوده اسییت یاز موضییوعات مهم درسیی یکی

ئل   یمهم ند  قا تا فراگ  ا ند  ند یدرس را آموزش بب نیا یخوببه  رانیو تالش دار تا    ن

ص  یرا برا هاآنبتوانند   یروهاین عنوانبه هاآنآماده کرده و از  تردر مقاطع باال لیتح

جامعه خود  یرا داشته باشند برا   ایجغراف یکه تخصص الزم در رشته   یدیمف یانسان 

. در  باشدمی هاآنابع حکومت حاکم بر هر دو کشور ت یآموزش ستمیاستفاده کنند. س
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س  کیخود  یبرا التیهر ا کا،یآمر گفت   توانمیخاطر  نیدارد به هم ینوع برنامه در

  سییتمیبه طبع کنترل و نظارت بر سیی وجود ندارد. یواحد یبرنامه درسیی کایدر آمر

در مقابل،     .اسیییت دهی چیپ یاسیییتفاده از راهکارها    ازمند ی ن رمتمرکزیغ یآموزشییی

و کتب   ی برنامه درسییی   ؛گریدعبارت ؛ به از نوع متمرکز اسیییت ران،یا وپرورشآموزش

 در سرتاسر کشور ثابت و واحد هست. ییایجغراف

درس جغرافیییا را در حیید توان  ییاز مقطع ابتییداکودکییان آمریکییایی قبییل  

سطح     ،ندیبیمآموزش  شان یشناخت  به همین خاطر، در ورود به مقطع ابتدایی در 

ستند      شینه ذهنی ه   سیتدر رانیدر ا اما؛ شناختی، هییانی دارای رفتار ورودی و پی

. شییودمیشییروع  یو علوم اجتماع خیدر کنار دروس تاراز پایه سییوم ابتدایی  ایجغراف

برخوردار اسییت   ییباال تیاز اهم کا،یآمر االتیا یدر برنامه درسیی یخیتار یایجغراف

خود هسیییتند که     الت ی ا خیموظف به خواندن تار    ،ایالت  هر  آموزاندانش؛ که یطوربه 

مهم، تحت   نیا رانی. در اشیییودمیآموزش داده  ها آنبه   ا،ی تحت عنوان درس جغراف 

  خیاست که تار  نیا دهندهنشان مقوله  نی. اشود میآموزش داده  یشناس  عنوان استان 

 .مهم است اریبس کایو آمر رانیکشور ا یبرنامه درس در یخیتار یایو جغراف

  کامالًو محتوا  شییودمیقرار داده ن آموزاندانش اریدر اخت یکتاب چاپ کهییازآنیا

شد می یکیالکترون از   ترراحت ییکایدر مدارس آمر یو تکنولوژ انهیبه را ی، دسترس  با

 است. یرانیمدارس ا

  هایفعالیت رایز؛ به هم هستند  هیشب  یتا حدود کایو آمر رانیا یابیارزش  ستم یس 

. طبق  کنندمیاعمال  یانیرا در نمره پا آموزدانشحضییور  و نمرات مسییتمر ،یکالسیی

بلکه   سییت،ین هاآندانش  زانیم دهندهنشییان صییرفاً آموزاندانشنمره  کرد،یرو نیا

ستن و   یعمل ازنظر ضباط  و کارب نمره داده   هانآو به  رندیگیمآزمون قرار  ردمو زینان

 .شودمی

از نقاط    توانمیکشیییورها،   وپرورشآموزش یقیتطب یمطالعه و بررسییی   قیطر از

بت   ظام مث فت  های ن گاه   کی  عنوانبه . آموزشیییی دیگر بهره گر با آ  نیاز ا یمعلم، 

شباهت تفاوت شورها،     هاها و  سایر ک شی  سائلی آموز در   یدیروش تقل یا توانمی ی م

 گرید یکشورها  یآموزش  یالگو توانیم ایو  ست ین یگرفت که معقول و منطق شیپ

معلمان   شود می شنهاد یبسط و گسترش داد. پ   یمل یرا در صورت تطابق با هنیارها 
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انیام    ای جغراف آموزش ی فناوری در ریکارگ به  شیدر خصیییوص افزا ییها یزیربرنامه  

در   تریجد صیییورتبه ران،یا درسییینین پایین در  ایآموزش جغرافهمچنین  ؛ ودهند

مطلوب   یآموزش  یهادهیا یریکارگبهگفت با  توانمی تیدرنها دستور کار قرار گیرد. 

همسو با    راخود  یآموزش  ستم یس  توانمیکشورهای دیگر   یهاچارچوبو منطبق با 

 .کرد کینزد ترمطلوببه وضع  یتحوالت جهان

 منابع
 .وپرورشآموزش یعال ی(. شورا1395) متوسطه دوم یآموزش نامهیینآ

 .وپرورشآموزش یعال ی(. مصوب شورا1391) یمل یبرنامه درس

ساختار   یقیمطالعه تطب(. 1397) یمهد ،یعبداله ؛یکوهبر، محمدهاد ن؛یرحس یام ،یحیذبا
ش  شور ا  معلمیتو ترب ینظام آموز ستاوردهای نوین   .یکاو آمر رانیدو ک کنفرانس ملی د

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان. و تربیت جهان در تعلیم

در مقطع  سیتدر دیجد یو راهبردها هاینوآور یبررسیی(. 1381دار، م ) اقتیب؛ و ل ،یزمان
دانشییگاه اصییفهان،  یعلوم انسییان یمیله پژوهشیی جهان. شییرفتهیچهار کشییور پ ییابتدا

14(2,) 

ات اجتماعی دوره ابتدایی  تحلیل محتوای کتب مطالع(. 1396جلیلی، راضیییه؛ جهان، جواد )
پژوهشییی پژوهشیینامه    -فصییلنامه علمی. از منظر میزان توجه به مهارت اجتماعی فلنر

 .53، شماره تربیتی

  راهنمایی و  یدر دوره یا درسیییی جغراف یمطالعه تطبیقی برنامه     (.1389)چوبینه، مهدی   
  سازمان پژوهش و .متوسطه در کشورهای ایران، هندوستان، مصر، کانادا، برزیل، استرالیا     

 .یزیربرنامه

سی آموزش جغرافیا در ایران   (. 1399) یمهدچوبینه،  سی برنامه در پژوهش در آموزش  .برر

 مطالعات اجتماعی، دوره دوم، شماره سوم

 تهران: سمت .یدر علوم انسان قیبر روش تحق یامقدمه .(1382محمدرضا ) ا،یحافظ ن

دوم   ۀدهم دور یۀ پا  -رانیا یای جغراف (.1399) ؛یآموزشییی یزیرسیییازمان پژوهش و برنامه    
 .متوسطه

  ۀدور _(اییهناح یای)جغراف (2) یایجغراف (.1399) ؛یآموزش  یزیرسازمان پژوهش و برنامه 
 .دوم متوسطه

  ۀدور _(یکاربرد یای)جغراف (3) یایجغراف (.1399) ؛یآموزش  یزیرسازمان پژوهش و برنامه 
 .دوم متوسطه



 45                    حمید احمدی هدایت و....  / آمریکا و ایران آموزشی نظام در جغرافیا آموزش تطبیقی بررسی

 

آموزش »کتاب  یهمراه با معرف میو مفاه یسییتیچ ا،یآموزش جغراف .(1399) ؛یعل ،یصییادق
  ،یفصییلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماع. «یجهان یکردهایو رو یمبان ا،یجغراف

 .3، شماره 2دوره 

س (. 1399صادقی، علی؛ )  شته آموزش جغرافیا در        یبآ سی ر شیوه اجرای برنامه در سی  شنا
-88 ص ،56، شماره  15فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال     دانشگاه فرهنگیان. 
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 رانیا یاسییالم یجمهور یعموم یرسییم تیو ترب میدر نظام تعل نیادیتحول بن ینظر یمبان
 وپرورش.آموزش یعال یو شورا یانقالب فرهنگ یعال ی(. شورا1390)

سفه آموزش جغراف (. 1399) محمود؛ ،یمعاف ست    ایفل سناد باالد وپرورش: آموزش یاز منظر ا
 3شماره  ا،یرشد آموزش جغراف قسمت دوم.

 در ابتدایی یدوره جغرافیای آموزش درسییی یبررسییی تطبیقی برنامه(. 1392؛ )هیرق ،یاری
منظور ارائه راهکارهای  انتاریو و انگلسییتان( به ایالتکانادا  اسییترالیا،) کشییورهای با ایران

 یزیرارشیید برنامه یکارشییناسیی نامهیانپا مناسییب برای بهبود آموزش جغرافیا در ایران.
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