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 دكتر سياوش شايان

برگزاری همايش ها و نياز به 
برنامه ريزی درسی جغرافيا

زمستان سال 1396 فصل پرباري در آموزش جغرافياي كشور 
بود. در اين فصل، دو همايش در ارتباط با آموزش جغرافيا برگزار شد: 
يكي همايش »آموزش جغرافياي دريا پايه« كه به همت انجمن 
علمي معلمان جغرافياي تهران و با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي 
ديگري »آموزش  و  برگزار شد  بيست ويكم دي ماه  در  و  تهران  در 
مهارت هاي آموزش جغرافيا« كه آن را پرديس حكيم فردوسي 
دانشگاه تهران در كرج در روز پنجم اسفندماه با شركت عالقه مندان و 
شده،  ذكر  همايش  دو  هر  در  رسانيد.  انجام  به  جغرافيا  دبيران 
جغرافياي  آموزشي  گروه هاي  و  دبيران  دانشگاه ها،  از  عالقه منداني 
شهرها و استان ها مقاالت متعددي ارائه كردند كه از بين آن ها چندين 
مقالة ارزشمند به صورت شفاهي و سخنراني به سمع حاضران رسيد 
و برخي مقاالت نيز در مجموعه مقاالت همايش هاي مذكور ارائه شد.

برنامه ريزي درسي جغرافيا روزبه روز پيچيده تر مي شود و به لحاظ 
روش هاي نوين و نيز پيدايش موضوعات جديد، برنامه هاي موجود 
نياز به تغيير پيدا مي كنند. برگزاري همايش هاي آموزشي جغرافيا هم 
ارائه روش هاي جديد و مؤثر آموزشي جغرافيا را به بحث و مذاكره و 
اجرا فرا مي خوانند و هم برنامه ريزان درسي جغرافيا را به استفاده از 
اين گونه روش ها و ارزيابي سودمندي آن ها در جريان آموزش جغرافيا 
مكلف مي كنند. در اين ميان، نمي توان يك يا چند روش را به عنوان 
روش برگزيده معرفي كرد، بلكه بسته به موضوع مورد تدريس، روش 

را  خويش  روند خاص  و  ابزارها  و  مي شود  متفاوت  نيز  آن  تدريس 
مي طلبد. در اين گونه همايش ها بر انتخاب روش مناسب با توجه به 
فضا و ابزارهاي در دسترس تأكيد و از نسخه پيچي آن ها براي همة 

موضوعات جغرافيايي پرهيز مي شود.
تدريس  مورد  مباحث  وارد  جديدي  موضوعات  روش ها،  بر  عالوه 
در جغرافيا شده است. براي مثال، آموزش جغرافيا بر پاية موضوعات 
دريايي، موضوعي است كه ممكن است با روش هايي متفاوت، از حل 
تدريس  مذاكره،  و  گفت وگو  يا  ميداني  بازديدهاي  تا  گرفته  مسئله 
شود. در همايش آموزش جغرافياي درياپايه بر اين موضوع تأكيد شد 
كه مفاهيم دريايي و موضوعات دريايي بايد به نحوي در كتاب هاي 
درسي دانش آموزان ساكن مناطق ساحلي و دانش آموزان ساكن در 
از  بهره برداري  لزوم  به  آنان  كه  شود  تدريس  كشور  پس كرانه هاي 
منابع و ظرفيت هاي دريايي پي ببرند تا هنگامي كه بعدها به عنوان 
تصميم گيران  و  برنامه ريزان  حوزة  وارد  كشور  تصميم گيرندگان 
مي شوند از يافته هاي اين آموزش ها بهره گيرند و تمام تصميمات صرفًا 

به بهره گيري از منابع خشكي نينجامد.
در هر دو همايش مذكور، مفاهيم و موضوعات متعددي از سوي 
شركت كنندگان مطرح و به بحث گذاشته شد كه ورود آن ها به برنامة 
آموزش جغرافياي كشور، نياز به حضور و وجود برنامه ريزاني مسلط و 
متخصص دارد تا اين مفاهيم را در سرفصل دروس پايه هاي مختلف 

سخن سردبير

سخن سردبير
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تحصيلي بگنجانند و جايگاه و سلسله مراتب آن ها را در پايه هاي مختلف 
براي درس جغرافيا و ارتباط موازي آن ها را با ديگر دروس پايه ها در 
نيز  به آموزش جغرافيا  نظر بگيرند. آن چنان كه همة عالقه مندان 
اطالع دارند مسلمًا ورود اين مفاهيم و موضوعات، مهارت ها و روش ها 
به درس جغرافياي پايه هاي مختلف تحصيلي از ابتدايي تا متوسطه، 
مستلزم تدوين برنامه، اعتباربخشي آن، تأليف و تصنيف كتاب هاي 
نهايت، اجراي عمومي  آزمايشي آن ها و در  درسي مربوط و اجراي 
آن هاست. انجام اين فرايند معمواًل زمان بر بوده و نياز به برنامه ريزان و 
مؤلفان و ارزشيابان متخصص دارد و تربيت اين برنامه ريزان نيز زمان بر 
است. به همين جهت بر اين نكته تأكيد مي كنيم كه بايد براي تربيت 
نيروي متخصص و برنامه ريز درسي وقت بگذاريم و هزينه كنيم. مرور 
به آموزش جغرافيا كشانده است )مثل  را  زمان موضوعات جديدي 
انرژي هاي نو، محيط زيست، حمل و نقل و زندگي شهري برپاية توسعة 
پايدار( كه درك اين موضوعات و لزوم ورود آن ها به كتاب هاي درسي 
جغرافيا نياز به تحرك بيشتر و برنامه ريزي وسيع تر دارد. اكنون بخش 
عمده اي از جمعيت كشور ما در نواحي شهري به سر مي برند و اين 
امر ما را مكلف مي كند تا از درس جغرافيا به عنوان موضوعي براي 
آموزش شهروندي به اين جمعيت رو به فزوني بهره گيريم و شهروندان 
آيندة كشور را هرچه بيشتر به تكاليف، حقوق و وظايف شهروندي 
خود آشنا و به محيط جغرافيايي شهر وارد كنيم. در غير اين صورت، 

بروز آسيب هاي اجتماعي، محيطي و فرهنگي در محيط هاي شهري 
افزايش خواهد يافت. در اين زمينه بايد هرچه سريع تر برنامه ريزي هاي 
براساس موضوعات  برنامه ريزي درسي  به  انجام دهيم و  را  آموزشي 

درسي )در اينجا جغرافيا( بپردازيم.
برگزاري همايش هاي دوگانة فصل زمستان 96 فرصتي مغتنم بود 
براي همة دست اندركاران آموزش جغرافيا تا در اين همايش ها به موراد 

زير بپردازند:
 شناسايي ظرفيت هاي بالقوة انساني موجود در آموزش جغرافيا 
برتر در زمينة مهارت ها و  ارائه كنندگان مقاالت  از طريق شناسايي 

روش هاي آموزش جغرافيا؛
 آشنايي با موضوعات جديد )مثل كارآفريني در جغرافيا(؛

 آشنايي با پتانسيل هاي دريايي و روش هاي ارائه موضوعات دريايي 
به عنوان محوري براي آموزش جغرافيا به ساكنان مناطق ساحلي و 

پس كرانه؛
 درك ارزش و اهميت منابع آبي و دريايي به عنوان موضوعاتي 

جذاب و تازه براي جذب دانش آموزان به درس جغرافيا؛
مهارت هاي  برپاية  جغرافيا  درس  براي  تازه  برنامه ريزي  به  نياز   

جغرافيايي، موضوعات تازه و روش هاي تدريس نوين؛
 درك نياز به برنامه ريزان متخصص و مسّلط براي آموزش جغرافيا 

به نسل كنوني و آيندة كشور.
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 معرفي
امروزه با توسعة فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي، استفاده از محتواهاي چاپ شده روي كاغذ به صورت روزنامه، مجله و كتاب رو به 

كاهش نهاده است. از آنجا كه ابزارهايي مانند رايانه ها، لپ تاپ ها، تبلت ها و گوشي هاي همراه امكان دانلود و مطالعة محتواهاي مختلف 
را در اختيار همگان گذارده اند، بسياري از مجالت علمي به صورت رايگان يا با دريافت حق اشتراك ناچيز، مطالب خود را به صورت ديجيتالي 

در اختيار خوانندگان قرار مي دهند. خريد و فروش كتاب هاي ديجيتالي نيز روزبه روز رونق يافته و به تدريج شاهد كاهش روزافزون انتشار كتاب 
به صورت كاغذي خواهيم بود. اين موضوع اگرچه ممكن است به خاطر برخي موضوعات نوستالوژيك با مخالفت كتاب خوان ها و دوستداران متن هاي 
كاغذي روبه رو شود، اما بسياري از خوانندگان ترجيح مي دهند محتواها را به صورت ديجيتالي مطالعه كنند. نشر ديجيتالي مجالت علمي در كشور 
به ويژه مجالت دانشــگاهي بنا به داليلي از جمله كاهش هزينه ها رونق يافته و بسياري از اين مجالت را مي توان بدون پرداخت هزينه و رايگان 
دريافت و مطالعه كرد. در اين مقاله تعدادي از اين مجالت معرفي شده اند، اما به دليل تعداد زياد مجالت علمي جغرافيا فقط تعداد اندكي از آن ها 
به صورت تفصيلي تر معرفي شده اند. در پايان اين مقاله و در يك جدول، فهرست نام 46 مجلة جغرافيايي و نشاني اينترنتي آن ها ارائه شده است كه 
دوستداران علم جغرافيا مي توانند ضمن استفادة رايگان از مقاالت اين مجالت، جدول ارائه شده را در گروه هاي مجازي خود به اشتراك بگذارند.

به نظر مي رسد مجلة رشد آموزش جغرافيا نيز بعد از سال ها تجربة نشر كاغذي همراه با نشر الكترونيك، به تدريج بايد به عرصة نشر الكترونيك 
ورود يابد و در آينده در تعداد نسخه هاي محدود چاپ و منتشر شود.

كليدواژه ها: پژوهش هاي جغرافيايي، دانشگاه علميـ  پژوهشي، مركز پژوهشي، مجالت ديجيتالي، جغرافيا

نگاهی به مجالت ديجيتالی 
فارسی با موضـــــوع جغرافيا

 مجتبي مقصودي
كارشناس آموزشي

آموزش جغرافيا
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http://gps.gu. :1. آمايش جغرافيايي فضا نشاني اينترنتي 
ac.ir/

سردبير: دكتر جعفر ميركتولي

آمايش  مجلة  است.  گلستان  دانشگاه  فصلنامه،  اين  صاحب امتياز 
نشريات  بررسي  كميسيون  ابالغية  براساس  )مكان(  فضا  جغرافيايي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از شمارة اول داراي درجة علمي ـ 
پژوهشي است. آمايش جغرافيايي فضا، دانشي ميان رشته اي است و 
دربرگيرندة سه بعد »فضا و مكان«، »فعاليت« و »جمعيت« به صورت 
هم زمان مي باشد. مجلة آمايش جغرافيايي فضا از منظر دانش جغرافيا به 

اين سه مقوله در آمايش فضا مي پردازد.
اين فصلنامه از سال 1390 شروع به انتشار كرده و تا سال 1396، 25 
شماره از آن منتشر شده است. كلية مقاالت اين مجله به طور رايگان 

قابل دانلود است.

اولويت هاي پژوهشي مهم مجلة آمايش جغرافيايي فضا
 بررسي، تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت موجود آمايش جغرافيايي 

فضا در كشور؛
 بررسي و شناسايي قابليت هاي دانش علوم جغرافيايي در آمايش فضا 

و توسعة منطقه اي با رويكرد آمايشي در افق آينده؛
 برنامه ريزي براي بهينه سازي شبكة شهري، نظام سلسله مراتبي 

سكونتگاه ها و توسعة منطقه اي و گذر از عدم تعادل هاي فضايي؛
 مطالعه، تحليل و ارزيابي و برنامه ريزي در مقولة شبكة ارتباطي در 
عرصة هوايي، زميني و دريايي در راستاي قابليت هاي منطقه اي و با 

معيارهاي آمايشي؛
از  استفاده  با  منطقه اي  و  شهري  فضاي  تحليل  و  مدل سازي   

سامانه هاي GIS؛
 آمايش آيش هاي صنعتي، نظامي و ريلي بزرگ و منطقه اي و توسعة  
راهكارهاي  كشور،  در  آيش ها  وضعيت  ارزيابي  و  )مطالعه  منطقه اي 

توسعه، بازسازي و...(؛
 تجزيه و تحليل و طراحي مستندات آمايش جغرافياي فضا )مطالعه، 
ارزيابي و تدوين طرح هاي جامع، تفصيلي و ...( و ارائه راهكارهاي اجرايي 

آن ها؛ براي مثال تعيين انواع كاربري ها؛
 حقوق آمايش جغرافيايي فضا و منطقه اي در ايران؛

ـ آمايش شهري
ـ آمايش سواحل دريايي، شامل تحليل فضايي، آينده پژوهي در راستاي 

تغيير كاربري ها، چشم اندازها، طراحي مجدد فضاها و ...(؛
ـ طرح ها، راهكارها و سياست هاي تمركززدايي در كالن شهرها؛

ـ راهكارهاي توسعه و آمايش مناطق روستايي؛
ـ مكان يابي جديد روستاها.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة فصلنامه، مربوط به 
شمارة 25، سال 1396:

 بررسي ارتباط ميان كاربري اراضي با جاذبه هاي گردشگري با مدل 
آنتروپي محلي )مطالعة موردي: شهر اصفهان(؛

اصول  از  استفاده  با  شهري  نوبنياد  محله هاي  كالبدي  ارزيابي   
شهرسازي نو )مورد: محلة ياغچيان تبريز(؛

 مدل سازي گسترش آتش سوزي جنگل با استفاده از اتوماسيون 
سلولي؛

 تحليل و برآورد آسيب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله )مطالعة 
موردي: شهر گرگان(؛

 بررسي خشك سالي هيدرولوژيكي حوضة آبخيز سد زاينده رود.

 2. آمايش سرزمين
https:jtcp.ut.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر سيدمحمد محمودي

صاحب امتياز اين دوفصلنامه پرديس فارابي دانشگاه تهران واقع در 
شهر قم است. دوفصلنامه آمايش سرزمين براساس ابالغية كميسيون 
بررسي نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داراي درجة علمي ـ 
پژوهشي است. آمايش سرزمين، دانشي ميان رشته اي و چندتخصصي 
است كه دربرگيرندة حداقل سه بعد »فضا«، »جمعيت« و »فعاليت« 
به صورت هم زمان است. مقاالتي كه فقط به يكي از اين ابعاد بپردازد 

مورد پذيرش دفتر مجله نيست.
اين دوفصلنامه از سال 1388 شروع به انتشار كرده و تا سال 1396، 
17 شماره از آن منتشر شده است. كلية مقاالت اين دوفصلنامه به طور 

رايگان قابل دانلود است.

برخي از اولويت هاي پژوهشي مهم مجلة آمايش سرزمين:
1. تجزيه و تحليل وضعيت موجود آمايش سرزمين در كشور و مناطق 
مختلف ايران؛ براي مثال ارزيابي و آسيب شناسي طرح هاي كاربري، 
طرح هاي توسعة منطقه اي، منطقه بندي سرزمين، سياست هاي فضايي، 

اقتصادي، زيست محيطي و اقتصادي و...؛
2. بررسي چشم اندازهاي نوين آمايش سرزمين در ايران و آينده نگاري 

توسعة منطقه اي با رويكرد آمايشي بر پاية سناريو؛
3. متروپل سازي )عوامل تأثيرگذار، استراتژي ها، موانع و مشكالت، 

چشم اندازها( و برنامه ريزي و توسعة متروپل ها در ايران؛
4. مطالعه و بررسي ايجاد شبكه هاي نوين و پيشرفتة ريلي در پهنة 
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سرزمين و منطقه؛
ـ ضرورت سنجي ايجاد شبكه ها

ـ امكان سنجي
ـ انتقال شبكه ها

ـ بازسازي خطوط
ـ طراحي طرح جامعه شبكه ها

GIS ـ  مدل سازي شبكه و تهية

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة دوفصلنامه، مربوط به 
شمارة 16، سال 1396:

 تبيين موانع فراروي جابه جايي پايتخت در ايران با رويكردي آمايشي؛
 تأثير متقابل ساختار فضايي و نظام جريان هاي مؤثر منطقه اي در 

البرز جنوبي؛
 توسعة چارچوب انگاشتي از فضاهاي انحصاري در نواحي ساحلي 
پيراشهري؛ كرانة جنوبي درياي كاسپين از شهرستان  ساري تا محمودآباد؛
 ارزيابي آسيب پذيري مكاني زيرساخت هاي استان اردبيل با رويكرد 

پدافند غيرعامل؛
 امكان سنجي و سنجش ُبرد سرمايه گذاري عرصه هاي گردشگري 

استان آذربايجان غربي.

 3. آمايش محيط
http://ebtp.malayeriau.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر بيژن رحماني

صاحب امتياز اين فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهرستان مالير 
است. اين فصلنامه از سال 1387 شروع به كار كرده و از سال 1389 
براساس ابالغية كميسيون بررسي نشريات وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوري درجة علميـ  پژوهشي گرفته است.
كلية مقاالت اين فصلنامه از شمارة 22 تا 40 به طور رايگان قابل دانلود 

است.
اهداف اين فصلنامه چنين عنوان شده است:

 آگاهي بخشي و ترويج علم جغرافيا از طريق انتشار مقاالت مناسب؛
 ياري به نويسندگان مقاالت، شامل اساتيد، محققان و دانشجويان در 

عرصة انتقال ديدگاه ها و نظريات خود؛
 بهينه سازي نحوة انتشار و توزيع نشريه به گونه اي كه حداقل هزينه 

و ضايعات زيست محيطي را به همراه داشته باشد؛
 افزايش تعداد مقاالت منتشر شده در سال همراه با حفظ كيفيت و 

ارزش هاي علمي مقاالت.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة فصلنامه، مربوط به 
شمارة 39، سال 1396:

 سطوح پايداري در محله هاي شهري )مطالعة موردي: محالت شهر 
مهاباد(؛

 ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري و عوامل مؤثر بر آن )نمونة 
موردي: دره شهر(؛

 مطالعة تطبيقي سطح پايداري در محالت قديم و جديد شهري 
)نمونة موردي: محالت بافت قديم و جديد شهر كرمان(؛

 بررسي بعد ذهني كيفيت زندگي در شهر جديد انديشه؛
 نقش فضاي عمومي شهري در شكل گيري اعتماد اجتماعي )نمونة 

موردي: پارك حاشية چمران، كالن شهر شيراز(؛
 بررسي تطبيقي معيارهاي قابليت پياده مداري در سطح محالت 

شهري )مطالعة موردي: محالت جديد و قديمي شهر رشت(.

 4. اقتصاد فضا و توسعة روستايي
http://serd.khu.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر حسن افراخته

صاحب امتياز فصلنامة علميـ  پژوهشي اقتصاد فضا و توسعة روستايي، 
دانشگاه خوارزمي است. اين فصلنامه از سال 1391 شروع به كار كرده و 

تاكنون 22 شماره از آن منتشر شده است.
كلية مقاالت اين فصلنامه از شمارة 1 تا 22 به صورت رايگان قابل 

دانلود است.

اهداف اين فصلنامه چنين عنوان شده است:
 ارائة خدمات علمي در جهت احياي اقتصاد روستايي متناسب با 

منزلت كشور؛
 بومي سازي منابع علمي مربوط به توسعة اقتصاد روستايي؛

 حل بحران ناشي از مهاجرت بي روية روستايي و لزوم توسعة اقتصاد 
روستايي؛

 تخصصي شدن رشته هاي علوم جغرافيايي و تصويب سرفصل هاي 
جديد رشته در آموزش عالي؛

 تدوين منابع علمي مؤثر در مديريت نوين روستايي.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة فصلنامه، مربوط به شمارة 22، 
سال 1396:

 تأثير گردشگري خانه هاي دوم بر اقتصاد روستايي دهستان ابرشيوه 
در شهرستان دماوند؛

اجتماعي  ـ  اقتصادي  تعادل  در حفظ  كشاورزي  بخش  اهميت   
ساختار شهري و روستايي ايران؛
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 اقتصاد زباله اي در روستاهاي پيراشهري جنوب تهران؛
 راهبردهاي اقتصادي بهبود شاخص هاي مسكن در نواحي روستايي 

شهرستان كهگيلويه؛
 نقش سرمايه روان شناختي در ارتقاي كارآفريني روستايي استان 

آذربايجان شرقي؛
 الگويابي تخصيص پايدار كاربري زمين در نواحي روستايي شرق 

گيالن.

 5. اقتصاد و توسعة منطقه اي
https://erd.um.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر مصطفي سليمي فر

دو  است.  مشهد  فردوسي  دانشگاه  دوفصلنامه،  اين  صاحب امتياز 
فصلنامة اقتصاد و توسعة منطقه اي، يكي از سه عنوان مجله جديدي 
است كه در سال 1390 از مجلة علميـ  پژوهشي دانش و توسعة سابق 
منشعب شده و نخستين شمارة آن در ابتداي سال 1391 به چاپ 

رسيده است.
كلية مقاالت اين دوفصلنامه شامل 13 شماره به صورت رايگان قابل 

دانلود است.
اهداف اين دوفصلنامه چنين عنوان شده است:

اين مجله آثار علميـ  اقتصادي را در ابعاد مختلف توسعة منطقه اي براي 
استفادة پژوهشگران، سياست گذاران و مديران اجرايي و ساير مخاطبان 
با هدف تبيين تئوري ها، ديدگاه ها و مدل هاي توسعة منطقه اي انتشار 
مي دهد و اينكه چگونه مي توان براي يك منطقه )شامل چند شهر بزرگ 
يا چند استان يا ايالت(، برنامه ريزي داشت تا در سطح ملي و جهاني به 
برتري هاي نسبي مورد نظر مسئوالن و سياست مداران آن منطقه دست 
يافت و در اين ميان از توازن در پيشرفت و رشد آن منطقه نيز به صورت 
همگن بهره مند شد. توجه دادن سياست گذاران و برنامه ريزان سطح ملي 
و بخشي به ابعاد فضايي و منطقه اي در برنامه ريزي هاي كالن و ملي و 
آگاهي از اينكه نگاه  بخشي بر نظام برنامه ريزي كشور ممكن است به 
عدم تعادل هاي منطقه اي بااليي در جغرافياي خود، به ويژه در ميان 

بخش هاي شهري و روستايي بينجامد.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة دوفصلنامه، مربوط به 
شمارة 13، سال 1396:

براي   CHARM-RAS و   CB-RAS جديد  تركيبي  روش هاي   
محاسبة جدول داده ـ ستانده منطقه اي و سنجش خطاهاي آماري 

)مطالعة موردي: استان گيالن(؛
 آثار اقتصاد دانش بنيان بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

)نظرية همگرايي هاي اقتصاديـ  منطقه اي براي كشورهاي عضو اكو(؛

ايران  استان هاي  در  تورم  بر  افزوده  ارزش  بر  ماليات  اثر  بررسي   
)1392 ـ 1387(؛

 )SELQ( معرفي و ارزيابي روش سهم مكاني خاص صنعتي فلگ 
در منطقه اي سازي جداول داده ـ ستانده ملي )مطالعة موردي: استان 

يزد 1390(؛
 بررسي اثر فناوري اطالعات و ارتباطات بر احتمال وقوع فقر و شدت 

فقر خانوارهاي كشور )رويكرد الگوي هكمن دومرحله اي(.

 6. اطالعات جغرافيايي )سپهر سابق(
 http://www.sepehr.org:نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر مهدي مديري

مسلح  نيروهاي  جغرافيايي  سازمان  فصلنامه،  اين  صاحب امتياز 
)سپهر(  جغرافيايي  اطالعات  نشرية  است.  ايران  اسالمي  جمهوري 
به صورت فصلنامه بوده و در هر شماره تركيبي از مقاالت در بخش هاي 
استخراج و توليد داده هاي جغرافيايي، پردازش و تجزيه و تحليل آن ها 
ارائه اطالعات جغرافيايي را منتشر مي كند. اين فصلنامة علمي ـ  و 
پژوهشي از سال 1369 با نام سپهر شروع به انتشار كرده است. از سال 

1393 نام مجله به »اطالعات جغرافيايي« تغيير يافته است.
كلية مقاالت هر 105 شمارة اين فصلنامه كه تا به حال چاپ شده، 

به صورت رايگان قابل دانلود است.
اهداف اين فصلنامه چنين عنوان شده است:

ـ  علمي  دستاوردهاي  و  دانش  تبادل  مناسب  شرايط  برقراري   
پژوهشي بين اساتيد، دانشجويان و متخصصان علوم ژئوماتيك و جغرافيا؛
 ارتقاي مستمر دانش فني و كيفيت توليدات و خدمات و فراهم 

ساختن فضاي نوآوري و خالقيت؛
 ايجاد شرايط مناسب آموزش حين خدمت كاركنان و كاربران علوم 

ژئوماتيك و جغرافيا؛
 آئينة تالش ها و خالقيت ها به منظور هم افزايي در حوزة پژوهش و 

تحقيقات علوم ژئوماتيك و جغرافيا؛
 اطالع رساني تخصصي علوم ژئوماتيك و معرفي توانمندي هاي علمي 

ـ فني و دستاوردهاي نوين ملي.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة دو فصلنامة مربوط به 
شمارة 104، سال 1396:

با  ارزيابي مدل جهاني همسان سازي داده هاي زميني   معرفي و 
داده هاي مشاهده اي در ايران؛

 ارزيابي كارايي تعيين موقعيت مطلق دقيق به عنوان جايگزيني براي 
تكنيك هاي نسبي؛
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 مطالعة تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب زيرزميني دشت يزدـ  
اردكان با استفاده از شاخص GQI؛

 تعيين آسيب پذيري و ريسك مخاطرات فرسايشي بندر آستارا؛
 تحليلي بر برنامه هاي توسعه و سياست هاي زمين شهري با تأكيد بر 

رويكرد حكمروايي خوب زمين )موردپژوهي: كالن شهر تهران(؛
 مطالعة پتانسيل هاي اقليم گردشگري سواحل جنوبي درياي خزر.

 7. پژوهش هاي اقليم شناسي
http://cri.ac.ir/show=187 :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر علي اكبر متكان

صاحب امتياز اين دوفصلنامة علميـ  پژوهشي، پژوهشكدة اقليم شناسي 
سازمان هواشناسي با همكاري انجمن سنجش از دور )GIS( ايران است. 
اين فصلنامه از سال 1388 تا 1395 منتشر شده و در اين مدت 28 

شماره از چاپ خارج شده است.
اين مجله از شمارة 1 تا شمارة 12 به صورت رايگان قابل دانلود است.

اهداف پژوهشكدة اقليم شناسي:
 شناخت قانونمندي هاي حاكم بر تغيير اقليم و تشديد بالياي جوي 
ـ اقليمي، به خصوص پديدة خشك سالي و سيل كه از طريق آگاهي 
يافتن بر وقوع اين باليا با تعريف روش هاي مناسب براي پايش اين 
و مكاني  زماني  ارائة مدل هاي پيش بيني در مقياس هاي  و  پديده ها 
مختلف و پيش آگاهي هاي الزم، مي توان خسارات هر يك را كاهش داد 
و باعث افزايش توليدات كشاورزي، باال بردن ضريب ايمني در مقابله با 
بالياي اقليمي و ايجاد كار بيشتر در كشور شد و در نتيجه به اقتصاد 

عمومي آن كمك كرد؛
 توسعه و گسترش اقليم شناسي محض و كاربردي؛

 زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي مذكور؛
 بررسي رابطة اقليم شناسي با بالياي طبيعي جوي و طبيعي.

به  اين دوفصلنامه، مربوط  از عناوين مقاالت آخرين شمارة  برخي 
شمارة 28ـ  27، پاييز و زمستان 1395:

 بررسي واحدهاي گرمايي تجمعي در طول فصل رشد گندم در 
ايران؛

 تعيين شاخص سوز باد استان اصفهان براساس دماي كمينه؛
 بررسي تغييرات زماني و مكاني كم فشار پاكستان؛

 مطالعة آماري و شناسايي نوع مه به كمك يك الگوريتم در مهم ترين 
فرودگاه هاي كشور؛

 بررسي ارتباط عوامل كنترلي بزرگ مقياس جوي با رخداد گردوغبار 

در نيمة غربي كشور )مطالعة موردي: ماه هاي جوالي  2004 و جوالي 
2009(؛

 تحليل آماري همديدي بارش تگرگ در استان همدان.

 8. پژوهش هاي جغرافياي انساني
https://jhgr.ut.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر كرامت اهلل زياري

صاحب امتياز اين فصلنامه، مؤسسة جغرافياي دانشگاه تهران است. 
جغرافيايي  مهم  نشريات  از  يكي  جغرافيايي  پژوهش هاي  فصلنامه 
دانشگاه تهران بود كه به دليل حجم مقاالت رسيده و تفاوت هايي كه 
اين مقاالت جغرافيايي در ماهيت خود داشتند، از سال 1380 فصلنامة 
پژوهش هاي جغرافيايي به دو فصلنامه شامل پژوهش هاي جغرافيايي 
انساني و پژوهش هاي جغرافيايي طبيعي، تفكيك شد. در سال 1389 
پژوهش هاي  مجلة   1393 سال  در  و  روستايي  پژوهش هاي  مجلة 
جغرافيايي برنامه ريزي شهري نيز به مجموعه فصلنامه هاي جغرافيايي 

دانشگاه تهران افزوده شد.
كليه مقاالت اين فصلنامه ها به صورت رايگان قابل دانلود است.

اهداف اين فصلنامه چنين عنوان شده است:
انتشار نشرية علميـ  پژوهشي حاضر در فرايند نيل به اهداف توسعة 
علمي كشور و به خصوص ارتقاي كيفي رشتة علوم جغرافيايي، خود 
افزون بر ايجاد فرصت و انگيزه براي درج مقاالت علمي و پژوهشي 
اعضاي هيئت علمي گروه هاي تخصصي برنامه ريزي شهري، برنامه ريزي 
و  منطقه اي  برنامه ريزي  گردشگري،  سياسي،  جغرافياي  روستايي، 
ناحيه اي، سنجش از دور و آمايش سرزمين، ارائه و چاپ مقاالت علمي 
و پژوهشي دانشوران و پژوهندگان ديگر مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي 
را نيز امكان پذير ساخته است. هدف اصلي از انتشار فصلنامة حاضر 
درواقع پاسخي است به اين دغدغه كه ارائه و بررسي مسائل، مشكالت، 
عرصه هاي  در  مطرح  علمي  و  نظري  مهم  چالش هاي  و  پرسش ها 
برنامه ريزي و... در جهان پويا و در تحول پرشتاب امروزي و فعاليت و 
تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخ يابي براي آن ها در چارچوب كار ويژة 
يك نشرية تخصصي، علمي و پژوهشي انسجام يابد و از سامان خاص 
برخوردار شود. اهتمام به اين امر مهم كه شاخصة اصلي پويايي يك 
محيط دانشگاهي و پژوهشي امروزي است، مستلزم فراهم آمدن مجالي 
بود براي ارائة نتايج  فعاليت هاي علمي و دستاوردهاي پژوهشي استادان، 
دانشوران و پژوهندگان متخصص و از اين طريق، برقراري ارتباط و 
تعامل علمي ـ پژوهشي به منظور بسط و ارتقاي آگاهي تخصصي و 

نتيجه گيري هاي سودمند، عملي و مشكل گشا در زمينه هاي ياد شده.
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برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة دوفصلنامه، مربوط به 
شمارة 26، سال 1396:

 سنجش الگوي استقرار كاربري هاي حياتي از منظر پدافند غيرعامل 
در كالن شهر اهواز؛

 آرام سازي ترافيك محله با رويكرد تجديدحيات با استفاده از مدل 
SWOT )مطالعة موردي: محلة يوردشاهي اروميه(؛

 تبيين نابرابري در توسعة صنعت گردشگري با نگاهي به ايران؛
 تأثير اسكان عشاير بر ميزان مشاركت زنان در تأمين درآمد خانوار 

)مطالعة موردي: زنان عشاير سيستاني(؛
 ارزيابي رقابت پذيري منطقه اي در مناطق شهري عملكردي استان 

مازندران با استفاده از تحليل خوشه اي؛
 مدل سازي همگرايي قومي براساس نيازسنجي مديران سياسي و 

مطالبات شناسي اقوام )مطالعة موردي: استان كردستان(.

 9. جغرافيا
 http://www.iga.ir:نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر عباس سعيدي

اين  است.  ايران  جغرافيايي  انجمن  فصلنامه،  اين  صاحب امتياز 
فصلنامه از تاريخ 1357 شروع به انتشار كرده است. برخي از مقاالت 

اين مجله از سال 1383 تا 1396 در نشاني زير مربوط به پايگاه مركز 
اطالعات علمي جهاد دانشگاهي به صورت رايگان قابل دانلود است.

http:www.sid.ir/Fa/ Journal/ JournalisPaper.aspx?ID=60635
همچنين با عضويت در سايت مگ ايران مي توان كلية مقاالت مربوط 
به سال هاي 1383 تا 1396 را در صورت پرداخت حق عضويت دانلود 

كرد.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة فصلنامه، مربوط به 
شمارة 53، سال 1396:

)مورد  شهروندان  ديدگاه  از  شهري  توسعة  طرح هاي  ارزيابي   
مطالعه: پياده راه سازي خيابان سلمان فارسي اهواز(؛

براساس  تهران  كالن شهر  زيست پذيري  تركيبي  الگوي  ارائه   
شاخص هاي زيرساختي؛

 واكاوي رابطة الگوهاي همديد با ميزان ذرات معلق آاليندة فراگير 
در استان تهران؛

 بررسي تاريخ معاصر كردها در ايران از منظر كتاب هاي درسي 
مطالعات اجتماعي، تاريخ و جغرافياي دورة متوسطة اقليم كردستان 

عراق.

ـ  جغرافيا فهرست مجالت علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

نشاني اينترنتيشروع اعتبارسردبيرصاحب امتيازنام مجلهرديف
90http://gps.gu/ac.irجعفر ميركتوليدانشگاه گلستانآمايش جغرافيايي فضا1

90https://jtcp.ut.ac.irمحمد محموديپرديس قم دانشگاه تهرانآمايش سرزمين2

89http://ebtp.malayeriau.ac.irبيژن رحمانيدانشگاه آزاد اسالمي واحد ماليرآمايش محيط3

91http://serd.khu.ac.irحسن افراختهدانشگاه خوارزمياقتصاد فضا و توسعة روستايي4

اقتصاد و توســعة منطقــه اي )دانش و 5
83http://erd.um.ac.irمصطفي سليمي فردانشگاه فردوسي مشهدتوسعة سابق(

93http://www.sepehr.orgمهدي مديريسازمان جغرافيايي نيروهاي مسلحاطالعات جغرافيايي )سپهر سابق(6

/91http://sppl.ui.ac.irاصغر ضرابيدانشگاه اصفهانبرنامه ريزي فضايي7

/91http://jzpm.miau.ac.irعلي شكوردانشگاه آزاد اسالمي مرودشتبرنامه ريزي منطقه اي8

)مدرس 9 فضــا  آمايش  و  برنامه ريــزي 
/80http://hsms-pold.modares.ac.irمحمدرضا حافظ نيادانشگاه تربيت مدرسسابق(

/91http://tourismpd.journals.umz.ac.irسعيد راسخيدانشگاه مازندرانبرنامه ريزي و توسعة گردشگري10

92http://www.sid.ir/Fa/Journal/Journaرحيم سرورسازمان تحقيقات و مطالعات ناجاپژوهش نامة جغرافياي انتظامي11
IList.aspx?ID=7920
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http://www.sid.ir/fa/journal/Journal 91علي اكبر عنابستانيدانشگاه فردوسي مشهدپژوهش و برنامه ريزي روستايي12
List.aspx?ID=7183

/90http://jupm.miau.ac.irمسعود تقواييدانشگاه آزاد اسالمي مرودشتپژوهش و برنامه ريزي شهري13

88http://cri.ac.ir/show=187علي اكبر متكانپژوهشكدة اقليم شناسيپژوهش هاي اقليم شناسي14

80http://jhgr.ut.ac.irكرامت اهلل زياريمؤسسة جغرافياي دانشگاه تهرانپژوهش هاي جغرافياي انساني15

برنامه ريزي 16 پژوهش هــاي جغرافيــاي 
/93https://jurbangeo.ut.ac.irاحمد پوراحمددانشگاه تهرانشهري

/80https://jphgr.ut.ac.irقاسم عزيزيمؤسسة جغرافياي دانشگاه تهرانپژوهش هاي جغرافياي طبيعي17

/89http://jrur.ut.ac.irمحمدرضا رضوانيدانشگاه تهرانپژوهش هاي روستايي18

/91http://geomorphologyiournal.irشهرام روستاييانجمن ژئومورفولوژيپژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي19

/90http://magazine.hormozgan.ac.irاحمد نوحه گرداشگاه هرمزگانپژوهش هاي فرسايش محيطي20

/78https://georesearch.irدكتر حسنعلي غيورخصوصيتحقيقات جغرافيايي21

پرويز ضيائيان دانشگاه خوارزميتحقيقات كاربردي علوم جغرافيا22
/89http://jgs.khu.ac.irفيروزآبادي

/93http://jsaeh.khu.ac.irبهلول عليجانيدانشگاه خوارزميتحليل فضايي مخاطرات محيطي23

82http://www.iga.irعباس سعيديانجمن جغرافيايي ايرانجغرافيا24

محمدولــي شــريعت مؤسسة آموزش عالي بين المللي قشمجغرافيا )برنامه ريزي منطقه اي(25
/91http://www.igeqeshm.irپناهي

/91http://gaij.usb.ac.irعيسي ابراهيم زادهدانشگاه سيستان و بلوچستانجغرافيا و آمايش شهري منطقه اي26

علي محمد دانشگاه تبريزجغرافيا و برنامه ريزي27
/88http://geoplanning.tabrizu.ac.irخورشيددوست

/80http://gep.ui.ac.irمحمدحسين رامشتدانشگاه اصفهانجغرافيا و برنامه ريزي محيطي28

/83http://gdij.usb.ac.irحسنعلي غيوردانشگاه سيستان و بلوچستانجغرافيا و توسعه29

/93http://jgusd.um.ac.irمحمدرحيم رهنمادانشگاه فردوسي مشهدجغرافيا و توسعة فضاي شهري30

/86https://jgrd.um.ac.irسعداهلل واليتيدانشگاه فردوسي مشهدجغرافيا و توسعة ناحيه اي31

/90https://geoeh.um.ac.irسيدرضا حسين زادهدانشگاه فردوسي مشهدجغرافيا و مخاطرات محيطي32

/93http://www.sid.ir/fa/journalمحمدرضا ثروتيدانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستانجغرافياي طبيعي33
JournalList.aspx?ID=4515

سيدجمال الدين انجمن سنجش از دور ايرانسنجش از دور و GIS ايران34
/87https://www.sbu.ac.ir/GIS/irssخواجه الدين

Pages/default.aspx

/83http://www.iag.ir/journalمحمدرضا حافظ نياانجمن ژئوپليتيك ايرانژئوپليتيك35

علي محمد دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهرفضاي جغرافيايي36
.88http://geographical-space.iauaharخورشيددوست

ac.ir/

89http://journals.hsu.ac.ir/jarhsجعفر جواندانشگاه تربيت معلم سبزوارمطالعات جغرافيايي مناطق خشك37

مطالعــات و پژوهش هــاي شــهري ـ 38
/88http://urs.ui.ac.irمسعود تقواييدانشگاه اصفهانمنطقه اي )توقف انتشار(

.90http://geography.journalsعزت اهلل عزتيدانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسارنگرش هاي نو در جغرافياي انساني39
iaugarmsar.ac.ir/

/94http://journalitor.irحميد ضرغام بروجنيجهاد دانشگاهي مشهدمطالعات گردشگري40

94http://urdp.atu.ac.irعلي خاكساريدانشگاه عالمه طباطباييبرنامه ريزي توسعة شهري و منطقه اي41

/82http://tms.atu.ac.irمحمود ضياييدانشگاه عالمه طباطباييمطالعات مديريت گردشگري42

/65https://georesearch.irفاطمه وثوقيدانشگاه اصفهانتحقيقات جغرافيايي43

/90http://urbstudies.uok.ac.irفرشاد نورياندانشگاه كردستانمطالعات شهري44

مطالعات برنامه ريزي شهري )ساختار و 45
91http://shahr.journals.umz.ac.irصديقه لطفيدانشگاه مازندرانكاركرد شهري(

/95http:grup.journals.pnu.ac.irنفيسه مرصوصيدانشگاه پيام نورپژوهش هاي بوم شناسي شهري46

/91http://urb.dehaghan.ac.irفريدون وحيدادانشگاه دهاقانمطالعات جامعه شناختي شهري47
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 طرح مسئله
والديمير پيتر کوپن با درک و شــناخت 
ژرفی کــه از اقليــم و پديده های جوی 
بهره گيری  با  می کوشــيد  همواره  داشت 
از دانايی هــای آب وهواشــناختی، ضمن 
نقش آفرينــی در قلمــرو تخصصی خود 
موضوعات  و  مشــکالت  از  گره گشايی  و 
پيش روی اقليم شناسان و هواشناسان به 
انديشمندان ساير شــاخه های علمی نيز 

خدمات دانشی ارائه کند.
حضور فعال و پيگير وی در بســياری از 
محفل های علمیـ  دانشــگاهی و مباحثه 
با دانشمندان مختلف سبب شد تا وی از 
داده ها و اطالعــات آب وهوايی در تعداد 
زيادی از پژوهش های علمی استفاده کند 
و به اين ترتيب با خارج شــدن از مرزهای 
تخصصی اقليم شناسی بر ابعاد کابردی آن 
بيفزايد و خود را به شخصيت برجسته ای 
تبديل کند که تأثير علمی اش به محدوده ای 
فراتر از جامعه و زمان خودش گســترش 

يافته است.
در مقالة حاضر، خدمات رســانی دانشی 
شايســتة کوپن به نظرية نجومی اقليمی 
ميلوتيــن ميالنکوويچ دربــارة دوره های 

يخچالی مورد موشکافی قرار گرفته است.

نجومی  نظريــة  کليدواژه هــا: 
اقليمی، کوپــن، ميالنکوويچ، 

دوره های يخچالی
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 آغاز همکاری سه گانه
ديرين  مطالعات  در  وگنر  و  کوپن 
اقليم شناسی زمين به پرسش بسياری 
يعنی  زمين،  علوم  دانشمندان  از 
پسروي  و  پيشروي  ماهيت  و  »علت 
دوره هاي يخچالي در طول عمر كرة 
از  يكي  برخوردند.  چيست؟«  زمين 
مهم ترين داليل اين پديده، بروز و نوسان دوره هاي يخ بندان در پيوند 

با رويدادهاي نجومي و به ويژه نجوم سياره اي1 بود.
نجومي  مطالعات  در  به پس زمينه اي كه  توجه  با  كوپن  والديمير 
زمينه  اين  در  تفكر  و  تعقل  به  داشت  كپلر  يوهان  آثار  و  سياره اي 
پرداخت و كوشيد با بهره گيري از نظريات دانشمندان متقدم به اين گونه 
ميالنكوويچ،  ميلوتين  زمان  همين  در  تقريبًا  دهد.  پاسخ  پرسش ها 
را  پژوهش هايي  مستقل  به طور  بلگراد2،  دانشگاه  نابغة  رياضي دان 
در مورد نظرية نجومي اقليم انجام داد )Hecht, 2007: 7(. نظر به 
مشابهت موضوع و روش مطالعاتي كوپن و ميالنكوويچ، رابطة متقابلي 
بين آن ها شكل گرفت و در همين ارتباط، كوپن داده هاي اقليمي الزم 

را براي ساخت مدل نجومي در اختيار ميالنكوويچ قرار داد.

 ميالنكوويچ از آغاز تا پايان
ميلوتين ميالنكوويچ در 28 ماه مي 
سال 1879 ماه مي سال 1879 در 
دالژ3 نزديك آسجك4 كه در آن زمان 
بخشي از اتريش ـ مجارستان بود و 
امروزه جزو كرواسي است، متولد شد. 
او در مؤسسة فناوري وين5 در رشتة 
مهندسي عمران تحصيل كرد و در 
سال 1904 موفق به دريافت درجة دكتري علوم فني شد. ميلوتين 
براي مدت كوتاهي در يك شركت ساختماني مشغول به كار شد و 
بلگراد  به خدمت دانشگاه  استاد رياضيات كاربردي  به عنوان  سپس 

درآمد.
در اوايل سدة 20، وقوع جنگ هاي بالكان سبب شد كه ميالنكوويچ 
به ارتش اتريش ـ مجارستان بپيوندد. او در نزسيدر6 دستگير شد. 
در بوداپست7 اسارتگران به او اجازه دادند تا در كتابخانة فرهنگستان 
به  را  اسارت  دوران  باقي ماندة  ميلوتين  كند.  كار  مجارستان  علوم 
 Allaby,( گذراند  سياره ها  دماهاي  و  خورشيدي  اقاليم  مطالعة 
628 :2007(. ميالنكوويچ در مدت سي سالي كه در دانشگاه بلگراد 
مشغول به فعاليت هاي دانشي بود منشأ خدمات علمي فراوان شد 
زمين )1920(،  اقليم  رياضياتي  نظرية  به  آن جمله مي توان  از  كه 
نظرية نجومي دگرگوني آب وهوا )1930 و 1938( و نظرية سرگرداني 
سال  در  ميالنكوويچ  كرد.  اشاره   )1933( زمين  قطب هاي  دوره اي 
 Grubić,( 1955 بازنشسته شد و در 12 دسامبر 1958 درگذشت

.)2006:197

 بحث و تحليل
كوپن در پژوهش هاي پالئوكليمايي خود، نتايج تحقيقات آلبرشت 

Eduard Bruuck-( بروكنر  ادوارد  و   )Albrecht Penck )پنك 
ner( دو يخچال شناس مناطق آلپي را مورد توجه قرار داد. آن ها بر 
مبناي مطالعات گستردة ميداني 4 سيكل مجزاي پيشروي و پسروي 
يخچالي را در كوه هاي آلپ تعيين كرده بودند. كوپن كوشيد تا علت 
اين نوسان هاي اقليمي را شناسايي كند. او در اين رابطه، فرضيه اي را 
 Sir( مطرح كرد كه براي نخستين بار در 1830 به وسيلة جان هرشل
اين  بود.  ارائه شده  انگليسي  رياضي دان و منجم   )John Herschel
فرضيه ادعا داشت كه تغييرات سيكليك بلندمدت در رابطة مداري 
زمين با خورشيد قادر است دگرگوني هايي را در مقدار تابش دريافتي 

زمين ايجاد كند.
استاد  ميالنكوويچ  زمان،  در همين 
بلگراد  دانشگاه  كاربردي  رياضيات 
به طور مستقل در مورد نظرية نجومي 
اقليم تحقيقاتي انجام مي داد. او پس 
از 9 سال كار مداوم روي اين موضوع 
در سال 1920 كتابي با عنوان »نظرية 
شده  ايجاد  گرمايي  پديدة  رياضياتي 
به وسيلة تابش خورشيدي«8 به زبان 
عمدة  متغير  سه  كتاب  اين  در  ميالنكوويچ  ساخت.  منتشر  فرانسه 
سيكليك را به طور دقيق تعيين كرد كه پنجاه سال بعد به گونه اي 
شد  پذيرفته  آب وهوايي  دگرگوني  اصلي  داليل  به عنوان   انكارناپذير 

.)Hecht, 2007: 7(
مختلف  جغرافيايي  عرض هاي  در  را  دما  مزبور،  كتاب  در  او 
بود  كرده  محاسبه  پيش  سال   130000 طي  در   زمين 
كه  مي دانند  امروزي  دانشمندان   .)Mcdougall, 2006: 125(
ميالنكوويچ براي انجام اين محاسبات سختي هاي زيادي را متحمل 
شده است. او نه تنها شكل هاي پارامترمداري بلكه پراكنش و تغيير 
زماني كه كوپن  نيز محاسبه كرد.  را  به سيارة زمين  تابش رسيده 
با ارسال  كتاب مزبور را مطالعه كرد، در تاريخ 22 سپتامبر 1922 
كارت پستالي از ميالنكوويچ خواست تا در اين زمينة علمي با او و 
دامادش وگنر همكاري كند )Hecht, 2007: 7(. در شرايطي كه كتاب 
ميالنكوويچ در محافل زمين شناختي مورد بي اعتنايي قرار گرفته بود 
ايجاد كرد  نامة كوپن بزرگ، هيجان وافري در خانوادة ميالنكوويچ 

)شكل 1(. ميالنكوويچ در اين مورد مي نويسد:
يادگاري  مانند  را  آن  من  كه  ساده  پستي  كارت  اين  روزي   ...
ارزشمندي نگه داشته ام در ميان وسايلم پيدا خواهد شد. اين نامه 
هامبورگ  از  و  كوپن  والديمير  آلمان  بزرگ  اقليم شناس  سوي  از 
ارسال شده بود. او در اين نامه به كتاب تازه انتشار يافته ام اشاره كرد. 
اين نامه نگاري با 49 نامه و كارت ادامه يافت به طوري كه مكاتبات 
دوطرفة ما بالغ بر يكصد نوشته شد. كوپن در دومين نامه اش به من 
آلفرد وگنر مشغول پژوهش روي  به همراه دامادش،  اطالع داد كه 
كتابي در مورد اقاليم گذشتة زمين شناختي است. اين دانشمند 76 
ساله پيش از ديگران مزاياي كاربرد نظرية رياضي مرا در موضوع هاي 
خواند  فرا  همكاري  به  مرا  اين رو  از  و  داد  تشخيص   پالئوكليمايي 

.)Imbrie, 1986: 156(
اين همكاري كه تا زمان مرگ كوپن ادامه داشت بسيار خوش اقبال 
بود، چرا كه ميالنكوويچ با رياضي آشنايي داشت. كوپن، اقليم شناس 
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برجسته از شايستگي بين المللي برخوردار بود كه توجه گسترده و 
فراگير به يافته هاي تحقيق را تضمين مي كرد و وگنر درك مناسبي از 
 Mcdougall, 2006:( شواهد زمين شناختي دوره هاي يخ بندان داشت

.)124
بود  متمركز  اساسي  نكتة  اين  روي  مذكور  دانشمند  سه  كار 
خورشيد  فاصلة  به  زمين  به  رسيده  خورشيدي  تابش  مقدار  كه 
زمين  سطح  با  خورشيدي  پرتوهاي  برخورد  زاوية  به  و  زمين  و 
در طي چرخه هاي  فاصله  و  زاويه  اين  ديگر  از طرف  است.  وابسته 
يخچال  اينكه  براي  مي كند.  تغيير  ساله  هزار  ده ها  طوالني 
در  زمستان  در  انباشتي  يخ  و  برف  است  كافي  تنها  كند  رشد 
نشود  ذوب  خورشيدي  تابش  واسطة  به  گرم تر  ماه هاي   طول هاي 

.)Hecht, 2007: 7(
هر  در  فصل  هر  و  خاص  جغرافيايي  عرض  مدار  هر  كه  آنجا  از 
مشكل  با  ميالنكوويچ  دارد  خاصي  تابشي  تاريخ  جغرافيايي  عرض 
پهنه هاي  رشد  بررسي  براي  فصل  و  جغرافيايي  عرض  تعيين 
چرخة  سه  اثر  ميالنكوويچ  كوپن،  تشويق  با  شد.  مواجه  يخي 
سال   650000 براي  شمالي  نيمكرة  يخچالي  دورة  در  را  نجومي 
اين  مجموعة  كرد.  محاسبه  آينده  سال   160000 و  گذشته 
گرفت.  نام  ميالنكوويچ«9  اقليمي  »تاريخ  سيكلي  تئوري   مطالعات 
 Josef( برخي دانشمندان مانند جوزف آدهمار .)Hecht, 2007: 8(
Adhémar( و جيمز كرال )James Croll( معتقد بودند كه كاهش 
دوره هاي  بروز  سبب  باال  جغرافيايي  عرض هاي  در  زمستاني  تابش 
يخچالي مي شود )Watts, 2007: 21(. براساس نظر آنان، دوره هاي 
يخچالي زماني رخ داده كه مقدار تابش دريافتي در مناطق شمالگان 
به هنگام زمستان كاهش يافته است. اين اظهارنظر، ميالنكوويچ را قانع 

نكرد و او نظر كوپن را جويا شد. كوپن در پاسخ نوشت:
نمي تواند  باال  جغرافيايي  در عرض هاي  زمستاني  تابش  كاهش   ...
تأثير زيادي بر برف باري داشته باشد، چون براي برف باري و تجمع 
برف، دما در اين عرض ها همواره به قدر كافي پايين است، در حالي كه 
دورة  آنچه  بنابراين  مي كند.  ذوب  به  شروع  يخچال ها  تابستان  در 
يخچالي را به وجود مي آورد پايين بودن دماي تابستاني است. افزايش 
تعداد تابستان هاي سرد با مثبت گرداندن بيالن ساالنة برف، سبب 
و  درون خشكي ها مي شود  در  يخ  و شكل گيري  يخ بندان  گسترش 
 فزوني بازتابش نور آفتاب از سطوح برفي اين اثر را تشديد مي كند 

.)Grubić, 2006: 200(
... ضرورتي ندارد كه تمامي محاسبات براي هر عرض جغرافيايي 
انجام شود. با توجه به اينكه بيشتر شواهد يخ بندان ها از نوار °65ـ  55° 
شمالي جمع آوري شده اند، پس محاسبات را مي توان به آن نوار محدود 

.)Mcdougall, 2006:125( ...كرد
اين نكته براي ميالنكوويچ بسيار مهم بود و توجه او را از زمستان هاي 

سرد متوجه تابستان هاي سرد كرد. ميالنكوويچ تأكيد مي كند:
... كوپن با بينش استادانه اش، نخستين شخصي بود كه ارتباط ميان 
جريان دوره اي خورتاب گيري10 و آب وهواهاي تاريخي كرة زمين را 

.)Crubić, 2006: 201( ...كشف كرد
كوپن بعد از مالحظه و بررسي دقيق تمامي احتمال ها پاسخ داد 
كه كاهش گرماي نيمة تابستاني سال، عامل قطعي يخ بندان هاست... 

.)Imbrie, 1986: 104(
در  تابش  تغيير  چگونگي  كوپن،  مفصل  راهنمايي  با  ميالنكوويچ 

عرض هاي جغرافيايي N ،55°N°60 و N°65 در طي 650000 سال 
گذشته را محاسبه و براي نمايش بهتر آن ها از نمودار سري هاي زماني 

استفاده كرد )شكل 2(. ميالنكوويچ در اين مورد مي نويسد:
... من اين محاسبات را در 100 روز كامل از صبح تا شب انجام دادم 
 Imbrie, 1986:( ...و سپس يافته هايم را به شكل نموداري ارائه كردم

.)105
او نتايج گرافيكي خود را براي كوپن فرستاد و مشتاقانه منتظر پاسخ 
اقليم شناس ماند. انتظار او مدت زيادي طول نكشيد. كوپن ضمن ابراز 
خرسندي بالفاصله پاسخ داد كه يافته هاي نظري ميالنكوويچ منطبق 
بر  بروكنر مبني  و  نتايج پژوهش هاي ميداني ـ مشاهداتي پنك  بر 

شكل 1. نمونة كارت پستال ارسالي كوپن براي ميالنكوويچ

... كاهش تابش زمستاني در عرض هاي 
جغرافيايي باال نمي تواند تأثير زيادي بر 

برف باري داشته باشد، چون براي برف باري 
و تجمع برف، دما در اين عرض ها همواره به 

قدر كافي پايين است، در حالي كه در تابستان 
يخچال ها شروع به ذوب مي كند. بنابراين 

آنچه دورة يخچالي را به وجود مي آورد 
پايين بودن دماي تابستاني است. افزايش 
تعداد تابستان هاي سرد با مثبت گرداندن 

بيالن ساالنة برف، سبب گسترش يخ بندان و 
شكل گيري يخ در درون خشكي ها مي شود و 
فزوني بازتابش نور آفتاب از سطوح برفي اين 

)Grubić, 2006: 200( اثر را تشديد مي كند
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تناوب پذيري يخ بندان هاي آلپي است كه 15 سال قبل منتشر شده 
.)Garber, 2008: 61( بود

پنك و بروكنر براساس مطالعة پادگانه هاي شني در امتداد رودهاي 
منطقة آلپ چهار دورة يخچالي را تعيين كرده بودند. آن ها باور داشتند 
كه پادگانه منطبق با يك دورة فعال فرسايش يخچالي است كه طي 
آن در دورة يخي، دره ها با حجم فراواني از مواد رسوبي انباشته شده اند 
و زماني كه يخ بندان به پايان برسد، ته نشست هاي قبلي بريده شده اند. 
از آنجا كه در زمان پنك تاريخ گذاري راديواكتيو يا راديومتري11 ابداع 
نشده بود آن ها مجبور شدند سن هر دورة يخچالي را با حدس و گمان 
و فرض هايي در مورد نرخ عمل فرايندهاي زمين شناختي تعيين كنند. 
در اين روش آن ها اختالف ارتفاع بين پادگانه هاي متوالي را بر نرخ 
تخميني برش جريان هاي آبي تقسيم كردند و از اين طريق به دورة 

زماني دست يافتند. 

شكل 2. منحني تابش ميالنكوويچ براي عرض جغرافيايي °65 شمالي

را  تابستاني  آفتاب  تابش  شدت  تغيير  چگونگي  منحني  اين 
ميالنكوويچ  مي دهد.  نشان  گذشته  سال   600000 طي  در 
تعريف  اروپا  يخ بندان  دورة  چهار  با  مطابق  را  نمودار  پايين  نقاط 
معادل  جغرافيايي  عرض  حسب  بر  تابش  شدت  تغييرات  كرد. 
سال   590000 دريافتي  تابش  مثاًل  است.  شده  داده  نشان 
است   72°N در  كنوني  دريافتي  تابش  معادل   65°N در   پيش 

.)Imbrie, 1986:105(
البته اين روش براي محاسبة زمان سپري شده و دوره هاي متوالي 
به زودي چهار دورة يخچالي كه پنك  اما  بود.  يخچالي بسيار خام 
و بروكنر تشريح كرده بودند بخشي از واژگان زمين شناختي اروپايي 
شد )Mcdougall, 2006: 127(. آن ها در 1909 منحني تاريخ اقليم 

.)Imbrie, 1986: 116( )3 پليستوسن را منتشر كردند )شكل

شكل 3. توالي نظري دوره هاي يخ بندان اروپا براساس كار پنك و بروكنر 

.)116 :1986 ,Imbrie(

ته نشست هاي  از  نقشه برداري  به  اقدام  آمريكايي  زماني كه زمين شناسان 
يخچالي كردند كه به نظر مي رسيد ناشي از چهار پيشروي جداگانة يخچالي است، 
.)Mcdougall, 2006: 127( طرح پنكـ  بروكنر مقبوليت گسترده تري يافت

  آلبرشت پنكشكل 4:   ادوارد بروكنر    

كوپن دو نمودار را مقايسه كرد و دريافت كه زمان دوره هاي يخ بندان 
و حداقل تابش در جزئيات اختالف هايي دارد، ولي در خطوط كلي 
يكديگر را تأييد مي كند. نكتة ديگري كه توجه كوپن و وگنر را به 
خود جلب كرد شباهت فواصل بين يخچالي ميندل12 و ريس13 )دورة 
بزرگ بين يخچالي پنك و بروكنر( با دورة گرم پيش بيني شده توسط 
ميالنكوويچ بود. پنك و بروكنر زمان پايان آخرين دورة يخچالي را 
منحني  برحسب  حالي كه  در  كردند،  تعيين  قبل  سال   20000
ميالنكوويچ زمان آخرين كمينة تابش 25000 سال پيش بوده است 

.)Imbrie, 1986: 117(
كوپن عالوه بر تأييد منحني ميالنكوويچ از وي خواست تا با انتشار 
آن در كتاب در دست تهيه اش با همكاري وگنر موافقت كند. در همين 
نامه كوپن از ميالنكوويچ دعوت كرد تا در پاييز آن سال در حاشية 
 Imbrie, 1986:( .همايش دانشي اينسبورك 14 ديداري داشته باشند
را در  105(. در سال 1924 كوپن و وگنر منحني هاي ميالنكوويچ 

كتاب »اقاليم گذشتة زمين شناختي« منتشر كردند و به اين ترتيب 
يافته هاي ميالنكوويچ در معرض داوري طيف بسياري از دانشمندان و 

.)Garber, 2008: 61( خوانندگان آثار علمي قرار گرفت
در سپتامبر سال 1924 ميالنكوويچ راهي شد تا با دوست آلماني 

خود ديدار كند. ميالنكوويچ در اين باره مي نويسد:
... زماني كه به سالن همايش رسيدم آلفرد وگنر در مورد آب وهواهاي 
گذشتة زمين شناختي سخنراني مي كرد. نخستين بخش سخنراني 
دور  دوره هاي  اقاليم  و  قاره اي  رانة  مورد  در  او  نظرية  به  مربوط 
زمين شناختي بود. وگنر گفت: »با فروتني بسيار و با عبارتي ساده... 
با تعداد زيادي واقعيت ها و حقايق پشتيباني مي شود« تا اينكه وگنر 
شروع به صحبت در مورد اقاليم دورة پليستوسن كرد و در اينجا به 

ميالنكوويچ دريافت چنانچه تغييرات نجومي 
بر ميانگين دمايي تأثير بگذارد )همان طور كه 

محاسبه هايش نشان مي داد( پس در هر عرض 
جغرافيايي خاص، منطبق بر آن تغييرات بايد 

ارتفاع قرارگيري برف مرز باال و پايين رود. 
نكتة سخت و بسيار مهم در كار جديد ميالنكوويچ 
پيدا كردن رابطة رياضي پيونددهندة ارتفاع برف 

مرز با يافته هاي خورتاب گيري بود. او به مانند 
كرال متوجه شد كه برف نسبت به جنگل يا زمين 

باز، قابليت انعكاس خيلي زيادي دارد. بنابراين 
به موازات افزايش پوشش برفي، ميزان انعكاس 

انرژي خورشيدي نيز بيشتر شده است.
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منحني تابشي من كه بر روي پرده، نمايش داده مي شد اشاره كرد و 
صدايش را باال برد، چون او در حال بحث از كار فرد ديگري بود. او 
آن چنان با حرارت دربارة محاسبات من سخن راند كه من هيجان زده 
شدم. من در رديف بااليي سالن در صندلي ام آن قدر خم شدم تا نگاه 

.)Imbrie, 1986: 106( ...وگنر متوجه حضور من نشود
دنبال  به  آرميد.  موفقيت ها  از  بستري  در  را  آن شب  ميالنكوويچ 
استقبال ديگران از يافته هايش ميالنكوويچ تصميم گرفت كارش را 
به طور گسترده تري دنبال كند. بر همين اساس او در ابتدا به پااليش 
محاسبات  زماني  پوشش  سپس  و  پرداخت  قبلي اش  محاسبه هاي 
خود را به يك ميليون سال رساند )Mcdougall, 2006: 128(. وي 
در محاسبات اوليه سه مدار 65، 60 و 55 درجة شمالي را انتخاب 
كرده بود، زيرا تصور مي شد اين مدارها به تغييرات بودجة گرمايي 
عرض هاي  بر  كمتري  تأثير  تابشي،  تغييرات  اگرچه  حساس ترند. 
جغرافيايي پايين تر دارد، اما ميالنكوويچ معتقد بود كه آن تغييرات 
تا اندازه اي بر اقليم محلي اثر مي گذارد. بنابراين او قلمرو جغرافيايي 
نظر  در  شمالي  عرض  درجة  تا 75   5 از  را  محاسبه  پوشش  تحت 
گرفت )Imbrie, 1986: 106(. زماني كه داده هاي نويني درخصوص 
جرم و مدار سياره ها به دست آمد، ميالنكوويچ از آن داده ها در انجام 
محاسبه هاي مربوط به تغييرات مداري زمين استفاده كرد. البته اين 
پااليش ها يافته هاي او، كوپن و وگنر را در مورد آب وهواهاي گذشتة 
توانست تصوير  )Mcdougall, 2006: 128(، ولي  نداد  تغيير  زمين 
روشن و جامع تري دربارة چگونگي تأثير عوامل نجومي بر بودجة انرژي 
خورشيدي در سطح زمين و در طول زمان ارائه كند. وگنر در ميانة اين 

كار به گونه اي غم انگيز درگذشت.
اگرچه محاسبات ميالنكوويچ و يافته هاي سه نفري شان درخصوص 
مورد  گسترده  به طور  خورتاب گيري  تغييرات  با  يخ بندان  ارتباط 
استقبال محافل دانشي قرار گرفته بود، اما يك پرسش همواره او را آزار 
مي داد. ميالنكوويچ توانسته بود تطابق منطقي بين دوره هاي يخ بندان 
و  اما وي هيچ مدرك  بيايد،  تابستان هاي خنك  داراي  دوره هاي  با 
معيار مستحكمي براي آغاز دوره هاي يخچالي نداشت. آيا تغييرات 

خورتاب گيري كافي بود؟ يا عامل ديگري وجود داشت؟
ميالنكوويچ همانند متقدمان متوجه شد كه برف مرز15 شاخص مهمي 
براي ميانگين دمايي است. ارتفاع برف مرز برحسب عرض جغرافيايي 
ارتفاع  تغيير مي كند. در حال حاضر، اين مرز در مناطق قطبي در 
صفر و در مناطق مداري در ارتفاع باالتري است. ميالنكوويچ دريافت 
چنانچه تغييرات نجومي بر ميانگين دمايي تأثير بگذارد )همان طور 
كه محاسبه هايش نشان مي داد( پس در هر عرض جغرافيايي خاص، 
منطبق بر آن تغييرات بايد ارتفاع قرارگيري برف مرز باال و پايين رود. 
نكتة سخت و بسيار مهم در كار جديد ميالنكوويچ پيدا كردن رابطة 
رياضي پيونددهندة ارتفاع برف مرز با يافته هاي خورتاب گيري بود. او 
به مانند كرال متوجه شد كه برف نسبت به جنگل يا زمين باز، قابليت 
انعكاس خيلي زيادي دارد. بنابراين به موازات افزايش پوشش برفي، 
ميزان انعكاس انرژي خورشيدي نيز بيشتر شده است. در طي دهة 
1930 سنجش هاي مناسبي در مورد قابليت انعكاسي برف و يخ انجام 
شده بود. بنابراين ميالنكوويچ توانست با اطمينان كمي، پارامترهاي 
مربوط را در معادالتش وارد كند. با وجود اين، نتايج تشويق كننده بود 

.)Mcdougall, 2006: 129(
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شكل 5 ميالنكوويچ در اواخر عمر



پای سخن همکاران
 استان قزوين

توان علمی 
معلمان جغرافيا

 دکتر مهدی چوبينه

گفت وگو

 در کنار برپایی همایش نکوداشت حمداله مستوفی در قزوین فرصتی فراهم شد تا پای 
صحبت همکاران این استان بنشینیم. حاصل این گفتگوی صمیمی را اینجا بخوانید.

 خانم دکتر شفايی:  بيشتر 
از چهار ماه است که همايشی را با 
مشارکت رشته های تاريخ و ادبيات 
آقای حضرتی ها و حضور  به همت 
کشور  کل  در  ايران  نام آور  اساتيد 
برگزار کرديم و فکر می کنم دوستان 
همه موافق اند که واقعًا بی نظير بود. 
نکتة قوتی که در جغرافيای استان 
و  ليسانس  قزوين وجود دارد، وجود تحصيل کرده ها در سطح فوق 
دکترا است، اينجا بيشتر دوستان، يعنی حدود هشتاد درصد دکترای 
جغرافيا دارند و بيست درصد باقی مانده يا مدرک کارشناسی ارشد 
دارند يا در ُشُرف دکترا گرفتن هستند که باعث افتخار ماست. ماهيت 
جغرافيا يک ماهيت کاربردی است  و به واسطة گرايش های مختلفی 
که دارد می تواند بازوانی کارآمد و پرتوان برای بخش های مختلف يک 
شهر و استان باشد. دوستان اگر نظر يا پيشنهادی دارند می توانند در 
قسمت های مختلف صحبت بکنند. البته با حضور مدير کل محترم 

استان می توانيم رايزنی های مختلفی را با سازمان ها و نهادهای مختلف 
رشد  مجلة  يکديگر  کمک  با  می توانيم  ديگر  سوی  از  دهيم.  انجام 

جغرافيا و تصميم های جغرافيايی را ارتقا بخشيم.

 آقای ساالر قاسمی، مدير 
کل آموزش وپرورش استان قزوين: 
و  سالم  عرض  هم  بنده  خدا.  نام  به 
خودم.  اساتيد  خدمت  دارم  احترام 
خيلی خوش آمديد. برای من توفيق 
خيلی بزرگی است که خدمت شما 
هستم و ايام و اعياد را به شما تبريک 
می گويم. الحمدهلل قزوين بر حسب 
آمار هيئت دولت از حيث غنای نيروی انسانی جزء شش، هفت استان 
اول کشور است. ما ديروز در جلسه ای که برای سرگروه ها و مديران 
مدارس صحبت می کرديم، در گزارشی از کارهای خودمان گفتم اين 
ما  امثال  و  ما  هنر  قوی خود هستيم.  نيروهای  مديون  را  توفيقات 
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پای سخن همکاران
 استان قزوين

به عنوان مدير کل اين بوده که از شما خوب استفاده کرديم نه اينکه ما 
توانستيم  که  بود  اين  ما  هنر  کارآمديم.  خيلی  آموزش وپرورش  در 
مديران خوب و معاونان خوب پيدا کنيم و در کنار همديگر کارها را به 
سامان برسانيم. اين کنار هم بودن و درک متقابل باعث شد که ما واقعًا 
بزرگواران خوشامد  به همة شما  باشيم. من  زيادی داشته  توفيقات 
عرض می کنم. سعادتی بود تا خدمت دوستان، آقايان دکتر چوبينه، 
دکتر شايان، آقای ميرزا حاجيان، دکتر کاکاوند و همة عزيزان باشيم. 
از چهره های  و  مفاخر  آقای حضرتی ها که جزو  عزيزم جناب  برادر 
فرهنگی و فرهيختة استان هستند و دلسوزی های خيلی ويژه ای در 
حوزة ميراث فرهنگی انجام دادند و با کمک ايشان کار بزرگی هم در 
استان قزوين کرديم. اگر دوستان بودند، حتمًا همه را به موزة فرهنگ 
ببريد که در سال های گذشته از حدود دو دهه قبل کار راه اندازی آن 
شروع شد و به همت مديريت جديد در دولت آقای روحانی افتتاح شد 
که جزء آرزوهای ما بود. البته بنده و آقای حضرتی ها بيشتر در اين کار 
بوديم. جايی بسيار ديدنی است که خواهش می کنم اگر دوستان وقت 
صدسالة  تاريخ  کرديم  سعی  کنند.  ديدن  موزه  اين  از  کردند 
آموزش وپرورش استان قزوين را در اين موزه به نمايش بگذاريم. آقای 
در  علوم  وزارت  فرهيختة  از چهره های  دکتر غالمرضا ظريفيان که 
دوره های قبل بودند نيز خيلی استقبال کردند و گفتند چه کار قشنگی 
شده است. ما برای اينکه هويت خود را بازيابی کنيم بايد همين کارها 
را انجام دهيم. دانش آموزی که يک گشت نيم ساعته در اين موزه بزند 
واقعًا سير تحول و تطور در حوزة آموزش وپرورش را می بيند. من بارها 
عرض کرده ام که سرماية اصلی ما ايرانيان در واقع فرهنگمان است که 
در حال حاضر در اين زمينه مشکالتی داريم و بايد برای رفع آن ها 
همت کنيم. من در جلسه ای برای دوستان گفتم که هر درختی که 
سرش زده می شود معمواًل تنه و ريشه اش تقويت می شود، ولی نخل 
تنها درختی است که اگر سرش را بزنيد از بين می رود. فرهنگ نيز 
همين گونه است. هر جامعه  ای به فرهنگ آن زنده است. فرهنگ، سِر 
آن جامعه است. نخِل فرهنگِی ما دچار آسيب شده. البته درست است 
که ريشه های قوی داريم، ولی اگر آن سر دچار آسيب شود خيلی 
نمی توانيم به ريشة هفت هزار سالة خودمان برگرديم. به همين دليل 
سعی کرديم بچه ها با حوزة فرهنگ و آموزش گذشته آشنا شوند. يک 
انجام دهيم.  برای هفتة معلم  طرح ديگر هم داريم که می خواهيم 
پيشنهادم اين بود که ما يک جلسه ای با چهره های ماندگار عرصة 
آموزش وپرورش از قبل از انقالب تا کنون داشته باشيم و چهره های 
آموزش وپرورش استان از شصت سال گذشته به اين طرف را معرفی 

کنيم. 
در ضمن به اين نکته هم استحضار داريد که آموزش وپرورش، سه 
قضيه  سوم  دو  شما  واقع  در  دانش آموز.  و  محتوا  معلم،  دارد:  ضلع 
هستيد و دانش آموز يک سوم، ولی تا حدی از اين موضوع غفلت شده 
است. اگر قرار است تحولی در آموزش وپرورش ايجاد شود و شعار سند 
تحول بنيادين عملی شود، به نظر من از معلم بايد شروع کرد؛ معلمی 
که محتوا توليد می کند و در خدمت دانش آموز قرار می گيرد. متأسفانه 
من معتقدم ما نتوانستيم برای تحول در آموزش وپرورش به دو بخش 
معلم و محتوا توجه کنيم.  اخيراً يکی دوبار هم به دوستانمان که از 
وزارت تشريف آورده بودند هم به جناب وزير دربارة همين دانشگاه 
فرهنگيان گفتم که معلم فارغ التحصيل از دانشگاه فرهنگيان سال اول 

است،  تومان  حقوقش 1100000تا 1200000  می رود،  سرکار  که 
يعنی طرف آمده چهار سال در دانشگاه فرهنگيان درس خوانده، بعد 
جوان و پرانرژی وقتی سرکار می رود با اين حقوق استخدام می شود 
که دريافتی اش نهصد هزار تومان است، حاال اگر ازدواج کرده باشد، 
فقط ششصدهزار  يعنی  می دهد،  خانه  اجاره  که  تومان  هزار  پانصد 
تومان دريافت می کند. بنده به صراحت به دوستان عرض کردم که اگر 
قرار است يک تحولی ايجاد شود با شعار نمی شود. در خارج از استان 
يا در استانمان بايد کار بکنيم. فرقی هم نمی کند که در بخش جغرافی 
باشد يا رشته های ديگر. موتور کار و موتور محرکة آموزش وپرورش و 
منشأ تحول در آموزش وپرورش معلم است. معلمی که سال اول با ذوق 
و شوق آمده، در ماه ششصد تومان بگيرد معلوم است که خروجی 
کار ما در کشور چه می شود. خدمت دوستان عرض کردم بنده اعتقاد 
دارم که اگر در همين دولت آقای روحانی ده نفر مثل دکتر نجفی هم 
به آموزش وپرورش بيايند، اتفاقی نخواهد افتاد، چون آموزش وپرورش 
جزء دستگاه  حاکميت است و حاکميت در کل بايد به اين نتيجه برسد 
نه دولت به تنهايی. اگر کل حاکميت به اين نتيجه نرسد که در خدمت 
آموزش وپرورش باشد، تحولی پيش نمی آيد. کالم آخرم اينکه ما بايد 
با عشق و عالقه در خدمت شما باشيم. اين جلسات، معلم هايی که 
اين طور می آيند و کنار هم می نشينند، مسلم است که به لحاظ مادی 
چيزی برايشان ندارد، ولی منافع زيادی دارد. اگر بخواهيم معلم تربيت 
و محتوا تقويت شود، به اين نشست ها و دورهمی های علمی خيلی 
بايد بها بدهيم و همين ها خيلی می تواند به ما کمک کند. من اعتقاد 
دارم ما اگر به خود همين معلم ها توجه کنيم و همديگر را باور کنيم، 
معلم ها به حکم هم نگاه نمی کنند. اگر در مديريت خودمان اعتماد 
معلم ها و فرهنگيان را جلب کنيم اين ها هنوز آن روح مقدس، پاک، 
ملکوتی و انصاف و وجدان کاری را دارند. من هيچ نهادی را مقدس تر 
از آموزش وپرورش نمی دانم. ما سعی کرديم در دورة مديريتمان طرف 
معلم  ها باشيم،  يعنی بنده با وزرا و دوستان که می نشينم بيشتر سعی 

می کنيم در کنار معلم ها باشيم تا اين وجه تقويت شود.
فرصت برای من مغتنم بود که البته صحبت های من طوالنی شد ولی 
بنای مزاحمت نداشتم و غرضم بيشتر خوشامدگويی بود. ان شاءاهلل 

موفق باشيد. اعياد شعبانيه را هم خدمت شما تبريک عرض می کنم.

اينانلو: ضمن  آقای دکتر    
عرض سالم و ادب خير مقدم عرض 
واقـع  در  که  دوسـتـان  به  می کنيم 
خـودشان ميـزبـان هستنـد. مـن اگر 
بـراسـاس صحبت هـای خـانم دکـتـر 
باشـم  شده  متوجه  درسـت  شفايی 
نشست امروز ما موضوعش هم انديشی 
رشته  در  قزوين  استان  سرگروه های 
جغرافيا با اعضای فصلنامة رشد جغرافيا، جناب آقای شايان سردبير 
فصلنامه و آقای دکتر چوبينه، مدير داخلی است. موضوع اين نشست 
سنجش توان  سرگروه ها و گروه های آموزشی استان قزوين در درس 
جغرافيا و راه های تعامل و همکاری مجلة رشد است، يعنی اگر توانی در 
استان هست در غنی تر شدن مجله به کار گرفته شود. تا آنجا که من 
می دانم بيش از هفتاد، هشتاد درصد دوستان در سطوح مختلف، حاال 
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يا در مقطع متوسطه يا در دانشگاه فرهنگيان يا دانشگاه های ديگر، 
در  است که  بزرگی  آموزش جغرافيا هستند. مسلمًا سعادت  درگير 
خدمت مدير کل محترم ميراث فرهنگی استان، جناب آقای حضرتی ها 
هستيم که واقعًا غنيمتی برای استان هستند، همين طور آقای دکتر 
طاهرخانی از اساتيد برجستة دانشگاه تربيت مدرس و بقية دوستان هم 
که در سطوح مختلف درگير آموزش جغرافيا مرتبط با آموزش وپرورش 
هستند. موضوع اصلی جلسه »شناخت و معرفی و راه های بهره گيری از 
توان های علمی دبيران جغرافيای سطح کشور به منظور توانمندسازی 
علمی مجلة رشد آموزش جغرافيا« است. ما نظرهايمان را برای استان 
قزوين کاناليزه نمی کنيم، بلکه دبيران و سرگروه   های استان نظراتشان را 
می دهند و در راستای بهره گيری از دبيران سطح کشور آن ها را مطرح 
می کنيم. ما پيشاپيش سه موضوع فرعی را  عنوان کرديم: يکی اينکه ما 
با چارچوب های علمی گزارش نويسی های جغرافيايی در مسافرت های 
علمی آشنا شويم. چرا اين موضوع انتخاب شد؟ اواًل آموزش وپرورش در 
آموز ش های علمی دانش آموزان يک تغيير رويکرد داده است، يعنی 
علوم کّمی و علوم رياضی و پيک نوروزی تبديل شد به مهارت های 
همزيستی با ديگران، مهارت های طبيعت گردی و خاطره نويسی. اين ها 
رويکردهای مثبت است. ما آمديم اين رويکرد را در اين راستا تعريف 
کرديم که وقتی من به عنوان معلم يا به عنوان يک فرد ايرانی با خانواده ام 
يا با دوستانم دارم مسافرت می کنم، چه داخل کشور و چه خارج کشور، 
می خواهم گزارش های جغرافيايی بنويسم، ولی جايش خالی است و 
کتاب ها يا مقاالتی در اين زمينه نوشته نشده است. غرض اين است که 
ما بياييم به يک چارچوب برسيم، البته در شروع کار، نه اينکه ما در يکی 
دو ساعت مطالبی بگوييم و تمام شود. پس يکی از محورهای فرعی اين 
است و پيشنهاد می شود با توجه به رويکردهای جديدی که در آموزش 
جغرافيا پيش آمده و انجام تکاليف جغرافيايی و تأکيد روی مسائل 
ميدانی )ميدان نه به معنای فقط پژوهش کردن(، ما وقتی می خواهيم 
دانش  آموز  حتی  يا  جغرافی  دانش آموختة  و  جغرافی  معلم  به عنوان 

جغرافی، گزارش بنويسيم چه پالنی را بايد رعايت کنيم.
همان  کشور،  جغرافيای  دبيران  بين  در  که  است  اين  دوم  مطلب 
گزارش هايی که در مجلة رشد منعکس می شود، مثل گزارش گروه های 
کوه نوردی، گروه های طبيعت گردی با محوريت کوه، عين گزارش ها با 
تصاوير می آيد، ولی چارچوب مشخصی ندارد که بايد برای آن ها يک 

چارچوب صحيح تعيين  کرد. 
بياييم ببينيم گروه هايی که به صورت شناسنامه دار، يعنی از  ما 
خودشان  محفلی،  به صورت  غيرشناسنامه دار  يا  کوه نوردی  هيئت 
می کنند،  کوه نوردی  را  ايران  کوه پيمايی  مسيرهای  و  می آيند 
گزارش های اين ها در چه سطحی تهيه شود؟ و با چه استانداردهايی 
مورد قبول مجله قرار بگيرد؟ اصاًل کانال ارتباط و اشتراک گذاشتن 

اين گزارش ها چيست؟
محور سوم فعال سازی همراه با تشويق گروه های آموزش برای تهية 
عکس، نمودار و... است. تصوير در آموزش جغرافيا جايگاه وااليی دارد، 
متن فقط در آموزش جغرافيا حرف نهايی را نمی زند، گاهی ما آموزش 
بصری و آموزش غيرنوشتاری و غيرمتنی داريم. ما بايد برای نمودار، 
تصوير، عکس يا گراف و... استانداردها و چارچوب هايی تعريف کنيم 
همراه با تشويق. برای مثال، پديده های نوظهوری در کشور رخ می دهند 
که قبالً  نبودند، بحث ارزش گذاری هم نداريم که خوب هستند يا بد. 

مثاًل ريزگرد داريم که قبالً  نداشتيم، اينورژن داريم که قباًل حداقل به 
اين صورت نداشتيم، سرمای نابهنگام داشتيم در 27 فروردين امسال 
کاکاوند،  مهندس  آقای  نداشتيم.  قبالً   که  سال 88  فروردين  و 24 
کارشناس هواشناسی اينجا حضور دارند. يکی از نمودهای تغيير اقليم 
در ايران اين است که اين حدهای ما جابه جا شده اند. اين ها پديده هايی 
در کشور به وجود آورده اند که خيلی نبايد برای آن قلم فرسايی کنيم، 
بلکه می توانيم در فضای مجازی که نقش خيلی مهمی در آموزش پيدا 
کرده به اشتراک بگذاريم. مثال ديگر، زمين لرزه ای است که در غرب 
کشور به وجود آمد. من دوبار به اين منطقة زلزله خيز رفتم. يک روز 
از گروه جدا شدم تا تنها خودم کار کنم. عکس هايی تهيه کردم که 
البته قابل دسترسی است، منتها چون رفتن به دل طبيعت جا نيفتاده 
است، عکس های زاگرس چين خورده، اليه های رسوبی، طاقديس ها و 
ناوديس ها تا به حال در هيچ کتاب زمين شناسی و ژئومورفولوژی چاپ 
شده در کشور حتی در کار آقای دکتر طالقانی، يعنی ژئومورفولوژی 
ايران که خودشان هم استاد دانشگاه تهران هستند، چاپ نشده است. 
اين عکس ها خيلی کم است. دانش آموزان می توانند از اين کارها انجام 
دهند. با توجه به گستردگی رسانه ها که امروز فراگير شده، خيلی راحت 
من از يک روستای دورافتاده عکس می گيرم و می توانم آن را برای کل 

دنيا بفرستم. اين موضوع هم مورد توجه باشد. 
پس عزيزان توجه داشته باشند که سه محور را که البته فقط پيشنهاد 
گزارش نويسی  با يک چارچوب  آشنا شدن  يکی  کردم:  است عرض 
جغرافيايی، دوم به اشتراک گذاشتن تجارب طبيعت گردی با محوريت 
کوه، سوم انتقال مفاهيم يا رخدادهای جغرافيايی به خصوص در حوزة 

جغرافيای طبيعی در قالب عکس و تصوير و نمودار.
من عذرخواهی می  کنم زياد صحبت کردم.

 چوبينه: خسته نباشيد دوستان.
 از صبح يک جلسة علمی سنگين را 
پشت سر گذاشتيد. من که نگاه می  کنم 
هيچ چهرة خسته ای در جمع ما نيست 
آن  با  که  است  تعجبی  دومين  اين  و 
از  بيشتر  اولم  تعجب  شدم.  مواجه 
بود،  قاسمی  آقای  جناب  صحبت های 
مدير  يک  که  نداشتم  انتظار  چون 
اجرايی در سيستم آموزشی ما نگاهش اين طور باشد. بنده که بيست و 
چند سال از عمر کاری خودم را در ستاد آموزش وپرورش گذرانده ام، 
عرض می کنم تلقی ما از دوستان اين است که اين ها فقط بحث اجرا را 
می بينند و فقط در صدد اين هستند که امکانات و حقوق را فراهم کنند 
و اصالً  وقت نمی کنند که به مسائل کالن آموزشی بپردازند. من امشب 
صحبت هايی شنيدم که عمدة بحث ستاد کارشناسی حول همين محور 
و  می شناسند  خوبی  به  را  آموزشی  نظام  ارکان  يعنی  است، 
من  برای  اين خيلی  و  می کنند  عالمانه ای  تقسيم بندی های بسيار 
انتظار  باور بفرماييد من اصاًل  عجيب بود. نکتة دوم اين است که 
نداشتم اين همه قوت علمی در ميزگرد ببينم. در بسياری از استان ها 
مثل همين جلسه ای که االن ما خدمت شما هستيم به اتفاق دکتر 
شايان داشتيم و مطالبی که آقای دکتر فرمودند خيلی فاصله ندارد از 
 آنچه که مـا دنبـال آن می گشتيم. برحسب تجـربـه ای که عـرض 
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کردم در جلسات اينچنينی که در بيشتر استان ها انجام شده، ما از 
نظرات دوستان استفاده کرديم. 

منتشر  که  است  سالی  سی وسومين  جغرافيا  آموزش  رشد  مجلة 
می شود، به نوبت دوستانی بودند و در خدمتشان بوديم و از سال 64 به 
همت آقای دکتر حداد اين مجالت راه  افتاد و ما هم توانستيم در کار 
خودمان اين راه را دنبال کنيم. عمدة تالش ما بر اين بود که چه مجلة 
رشد جغرافيا و چه مجالت ديگر رشد، تريبونی باشد برای انتقادات 
نظراتی که در حوزة تخصصی خودشان دارند و کم و  ما،  همراهان 
کسری ها در دو ُبعد برنامه ريزی های درسی و محتوايی که به شکل 
محتوای رسمی در نظام آموزش وپرورش ما مورد استفاده قرار می گيرد. 
دوم اينکه بايد ببينيم چه کار کنيم تا اين مجله بهتر از اين شود و ما از 
اين انتقاد هم تبرئه شويم که می گويند درها را بسته ايم. همة دوستانی  
که در نظام آموزشی  ما هستند، در موضوعات مختلف به ما کمک کنند. 
آرزوی من ارتقای  همکاران و معلمان از جايگاه خودشان به عنوان 
معلم، يک قدم جلوتر به سمت معلمان مؤلف بود. در دوران کاری خود 
اين افتخار را داشتم که 450 معلم مؤلف را تربيت کرديم برای توليد 
محتوايی به اسم کتاب جغرافيای استان که االن با عنوان استان شناسی 
چاپ شده است و آموزش وپرورش در تنها جايی که می تواند به عنوان 
موضوع عدم تمرکز مانور بدهد، همين کتاب هاست. پس به موضوع 
کاری و تخصصی خودمان از اين زاويه نگاه کنيم که از همة موضوعات 
يک سروگردن باالتر است، چرا که تجربة عدم تمرکز را در نظام آموزشی 
خودمان نداريم. حاال من خواهشم اين است که دوستانی که زحمت 
کشيدند و تا اين وقت شب تشريف آوردند با همة خستگی ناشی از 
همايش و نکوداشت امروز  به ما کمک می کنند که ما چگونه می توانيم 

به اين اهداف برسيم. 
تا ويژگی را که دوستان قرار است دربارة آن ها صحبت کنند  سه 
دوستان توافق کردند: يکی اينکه اهل جغرافيا باشند، دوم اينکه الزاماً  
در استان قزوين مشغول به کار باشند، سوم اينکه نگاه انتقادی داشته 
باشند به آن دو محوری که عرض کردم، يکی برنامه ريزی درسی و جلوة 
عينی آن که کتاب درسی است، کتاب درسی جغرافيای جديد که االن 
دارد وارد نظام آموزشی می شود؛ و دوم مجلة رشد جغرافيا به عنوان 

قديمی ترين مجلة جغرافيای ايران، با سی وسه سال سابقة انتشار.

حياتی  فاطمه   خانم حياتی: 
استان  جغرافيای  علمی  انجمن  دبير 
همايش  جلسه،  اين  از  قبل  هستم. 
درياپايه در تهران برگزار شد که خود 
هم  شايان  دکتر  آقای  جناب  و  شما 
آن  پايان  از  پس  داشتيد.  تشريف 
همايش قرار شد در کنار جناب آقای 
در  جغرافيا  علوم  بزرگان  و  ميرزايی 
علمی  انجمن های  بابت  بگيرد  رأی گيری صورت  سراسر کشور يک 
جغرافيا با رويکردهای تخصصی تر که کميته هايی را تشکيل بدهند، ولی 
مثل اينکه در استان مازندران بود که گفتند موکول کنيم به همايش 
بعدی که در ساری برگزار می شود و رأی گيری را به تعويق انداختند. 
حاال در اين زمينه اگر خود آقای دکتر ميرزايی صحبت کنند خيلی 

خوب است.

 آقای ميرزايی:  ميزبانی مازندران منتفی شد و شهر تهران 
ميزبان است. بنابراين از انجمن ها دعوت می کنيم تا آنجا در خدمتتان 

باشيم.

 خانم دکتر شهريار: عرض 
سالم و ادب دارم خدمت همة همکاران 
محترم. بنده فاطمه شهريار هستم و 
دکترای اقليم شناسی دارم. آقای دکتر 
چوبينه، يک دوره کتاب های جغرافيای 
تمام  در  و  استان ها  تمام  در  استان 
جغرافيای  دبيران  به دست  کشور 
شما  آيا  شد.  نوشته  ايران  سراسر 
مؤلف  دبيرهای  زمينة  در  غربالگری 
انجام داديد؟ شما االن می فرماييد تربيت دبير مؤلف. همين دبيرها سی 
و يک استان را نوشتند و تأليف کردند. آيا غربالگری کرديد؟ دبيرهای 
توانمند شناسايی شدند؟ آيا بانک اطالعاتی از اين دبيران داريد؟ آيا اين 
بانک برای تأليف کتاب های جديد به شما کمک کرد؟ آيا تخصص در اين 
افراد ديديد؟ اگر ديديد آيا از تخصص آن ها استفاده کرديد؟ و دوباره باز 
همان بحث دبيرهای مؤلف است، کی ما می خواهيم اين ها را شناسايی 
کنيم. فقط فراخوان دفتر تأليف که می گويد بياييد و کتاب بنويسيد، 
خب هستند و کتاب ها را تأليف کردند و توانمندی هايشان را در تأليف 
کتاب های  در  بهترين چيزها  زعم شما  به  بله  دادند.  نشان  کتاب ها 
استان ها مشخص شد، ولی چی شد؟ آيا از اين دبيران بانک اطالعاتی 

تشکيل شد؟ من هميشه برايم سؤال است. 

 چوبينه: بله سؤال خوبی کرديد. ببينيد همکار محترم، ما در 
جای خودمان آنچه را که بايد انجام می داديم انجام داديم، ولی چيزی را 
که می خواستيم به دست بياوريم به دست نياورديم. من به جرئت بدون 
هيچ پژوهشی می توانم ادعا بکنم که نود درصد کسانی که در توليد 
کتاب های جغرافيای استانی همکاری کردند، خودشان ارتقا پيدا کردند 
و به خاطر شرايطی که فراهم شد آموزش وپرورش را ترک کردند و به 

وزارت علوم رفتند. نمونه اش را شما می توانيد در همين جلسه ببينيد.

 خانم سليمانی: تشکر می کنم 
از اساتيد محترم. اميدوارم اين برنامه ها 
از  که  داشتم  تأکيد  من  شود.  تکرار 
تکنيک های يادگيری استفاده کنيم. 
و  نيست  انتقاالت  و  نقل  فقط بحث 
دانش آموز هم فقط بانک اطالعاتی ما 
نيست که ما به آن  اطالعات بدهيم. 
که  را  اطالعاتی  که  است  اين  هدف 
بعضًا به دانش آموزان می دهيم الاقل 
در زندگی اش به کار ببرد. يک تأکيد خاص هم داشتم بر تکنيک های 
يادگيری، تکنيک های جديد و نوين که مشارکتی است. ما بايد بحث 
بحث  همين طور  کنيم.  وارد  آموزش وپرورش  در  را  مسئوليت پذيری 
مشارکت های اجتماعی را که ما در جامعه مان سخت به آن احتياج داريم 
و بخش مشارکت هميارانه را در مدرسه شروع کنيم. بحث های مشارکتی 
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و شهروندی را مثاًل از آموزش وپرورش شروع کنيم نه اين که منتظر شويم 
بعد ها وارد جامعه شويم. به نظر من بايد وارد همين تکنيک های يادگيری 
شويم به خصوص تکنيک های هميارانه که بر آن تأکيد خاصی دارم. 

تشکر می کنم، خيلی استفاده کرديم.

 آقای شمسايی: با عرض خسته نباشيد خدمت همة عزيزان  
واقعاً  تشکر می کنم از افراد خوب قزوين که واقعاً  مهمان نوازی کردند. از 
تجربيات اساتيد محترم استفاده کرديم. امروز واقعًا يک  بار علمی عالی 
بود که توانستيم استفاده کنيم. مجدداً از همة عزيزان سپاسگزاريم و 

خوشحاليم که در خدمتتان بوديم.

 آقای سيادتی: من از انجمن جغرافيای تهران هستم. از آقای 
دکتر چوبينه و دکتر شايان صميمانه تشکر می  کنيم. نکته ای که به عنوان 
سر محور موضوع بحث صحبت کردم و اميدواريم که مباحثش در تدوين 
کتاب جديد که حاال عنوان کتاب جغرافيای يک و دو دارد شکل می گيرد 
اجرايی شود. به هرحال دوست داريم در جلسات بعدی، نظرات آقايان در 
کتاب های بعدی اجرايی شود. نگاهی هم که به مبحث می شود، فقط 
ديدگاه دانشگاهی نباشد. در تدوين خيلی خوب است دربارة نگاه يک 

دبير بازنشسته که سی سال جغرافيا را درس داده است نيز بحث شود. 

 آقای دکتر طاهرخانی: من 
خيلی خوشحالم امروز در جمع شما 
هستم. خيلی از صحبت های اساتيد 
بهره بردم. آقای دکتر چوبينه به ما 
جرئت دادند و سه مسئله را گفتند. 
بايد بگويم که  انتقادی  دربارة شرط 
هفت،  کتاب های  من  دکتر،  آقای 
هشت استان را کنار هم گذاشتم و 
حدود چهار، پنج ماهی روی آن ها کار 
کردم و متوجه شدم که چارچوب نگارش اين کتاب ها تمامًا سليقه ای 
است. انتقادم اين است که چرا کاماًل سليقه ای انجام می شود و خيلی 
قديمی، يعنی نوآوری ديده نمی شود. با توجه به اينکه دانشجوی جغرافيا 
بودم به اين نتيجه رسيدم که اين همان سيستم قديمی است و نوآوری 
چندانی در آن نديدم. پيشنهادم اين است که شما يک چارچوبی برای 
تأليف جغرافيای استان و نوآوری ها و راهکارهايی که می شود ارائه داد، 
تعيين کنيد. منظورم اين نيست که همة استان ها هماهنگ شوند، ولی 
واقعًا چارچوب کار چيست؟ مؤلفان محترم در استان بر چه اساس و بر 
چه معيارهايی اين کتاب  ها را تدوين می کنند؟ چرا از جغرافيای نوين 

کمتر در آن ديده می شود؟ خيلی ممنون.

 آقای کاکاوند: من هم اينجا 
و  آمـوزش  نوعی مهمـان شمـا  بـه 
راسـتـای  در  هستـم.  پـرورشـی هـا 
فرمودند،  دوستان  که  صحبت هايی 
جغرافيای  کتاب  موضوع  به  نسبت 
استان، ما يک برنامه ای در چند استان 
و  البرز  و  قزوين  يعنی  همجوار، 

بياييم  جلسه  به  اينکه  از  قبل  را  اين  داشتيم.  سمنان  و  تهران 
خدمت دوستان عرض کردم. با همت و عالقه ای که دبيران استان 
ديدم  کتاب  اين  ماحصل  از  که  چيزی  آن  واقعًا  داشتند  قزوين 
خيلی پربارتر بود نسبت به اين چند استانی که عرض کردم. در 
اين استان ها که به ظاهر پتانسيل نيروی انسانی آن ها بيشتر است، 
ولی عمالً  ديدند که نقشه های کامالً  قديمی بود، اطالعات بهنگام 
نبود. ولی به همت همکارانی که اينجا هستند، خانم دکتر شهريار، 
آقای دکتر رحمانی و... واقعًا ديدم که نقشه ها و اطالعات بهنگام 
بود. اين صحبتی که آقای طاهرخانی کردند دقيقاً  مدنظر من هم 
هست. با اينکه کتاب را تدريس نمی کنم، ولی به عنوان کسی که 
اين کتاب را مطالعه کرده و حتی در سفری که در يک ماه اخير به 
جنوب شرق داشتم سه تا از اين کتاب ها را دانلود کردم و از آن ها 
يکسان  چارچوب  هم  که  ديدم  آن ها  مقايسة  با  و  کردم  استفاده 
ندارند و هم اينکه خيلی از جاها در واقع همين نقطه نظرهايی که 
يک  است.  نشده  رعايت  يکسان  استان ها  همة  در  دارند،  دوستان 
نکتة ديگر دربارة کتاب جغرافيای ايران اين است که آن بخشی که 
با  چون  کردم  احساس  هستم  درگير  آن  با  بيشتر  خودم  حاال 
دانش آموز سروکار داريم به اين راحتی نمی شود از مفاهيم صحبت 
کرد. اصول پايه مثل کم فشار و پرفشار. همين رخدادهايی که دکتر 
از آن ها صحبت کرد و خيلی از مباحثی که من درکتاب جغرافيای 
شروع  ضعيف  و  ابتدايی  کاماًل  تصاوير  اصطالح  به  با  ديدم  ايران 

شده اند.
اول  ابتدايی و حتی مقطع دورة  پايين تر مثل مقطع  مقاطع  در 
دبيرستان، نمی دانم شما چقدر دخل و تصرف داريد، ولی در خيلی 
از مباحثی که من در درس های علوم می بينم که ماهيت جغرافيايی 
دارند اشتباهاتی وجود دارد. برای مثال در مقطع ابتدايی من يکی 
دو مورد را عرض می کنم. در علوم سوم يا چهارم يک نکته ای را 
ديدم که نوشته بود که خورشيد در تابستان گرم تر است به خاطر 
آن ها  در  اشتباهات  اين طور  است.  نزديک تر  ما  به  اينکه خورشيد 
کند.  تدريس  را  آن  جغرافيا  دبير  يا  معلم  است  ممکن  و  هست 
حتی يک اشتباه در مقطع دورة  اول ديدم که دمای زمين را 27 
درجة سانتی گراد ثبت کرده بود که مأخذ آن را نمی دانم و کاماًل 
غلط و اشتباه است. در خصوص اين ايرادها در مقاطع پايين تر، آيا 
تصحيح آن ها وظيفة دبيران جغرافياست يا وظيفة انجمن جغرافيا؟ 
پاک  حال  هر  به  شود  حک  دانش آموز  ذهن  در  اگر  ايرادها  اين 
کردن آن در مقاطع باالتر و حتی در دورة دانشگاه به اين راحتی 

ممکن نيست.
 

 آقای دکتر جعفرنيا: بنده، 
جعفرنيا، دارای دکترای اقليم شناسی 
با گرايش آب و هوايی از شهرستان 
از خدمت  آوج هستم. چندتا سؤال 
دکتر چوبينه و دکتر شايان داشتم 
که در تأليف کتاب جغرافيا هستند، 
نگاه  بيشتر  من  سؤال  شايد  اما 
انتقادآميز به اين قضيه داشته باشد. 
کلية  برای  که  دهم  جغرافيای  در 
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تصاوير  متأسفانه  می شود  تدريس  عمومی  درس  به عنوان  مقاطع 
اينورژن  بحث  در  مثال  برای  است.  شده  برده  به کار  غيرايرانی 
تصويری از لس آنجلس آمده است. من سؤالم اين است که آيا ما 
است.  زلزله  مثال ديگر در بحث  نداريم؟  تهران  را در  پديده  اين 
اتفاق  دنيا  در همه جای  و  است  طبيعی  رويداد  يک  زلزله  مسلمًا 
می افتد. چرا آمار زلزله ها را دقيقًا تعداد تلفات و نفرات را مشخص 
نفر  دوازده هزار   ،1341 سال  در  بوئين زهرا  در  )مثاًل  می کردند 
 81 سال  در  زلزله  تلفات  آمار  اما  است(،  شده  ذکر  شده  کشته 
صدها نفر و يا ده ها نفر نوشته شده است. با چه انگيزه ای اين طور 
امروز  به علم و فناوری  امروز  عنوان می شود؟ چون دانش آموزان 
نقطه  با مشخص کردن  را  زلزلة مالرد  آمار  مثاًل  و  دارند  آشنايی 
که  امروزه  چرا  آوردند.  به دست  دقيقه  دو  عرض  در  زلزله  اصلی 
امروز  جغرافيای  کتاب های  دارند،  به روز  امکانات  ما  دانش آموزان 
به روز نيستند، يعنی بنده که به عنوان يک معلم در کالس تدريس 
اينکه  ترس  از  بگويم  را  مطالب  نمی کنم  جرئت  گاهی  می کنم، 
دانش آموز به نوعی آن را به مضحکه بگيرد، چون مطالب را من در 
نياز دانش آموزهای امروز نمی دانم. من اين ضعف را در جغرافيای 
در  می بينم.  می شود،  تخصصی تر  نوعی  به  حاال  که  يازدهم  سال 
کاربردی می دانيم،  و  زندگی  برای  علمی  را  ما جغرافيا  که  حالی 
نگاهی که خدمت شما عرض کردم  آن  با  ولی همچنان جغرافيا 
پيش می رود. در نگارش جغرافيا به نوعی بايد از دبيران استفاده 
شود. در بخش مبحث جغرافيای دهم که بحث آب و هوای آن را 
ايشان  چون  بود،  به روزتر  کنم  فکر  کردند  تأليف  يوسفی  آقای 
تدريس می کند، اما بقية مطالب بسيار قديمی است. اين انتقادی 

بود که من داشتم. ممنون.

 آقای دکتر عزيزی: من خيلی مختصر به سه بحث اشاره 
قاعدتاً  خيلی  تأمل شود،  اگر روی آن ها  می  کنم که فکر می کنم 
می تواند اثرگذار باشد: يکی اينکه جغرافيا ديگر مثل دهه های 60 
و 70 جذاب نيست و کتاب های جغرافيای ما هم جذاب نيست. به 
به  نسبت  علمی  بار  درسی  کتاب های  حوزة  در  که  می رسد  نظر 
بايد جمع  متخصصان  االن  است.  کرده  پيدا  کاهش  سابق خيلی 
از  يکی  دارد.  منفی  آثار  که  چرا  کنند،  پيدا  راهکاری  و  شوند 
سه  بوديم  جغرافيا  معلم  زمانی که  ما  که  است  اين  مؤلفه هايش 
برنامه گنجانده شده بود، ولی االن دو ساعت  ساعت جغرافيا در 
بعد حذف خواهد  و  بعد يک ساعت می شود  قاعدتًا سال  و  شده 
شد. االن گروه های ديگر آمده اند و جغرافيا تدريس می کنند و اين 
در مجالت  اينکه  دوم  موضوع  است.  ايجادکرده  اشکال  متأسفانه 
کشورهای  با  بتوانيم  که  باشد  اين  امکان  اگر  جغرافيا،  تخصصی 
و  روابط  جغرافيا  آموزش  حوزة  در  فنالند  مثل  توسعه يافته 
می توانيم  آنان  مدل های  و  نظريات  از  باشيم  داشته  مناسباتی 
دروس  آنان  کنيم.  را جذاب تر  جغرافيا  آموزش  تا  کنيم  استفاده 
تفکر  به گونه ای که  را کارآمد می کنند  از جمله جغرافيا  و  نظری 
کردن جديد و مدرن را به بچه ها آموزش می دهند. اگر اين ها را 
بتوانيم در سيستم بياوريم، می توان اميدوار به بهبود بود، در غير 
اين صورت به اين وضعی که در حوزة جغرافيا داريم به نظر می رسد 

آيندة خوبی نخواهيم داشت.

از جغرافيا  بوديم  دانشجو  ما  كه  زمانی   رضا طاهرخاني: 
ناراحت می شديم و فکر می کرديم يک اقيانوس خيلی وسيع است 
که يک سانت عمق دارد، يعنی عمق ندارد. فکر می کنم اين تصور 
دبيرستان ها،  سطح  در  مخصوصًا  باشد.  داشته  وجود  هم  االن 
نتوانستيم آن طور که بايد و شايد به آن عمق بدهيم. به هر حال 
ما باور داريم که جغرافيا علمی  است برای زندگی و در دبيرستان 
اين را نمی بينيم و همين طور که آقای دکتر عزيزی هم فرمودند 
قدر  هر  ما  می دهند.  را همه درس  االن جغرافيا  که  طوری شده 
بعد  ندارد.  فايده ای  شود،  تخصصی  بحث  که  می آوريم  فشار 
 12 مثاًل  که  کسی  برای  مدير  خانم  يا  مدير  آقای  که  می بينيم 
ساعت ابالغ دارد و 8 ساعت آن جور شده، برای جبران کسری به 
بدهيد.  را درس  او درس جغرافيا می دهد و می گويد شما همين 
اين معلم هم اگر با کالسش يکی باشد آن چهار ساعت را صرف 
آن  قسمت  اين  شايد  البته  می کند.  خودش  تخصصی  درس 
فکر  من  ولی  شود،  رعايت  بايد  که  اجرايی  مسائل  به  برمی گردد 
می کنم يکی از راهکارها اين است که يک مقدار آن را تخصصی تر 
بکنيم، يک عمقی به آن بدهيم تا کسی جرئت نکند آن را درس 
بدهد. موضوع ديگر اينکه رسالت ما اين است که برای دانش آموختة 
يک  شغل  تأمين  برای  يعنی  کنيم،  ايجاد  هم  کار  جغرافيا 
از  يکی  می کنم  فکر  من  کنيم.  فکر  جغرافيا  دانش آموختة 
کاری  زمينه  اين  در  که  است  اين  جغرافيا  معلمان  رسالت های 
يا  شوند  فعال  جغرافيايی  انجمن های  بايد  نمی دانم  حاال  بکنيم. 
برای آن شغلی  شما و دوستانتان در تهران يک کاری بکنيد که 
ايجاد شود. مثاًل من به دانش آموزم بگويم که شما جغرافيا بخوانيد 
چه کاره  آينده  در  شما  که  بگويم  او  به  بايد  من  اميدی،  چه  با 
خواهيد شد، مثاًل ما به شهرداری يا وزارت کشور يا ... بگوييم يک 
قبيل  اين  از  و  کنند  باز  جغرافيا  متخصص  استخدام  برای  جايی 

کارها.
گزارش های  مواقع  خيلی  فرمودند،  که  گزارش نويسی  بحث  در 
جغرافيايی  گزارش  و  است  سفرنامه  يک  حد  در  رشد  مجالت 
تخصصی نيست. البته با يک تخصص نسبتًا متوسط می شود آن را 

بهتر کرد تا به هر حال کارها دقيق تر انجام شوند. 
به هر حال خيلی خوشبخت شديم که خدمت شما بوديم.

چوبينه  دکتر  آقای  که  چيزی  البته  پورطاهری:  دکتر  آقای 
نيست.  تقريبًا  بعضی هايش  و  هست  تقريبًا  بعضی هايش  فرمودند 
حداقل ده سال مدير گروه جغرافيای دانشگاه تربيت مدرس بودم و 
دغدغه هايی شبيه آنچه دوستانمان بيان کرده اند، داشتيم. بخشی 
از اين دغدغه ها مربوط به شما و در ارتباط با رشد جغرافياست، 
بخشی هم دغدغه های جغرافياست. همة اين چيزهايی که گفتم 
حاکميتی  نگاه  حاصل  آن ها  از  برخی  چون  نگيريد،  خودتان  به 
ياقوت  که  بودند  فرموده  حضرتی ها  آقای  جغرافياست.  مسئلة  به 
اولين  خدا  که  است  معتقد  تاريخ،  بزرگ  جغرافی دان  حموی، 
جغرافی دان تاريخ است. به هر حال با پيدايش بشريت و آفرينش 
عالم، مسلمًا خداوند اولين جغرافی دان است. شما در آيات مکرر 
عمدتًا  که  نشانه های خودش  به  کنيد خداوند  نگاه  اگر  هم  قرآن 
با  کرديم  چه  می خورد.  سوگند  است،  جغرافيايی  نشانه های 
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جغرافيا؟ جغرافيا ماهيت دارد، روش دارد، تفکر دارد. حاال دوستان 
هم  رکن سومی  و  داريم  دانش آموز  داريم،  برنامه  ما  که  فرمودند 
داريم به نام محتوا. من يک پله باالتر می روم و می گويم شايد از 
اين بخش مهم تر اين باشد که ما محتوای درس دانشگاهی داريم، 
دانشجو داريم يا استاد دانشگاه. ما چه کرديم؟ اگر امروز معلمانی 
تربيت کرديم و به آموزش وپرورش فرستاديم و آنان نتوانستند آن 
چه  بخشند،  تحقق  را  خداوند  موردنظر  جغرافيايی  واقعی  رسالت 

بايد کرد؟
متأسفانه شرايط به گونه ای است که اهداف موردنظر علم جغرافيا 

محقق نشده است.
جغرافيای امروز، سه چيز الزم دارد که ما امروز آن را دريغ کرديم:

اول  اينکه ديدگاه و تفکر جغرافيايی می خواهد که ما نداريم و هنوز 
هم ما همان تعريف سنتی جغرافيا را داريم بدون درنظر گرفتن اين 
تغييرات شگرف و عظيم جغرافيايی. االن در دنيا چه تعاريفی دارند؟ 
دوستان هم دغدغه هايشان را در ارتباط با بحث کارآفرينی و اشتغال، 
ميان رشته ای شدن فعاليت های مربوط به جغرافيا بيان کردند که ما 
اصاًل روی آن ها کار نمی کنيم. هنوز نگارش و آموزش ما در حوزة 
جغرافيا نگاه سنتی است و تا زمانی که داريم به آن نگاه سنتی عمل 
می کنيم اين دغدغه ها همچنان وجود دارند و از بين نخواهند رفت. 
مقاالتی که در حوزة جغرافيا چاپ می کنيم اگر تفکر توسعة يافتن 
جغرافيا در آن ها وجود نداشته باشد، مطمئن باشيد که با اين گونه 

مقاالت رشد جغرافيا هم رشد نخواهد کرد. 
دوم اينکه جغرافيا روش دارد و نظام مند است. کدام يک از ما به 
کدام يک  در  مسلطيم؟  جغرافيا  حوزة  در  تحقيق  نوين  روش های 
دانشگاه  ما  دانشگاه  مدرس،  تربيت  مثل  ما  معتبر  دانشگاه های  از 
عمدتًا  و  نداريم  ليسانس  دانشجوی  ما  است؟  تکميلی  تحصيالت 
ديدگاه  اين  می کنيم.  تربيت  را  دکترا  يا  فوق ليسانس  دانشجويان 
انتقادی در دانشگاه خود ما که من سال ها در آن تدريس می کنم 
به  و  نداريم  جغرافيا  حوزة  در  دقيق  روش شناسی  ما  دارد.  وجود 
دانشجويانمان هم ياد نمی دهيم تا بتوانيم بر مبنای آن تحقيق هايی 
را انجام دهيم و در »رشد جغرافيا« چاپ کنيم تا اين روشمندی در 

آن وجود داشته باشد.
سوم اينکه امروزه جغرافيا تکنيکی ترين علم دنياست. با اينکه ما 
امروز تکنيک، اصل و  نامناسبی در حوزة جغرافيا داشتيم  برخورد 
اساس آموزش جغرافياست. من به عنوان کسی که هم در حوزة آمار 
و هم در تکنيک های تصميم گيری کار کرده ام، دريافته ام که اگر ما 
می خواهيم در حوزة جغرافيا خوب عمل کنيم به ناچار بايد برويم و 
تکنيک ياد بگيريم. ما در اين حوزه نقص داريم و اگر آن را تقويت 
فکر می کنم در  پيدا خواهد کرد. من  ادامه  نکنيم همين وضعيت 
حوزة آموزش وپرورش و دانشگاه ها مسائلی وجود دارد که بايد دربارة 
آن ها بحث کرد. به هر حال همة اين ها باعث می شود که ما معتقد 
باشيم آموزش و پژوهش در جغرافيا نقص دارد. اما چون اين نقص 
در طول زمان باقی مانده و تکرار شده است، به راحتی نمی توان آن 
را برطرف کرد و به نوعی الگويی که بايد وجود داشته باشد تا آثار 
خودش را در جغرافيا نشان بدهد، بايد کامل و بی نقص باشد. دربارة 
مجلة »رشد جغرافيا« هم با تمام احترامی که برای تمام شماره های 
آن قائلم،  اما در يک مقايسه جهانی ضعيف عمل می کنيم. تقصير 

شما هم نيست. ما ناچاريم که در اين حوزه فعاليت بکنيم به دليل 
ما  و  است  اجتناب ناپذير  اين  و  کردم  عرض  خدمتتان  که  نقصی 
احساس می کنيم که دور باطل می زنيم و شايد به بديهی ترين اصولی 
که بايد به آن توجه شود توجه نمی کنيم. بدبين نيستم، حرکت هايی 
را شروع کرده و کوشيده ايم نگاه های جديدی در آموزش عالی داشته 
باشيم و تغييرهايی را در سرفصل ها ايجاد کنيم. امروز اگر نسل سوم 
دانشگاه ها مطرح می شود، دانشگاه تربيت مدرس در حقيقت پيشگام 
سر  پشت  را  پژوهش  و  آموزش  که  است  دانشگاه هايی  از  و  است 
گذاشته و وارد مرحلة جديدی به نام کارآفرينی شده است. ما در حال 
اميدواريم  کارآفرين،  دانشگاه  به عنوان  و  اين جنبه هستيم  تقويت 
ان شاءاهلل نسل جديدی با آن ديدگاهی که خدمت شما عرض کردم 
اگر  بشود.  آموزش وپرورش  گردونة  و  سيستم  وارد  و  شود  تربيت 
را  مقاالتی  افراد  اين  از  در مجالت جغرافيا  می توانيم  چنين شود، 

ببينيم که از کيفيت بسيار بااليی برخوردارند.

آقای  نظری:  آقای ولی اهلل   
دکتر، من معذرت می خواهم ما شما 
توليد  برای  می دهيم  قرار  متولی  را 
و کتاب های  محتوا در مجالت رشد 
نقد شد  مختلف  نگاه های  از  درسی. 
هم  تمجيد  و  تعريف  بايد  البته  که 
کتاب  که  کسانی  حال  به هر  بشود. 
بسيار  سختی های  می نويسند 
کتاب های  دکتر،  آقای  می کشند. 
درسی مقاطع مختلف مخصوصًا کتاب جغرافيای مقطع دهم را من 
می خواهم از ديدگاه ديگری نقد کنم و آن  ُبعدي كه شما فرموديد، 
يعنی ُبعد آموزشی و ُبعد محتوا. همة ايرادهايی که دوستان فرمودند 
از نظر علمی و شکلی بايد درست شود، اما بايد يک هدفی را دنبال 
مکتب  يک  نگاه  از  يا حداقل  باشد  آن  پشت  تفکری  يک  و  کنند 
کتاب  در  اولين درس  تعريف  باشد. خوب  نوشته شده  جغرافيايی 
جغرافيا را از ديدگاه اکولوژی تعريف می کند که همان رابطة انسان 
را  درس ها  روش  پوزيتيويستی  نگاه  از  دوم  درس  است.  محيط  با 
می گويد و در واقع همه نگاه توصيفی است. در اينجا دانش آموز هم 
هيچ فعاليتی برای اينکه توصيف را بنويسد ندارد و اين نگاه غالب و 
بين  اينکه  آن  و  دارم  دوستان  به  نقدی  يک  اما  است،  توصيفی 
دارد. همه جا  فرق وجود  توصيف  و  و گزارش نويسی  خاطره نويسی 
نگارش  شيوة  با  اما  است،  زمين  توصيف  علم  جغرافيا  می گوييم 
ادبيات آشنا  توصيف تقريباً  در هيچ کتاب درسی جغرافيا و حتی 
نمی شويم که فرق بين گزارش نويسی و يک توصيف جغرافيايی و 
يک خاطره نويسی چيست؟ يا فعاليتی داده نشده که شما براساس 
آن از دانش آموز ابتدايی يا دبيرستانی بخواهيد يک مکان کوچک يا 
بزرگ را توصيف کند. حتی يک نمونه شيوة نگارش توصيفی را ما 
درسی  کتاب های  در  مختلف  نگاه  های  اين  نمی بينيم.  کتاب ها  در 
وجود دارد، مخصوصًا در جغرافيا که بايد تمام ديدگاه ها در آن ديده 
شود. در واقع بايد چيزی بنويسيم که دانش آموز به آن عالقه مند 
شود. من به عنوان يک معلم سرکالس می بينم که اگر دانش آموز را 
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يک مقدار به سمت جغرافيا ببريم زده می شود يا اگر خيلی ساده 
باشد ارزش آن کم می شود. ما آنچه را از جغرافيا، انتظار داريم و آن 
چيزی را که در جامعه است و آن نگاهی را كه می خواهيم به بچه ها 
القا کنيم ابتدا بايد در محتوای کتاب های درسی منعکس کنيم که 

من احساس می کنم کمتر به آن توجه شده است. 

 دکتر حضرتی ها: برای من بسيار باعث خوشبختی است که 
در جمع همکاران قديمی خودم هستم. واقعيت اين است که نه تنها 
ميراث فرهنگی، بلکه تاريخ در بستر جغرافيا اتفاق می افتد. بخشی از 
آنچه ما به دنبالش هستيم شايد تواناتر از معلمان و دبيران جغرافيا 
برای تحققش سراغ نداشته باشيم. من به چند موضوعی که احساس 
است.  شهر  بحث  يکی  می  کنم:  اشاره  دارند  طرح  قابليت  می کنم 
وقتی که موضوع جغرافيا مطرح می شود طبيعتًا بيشتر موضوعات 
از  عمده ای  بخش  حال  هر  به  می گيرد.  قرار  توجه  مورد  طبيعی 
اساسًا حقيقتی  و  ما در شهر ها زندگی می کنند  انسانی  جغرافيای 
به نام شهر االن از ساحت انديشة ما دور شده است. شهرهای ما محل 
آزمون و خطاهای بسيار مهلک واقع شدند. من اگر به هفتاد سال 
تصميم هايی  يک  قزوين،  به  می آيد  شهرداری  يک  برگردم  قبل 
دروازة شهر،  نه  از  دروازه  تخريب هفت  فقره اش  که يک  می گيرد 
از مجموع دولت خانة صفوی است که به جای آن يک  هفت کاخ 
يا يک دبيرستان درست می کنند؛ خسارت هايی که  فوتبال  زمين 
هيچ گاه جبران نخواهند شد، حتی يک آجر آن. اگر بنايی مثل ايوان 
نادری يا ديوان خانه يا قصر عالم آرا يا عمارت خورشيد خراب شود، 
ديگر هيچ گاه خوابش را هم نمی توانيم ببينيم. در همين سال های 
اخير به اسم توسعة شهری، شهر قزوين مورد تاخت و تاز سوداگران 
قرار گرفت و آنچه سرمايه های شهری ما بود از بين رفت. من از شما 
سؤال می کنم که می دانيد خانة ضرابی کجا بوده است؟ هيچ کس 
نمی داند خانة ضرابی نه سال پيش خراب شد؛ خانه ای که شايد اصاًل 
نظير آن را در قزوين نداشتيم. يک خانة شخصی بود. ولی يک خانة 
تمام عيار دارای اندرونی و بيرونی و هيچ کس هم به روی مبارکش 
نکته  ما چه می گذرد، يک  پيرامون  در  نمی دانيم  ما  اينکه  نياورد. 
است. بسياری از اين تصميم ها در اتاق های دربسته گرفته می شود 
که هيچ يک از ما اخبارش را دريافت نمی کنيم و هنگامی که يک 
در  چون  اوقات  خيلی  بشويم.  خبردار  شايد  می دهد  روی  فاجعه 
اخبار  اين  متوجه  ما  ذهن  هستيم  فاجعه ها  رگبار  بارش  معرض 
نيست. به خاطر همين می خواهم بگويم توجه به شهر در کتاب های 
درسی بسيار اهميت دارد و اينکه واقعًا  جهان تغيير کرده، دانش  ها 
تغيير کرده اند و نگاه ها دارند نو می شوند. در چنين زمانه ای ما هنوز 
به  بکنيم  تعريض  را  معابر شهری مان  اگر  که  می کنيم  فکر  داريم 
توسعه می رسيم يا نه، درحالی که اگر به ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، يونان 
حفظ  خوب  را  شهرهايشان  برويد،  توسعه  حال  در  کشورهای   يا 
می کنند. ما نسبت به اين مسئله خيلی ضعف داريم و فکر می کنم 
بخشی از آن به آموزش وپرورش بر می گردد برای اينکه بتواند قضيه  را 
مهار بکند. يک نيروی عظيم و کارآمد متشكل از معلمان و جوانانی که 
دانش آموزان اين معلمان هستند، می توانند بسيار نقش آفرين باشد، 
حداقل ترمز اين قطار تخريب را اين ها می توانند بکشند، اما متأسفانه 

نسبت به اين مسئله توجه و دقت الزم نشده است.

البته راجع به شهر من خيلی حرف دارم از جمله اينکه شهر چقدر 
برای شهر نشين هاست و چقدر برای کسانی است که صرفًا شهر را 
ما  اما روستاهای  برای سوداگری های خودشان می بينند.  عرصه ای 
که  ما  مديران شهری  ندارند.  شهرهايمان  از  بهتری  سرنوشت  هم 
مثاًل پانزده سال پيش می رفتند کيش يا پول دارترها که می رفتند 
ُدبی، می آمدند و شهرهای ما را می خواستند مثل کيش و ُدبی کنند. 
يک وقت ما می ديديم که در شهری مثل قزوين و بعد کرج، زنجان، 
همدان، رشت، رضوان شهر، آستارا و... نخل های الکتريکی کاشته اند. 
خيلی فاجعه است. روستاهای ما می خواستند روستاهايشان را مثل 
شهرهای بی دروپيکر و کپی شدة ما بکنند و ما االن کمتر روستايی 
يک  باشد.  داشته  طبيعی  و  اصيل  منظر  يک  که  می کنيم  پيدا  را 
درست  را  مستندی  فيلم  می خواستند  گروهی  يک  پيش  چندی 
بکنند و دنبال يک روستا می گشتند. ما يک ارزيابی کرديم و پس 
الموت يک روستا پيدا نکرديم که شيروانی  از جست وجو در تمام 
بی دروپيکر در آن نباشد. به هر حال من فکر می کنم االن بيش از 
5 سال است که يک نقطه در شعاع 500 متری پيدا نمی کنم که 
در آن پالستيک نباشد تا بروم آنجا و عکس بگيرم. در عمق بيست 
نمی توانيد  شما  باشد(  مانده  باقی  جنگلی  )اگر  جنگل  کيلومتری 
يک جا پيدا کنيد که در شعاع پانصد متری آن پالستيک نباشد. 
اين اتفاق ها را به نظر من بايد در آموزش وپرورش منعکس کرد و 
راه حل آن ها را در آنجا جست. اگر ما و نسل مديرانی مثل  ما که اين 
ندانم کاری ها و اين فاجعه ها را رقم زدند، محصول آموزش وپرورش 
هستند، به خاطر اين است که من خودم بيست سال در تربيت معلم 
تدريس کردم و همة مديران فعلی شاگردهای خود ما هستند. اما از 
اينکه به هرحال ما نمی توانيم يک نظام کارآمد داشته باشيم، بسيار 
متأسفم. بنده هميشه بعد از رفتن به موزة آموزش و فرهنگ افسرده 
می شوم چون مقايسه می کنم که در آن زمان با کمترين امکانات 
سيستم خالق و کارآمدی داشتند و االن با اين همه ابزار که داريم 
است  آمده  حکمت  علی اصغرخان  خاطرات  در  ناکارآمديم.  چقدر 
زمانی که حکمت وزير آموزش وپرورش بوده، همة معلم های ايران را 
به نام می شناخته است. يک بار من سؤال کردم که استاد اين اغراق 
نيست، گفتند: نه، ايشان در هر واليتی که می رفت به تعبير خودش، 
رسمش اين بود که يک روز از معلم ها می خواست بيايند و کنفرانس 
بدهند. يک روز که آمد قزوين، به دانش آموزان گفتند بيايند و گوش 
بدهند. معلم ها آمدند تک تک صحبت کردند. بعد گفت پارسال اينجا 
يک نفر بود به نام کوچک پور، او کجاست؟ بعد مشخص شد که اين 
آقا آمادگی نداشته و گفته من بيمار هستم. بعد آقای حکمت گفته 
شب برويم عيادتش، معلم  ماست، اين قدر ارتباط ها بين وزير و معلم 
نزديک بوده است و مسلمًا محصول چنين ارتباطی می شود همان که 
ديديد و االن اين فاصله ها و اين مسائل ايجاد می شود. خب، جبرانش 

هم به همان نسبت دشوار است.
هفتة  کنم  عرض  می خواهم  من  حاال  که  ديگری  بحث  يک 
يک  به عنوان  را  ناصرخسرو  نتوانستيم  ما  ببينيد  است.  گردشگری 
چهارصد  سيصد  حداقل  که  معروفی  افراد  کنيم.  معرفی  جهانگرد 
سال پس از ناصرخسرو معروف شدند، مثل ابن بطوطه و مارکوپولو، 
از  بيشتر  سفرنامه هايشان  و  شدند  معرفی  جهانگرد  به عنوان  همه 
جهانگرد  يک  به عنوان  را  ناصرخسرو  ما  يافت.  شهرت  ناصرخسرو 
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صبح  فقط  که  است  شاعری  يک  ما  ديد  از  بلکه  نکرديم،  معرفی 
زندگی  از  هيچ وجهی  ديگر  و  می گفته  بدوبيراه  خليفه  به  شب  تا 
دانش آموز  برای  جهانگرد  ناصرخسرو  حالی که  در  نمی دانيم،  را  او 
می تواند خيلی جذاب و مدلی بسيار خوب باشد. حتی يک پويانمايي 
ديدن  با  ما  بچه های  همين  حالی که  در  نساختيم،  ناصرخسرو  از 
حوزة  در  می دانند.  جهانگرد  را  مارکوپولو  گوناگون  پويانمايي های 
گردشگری هيچ هدف گذاری نمی شود. بنيان های گردشگری قاعدتًا 
بايد در آموزش وپرورش نفوذ بکند، چه در کتاب های درسی و چه در 
کتاب های ديگر. بايد تفاوت های دقيق بين سفرنامه، خاطره و گزارش 
سفر را روشن و آن ها را  از هم تفکيک کنيم. با تمام اين احوال من 
حس می کنم آموزش وپرورش، تنها جايی است که می توانيم برای 
تغيير و اصالح به آن اميد ببنديم، يعنی اگر بناست که اين روند غلط 
شصت، هفتاد سالة گذشته به روندی درست تبديل شود، شايد تنها 
جايی که می شود به آن اميد داشت آموزش وپرورش است، هرچند 

بسيار دير و هرچند بسيار سخت.

 خانم سارا مقصودی : يک 
مشکل اساسی که در اکثر نهادهای 
اين   که  است  اين  دارد،  وجود  ما 
نهادها بسيار درون گرا و درون سازمانی 
بزرگی  اتفاق  امشب  می کنند.  عمل 
افتاد و آن، اينکه بزرگوارانی از نهادهای 
و  تاريخ  بزرگ  اساتيد  و  مختلف 
جغرافيا و اساتيد بزرگواری از استان 
قزوين و ساير نهادها در اين جمع هستند. من به عنوان يک پيشنهاد 
و  رخ دهد  ما  استان های  در همة  اتفاق  اين  داشتم  خيلی دوست 
اگر  بروند،  ديگر  استان های  به  تفريحی  اردوهای  در ضمن  بچه ها 
سازمان ها بتوانند با هم اين ارتباط را برقرار کنند. ما انجمن جغرافيا 
(NGO) فعاليت می کند. يکی از  را داريم که به عنوان يک ِان جی اُ 
گرايش های شاخة جغرافيا گردشگری است و همکاران عالقه مندی 
در اين رشته هستند که دوست دارند همکاری کنند، اما بايد بستری 
فراهم شود تا اين کار را انجام دهند. به جای اينکه بچه ها را بفرستيم 
استان های ديگر، چه بهتر آنان با همين مفاخری که در استان وجود 
دارند و با عناصر شاخص فرهنگی در همين جا آشنا شوند که اين کار 
هم به گردشگری استان کمک می کند و هم به بحث درآمدزايی. 

پيشنهاد بنده اين است.

 آقای دکتر تکميل همايون: به نام خدا، حقيقت اين است که 
وقتی دوستان از من دعوت کردند به 
برای  می کردم  فکر  بيايم  اينجا 
برنامة ديگری است؛ شام می خوريم 
و بعد يک موسيقی گوش می دهيم، 
ولی يک دستاورد ديگر نصيب من 
شد و مانند جلساتی بود که ما در 
انجمن  جامعه شناسی داشتيم. آن ها 
نيز همين حرف ها را می زنند، يعنی 

همين چيزهايی که فرموديد، نبودن تفکر، نبودن روش و ... همه  گير 
است و علوم مختلف همين بيماری را دارند، ولی جغرافيا را به اين 
برايم  خيلی  اين  و  نديدم  تهران  در  من  باشد  استانی  که  صورتی 
اميد بخش بود که معلم های جغرافيا جمع شوند و خودشان نواقص 
کار خودشان را بگويند و خودشان بخواهند درمان بکنند. اين خيلی 
اگر  تاريخ  در  چه  و  جغرافيا  در  چه  بنده  بود.  خوب  و  اميد بخش 
بخواهم دستی داشته باشم می گويم باالخره اين جامعه يک مکانی 
هم دارد يا اين تاريخی که اتفاق افتاده به هر حال در يک مکان هايی 
بوده است، اين، يعنی جغرافيا؛ و به هيچ وجه من الوجوه آشنايی با 
جامعه شناسی و تاريخ بدون شناخت جغرافيا تحقق پيدا نمی کند و 
اصاًل علم نمی تواند وجود داشته باشد. آثاری که جغرافيا در جامعه 
دارد اين هاست. اگر اين ها را از من بپرسند و بگويند حاال تعريف کن 
که جغرافيا چيست، من مثاًل به مسئول يک روزنامه ارجاع می دهم. 
حاال من نمی خواهم صحبت کنم چون تخصصی در اين کار ندارم، 
فقط می خواهم يک استفادة علمی از اين جلسه برای ايران بکنم و 
اميدوارم که پاسخ مثبتی هم بشنوم. چندين سال پيش در آن دفتر 
فرهنگی(  پژوهش های  )دفتر  داشتيم  تهران  در  ما  که  کوچکی 
صحبت اين بود که اين مجموعة )چه می دانم؟( چاپ کشور فرانسه، 
چه رسالتی دارد. مثاًل هنگامی که من بچه بودم يادم می آيد که اين 
مجموعه چاپ می شد، گاهی خوب بود، گاهی سطحی بود، حتی 
روان شناسی اجتماعی اش را مرحوم دکتر کاردان ترجمه کرده بود 
و ما در دانشگاه می خوانديم، در حالی که مجموعة »چه می دانم؟« 
دانش ها  و  علوم  اين  از  تا  متوسط  طبقات  برای  است  کتاب هايی 
خيلی  متخصصان  برای  که  چيزهايی  از  بعضی  بکنند.  استفاده 
سطحی است، مثل اسالم از مجموعة »چه می دانم؟« که برای من 
خيلی سطحی است، ولی وقتی يک فرانسوی آن را می خواند خيلی 
چيز  هيچ  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  از  او  زيرا  می آيد،  خوشش 
نمی داند، يا مثاًل در مورد ايران هم اگر می خوانديم همين طور بود. 
در  فرانسوی  می دانم؟«  »چه  مثل  مجموعه  يک  کرديم  فکر  بعد 
گفت  می کنيم  همکاری  او  با  که  دوستی  بعد  دهيم،  انجام  ايران 
شايد  فرانسه  در  می دانيم؟«.  چه  ايران  »از  بگذاريم  را  اسمش 
کتاب های مجموعة »چه می دانم؟« به دوازده يا پانزده هزار موضوع 
برای  بکنيم.  ايران  در  را  کار  اين  نمی توانيم  ما  ولی  باشد،  رسيده 
اينکه مثاًل ما چه چيز از آفريقا می دانيم چون چيزی نمی دانيم و 
مجبوريم ترجمه کنيم، اما نمی خواستيم ترجمه کنيم و می خواستيم 

فقط تأليف باشد.
به همين دليل گفتم »از ايران چه می دانيم؟« و اميد زيادی هم 
نداشتيم جز توکل به خدا. االن صدوپنجاهمين کتاب را من تصحيح 
کردم و به قزوين آمدم که صدوپنجاه عنوان کتاب را که بعضی از 
آن ها به چاپ پنجم، هفتم و حتی دهم رسيده است، معرفی کنم. 
مثاًل کتاب »تاريخ ايران در يک نگاه« را من نوشتم که به چاپ دهم 
هم رسيده است و هر چاپ آن 3000 تا 5000 چاپ شده است. 
چنين کتاب هايی در جامعه رونق پيدا می کند. البته اين کتاب را 
اگر آقای حضرتی ها بخواند شايد برايش چيز تازه ای نداشته باشد 
اين،  و  است  مهم  بسيار  مردم  تودة  برای  اما  شما،  از  يک  هر  يا 
علم را به جامعه می برد. حاال برای جغرافيا ما هر کاری که می کنيم 
هيچ موفق نمی شويم، برادر من دکترای جغرافياست، ولی او هم کاری 
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نتوانست بکند. غرض از همة آنچه گفتم اين است که االن شنيدم 
يکی از دوستان گفت جغرافيای ايران، مثالً  کتابی راجع به جغرافيای 
ايران بنويسيم که اين نه برای استادان جغرافياست، نه برای آن ها که 
می  خواهند محقق جغرافيا شوند. می خواهيم به مردم ايران بگوييم که 
»جغرافی چيست؟« يا »جغرافيای ايران چيست؟« و اين را ببريد در 
جامعه که من مسلم می دانم به چاپ دوم و سوم هم می رسد، يعنی 
يکی از راه های حل مشکالت جغرافيايی شما اين است که اين علم در 
جامعه و در زندگی مردم هم برود و بعد به دنبالش کتاب  های تخصصی 
جغرافيا باشد. حاال اگر امشب به من محبت کنيد و بگوييد آقا ما 
می نويسيم، اين کتاب هم يک حد و حدودی دارد، يعنی نزهئ القلوب 
را فقط اهلش می خوانند، حتی کتاب فلسفی مثاًل سير حكمت را 
ديگر مردم نمی خوانند يعنی مختص آن ها نيست، ولی اگر يک کتاب 

کوچک باشد، مردم می خوانند و استقبال می کنند. 
مثاًل کتاب »تخت جمشيد« از همين مجموعه شش، هفت بار چاپ 
شد حتی ما گفتيم امام رضا)ع( هم برای ما ايرانی هاست يک کتاب 
به نام امام رضا)ع( هم نوشتيم که االن به چاپ سوم رسيد. اين کتاب 
صدوبيست صفحه خواهد شد، يعنی يک نفر از شما کمک بکند و در 
صدوبيست صفحه جغرافيای ايران را معرفی کند و بنويسد ما بالفاصله 
آن را چاپ می کنيم. اگر امشب اين را به من بدهيد تا نمايشگاه کتاب 

می توانيم آن را چاپ کنيم.

 آقای دکترشايان: می خواهم 
که  دوستانی  همة  به  بگويم  تبريک 
دقيقة  دوازده  اگر  دارند.  اينجا حضور 
کار  ساعت  پانزده  بياورند،  دوام  ديگر 
مفيد انجام داده اند. واقعًا فکر نمی کردم 
و  عالقه مند  اين قدر  ما  دوستان  که 
اين  در  بتوانند  که  باشند  سرحال 
خيلی  و  عالی  نظريات  شب،  ساعت 
دکتر  آقای  و  کنند  ارائه  هيجان انگيز 
پيشنهاد  و  تکميل  را  نظرات  اين  هم 
خيلی ارزشمندی ارائه کردند و آن هم نوشتن کتاب جغرافيای ايران 
به زبان ساده و برای عموم مردم است. واقعاً  يکی از وظايفی که ما 
فقط  اينکه  ماست  معمول  جامعة  برای  علم  ترويج  داريم  برعهده 
بتوانيم به زبان انگليسی مقاله بنويسيم و در مجالت علمی پژوهشی 
آن را منتشر کنيم و کتاب هايی بنويسيم که غير از خودمان و چندنفر 
را  مطالبشان  نتوانند  و  نياورند  سردر  آن  از  چيزی  متخصصان  از 
بفهمند، هنر چندان بزرگی نيست؛ هنر آن است که به زبان ساده 
بتوانيم در عين علمی بودن مطالب را به جامعة خود منتقل کنيم تا 
آن ها هم بتوانند بهره برداری کنند و بدون تحصيالت آکادميک آن را 
بفهمند. اميدوارم نظرات شما موردتوجه نويسنده های حاضر در جمع 
قرار بگيرد، ولی ما قول نمی دهيم، چون قول هايی که از 12 شب به 
بعد داده می شود معموالً  قول هايی از سر حواس پرتی است. اما من 
يک گرفتاری اينجا پيدا کردم. ما آمده  بوديم به خاطر جناب حمداهلل 
مستوفی يا همان حمداهلل  بن محمدبن نصر که شغلش مستوفی و 
اهل قزوين بوده است و ببينم مطالبی که ياد می گيرم و چيزی از 
صحبت دوستان می فهمم اما صحبت هايی که اينجا مطرح شد يک 

دانشگاه را زير سؤال برد و من هم يک بار ديگر به عنوان سردبير مجله 
زير سؤال رفتم. ديدم در يک زمانی دبير جغرافيا در دبيرستان ها بودم 
و فعاليت های آن موقع را در نظر گرفتم و االن هم که دارم برای 
را  وظيفه ام  هم  آنجا  آيا  کردم  فکر  می نويسم  مطلب  رشد  مجالت 
به درستی انجام می دهم يا نه. ديدم جواب دادن به اين ها در ساعت 
برای همين فقط  به دوازده شب يک کمی دشوار است.  ده دقيقه 

می خواهم به چند نکته اشاره کنم: 
يکی اينکه از آقای دکتر طاهری که هم اتاقی من و همکار عزيزم 
بوده تشکر کنم که يک ديد منصفانه را اينجا رعايت کرد و به ما 
ارائه کرد. ديديد که هم در بحث تئوری ها و هم در زمينة روش ها 
و هم در زمينة تکنيک ها قبل از اينکه ديگران را متهم کند خودش 
را به عنوان يک معلم متهم کرد. ما هم وقتی می بينيم يک چنين 
بايد  و ديگران وجود دارد  بين خودمان، دانش آموزانمان  فاصله ای 
سازگاری  جامعه  که  است  درست  ماست.  خود  تقصير  که  بدانيم 
ما  خود  ببينيم  بايد  ولی  است  کم  حقوق  است،  کم  زمان  ندارد، 
کمک  جامعه مان  به  و  بکشيم  بيرون  می توانيم  چه  وسط  اين  از 
کنيم. ما بايد خودمان را زير سؤال ببريم. يک بار رفته بودم در يک 
جاده ای در منطقه ای دوردست و هنگامی که خواستم به يک محلی 
بروم از اتومبيل پياده شدم. با اولين آقايی که از کنارم گذشت سالم 
که  را  آن چيزی  نتوانست  پرسيدم.  نشانی  و  احوال پرسی کردم  و 
می خواست بگويد. من اولين کسی را که متهم کردم خودم بودم. 
حاال هم به خودم می گويم که نتوانستی آنچه را که بايد در کتاب 
جغرافيا برای بچه ها بنويسی، که وقتی می خواهی نشانی به بچه ها 
نتوانستی  کور، چون  کنی. چشمت  استفاده  کلماتی  از چه  بدهی 
انگيزه ای  بتوانيم يک  بايد، به بچه ها منتقل کنی. اگر  آنچه را که 

برای حرکتمان باشيم خيلی خوب است. 
از آقای دکتر پورطاهری هم که امروز آمده بود به من سربزند، 
ولی گير افتاد. همة مواردی که فرمودند آقای دکتر چوبينه اينجا 
شد،  مطرح  ارزنده ای  مطالب  و  خوب  سؤاالت  کردند.  يادداشت 
فکر نمی کنم کسی توقع داشته باشد در اينجا من و دکتر چوبينه 
باشيم. برخی  اين سؤاالت  پاسخ گوی  به عنوان مجلة  رشد جغرافيا 
از اين ها به ما مربوط است. ما آنجا مقاالتی را که نويسندگان برای 
و  اساسنامه  و  ضوابط  با  که  ببينيم  می کنيم  نگاه  می فرستند  ما 
و  می کنيم  انتخاب  را  آن ها  خير،  يا  دارد  سازگاری  مجله  اهداف 
به داوران می دهيم و نظرات داوران را می گيريم، سپس در هيئت 
تحريريه مطرح می کنيم و باالخره بعضی ها را که از آن  صافی های 
موردنظر  اساسنامه گذشته اند انتخاب می کنيم و سعی می کنيم به 
نوبت آن ها را در مجله چاپ کنيم. اگر مطلب خوبی در آن چاپ 
باز  اگر مطلب خوبی هست  و  نويسندة ماست  از  نمی شود مشکل 
هم از نويسنده ماست. اگر می خواهيد مجله خوب شود می توانيد 
مطلب برای ما بنويسيد اگر ساير موارد را رعايت کنيد. دوستان اگر 

می خواهند مجله را خوب ببينند بايد خودشان را در آن ببينند. 
برای اينکه سرتان را درد نياورم آخرين حکايت را بگويم: 

سرمقالة شمارة 120 )سخن سردبير( را ساعت پنج صبح خواندم. 
دقيقًا همان مطالبی که در سرمقالة مجلة شمارة 120 رشد جغرافيا 
نوشته شد، االن در صحبت های شما بود. شب همة شما بخير. از 

همة شما تشکر می کنم.
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اهميت شناخت ابرها 
و نقش  آن در علم جغرافيا

 مقدمه
بشر امروز، خسته، ملول و گناهكار در مقابل وجدان خود به جهت 
دل بريدن از طبيعت و حاكميت فرهنگ زياده خواهي، مصرف گرايي 
معضالت  حل  براي  چاره انديشي  راستاي  در  تماميت خواهي  و 
زيست محيطي دست به اقداماتي در هر دو بعد عملي و نمادين زده 
است. تدوين تقويم محيط زيست، نام گذاري تعدادي از روزهاي سال 
به نام روز آب، جنگل، زمين پاك و ... از جملة اين اقدامات نمادين به 
حساب مي آيد كه از قضا مورد توجه بسيار قرار گرفته و افكار عمومي را 
نسبت به اين موضوعات حساس كرده و واكنش عمومي را برانگيخته 
است. روز جهاني هواشناسي1 مطابق 23 مارس ميالدي و مصادف با 
سوم فروردين هجري خورشيدي است )به استثناي سال هاي كبيسه 

اشاره
ابر آمد و باز بر سبزه گريست

بي بادة ارغوان نمي بايد زيست
اين سبزه كه امروز تماشاگه ماست

تا سبزة خاك ما تماشاگه كيست
خيام   

تدوين تقويم محيط زيســت يكي از اقدامات مهم بشر در راســتاي حفظ و حراست از محيط زيست به شمار مي آيد. به جهت اهميت و حوزة 
اثر هواشناســي در پديده هاي مختلف، سوم فروردين برابر با 23 مارس به عنوان »روز جهاني هواشناسي« نام گذاري شده است. سازمان جهاني 
هواشناسي هر ساله اين روز را به يكي از پديده هاي مهم هواشناسي اختصاص مي دهد. سال 2017 به نام سال شناخت ابرها نام گذاري شده است، 
به همين بهانه و به جهت آشنايي بيشتر دبيران و دانش آموختگان جغرافيا با اين پديده به معرفي انواع ابرها و نقش آن ها بر پديده هاي جغرافيايي 

و محيطي مي پردازيم. 
چكيده

شناخت و آشنايي با ابرها از اهميت زيادي در علم جغرافيا برخوردار است، چرا كه از يك طرف از آسمان بدون ابر نبايد انتظار وقوع پديده هاي 
طبيعي بسياري مانند باران، برف، رعد و برق و ... را داشت و اصوالً  چنين كره اي مسكون و قابل سكونت نيست و از طرف ديگر با شناخت ابر به 
عنوان يك عامل و عنصر هواشناسي و اقليمي مي توان به شناخت بسياري از پديده هاي جوي و جغرافيايي دست يافت. شايد به همين دليل است 
كه سازمان جهاني هواشناسي در سال 2017 روز جهاني هواشناسي را به شناخت ابرها اختصاص داده است. اين مقاله سعي در بيان شناخت ابرها 
به زباني ساده و با رويكرد آموزش به جغرافي دانان به طور خاص و ساير افراد به صورت عام دارد و به همين جهت در شناخت ابرها، بر ارتفاع ابرها 

و شكل ظاهري آن ها به عنوان دو معيار مالك مورد قبول جغرافي دانان اقليم شناس تأكيد شده است.

كليدواژه ها: انواع ابرها، نقش ابرها، روز جهاني هواشناسي، جغرافيا، سال شناخت ابرها

كه در تقويم هجري خورشيدي اين روز مصادف با چهارم فروردين 
بر   1950 سال  به  هواشناسي  جهاني  روز  نام گذاري  سابقة  است(. 
مي گردد. در پي اين نام گذاري سازمان جهاني هواشناسي در راستاي 
هشدار به بشر و معطوف كردن تالش ها و اقدامات به يك موضوع 
خاص در دهه هاي اخير، هر ساله اين روز را به يك پديدة جوي مهم 
و اثرگذار اختصاص داده است. اين نام گذاري ها در شكل 1 مشخص 

شده است.
سازمان جهاني هواشناسي، روز جهاني هواشناسي در سال 2017 را 
به علت اهميت فوق العادة ابرها در هواشناسي، اثر بر اقليم و منابع آب، 
اهميت محوري ابرها در پيش بيني و ارتباط بين ناشناخته هاي تغيير 
اقليم و ابر، به شناخت ابرها اختصاص داده است. اين سازمان همچنين 

اقليم شناسي

 دكتر اسماعيل نصرآبادي
دكتراي اقليم شناسي، مدرس پرديس شهيد بهشتي مشهد
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بر نياز به شناخت چگونگي اثرگذاري ابرها بر اقليم و تغيير اقليم و نقش 
حياتي ابرها در چرخة آب و شكل توزيع منابع آب و الهام بخش بودن 
ابرها براي هنرمندان، شاعران، موزيسين ها، نقاش ها و .... تأكيد مي كند 
)سايت سازمان جهاني هواشناسي، 19 فروردين 1396(. تصور آسمان 
بدون ابر مي تواند اين آسمان زيبا و دل انگيز را به يك نقاشي سياه و 
سفيد و بدون پرداخت و آرايش تبديل كند. در اين آسمان نه از نزوالت 

جوي برف، باران، تگرگ و ... خبري 
است و نه نشاني از تندر و آذرخش 
و رنگين كمان است. در اين آسمان 
بر چهرة دلرباي ماه هاله اي نيست و 
اصواًل تصور آسماني با اين ويژگي ها 
و  هواشناسي  ذاتي  نتايج  از  فارغ 
آسماني  آن،  بر  مترتب  اقليمي 
و  دلگير  و سخت   بي روح  خشك، 
مال ل آور است. حال  آن كه آفريدگار 
به  و  ابر  توده هاي  آفرينش  با  دانا 
تمام  مختلف،  گونه هاي  و  اشكال 
اين مزايا را در دل آسمان قرار داده 

است.
از  انبوهي  به  ابر  چيست؟  ابر 
قطره هاي )قطره  چه هاي( ريز آب و 
بلورهاي ريز يخ معلق در هوا كه بر 
فراز آسمان و يا چسبيده بر سطح 
زمين و نازك و ضخيم )ستبر( به 

شكل و قواره هاي )ريخت هاي( بي شمار پديد مي آيند و چشم نوازي 
مي كنند گفته مي شود.

نقش  ابرها
هنرمندان  الهام بخش  زيباشناختي  نقش  از  فارغ  آسمان  در  ابرها 
و  آرامش بخش  هدية  كودكان،  نقاشي  ثابت  پاي  و  سوژه  و  بزرگ 
شعف آفرين براي مردمان مناطق خشك و كم آ ب به شمار مي رود و از 
اهميتي اساسي و تعيين كننده در شكل گيري اقليم هاي متنوع و در 
مقياس هاي كالن، مياني و خرد برخوردار است كه در ادامه به پاره اي 

از آن ها اشاره مي شود.
 - ابر  روابط  اقليم:  در  ابرها  منفي  و  مثبت  بازخوردهاي   .1
تابش و اقيانوس - گردش مثال هايي از بازخوردهاي مثبت و منفي 
ابرها در فرايند گرمايش و سرمايش  هستند )شلتون، 1390: 28(. 
زمين رفتار دوگانه و متضادي )بازخوردهاي مثبت و منفي( از خود 
به نمايش مي گذارند و اين تا حدود زيادي به موقعيت و ذرات آب، 
باال  ابرهاي سطوح  ابر بستگي دارد.  تراكم داخل  يخ و هستك هاي 
جوششي  ابرهاي  و  مايع  نوع  از  زمين  سطح  نزديك  يخي،  نوع  از 
گل كلمي در سطح پايين ذرات آب و در سطوح باال از يخ هستند 
)حبيبي و همكاران، 1389: 15(. در حالي كه تكه هاي ابر امواج كوتاه 
را به فضا منعكس مي كنند و موجب سرد شدن مي شوند، قطرات آب 
داخل ابر مانند يك گاز گلخانه اي موجب جذب امواج بلند مي شوند. 
اندازه گيري هاي ماهواره اي امواج كوتاه منعكس شده را 50 وات بر متر 
مربع و در مقابل، امواج جذب شده موج بلند را 30 وات بر متر مربع 

برآورد كرده اند )نصرآبادي، 1380: 43(.

2. منشأ نزوالت جوي: با اندكي اغماض مي توان مدعي شد كه 
تنها منشأ انتقال رطوبت از پهنه هاي آبي به داخل خشكي ها و سرمنشأ 
همة نزوالت جوي ابر است و ابر در اين عرصه يكه تازي مي كند. بخشي 
از رطوبت تزريق شدة ناشي از پهنه هاي آبي، سرزمين هاي مرطوب و 
فضاهاي سبز بعد از صعود و تشكيل انواع ابرها و در ارتفاعات مختلف 
بسته به فراهم شدن شرايط بارش، به اشكال مختلف از دست مي رود.
آذرخش:  و  تندر  تشكيل   .3
بارهاي  ابر،  مختلف  قسمت هاي 
اغلب  در  دارند.  متفاوتي  الكتريكي 
موارد قسمت پايين ابر بار الكتريكي 
منفي و قسمت باالي آن بار الكتريكي 
به  چنان  ابر  دو  اگر  دارد.  مثبت 
قسمت هاي  كه  شوند  نزديك  هم 
غيرهمنام به طرف هم باشند آذرخش 
تخلية  همچنين  مي آيد.  وجود  به 
آ ذرخش ممكن است به طريقة ديگري 
صورت گيرد. اختالف شديد پتانسيل 
الكتريكي بين ابر و زمين موجب ايجاد 
آذرخش مي شود كه گاهي در برخورد 
به زمين باعث آتش سوزي خواهد شد 

.)www.daneshnameh.roshd.ir(
4. شرط الزم ايجاد بارش: فناوري 
اشكال  به  بارش  ايجاد  امروزي بشر و 
مختلف آن بستگي مستقيم به وجود 
ابر و فراهم بودن شرايط حداقلي در ابر به جهت ميزان رطوبت، ارتفاع، 
ميزان هستك هاي تراكم و ... دارد و بدون فراهم بودن اين شرايط، 

بارورسازي مفهوم و معنا ندارد.

 تاريخچة رده بندي ابرها
بشري كه در علم نجوم و ستاره شناسي از چندين و چند هزار سال 
قبل اقدام به نام گذاري شكل  ستاره ها با عنوان »صورت هاي فلكي« 
كرده بود با تأخيري معنادار در سال 1186 خورشيدي با ابتكار يك 
طبيعي دان فرانسوي به نام المارك، اقدام به رده بندي ابرها كرد كه آن 
هم چندان مقبول واقع نشد. يك سال بعد لوك هوارد انگليسي به بيان 
ويژگي هاي ابرها از ديد يك ناظر زميني با واژه هاي التين پرداخت كه 
مورد پذيرش قرار گرفت. در رده بندي هوارد چهار گروه اصلي وجود 
دارد و از تركيب آن ها ديگر ابرها نام گذاري مي شوند. در سال 1266 
خورشيدي رالف آبر كرومبي اسكاتلندي و هيلد برانسن سوئدي كه 
اندكي اصالح  با  هواشناس بودند، روش هوارد را تكميل كردند كه 

امروزه مورد قبول است )مسعوديان، 1392: 113(.
جدول 1. مشخصات ابرها و ارتفاع تقريبی كف ابر از سطح زمين در مناطق مختلف به كيلومتر
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 شناسايي ابرها
براساس اطلس بين المللي ابرها كه سازمان جهاني هواشناسي در 
سال 1956 تهيه كرد و نسخة نهايي آن در سال 2017 و مصادف با 
روز جهاني هواشناسي رونمايي شد، ابرها بر اساس مالك هاي مختلف 
در  آموزشي  جنبة  از  كه  مالك هايي  از  يكي  مي شوند.  طبقه بندي 
شناخت ابرها مفيد است مالك ارتفاع و شكل ابرهاست. بر اين اساس، 

ارتفاع و شكل ابرها را در رده  هاي زير مي توان قرار داد.
1. ابرهاي باال: عرض هاي ميانه و باالي كرة زمين عمومًا شاهد 
شكل گيري ابرها در ارتفاع بيش از 6 كيلومتر است. در اين ارتفاع 
با  و  نازك  ابري  هوا،  و سردي  رطوبت  منبع  از  ابر  دوري  به سبب 
بلورهاي يخ و به رنگ سپيد پديد مي آيد كه در زمان طلوع و غروب 
خورشيد به دليل بازتاب امواج به رنگ هاي سرخ، نارنجي و زرد ديده 
مي شوند. ابرهاي سيروس، پرمانند و نويد دهندة هواي خوب و مطبوع 
از فراوان ترين ابرهاي باال هستند كه در جهت باد غالب از غرب به 
شرق به مانند يال اسب در مي آيند. سيرو به معناي پيچ و تاب زلف 
يا  از هم  ِگرد سپيد جدا  تكه هاي  به صورت  است. سيروكومولوس 
رشته هاي بلند چسبيده به هم قابل مشاهده است. اين ابر از تنوع 
رنگي زيادي برخوردار است و گاه موجك هايي دارد و به شكل پولك 
ماهي به نظر مي رسد. كومولو در التين، به معناي توده و كپه است. 
ابرهاي سيرواستراتوس به دليل وجود بلورهاي يخي و نازك موجبات 
با  را فراهم مي كنند.  پيرامون خورشيد و ماه  شكل گيري يك هاله 
افزايش ضخامت و ستبري اين گونه ابر، نزديك شدن سامانة باران زا 
دور از انتظار نيست و به ويژه اگر به دنبال اين ابر، ابرهاي مياني هم 
وجود داشته باشد، بايد منتظر بارش نزوالت آسماني باشيم. كلمة 

استراتو در التين، به معناي اليه، پتو و روكش است.
2. ابرهاي مياني: اين نوع ابرها از قطره چه هاي آب درست شده اند 
كه با كاهش دما بلورهاي يخ هم در داخل آن ها خودنمايي مي كند.  
از  بيش  ضخامت  با  كمتر  آب  قطره  چه هاي  با  ابري  آلتوكومولوس 
بودن  پايين تر  جنبة  سه  از  ابر  اين  مي شود.  مشاهده  كيلومتر  يك 
تكه هاي  بودن  درشت تر  و  تيره تر  بخش هاي  وجود  تشكيل،  ارتفاع 
تشكيل دهنده از ابرهاي سيروكومولوس متمايز مي شود. به عالوه، اين 
ابرها به واسطة داشتن تكه هاي ابر گرد و لوله شده از آلتواستراتوس ها 
و  گرم  صبح هاي  در  ابرها  اين گونه  شدن  پديدار  مي شوند.  متمايز 
مرطوب تابستان نويد دهندة احتمال وقوع توفان تندري در اواخر روز 
است. آلتواستراتوس ابري به رنگ خاكستري يا آبي خاكستري است 
كه از مخلوطي از قطره چه هاي آب و بلورهاي يخ درست شده و معمواًل 
سراسر آسمان را مي پوشاند. وجود سايه، رنگ خاكستري و كم فروغي 
خورشيد از نشانه هاي تمايز اين ابر از ابرهاي سيرواستراتوس است. 
آلتواستراتوس پيشاهنگ حضور سامانه هاي باران زاي نسبتًا گسترده و 
پيوسته است. در صورت بارش اين نوع ابر، كف ابر به زمين نزديك تر 
مي شود و اگر بارش به زمين برسد ابر نيمبواستراتوس ناميده مي شود. 

نيمبو در التين به معناي بارش است.
3. ابرهاي پايين: كف اين ابرها پايين تر از دو كيلومتر است  و 
شده اند. درست  سرد(  هواي  در  )مگر  آب  قطره چه هاي  از  عمومًا 
نيمبواستراتوس ابر خاكستري تيره و آبكي است كه با بارش پيوستة 
باران يا برف سبك تا متوسط همراه است. اين ابر با ابر آلتواستراتوس 

شكل 3 ابر سيرواستراتوسشكل 2  ابر سيروس

شكل 5 ابر آلتواستراتوسشكل 4 ابر سيروكومولوس )پولك مانند(

شكل 7 ابر استراتوسشكل 6 ابر آلتوكومولوس

شكل 9 ابر نيمبواستراتوسشكل 8 ابر استراتوكومولوس

شكل 11 ابر عدسيشكل 10 ابر كومولوس

شكل 12 ابر جيجيگا



29 رشد آموزش جغرافيا/ دورۀ سی و  سوم / شمـــارۀ 1/ پاييز 1397

اشتباه مي شود. وجه تمايز آن ها در تيره تر بودن نيمبواستراتوس نسبت 
به آلتواستراتوس و ديده نشدن خورشيد و آسمان در پس اين نوع 
ابر است. در زمان بارش اين نوع ابر به جهت تبخير باران باريده شده، 
اشباع  به حالت  و در صورت رسيدن هوا  افقي كاهش مي يابد  ديد 
استراتوس  نام  تشكيل شده  ابر  بر  بايد  ديگر  ابر  تشكيل يك اليه  و 
فركتوس نهاد. استراتوكومولوس ابري با ريخت و قيافة متنوع است 
كه مي توان به مشاهدة آسمان آبي از ميان تكه هاي آن پرداخت؛ ابري 
به رنگ خاكستري روشن تا تيره كه از جهت نزديك بودن كف آن 
بازشناخته  آلتوكومولوس  ابر  از  تكه هاي درشت تر  به زمين و وجود 
مي شود. استراتوس ابري خاكستري و يكدست است كه به مه نرسيده 
به زمين شباهت دارد. به عبارتي، مه زماني كه از زمين ارتفاع مي گيرد 

و ابري كم ارتفاع را تشكيل مي دهد شاهد ابر استراتوس خواهيم بود.
4. ابرهاي ستبر: در اين دسته از ابرها از كومولوس و كومولونيمبوس 
مي توان نام برد. ابرهاي كومولوس به ريخت تكه هاي پنبه با كفي هموار 
و كناره هايي درخشان در آسمان شناورند و در شرايط هواي مرطوب 
كومولوس  تفاوت  نزديك مي شوند.  زمين  به سطح  كيلومتر  تا يك 
با استراتوكومولوس در اين است كه از خالل تكه  ابرهاي كومولوس 
مي توان آسمان آبي را ديد، اما استراتوكومولوس از تكه هاي به هم بند 
درست شده است و سقف آن تخت است، در حالي كه سقف كومولوس 
پفكي است. البته كومولوس بسته به رشد و بالندگي عمودي شامل 
كنجستس  كومولوس  فركتوس،  كومولوس  برخي،  كومولوس  انواع 
كومولونيمبوس  ابر  يك  به  مي تواند  كنجستس  كومولوس  مي شود. 
غول پيكر تبديل شود و ابر سياه با توفان تندري پديد آورد. اين ابر در 
شرايطي از فاصلة ششصد متري از سطح زمين شروع و سقف آن تا 

دوازده كيلومتر باالي زمين ادامه مي يابد.
5. ابرهاي نامعمول: گاهي در آسمان شاهد حضور ابرهايي هستيم 
كه با انواع ابرهاي باال تفاوت دارند. براي مثال گذر هواي مرطوب از 
يك سد كوهستاني باعث تشكيل ابرهايي عدسي شكل مي شود كه 
به همين نام شهرت دارند يا ابرهايي كه برخالف ساير ابرها كه بر اثر 
صعود به وجود مي آيند بر اثر فرونشيني در زير ابرهاي ديگر پديد 
مي آيند. مردمان ساكن اطراف كوه كركس اين نوع ابر را ابر جيجيگا 
مي نامند. البته از اين نوع ابرها مي توان به ابر تشكيل  شده بعد از عبور 

هواپيماي جت از يك هواي سرد نيز اشاره كرد.

 وضعيت ابرناكي2 ايران
ابرناكي به درصدي از پوشيدگي آسمان از ابر اشاره مي كند. با توجه 
از  مجموع  در  دنيا  كمربند خشك  در  ايران  قرارگيري  موقعيت  به 
ابرناكي كمتري نسبت به ميانگين جهاني برخوردار است. ميانگين 
ابرناكي جهاني  ميانگين 50 درصد  مقابل  ايران 26 درصد  ابرناكي 
است. منشأ تشكيل ابر در ايران پويشي )ديناميكي( است، چرا كه 
در دورة سرد سال و با حضور سامانه هاي كم فشار و جبهه ها بر ميزان 
ابرناكي نسبت به تابستان افزوده مي شود. ابرناكي در اسفند و فروردين 
با حدود 40 درصد به اوج و در شهريور با حدود 10 درصد ابرناكي 
به حضيض خود مي رسد )مسعوديان، 1391: 90(. عالوه بر توزيع 
نامناسب زماني به جهت مكاني نيز ابرناكي در كشور از توزيع يكساني 
برخوردار نيست و در حوالي مدار 36 درجه، ابرناكي به دو برابر ابرناكي 

نقاط جنوبي كشور مي رسد.

شكل 14. نقشة پراكندگي مكاني ميانگين درصد ابرناكي ايران 

)مسعوديان،  1392: 91(

 نتيجه گيري
جغرافيا به عنوان يك علم پويا و كاربردي در حل مسائل و مشكالت 
بشر توان و قابليت خود را به اثبات رسانده است. بخش قابل توجهي 
از اين توان ناشي از شاخه ها و گرايش هاي متنوع و گوناگون اين علم 
است. اقليم شناسي به عنوان يكي از زيرشاخه هاي جغرافياي طبيعي، 
بررسي بخشي از پديده هاي طبيعي را بر عهده دارد. قرابت اين علم 
با جغرافيا از يك سو و با فيزيك و هواشناسي از سوي ديگر موجب 
شده است كه جغرافي دانان اقليم شناس به شناخت پديده هاي جوي 
عالقه مند شوند و از اين علم در تبيين علت پديده ها سود ببرند. به 
همين جهت، شناخت ابرها، آشنايي با اثر آن ها بر پديده هاي جغرافيايي 
و شرايط جوي غالب ناشي از ظهور و گسترش يك ابر، مورد توجه 
اقليم شناسان جغرافي دان قرار گرفته است. اگرچه ديده باني و شناخت 
است،  مشاهده  و  اندازه گيري  ابزار  نيازمند  و  پيچيده  موضوعي  ابر 
اما آشنايي مقدماتي با انواع ابرها مي تواند كمك بزرگي به شناخت 
علم جغرافيا به عنوان علم بررسي روابط متقابل انسان و محيط و 

پديده هاي منحصربه فرد موجود در مكان ها داشته باشد.

پي نوشت ها
1. World meteorological day
2. Cloudiness
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 دكتر اشرف السادات باقري
بنياد دايرئ المعارف اسالمي

جغرافيای  تاريخی رودان

 چكيده
مطالعات تاريخي مبنايي براي شناخت وضع موجود 

شهرهاست. تحقيق و بررسي جغرافياي تاريخي شهر، يعني 
مطالعه و آگاهي از چگونگي تكامل و شكل گيري شهر در طي 

زمان براي شناخت وضعيت امروز شهر، برنامه ريزي و آينده نگري، 
امري ضروري  است. جغرافياي تاريخي تجديد بناي جغرافياي يك مكان 

در دوره گذشته، بازسازي و بازنمود محيط جغرافيايي و مسائل فضايي 
مكاني براساس شــناخت توان ها و امكانات منطقه براي تحليل الگوها 
و فرايند هاي فعلي اســت. در منابع جغرافيايي به دو مكان با نام رودان 
يكي در استان كرمان )رفسنجان( و ديگري در استان هرمزگان اشاره 
شده است. بنا به مستندات تاريخي رودان كرمان )رفسنجان( تحت تأثير 
عوامل طبيعي و انساني در طي تاريخ از بين رفته است. مطالعة جغرافياي 
تاريخي ناحية رودان، ما را با ابهامات و چالش هايي روبه رو مي كند نظير 
اينكه »آيا وقتي جغرافي دانان قديم در منابع سدة دوم و سوم از رودان 
صحبت مي كنند، منظور همين رودان فعلي است؟ موقعيت و محدودة 
جغرافيايي رودان قديم و رودان جديد كجاست؟« سؤاالت مطرح شده 
عبارت اند از اينكه: »آيا درگذشته هاي دور، رودان يك ناحية جغرافيايي 
بزرگ را شامل مي شد؟ آيا پيوندي بين اين دو مكان جغرافيايي وجود 
دارد؟ عوامل پيوستگي اين دو ناحية جغرافيايي چيست؟ روش مطالعة 
استنادي- كتابخانه اي و نوع تحقيق توصيفي- تحليلي است. نتايج نشان 
مي دهد كه دو رودان در گذشته هاي دور اشتراكات و پيوند جغرافيايي 
داشتند و جزء يك محدودة جغرافيايي واحد يعني مغستان، ايالت كرمان 

يا فارس بودند. 
كليد واژه ها: جغرافياي تاريخي، رودان، كرمان، هرمزگان، رفسنجان

مقدمه
گرچه دربارة رودان تحقيقات و مطالعات بسياري انجام شده است، 
ليكن در برخي منابع و پيشينة تحقيق سردرگمي هايي مشاهده مي شود. 
قديمي ترين آثار كه به رودان، توابع مربوط به آن، كوه ها و قوم بارز 
اشاره كرده اند كتاب هاي جغرافي دانان اسالمي سدة سوم است. عالوه 
در  پاريزي  باستاني  و  فارس  آن ها سديد السلطنه در كتاب خليج  بر 
كتاب وادي هفت  واد و مقالة »بزركوه« نيز به خاستگاه و ويژگي قوم 
بارز پرداخته اند. همچنين معتمدي در كتاب رودان، بهشت جنوب به 
توصيف ويژگي  تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي رودان پرداخته است. در 
اين مقاله براساس شواهد و مدارك تاريخي با توجه به برخي معيارهاي 
جغرافيايي طبيعي و انساني، از جمله موقعيت جغرافيايي، ويژگي طبيعي 
نظير جريان رودها، وجود رشته كوه ها، مالك هاي جغرافياي انساني، نظير 
وجه تسميه، مهاجرت، كوچ عشاير، فشار حاكمان و رويدادهاي تاريخي، 
ايالت و گويش مشترك، تالش مي شود اشتراكات و افتراقات اين دو 
رودان را بيابيم و به پيوند اين دو واحد جغرافيايي پي ببريم. رودان در 
گذشته منطقة تاريخي وسيعي را شامل مي شده است كه عوامل مختلف 
انساني و طبيعي، نظير خشكي و كويري بودن منطقه، وجود ريگ هاي 
روان، مجاورت جغرافيايي، واقع شدن در مسيرهاي تجاري و كارواني، 
تاخت و تاز اقوام مختلف، فشار حاكمان، اقتضاي زندگي ايلي- عشيره اي، 
ييالق و قشالق  و حركت به دنبال دام باعث مهاجرت افراد اين منطقه 
به نواحي اطراف از جمله سواحل خليج فارس و هرمزگان شده است. 
نتايج نشان مي دهد كه اين دو رودان در گذشته هاي دور تحت تابعيت 

جغرافياي تاريخي
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يك اقليم يا ايالت بوده و قرابت جغرافيايي- تاريخي و مراودات فرهنگي 
و تجاري داشته اند. وجود اسامي مشترك مانند رودان، جبال بارز، شهر 
بارز و شهر دهبارز، ايالت و قبايل و گويش هاي مشابه، اتحاد وحدت 

جغرافيايي اين دو رودان را نشان مي دهد.
روش مطالعه استنادي- كتابخانه اي و نوع تحقيق، توصيفي تحليلي 
است. مطالعه با استفاده از منابع و مدارك قديم و جديد، انجام شده 

است. 

 موقعيت و محدودة جغرافيايي 
به مركزيت  امروزه شهري در شمال شرق استان هرمزگان  رودان، 
و  كرمان(  )استان  كهنوج  شهرستان  به  شمال  از  كه  است  دهبارز 
حاجي آباد، از شرق به شهرستان منوجان )استان كرمان(، از غرب به 
شهرستان بندرعباس و از جنوب به شهرستان ميناب محدود مي شود 
)اطلس جامع گيتا شناسي، 1387: 30-29(. رودان رفسنجان در استان 
كرمان، يعني شمال غرب رفسنجان، در محل فعلي روستاي شهر آباد 
و ملك آباد و در مسير جادة ابريشم قرار داشته كه در زير طوفان شن 
مدفون شده و از بين رفته است )سمرقندي، 1353: 269-268؛ باستاني 
پاريزي، 1365، ج نخست: 27؛ بهرامي احمدي، 1371: 35، 40 و 72؛ 

عبداللهي نيا، 1384: 67 و 70(.

 پيشينة تاريخي
آثار تاريخي منطقة رودان حكايت از قدمت سكونت در رودان از ادوار 
پيش از تاريخ دارد. سنگ نگاره اي به خطوط ميخي و هيروگليف در 
فاصلة 15 كيلومتري شمال شهر رودان وجود دارد كه قدمت آن را 
به پيش از حكومت هخامنشيان )550 تا 330 ق م( نسبت داده اند. از 
مهم ترين اين آثار چند قلعه و تپة باستاني است كه قدمت برخي از آن ها 
به پيش از اسالم برمي گردد )معتمدي، 1380: 101-97 و 105-103؛ 
پازوكي طرودي و شادمهر،1384: 442؛ فرهنگ جغرافيايي آبادي ها، ج 

.)20-21 :1362 ،123
اهميتي  تاريخي  ادوار مختلف  تعيين حدود مناطق جغرافيايي در 
ويژه دارد و مرزبندي  هاي سياسي- جغرافيايي گاه بر اتفاقات تاريخي 
اثر گذارده است. در گذشته هاي دور، اين دو رودان زماني جزء منطقة 
وسيع تري به نام مغستان يا هرمز باستاني يا كهنه، منطقه اي در دهانة 
رود  آناميس )رود ميناب امروزي( بودند. گستردگي منطقه در آن زمان 
شامل مناطقي از كرمان تا قسمت هاي دريايي، يعني تا جنوب و جنوب 
غربي بود. اين مناطق تحت كنترل ملوك هرموز )حك. قرون سوم تا 
دهم( قرار داشت. آب و هواي قسمت هاي شمالي مغستان )كه آن را 
در محل رودان فعلي ذكر كرده اند( تا حدود زيادي مساعد بود. به اين 
دليل ملوك هرمز و تجار معتبر، تابستان را در آنجا به سر مي بردند. 
)اقبال آشتياني، 1368: 44؛ فلور، 1367: 209-206؛ صداقتي، 1391: 

 .)87-96 
عشاير ايل جبال بارز در ناحية جبال بارز زندگي مي كنند. جبال بارز، 
شامل ارتفاعاتي از توابع شهرستان جيرفت كرمان، از شمال به جنوب 
امتداد دارد و شهرستان هاي بم و جيرفت در قسمت شمال و جنوب 
آن قرار گرفته اند. پس از آنكه انوشيروان، قوم كوهستاني موسوم به 
بارز )اقوام همين ناحية كوهستاني نزديك كرمان( را به اطاعت درآورد، 
بازماندگان آن ها را به قسمت هاي مختلف كشور انتقال داد و به آن ها 

مسكن اعطا كرد. ابن  اثير نيز كه بيشتر مطالب اين عهد خود را از طبري 
گرفته است، يادآوري مي كند كه انوشيروان حدود مملكت را تا سند، 
زابلستان و طخارستان رساند و با قوم بارز جنگ ها كرد و بقاياي آن ها را 
از محل سكونتشان كوچ داد، كه در آن حدود، كوهستان ُقفص مركب 
از هفت )كوه بند( نودا، از آن جمله كوهستان بارز كه ساكنان آن جمعي 
از عشاير بيابانگرد بودند كه به شماره نمي آمدند و از حيث كثرت و 
خشونتي كه داشتند كسي نمي توانست بر آن ها چيره شود و نابودشان 
كند. مردم آن در تمام ايام بني اميه همچنان زردشتي مانده بودند و در 
زمان بني عباس با وجود اسالم آوردن همچنان منكر بودند تا زمان تسلط 
يعقوب ليث كه رؤسا و پادشاهان آنان اسير شدند و كوهستان از وجود 
بيابان گردان پاك شد )طبري، ج2، :1387 180؛ فرمانفرما، 1380 : 56(. 
براساس نوشته هاي اصطخري، ابن حوقل و بالذري، مهاجران زرتشتي به 
كوه هاي جبال بارز و مناطق كوهستاني اطراف پناهنده شدند و سپس 
به جنوب مهاجرت كردند. ناحية رودان يكي از محدوده هاي سكونت و 
زندگي قوم معروف بارز از جمله طوايف و تيره هاي ساكن حاشيه جنوبي 
كرمان به شمار مي رود و پس از پراكنده شدن، گروه هايي از آن ها در اين 
محدوده ساكن شدند )اصطخري، 1927: 126؛ ابن حوقل، 1938: 280؛ 
بالذري1866: 392-391(، از اين روست كه نام دهبارز، مركز شهرستان 
رودان امروزي در استان هرمزگان از همين قوم گرفته شده است، يعني 
در واقع اين دو مكان جغرافيايي منشأ ايالتي يكسان و مشتركي دارند. 
قبل از اسالم، دين مردم ناحيه وسيع رودان كه بين واليت كرمان و 
فارس قرار داشت، زردتشتي بود. بزرگاني به اين ناحيه آمدند و مردم را به 
اسالم دعوت كردند، از جمله عبداهلل بن اسحاق كه در زمان مستعين در 
قرن دوم به اين ناحيه آمد، در رودان با خوارج جنگيد و همراه محمد بن 
عبداهلل بن طاهر مردم رودان را به اسالم دعوت كرد )يعقوبي، ج2، بي تا: 
598؛ خطيب، 1330: 158، پانويس1(. در منابع معتبر از فتح جيرفت 
و نواحي ميان آن تا هرمز كه رودان نيز از توابع آن ها به شمار مي رفت. 
سخن رفته است. اين مناطق در سال هاي خالفت عثمان و به دست 

مجاشع بن مسعود فتح شده بود )بالذري، 1866: 391-392(.
در دورة اسالمي رودان شهري در مرز پارس و اسپاهان )حدود العالم، 
1340: 136(، ركن شرقي اقليم پارس يا حد فاصل كرمان و فارس 
)ابن بلخي، 1374: 121( و به عنوان ناحيه يا شهري بزرگ، مستحكم و 
تسخير ناپذير با آبادي هاي متصل به هم وصف شده )اصطخري، 1927: 
ابن حوقل، 1938: 280؛ حدود العالم، 1340: 136-104( كه   ،126
داراي قلعه اي محكم و استوار، هشت دروازه، مسجد جامع و قنات بود كه 
اسكافيان )پيروان محمد بن عبداهلل اسكافي( و معتزله در آن ساكن بودند 
)مقدسي، 1877:  438، 443(. رودان در سدة ششم از لحاظ آباداني و 
بزرگي با ابرقوه برابري مي كرده است )ادريسي، ج1، 1409: 431-427(؛ 
شهري كه منبر داشت و در آن خطبه مي خواندند و نماز جمعه برگزار 
مي شد )دمشقي، 1865: 176(، ياقوت حموي از قول اصطخري آن را 
ناحيه اي به طول شصت فرسخ )360 كيلومتر( )اصطخري، 1927: 98، 
ياقوت حمودي، 1866: ذيل موضوع( ذكر كرده است. در نتيجه با توجه 
به وسعت و گستردگي ناحية رودان مي توان دو رودان )رفسنجان كرمان 

و هرمزگان( را تقريبًا نواحي مجاور يا خيلي نزديك به هم دانست.
رودان گاهي تابع ايالت كرمان و گاهي تابع ايالت فارس بود. نام رودان، 
حداقل از قرن چهارم در منابع به عنوان يكي از توابع واليت كرمان آمده 
)ابن حوقل، 1938: 263 و 280؛ مقدسي،1877: 438-437؛  است 
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ياقوت حموي، 1866: ذيل موضوع(. واليت كرمان از طرف جنوب تا 
كناره هاي تنگة هرمز و درياي عمان گسترش داشت كه ابن حوقل و 
ابن فقيه حدود آن را اين گونه بيان كردند: شرق آن، متصل به سرزمين 
به  مكران و غرب آن، واليت فارس، شمال آن، خراسان و جنوبش 
درياي فارس منتهي مي شد )ابن حوقل، 1938 : 266؛ قزويني، 1998: 
247(. در حقيقت قسمت اعظم استان هرمزگان و به عبارتي رودان 

امروزي نيز، جزء ايالت كرمان به حساب مي آمد. 
ظاهراً در نيمة اول قرن چهارم در تقسيمات سياسي حكومت آل بويه 
اين واليت از كرمان جدا و به ايالت فارس ملحق شد )اصطخري،1927: 
اما در دوران حكومت آلب ارسالن سلجوقي  101؛ مقدسي، همان(. 
)465-455( كه ايالت كرمان به قاُورد )466-442( سپرده شد، بار 
ديگر رودان به تابعيت ايالت كرمان درآمد )ابن بلخي، 1374: 121؛ 
عبداللهي نيا، 1384: 67-66(. در سال 583 ق لشكر  ُغز به كرمان 
و رودان تسلط يافتند و در زمان حكومت تركان بر كرمان در سال 
اشراف  و  رفت  پيش   كرمان  سرحد  تا  سلطان جالل الدين  ق   683
كرمان، رودان را به وي تفويض كردند )ابن بلخي، 1374: 121؛ شاه 
بلخي، قسم دوم، 1373: 699-698، منشي كرماني، 1362:  18، 55 
و 59(. در سال 713 ق جنگ سختي در رودان اتفاق افتاد كه مردم 
بسياري كشته شدند و بسياري نيز از ديار خود به اطراف گريختند 
آل  حكومت  دورة  در   .)370 1380: )فرمانفرما،  بازنگشتند  ديگر  و 
مظفر، سپاه محمد مظفر مبارز الدين در سال 741 بر كرمان و رودان 
تاريخ شاهي، 1355: 66؛  ناشناخته،  ) مؤلف  رفسنجان مسلط شد 
باستاني پاريزي، ج نخست، 1365: 96(. نام رودان همچنان تا قرن 
هشتم به عنوان يكي از واليات كرمان در منابع آمده است، اما ظاهراً 
جنگ بين امير مبارز الدين محمد مظفر )حك: 765-713( با يكي از 
ياغيان در سال 746 ق در اين منطقه )حافظ ابرو، ج1، 1375: 174( 
آل  از شاهان  منصور )حك: 793-795(  تاز شاه  و  تاخت  به ويژه  و 
مظفر )باسورث1، 1996: 264( در حدود سال 794 ق ويراني واليت 
را در پي داشت )كتبي، 1364: 132؛ حافظ ابرو، 1375 : ج3، 125؛ 
مستوفي بافقي، ج1، 1385: 156(. از آنجا كه آباداني شهرهاي بياباني 
به تأمين امنيت راه هاي بازرگاني وابسته بود و به دليل هجوم اقوام از 
اطراف از جمله قوم بلوچ، هر روز از كاروان هاي تجاري كه راهي فارس، 
سيستان و سپاهان بودند و از رودان مي گذشتند و چهرة تجاري به 
شهر مي دادند، كاسته شد و اين ركود به تدريج موجب كاهش جمعيت 
و انحطاط رودان شد كه زوال آن تقريبًا از قرن پنجم شروع شده بود 

)عبداللهي نيا، 1384: 60(.
همچنين از نظر جغرافيايي، رودان رفسنجان در منطقة خشك و 
از سمت شمال،  ناحيه  و سراسر  آن  اطراف  كه  داشت  قرار  كويري 
شرق و شمال غربي را تپه هاي ريگ روان فرا گرفته بود. حركت و  
جابه جايي اين تپه هاي ريگ روان تحت تأثير بادهاي شديد پاييز و بهار 
شهر را تهديد مي كرد. از سدة هفتم به بعد اين عامل باعث افول شهر 
و كاهش جمعيت شد كه تا قرن دهم ادامه يافت. مردم كه از حركت 
اين ريگ ها به ستوه آمده بودند به تدريج آنجا را ترك و به نقاط ديگر 
كوچ كردند. احتمااًل طوفان كم سابقة ريگ  روان، قسمت عمدة شهر را 
پوشاند و در خود مدفون كرد. بدين ترتيب شهر رودان )رفسنجان( از 
قرن نهم و دهم هجري در اثر پيشروي شن هاي روان به مرور از صفحة 
تاريخ محو شد )بهرامي احمدي، 1371: 59 و 73-72(. بنابراين به 

نظر مي رسد عوامل طبيعي )حركت ريگ هاي روان( در كنار عوامل 
انساني چون جنگل ها، تهاجمات، غارتگري ها و رويداد هاي تاريخي، 
بزرگ ترين علت ناپايداري و مهم ترين عامل زوال رودان رفسنجان بوده 
است كه موجب از بين رفتن آن و مهاجرت مردم شد )عبداللهي نيا، 

1384: 114 و 175-176(.

با استناد به تأليفات مختلف مربوط به تاريخ ايران در قرن هشتم كه 
از رودان كرمان )رفسنجان( ياد كرده اند )معلم يزدي، 1326: 226؛ 
كتبي، 1364: 46, 64 و 132؛ حافظ ابرو، ج1، 1375: 160، 244، 
265 و 479 ؛ همو،ج2: 1380: 300؛ ج3، 163و 179؛  نطنزی،1383: 
147؛ سمرقندی، ج1، 1353: 227 و 292؛ خواندمير، ج3، 1333: 
289( از قرن دهم به بعد نامی از رودان  رفسنجان در منابع نمی يابيم. 
مردم  باقی   ، روان  زير ريگ های  رودان  از مدفون شدن  بعد  احتمااًل 
و طوايف  عشاير  يا  تجارت  به خاطر  تجار  از جمله  رفسنجان  رودان 
نامناسب منطقة  يا شرايط طبيعی  برای دام  در جست وجوی مرتع 
خشک و کويری به نواحی اطراف مهاجرت کردند و در آن جا ساکن 
شدند. گرچه رودان رفسنجان تخريب شد و از بين رفت، ولی واژه های 
واليت، بلوک و ناحيه يعنی منطقة رودان که شامل رودان هرمزگان 
هم می شد بخش وسيعی را در بر می گرفت، چرا که  از رودان تحت 
عنوان بلوك و ناحيه هم نام برده شده است )كيهان، ج دوم،1311: 

234؛ شوارتس،1372: 245(.
چند سال پس از سقوط صفويان در گيرودار تاخت و تاز افاغنه در 
ايران، از رودان در گزارش های کارکنان شرکت هند شرقی هلند ياد 
شده است. طبق اين گزارش ها، در سال 1140 واليت رودان با هجوم 
لشکر افغان مورد تاراج قرار گرفت و همچون ديگر نواحی آن حدود، 
به فروش  بندرعباس  و در  بردگی درآمدند  به  اهالی آن  از  بسياری 
گذاشته شدند )فلور،1367: 48، 58،60، 116، 121و130(. در واقع، 
بقايای واليت رودان که رودان هرمزگان را شامل می شده، پابرجا بوده 

است.

منطقة  همراه  به  رودان  واليت   ،)1210-1343( قاجاريه  دورة  در 
احمدی، در مجموع يکی از بلوکات الرستان فارس به حساب مي آمد. 
در سال 1226 که بندرعباس و آبادی های اطراف آن به سلطان مسقط 
آمد.  فراهم  نيز  از الرستان  اجاره داده شد، زمينة جدايی رودان  به 
بيشتر،  پرداخت هزينة  با  بندرعباس  بعد، حاکم عرب  در سال های 
اوايل  تا  اين وضع  کرد.  قلمرو خود ضميمه  به  را  احمدی  و  رودان 
در 1270 که  اما  داشت.  ادامه  ناصرالدين شاه )1264-1313(  دورة 
اهالی شيراز اجاره  از  به تاجری  را  اين مناطق  ايران خواست  دولت 
در  که  درگرفت  جنگی  ايران  دولت  و  مسقط  سلطان  ميان  دهد، 
نتيجة آن، اعراب مسقطی از اين مناطق اخراج و بار ديگر رودان و 
احمدی به الرستان الحاق شد. در نزاع بين طرفين، قلعة ُکميز رودان 
که اعراب مسقطی در آن پناه گرفته بودند، ويران شد )خورموجی، 
1344، 131 و 136-134؛حسينی فسايی، ج1382،1: 801-804(. 
عبداهلل خان، پسر سردار ايرواني محمد حسن خان در 1270 به دستور 
ناصرالدين شاه، سپاهي به فرماندهي امام علي خان و كمك رضاقلي خان 
به رودان گسيل داشت و آن جا را تسخير كرد )احمدي كرماني،1371 
:96(.  در آن سال ها، بلوک رودان و احمدی شامل 21 آبادی بود که 
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بر مسير يکی از راه های مواصالتی بندرعباس به شهرهای ايالت کرمان 
واقع بود )آبوت2 ،1855: 54؛ اسميت3، 1867: 233- 231؛ حسينی 
فسايی، ج2، 1382: 1349-1348(. سپس رودان در 1291ش جزء 
متصرفات ميرزامحمد فسائي شد )حسيني فسائي، ج 1، 784:1382(.

رودان در تقسيمات كشوري 1316 با نام دهستان رودان احمدي 
در 1323جزء  و  داشت  قرار  عباسي  و شهرستان  جنوب  استان  در 
استان هشتم بندرعباس در بخش ميناب بود )ايران، قانون تقسيمات 
كشوري 1316: 5 و7؛ جغرافيا و اسامي دهات كشور، ج 1329،2: 
بلوكي در واليت فارس  402 و 411(  و در 1325 رودان احمدي 
بود )كيهان، ج2، 1311: 236(. سديدالسلطنه در اين باره آورده است: 
»احمدی و رودان سابقًا جزء بندرعباس بوده است که در روزگار وی به 
همراه سبعه جات ضميمة فارس و جزو تيول قوام الملک گرديد.« )ص 
246(. بلوک رودان و احمدی تا اواخر دورة رضاخان پهلوی همچنين 
جزئی از استان فارس به شمار می رفت )سديدالسلطنه کبابی، 1363: 
588-577(. و در سال هاي 1345 و 1355ش رودان  دهستاني در 
استان فرمانداري كل ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس به حساب 
مي آمد. )ايران، وزارت كشور، تقسيمات كشوري 1355: 27، اصالح 
عربانی،1345: 484(. در تقسيمات كشوری آن زمان بيشترين گسترة 
استان هرمزگان تا سال 1345 در محدودة استان کرمان قرار داشت. 
در سال 1346 هرمزگان از استان کرمان جدا شد. رودان در 1365 
دهستاني در بخش رودان احمدي در شهرستان ميناب و تابع استان 
هرمزگان بود )ايران، فهرست واحدهاي تقسيمات كشوري 1365: 20؛ 
رزم آرا، 1355: 128(. با توجه به اوضاع سياسی، اقتصادی، فرهنگی و 
همچنين گسترة جغرافيايی و افزايش ميزان جمعيت، رودان در اسفند 
1368 با مركزيت شهر دهبارز به شهرستان تبديل شد )ايران، وزارت 
كشور، نشرية تاريخ تأسيس عناصر و تقسيمات كشوري 1382: ذيل 
»استان هرمزگان«؛ فرهنگ جغرافيايی آبادی های استان هرمزگان، 
ج6، 5:1383(. با ايجاد تغييرات جديد در دو دهة اخير، اين شهرستان 
اينک متشکل از چهار بخش و نيز سه شهر دهبارز، بيکاه و زيارتعلی 
است )وزارت كشور، نشرية تاريخ تأسيس شهرها، 1390: ذيل »استان 

هرمزگان(.
نگرفتن،  آرام  همسايگان،  کردن  رفت و آمد  معناي  به  رودان 
جست وجو کردن زمين برای آب و علف به منظور فرود آمدن در آن 
و  ويژگی عشايری  به  مفهوم  اين  واژه(.  ذيل  )دهخدا، 1377:  است 
تجارت رودان اشاره می کند، چرا  که  بيشتر جمعيت  رودان ايالت و 
عشاير کوچ رو بودند که به دنبال دام خود و در جست وجوی مرتع به 
ييالق و قشالق می پرداختند. رودان در فصل زمستان يکی از مناطق 
قشالق برای عشاير کوچنده از استان کرمان بوده و هر ساله عشاير 
پهنه های وسيعی از اين منطقه را به عنوان قشالق تحت قلمرو خود 
دارند. عشاير کوچ رو شامل طوايف و تيره های سليمانی، آينه ای، جبال 
بارزی، لری، بلوچ، غربا، کوهشاهی، مهنی، کمانچی، سنجری، نوشادی، 
کوچی و  قتلو هستند و از مناطق ييالقی بردسير، جيرفت و بافت 
کرمان به مناطق قشالقی و گرمسيری رودان استان هرمزگان کوچ 
عمودی دارند. هم چنين رودان محل قشالق ايل عرب از ايالت خمسة 
فارس است. چادرنشينان ايل عرب نيز بخشي از فصول سرد سال را 
در رودان مي گذرانند. رودان در طول تاريخ گذرگاه قبايل مختلف از 
سواحل خليج فارس به سوی فالت داخلی به ويژه کرمان بود )حسينی 

؛    36 ،33  :1375 ، دوموريني  1578-1576؛  ج2، 1382:  فسائى، 
فرهنگ آباديهای استان هرمزگان شهرستان رودان، ج6 ،1383: 20؛ 
مركز آمار ايران، نتايج سرشماري اجتماعيـ  اقتصادي عشاير كوچندة 

كل كشور ، 1377: 160(.
امروزه در شهرستان رودان هرمزگان، ايالت جبال بارزي، رائيني، 
و طوايف مستقل ساالري،  َغربا  مهني، كماچي سنجري، پشتكوهي 
لوَرك و سبزي بلوچ زندگي مي كنند. وجود قبايل مشترک از جمله 
لورک، مهنی، کوهشاهی،  لری کوه پنجی،  قرائی، کماچی سنجری، 
رائينی، عرب بدوئی، غربا، بلوچ، بوجاقچی، افشار، اميری کوه ينجی، 
نيز نشان  ساالری و پشتکوهی در رودان هرمزگان و استان کرمان 
می دهد که ايالت رودان کرمان )رفسنجان( به نواحی ساحلی خيلج 
فارس و رودان هرمزگان ييالق و قشالق داشته اند و اين مالک يعنی 
ييالق و قشالق و کوچ عشاير پيوند جغرافيايی و فرهنگی اين دو رودان 

را اثبات می کند )مرکز آمار ايران، نتايج سرشماری اقتصادی اجتماعی 
عشاير1377: همان جا، ستوده،1385: 38، 49، 84، 97، 123، 239، 

271، 272، 335، 349، 360، 407، 416، 441، 444 و480(. 
همچنين از حدود هزارة سوم قبل از ميالد ميان شهرهای کويری و 
سواحل خليج فارس ارتباط بازرگانی وجود داشت. عامل اصلی رونق 
رودان رفسنجان در گذشته نيز تجارت، واقع شدن در گذر راه ها و 
مسيرهای کاروان رو بود. ناحية رودان  در روزگار باستان در مسير دو 
جادة مهم الجورد )جادة ادويه( و ابريشم قرار داشت و رونق اقتصادی 
آن مديون اين موقعيت جاده ای بود. جادة انحرافی ابريشم از مرکز 
ايران تا خليج فارس امتداد داشت و جادة  الجورد يکی از مهم ترين 
مسير های حمل و نقل کاال و جايگاهی برای مبادالت تمدنی و فرهنگی 
محسوب می شد که بلخ و سيستان را به  هم متصل می کرد و تا فارس 
ادامه داشت )بهرامی احمدی،1371: 14-13و 66-65؛ عبداللهی نيا، 
1384: 58،8(. در حقيقت، رودان در طول تاريخ در محل تالقی راه 
مواصالتی سه واليت فارس، کرمان و يزد  )ابن بلخی، 1374: 161؛ 

رودان در سدة ششم از لحاظ آباداني و 
بزرگي با ابرقوه برابري مي كرده است؛ 
شهري كه منبر داشت و در آن خطبه 

مي خواندند و نماز جمعه برگزار مي شد. 
ياقوت حموي از قول اصطخري آن را 
ناحيه اي به طول شصت فرسخ )360 
كيلومتر( ذكر كرده است. در نتيجه 

با توجه به وسعت و گستردگي ناحية 
رودان مي توان دو رودان )رفسنجان 
كرمان و هرمزگان( را تقريبًا نواحي 

مجاور يا خيلي نزديك به هم دانست
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رزم آرا، 1355: 74( در مسير تجاری بين ايالت کرمان و مراکز تجاری 
خليج فارس بر سر راه های کرمان، سيستان و بلوچستان و يزد قرار 
كرمان،  در  غز  و  سلجوقيان  مقدمة  پاريزی،  )باستانی  است  داشته 
1365: 12؛ اسميت3، 1867: 233- 231 ؛ عبداللهی نيا، 1384: 24(.

همچنين َجغين در بخش مرکزی شهرستان رودان هرمزگان واقع 
در کنار رودخانة رودان، بَِرنطين)برنتين( کنار رودخانة ميناب )جعفری، 
در  تاريخی  مکان  سه  )کومين(  ُکميز  و   ) 177و334  ج 3،1368: 
شهرستان رودان هرمزگان هستند که در مسير راه های بازرگانی هرموز 
کهنه به جيرفت واقع شده بودند و اقتصاد آن ها مبنی بر راهداری و 
تجارت بود که در گذشته قلعه هايی برای مراقبت از مسيرهای تجاری، 
امروزه   .)134 )خورموجی،ج2، 1344:   احداث شد  کميز  در  به ويژه 

شهرستان رودان هرمزگان نيز در مسير ارتباطي بندرعباس و ميناب 
به كهنوج و منوجان كرمان قرار گرفته است )اطلس راه هاي ايران، 
1374: 103 ـ 102( . ناحية رودان جزء  هرمز باستانی سپس  ايالت 
کرمان بوده است که ايالت کرمان منطقة وسيعی را تا خليج فارس در 
بر می گرفت. رودان امروزی نيز از سمت شمال و شرق با استان کرمان 
هم مرز و مجاور است بنابراين موقعيت جغرافيايی، تقسيمات اداری و 
ايالتی آن زمان، موقعيت مواصالتی و ارتباطات تجاری اين دو رودان 
نشانگر تحکيم پيوند و اتحاد جغرافيايی اين دو رودان در گذشته های 
دور است. طبق  اين شواهد احتمال اينکه اين دو رودان در يک ناحية 
واحد و وسيع )هرمزباستانی، ايالت کرمان يا واليت فارس( بوده باشند،  

تقويت می  شود.
نام رودان كه به آن رودكان نيز مي گفته اند، داللت بر وجود رودهاي 
بسيار در اين ناحيه نيز دارد. وجود رودخانه هاي مختلف ، سيل گير 
بودن منطقه و امكان طغيان سيل موجب اين گونه نام گذاري ها شده و 
نشانگر عصری از تاريخ است که در اين منطقه انديشة احترام به آب،  
پرستشگاه های متعدد از آناهيتا، ايزد آب، باران و فراوانی وجود داشته 
روُدن5   را  رودان  نيز  بومی  گويش  در   .)35 )عبداللهی،1384:  است 

می گويند که معنای آن همان رودان يا رودها و جمع رود است. رود 
رودان از جمله رودهای مهم اين ناحيه، تنها رود دائمي شهرستان 
رودان هرمزگان است که  از حوضة سريج ـ بندرعباس خليج فارس و 
درياي عمان به طول 40 كيلومتر از كوه سروستان در 84 كيلومتري 
شمال غرب كهنوج سرچشمه گرفته، در جهت شمال شرق به جنوب 
غرب در شهرستان رودان جريان دارد و به رود ميناب مي ريزد. رود 
به  و  دارد  رودان جريان  رود ديگری است که در شهرستان  جغين 
رود ميناب می پيوندد )فرهنگ جغرافيايي رودهاي كشور،ج4، 1384: 
232؛ جعفري، ج2،  1368: 242؛ معتمدی ،1380: 59(. از شعبه های 
رودخانة رودان، كندر، َبهاُدَرك، َسرُكَهنان، شور، رهبران و زوئيه است. 
عالوه بر رود، قنات  و چا ه ها از ديگر منابع آبي اين شهرستان هستند 
كه براي كشاورزي استفاده مي شوند )فرهنگ جغرافيايي آبادي ها، ج 
123، 1362: 88ـ  87(. رودان به برکت زمين حاصل خيز، برخورداري 
از طبيعتی سرسبز و آب فراوان رودخانه ای که از ميان آن می گذرد،  
از ديرباز مورد توجه بوده است و به همين دليل نيز مکان هاي زيستی 
در آن شکل گرفته اند، الف و نون نشان آبادانی و جايی است که آب و 

ميوة فراوان دارد )بهرامی احمدی،1371: 42(. 
از کهن  تغيير يافته ای  از طرفی پسوند»کان« ممکن است صورت 
به معنای قنات و کاريز باشد، چرا که از گذشته های دور در رودان، 
قنات های متعددی وجود داشت. همچنين برخی معتقدند »رودکان« 
ممكن است منسوب به رودی باشد که از کوه های معدن سرچشمه 
می گرفته است، همچنين  »کان«  اغلب  به معنای معدن نيز هست و 
احتمااًل به دليل وجود معادن متعدد، از جمله معدن فارياب، کروميت، 
گوگرد، منگنز، پنبة نسوز، آهن و نفت  که از گذشته در اين شهرستان 
نام به آن اطالق شده است )دهخدا،1377: ذيل  اين  وجود داشته، 
»کهن«؛ فرهنگ جغرافيايي آبادي ها، ج 123، 1362: 17 و 88 ـ 87 
؛ فرهنگ جغرافيايی آبادی ها، ج، 6. 1383: 22؛ معتمدی، 1380: 

73-70؛ عبداللهي نيا،1384: 22(. 
عالوه بر اين دو رودان، »رودان« نام شهری کوچک در سيستان است 
که در بين راه َسراوان به ُبست واقع بود )اصطخری،1927: 238، 248؛ 
حدودالعالم،1340: 104(. »رودان« همچنين نام روستايی در واليت 

خوارزم است )ياقوت حموی،1866: ذيل موضوع(.

 نتيجه گيری 
مطالعة جغرافيای تاريخی مناطق و شهرها، امکان شناخت توان های 
بالقوه و بالفعل آن ها در گذشته را  به منظور احيا، برنامه ريزی و استفاده 
مطالعه، مالک های  اين  در  می کند.  فراهم  مکان ها  اين  پتانسيل  از 
طبيعی و انسانی نظير شرايط جغرافيايی و طبيعی ، آب و هوا، منابع 
و  ايالت  نام ها،  وجود  عشاير،  کوچ  مهاجرت،  مراتع،  کوه،  رود،  آب، 
يعنی  رودان،  اين دو  نشان می دهد که  رودان  گويش مشابه در دو 
رودان رفسنجان و رودان هرمزگان، به ويژه به دليل موقعيت جغرافيايی 
و  اتحاد  فرهنگی،  مراودات  تجاری،  ارتباطات  از ديرباز،  و مواصالتی 
پيوستگی جغرافيايی و تاريخی داشتند. شرايط نامناسب طبيعی و 
کويری، حرکت ريگ های روان و خشکی اقليم رودان رفسنجان موجب 
مهاجرت تدريجی مردم به اطراف و احتمااًل رودان هرمزگان شده است. 
هم چنين خصلت عشايری مردم، کوچ و ييالق –  قشالق عشاير کرمان 
به رودان نيز موجب سکونت تدريجی آن ها در رودان هرمزگان شده 

از طرفی پسوند »کان« ممکن است صورت 
تغيير يافته ای از کهن به معنای قنات و کاريز باشد، 
چرا که از گذشته های دور در رودان، قنات های 
متعددی وجود داشت. هم چنين برخی معتقدند 
»رودکان« ممكن است منسوب به رودی باشد 
که از کوه های معدن سرچشمه می گرفته است، 
هم چنين  »کان«  اغلب  به معنای معدن نيز هست 
و احتمااًل به دليل وجود معادن متعدد، از جمله 
معدن فارياب، کروميت، گوگرد، منگنز، پنبة نسوز، 
آهن و نفت  که از گذشته در اين شهرستان وجود 
داشته ، اين نام به آن اطالق شده است
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است. بنابراين شواهد و مدارک نشان می دهد که از گذشته های دور 
بين دو رودان پيوند جغرافيايی - تاريخی و فرهنگی وجود داشته است، 
به طوری که  اين دو رودان تحت تابعيت و تقسيمات اداری و ايالتی 

يک منطقه جغرافيايی هرمز باستانی، ايالت کرمان يا فارس بودند.
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 نرگس چم  حيدري
جغرافيای پايه دهم دبير جغرافياي منطقة 14 آموزش وپرورش شهر تهران
و الگوهای تدريس

چكيده
حاضر،  پژوهــش 
الگوی  از  استفاده  تأثير 
تدريس نوين در بهبود عملکرد 
و يادگيری درس جغرافيا را براي 
دانش آموزان دو کالس دبيرستان هاي 
دخترانة شهيد مفتح و فاطميه، منطقة  14 
شــهر تهران ارزيابی کرده است. اين پژوهش 
از نظر هدف، کاربــردی و از نظر روش، توصيفی 
با اســتفاده ازجداول ميانگين نمرات است. يکي از 
کالس های دبيرستان شهيد مفتح )کالس101( و يکي 
از کالس هاي دبيرســتان فاطميه )کالس202( برای 
ارزيابی انتخاب شــدند. در اين دو کالس در ترم اول 
بدون حضور در کالس موضوعی بدون بازديد علمی و 
روش سنتی تدريس و اجرا شد. نوبت دوم در دو کالس 
مورد آزمايش، همانند ديگر کالس ها از روش های نوين 
تدريس، روش هميار معلم در کار گروهی، بازديد علمی، 
کالس موضوعی جغرافيا استفاده و اجرا شد. در پايان 
هر ترم نظرسنجی انجام شد)گروه آزمايش در ترم اول( 
که نتيجة آن عدم رضايت از روش تدريس و عالقه به 
درس جغرافيا و عدم پيشرفت چشمگير تحصيلی در 
درس جغرافيا را به همراه داشت. در ارزشيابی پايانی 
نوبت اول، دانش آموزان کمترين معدل را داشــتند. 
همچنين در پايان سال تحصيلی)پس از اجرای تدريس 
نوين( سؤاالت نظرسنجی دربارة درس جغرافيا از دو 
کالس مورد نظر به عمــل آمد که نتيجة آن عالقه به 
درس جغرافيا و دبيــر جغرافيا بود. همچنين نمرات 

دانش آموزان کالس مورد آزمايش رشد خوبی داشت.

كليدواژه ها: الگوهاي تدريــس نوين، هميار معلم، 
كالس موضوعي، ارزشيابي نوين

آموزش جغرافيا
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 1. مقدمه
به  كه  مي شود  ياد  منظم  فرايند  يك  مثابة  به  آموزش  از  امروزه 
تقويت  دانش آموزان  نگرش هاي  و  مهارت ها  اطالعات،  آن،  موجب 
مي شود و گسترش مي يابد. در اين فرايند، انباشت اطالعات مورد نظر 
نيست، بلكه به توليد و گسترش اطالعات و مهارت ها توجه مي شود. 
هنر تدريس يكي از مهارت هاي مهم فني وحرفه اي معلمان است كه 
الزمة آن، توجه به تفاوت هاي فردي و شناخت روش هاي ياددهي - 

يادگيري كارامد است )معتمد تالوكي و احمدي، 1384 : 29(
كه  مي شود  خالصه  تالشي  در  معلمان  مهارت هاي  مجموعة 
نام دارد. روش  فعال تدريس به گونه اي است كه ذهن  »تدريس«1 
انسان در آن فعال است و معلم شرايط يادگيري را فراهم و مهارت هاي 
ذهني و قابليت هاي تفكر را تقويت مي كند. معلم در زمان ما نقش 

بزرگي بر عهده دارد )اويسي 1382(.
خصوص  در   )1388( حبيبي  پيشين،  تحقيقات  نتايج  جمله  از 
بررسي عملكرد معلمان در به كارگيري الگوهاي تدريس نشان مي دهد 
كه آشنايي و به كارگيري اين الگوها در فرايند ياددهي - يادگيري 
مدارس ما در سطحي نازل و پايين قرار دارد. حسيني )1386( نيز 
در پژوهش خود گزارش كرده كه استفاده نكردن از الگوهاي تدريس 
بزرگ ترين ضعف مدارس ماست و براي اين مشكل الگوهاي جديد 
تدريس بايد به مدارس آورده شود. يكي از مشكالت نظام آموزشي 
به دليل  تدريس در مدارس  الگوهاي  از  نكردن  استفاده  در كشور، 
عدم آموزش و تجربة كافي در معلمان است. نتايج تحقيق سليمانپور 
)1384( نيز نشان مي دهد كه ميزان آشنايي و مهارت معلمان در 
و  دارد  قرار  از سطح مطلوب  پايين تر  تدريس  الگوهاي  به كارگيري 
براي رسيدن به سطح مطلوب، نيازمند برگزاري دوره ها و كالس هاي 

آموزشي متعدد هستيم.

 2. كالس موضوعي
هم  در  را  ساختار سيستم سنتي  مي تواند  كه  روش هايي  از  يكي 
بشكند، كالس موضوعي است. ساختار محيطي - اجتماعي جوي است 
كه دانش آموزان احساس امنيت، آرامش و اعتماد كنند و بتوانند نسبت 
به محرك هاي فيزيكي و عقالني ارائه شده از طرف معلم و همساالن، 
واكنش مطبوع از خود نشان دهند )سامخانيان، 135: 1387(. وجود 
ويدئوپروژكتور در كالس موضوعي جغرافيا )شكل1( الزامي است، زيرا 
مواد آموزشي درس جغرافيا فيلم و عكس مناطق و نواحي جغرافيايي و 
محيط زيست است كه با حس بصري صورت مي گيرد و تكميل كنندة 

فرايند يادگيري است.

در منطقة 14 شهر تهران دو كالس از مدارس شهيد مفتح و فاطميه 
انتخاب شد: كالس دهم رياضي در مدرسة شهيد مفتح كه معدل 
خوبي داشتند و كالس دهم انساني با معدل كمتر از دبيرستان فاطميه. 
اين دو كالس به دليل پرانرژي و فعال بودن و معدل هاي خوب سال 
گذشته انتخاب شدند و در بين آن ها دانش آموز بسيار ضعيف نبود. 
كالس هاي مورد آزمايش از ابتداي سال از حضور در كالس موضوعي 
جغرافيا )كه فضاي شاد و جذابي دارد( محروم شدند كه با اعتراض اين 
دانش آموزان همراه بود. آزمون، مهرماه در يك سطح با سؤال يكسان 
در دو كالس اجرا شد كه در نتيجه وضعيت درسي كالس 101 شهيد 
مفتح و 202 فاطميه در ابتداي ترم اول در حد متوسط و قابل قبول 

بود )جدول 1(.

جدول 1: وضعيت نمرات درس جغرافيا در مهرماه 95

تعداد نمرات بين تعدادكالس مدرسه
5 تا 10

تعداد نمرات بين 
10 تا 15

تعداد نمرات بين 
15 تا 20

101251177 شهيد مفتح

2023532210فاطميه

6054510ديگر كالس هاشهيد مفتح

302208ديگر كالس هافاطميه

در مهرماه دانش آموزان هر دو كالس به استفاده از كالس موضوعي 
و تنوع تدريس اعتراض داشتند. در آبان ماه كالس جغرافيا به روش 
سنتي و كالس معمولي با چيدمان قديمي برگزار شد كه در نتيجه 

عالقة دانش آموزان به درس جغرافيا كمتر شد )جدول 2(.

جدول 2: وضعيت نمرات درس جغرافيا در آبان ماه 95

تعداد نمرات بين تعدادكالس مدرسه
5 تا 10

تعداد نمرات 

بين 10 تا 15

تعداد نمرات 
بين 15 تا 20

101252203 شهيد مفتح

202354292فاطميه

6043917ديگر كالس هاشهيد مفتح

3011712ديگر كالس هافاطميه

از مسائلي كه دانش آموزان مايل به تغيير آن بودند ساختار  يكي 
آرايش كالس  بود. چگونگي  نوع چيدمان كالس  و  فيزيكي كالس 
ممكن است نمادي از رفتار مورد انتظار معلم باشد و طرز چيدن ميز و 
نيمكت نيز ممكن است رفتارهاي ويژه اي پديد آورد. اعضاي گروه هاي 
يادگيري همياران بايد نزديك هم بنشينند و به شيوه اي مؤثر به تعامل 

و ارتباط بپردازند. آقازاده، 1385: 71، 77 و 83(.
هر مدرسه اي به محيط منظمي نياز دارد كه دانش آموزان بتوانند 
در آن فعاليت كنند. براي موارد انضباطي و نظافت كالس جغرافيا 
چند قانون وضع شد. كالس هاي مورد آزمايش از اين قوانين پيروي 
معاون  كه  را  انضباطي  و  نظم  و  مدرسه  كلي  قوانين  و  نمي كردند 
آموزشي مقرر كرده بود اجرا مي كردند. اما قوانين كالس موضوعي كه 
دبير مربوط آن ها را وضع كرده عبارت بودند از: 1. مشاركت فعال و  شكل 1: استفاده از ويدئوپروژكتور
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همكاري در كار گروهي؛ 2. احترام به اعضاي گروه؛ 3. نظافت كالس با 
اعضاي گروه؛ 4. ساخت دست سازه يا انجام پژوهش گروهي؛ 5. رعايت 

چيدمان گروهي كالس )شكل 2(.

ارزشيابي مستمر از كالس موضوعي بيشتر به صورت گروهي در چند 
مدل انجام مي شد:  1. همة گروه يك ليست سؤال را پاسخ مي دادند. 2. 
هر گروه كه 4 نفر عضو داشت 4 سؤال طرح مي كرد، اسامي طراحان 
سؤال مقابل آن سؤال نوشته مي شد، سپس به گروه ديگر داده مي شد 
و يك نفر بدون دخالت ديگر اعضا يكي از سؤاالت را پاسخ مي داد و 
نمرة  همان سؤال را به صورت انفرادي دريافت مي كرد. 3. يك سؤال 
مفهومي در سطح تفسير يا مقايسه از سوي گروه ها طرح و به گروه 
ديگر داده مي شد و براي سؤال و پاسخ، جداگانه نمره منظور مي شد 

)شكل 3(.

روش تدريس در كالس موضوعي به روش گروهي و TMTD 2  يا به 
صورت هميار معلم اجرا مي شد. در روش هميار در هر گروه يك نفر 
هميار انتخاب مي شود و مسئوليت نظم، توضيح درس و رفع اشكال 
را بر عهده مي گيرد. هميار 1 در گروه اول حضور دارد و گروه بندي 
دانش آموزان با هر روش تغيير نمي كند. در اين روش بحث كوتاه و 
ساده اي از درس جغرافيا انتخاب مي شود و در پايان، دبير دوباره درس 
را به طور كامل توضيح و ارزشيابي تكويني را انجام مي دهد. هر هميار 
گردن آويز شمارة  خود را دارد كه قبل از شروع كالس در اختيارش 

قرار مي گيرد )شكل 4(.

 3. نتايج به دست آمده
با دو كالس مورد آزمايش و مقايسة  تفاوت هاي كالس هاي ديگر 
روش هاي سنتي و نوين در جدول 3 به طور مختصر درج شده است 

)جدول 3(.
محيط كالس موضوعي به همراه روش هاي تدريس و ارزشيابي نوين 
مي تواند براي دانش آموزان انگيزه ايجاد كند. حتي اگر دانش آموزي به 
درس جغرافيا عالقه مند نباشد مي توان انتظار پيشرفت و ايجاد انگيزه 
را در او داشت. انگيزه امري است دروني كه بايد در دانش آموز ايجاد 
شود. معمواًل خود دانش آموزان انگيزه دارند، اما نسبت به چيزهايي 
كه مورد عالقة آن هاست )معاونت پرورشي، 1389: 39 و 105(. در 
در  اما  بود،  منفي  روند  آزمايش  مورد  ارزشيابي كالس هاي  آذر  ماه 

كالس هاي ديگر، روند روبه رشد آن ها محسوس بود )جدول 4(.
جدول4: وضعيت نمرات درس جغرافيا در آذرماه 95

تعداد نمرات تعدادكالس مدرسه
بين 5 تا 10

تعداد نمرات بين 
10 تا 15

تعداد نمرات 
بين 15 تا 20

101256154 شهيد مفتح

202356254فاطميه

6024018ديگر كالس هاشهيد مفتح

3021810ديگر كالس هافاطميه

قبل از شروع امتحانات نوبت اول و در آخرين جلسه فرم نظرسنجي 
به هر گروه داده شد )گروه هاي 4 يا 5 نفره( كه به صورت مشورت 
تكميل شد و تعداد هر نظرسنجي به تعداد نفرات گروه ضرب شد. 
براي همة كالس ها فرم ها يكسان و سؤاالت به صورت تستي و محدود 

بود )جدول 5(.

جدول 3: تفاوت كالس هاي مورد آزمايش با ديگر كالس ها

كالس مدرسه
نمايش 
فيلم و 
عكس

استفاده از 
پاورپوينت

تدريس 
روش 
تيمي

تدريس 
روش 
گروهي

چيدمان 
نعل 
اسبي

چيدمان 
گروهي

بحث هاي 
گروهي

بازديد 
علمي

محيط كاماًل 
جغرافيايي

ارزشيابي هاي 
متنوع

وسايل 
كمك اموزشي

شهيد مفتح و 
ــــــــــ101 و 202فاطميه

شهيد مفتح و 
ديگر كالس هافاطميه

شكل2: چيدمان كالس

شكل3: كار گروهي

شكل4: هميار گروه
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جدول5: وضعيت نظرسنجي كالس جغرافيا در نوبت اول

تعدادكالس مدرسه

آيا به درس 
جغرافيا 

عالقه  داريد؟

آيا به معلم 
جغرافيا 

عالقه  داريد؟

آيا شيوة 
تدريس جغرافيا 
رضايت بخش و 
جذاب است؟

منفيمثبتمنفيمثبتمنفيمثبت

101256191015421 شهيد مفتح

202355302510431فاطميه

6050105010564ديگرشهيد مفتح

30255255255ديگرفاطميه

در امتحانات ترم اول )دي ماه( نمرات كالس هاي مورد آزمايش از 
نمرات كالس هاي ديگر و حتي نسبت به ماه مهر و آبان خود كمتر 

بود )جدول 6(.

جدول 6: وضعيت معدل درس جغرافيا در نوبت اول 95
معدلكالس مدرسه

10114 شهيد مفتح

20215فاطميه

17ديگر كالس هاشهيد مفتح

18ديگر كالس هافاطميه

در نوبت دوم همة كالس ها در هر دو مدرسه به صورت يكسان از 
كالس موضوعي و روش هاي نوين تدريس و ارزشيابي بهره مند شدند. 
نمرات دانش آموزان، يادگيري و راندمان كالس هاي مورد آ زمايش به 
سرعت باال رفت. به دليل تعطيالت نوروز و ...، آخرين آمار مقايسه اي، 
ارديبهشت ماه قرار داده شد )جدول 7( و در هفتة  آزمون ميان ترم 

پاياني، نظرسنجي هاي ترم اول دوباره انجام شد )جدول 8(.

جدول 7: وضعيت نمرات درس جغرافيا در ارديبهشت ماه 96

تعداد نمرات تعدادكالس مدرسه
بين 5 تا 10

تعداد نمرات 
بين 10 تا 15

تعداد نمرات 
بين 15 تا 20

1012511014 شهيد مفتح

2023512014فاطميه

6024117ديگر كالس هاشهيد مفتح

3011217ديگر كالس هافاطميه

جدول8: وضعيت نظرسنجي كالس جغرافيا در نوبت دوم

تعدادكالس مدرسه

آيا به درس 
جغرافيا عالقه  

داريد؟

آيا به معلم 
جغرافيا عالقه  

داريد؟

آيا شيوة 
تدريس جغرافيا 
رضايت بخش و 
جذاب است؟

منفيمثبتمنفيمثبتمنفيمثبت

10125187205214 شهيد مفتح

202352510305305فاطميه

60555555564ديگرشهيد مفتح

30255255255ديگرفاطميه

 4. نتيجه گيري و ارائة پيشنهاد ها
با مقايسة جداول نمرات مهر و آبان و آذر و نوبت اول 95 با جدول 
نمرات ارديبهشت 96 روند رو به رشد دانش آموزان كاماًل مشهود است. 
همچنين نظرسنجي حاكي از اين است كه دانش آموزان ميل و رغبت 
بيشتري براي درس جغرافيا نشان مي دهند و حتي نظرشان نسبت به 
دبيرشان تغيير كرده است. با توجه به نتايج به دست آمده، موارد ذيل 

در بهبود كيفيت آموزشي پيشنهاد مي شود.
1. كالس موضوعي، محيطي شاد، آرام، زيبا و بدون استرس باشد.

2. ارزشيابي مستمر گروهي و متنوع برگزار شود.
3. روش تدريس گروهي يا تيمي يا روش هاي متنوع ديگر به كار 

گرفته شود.
4. انجام تكاليف متنوع باشد كه با فناوري هاي نوين آميخته و براي 

دانش آموزان جذاب باشد.

پي نوشت ها
1. Teaching
2. Team Member Teaching Design

منابع
1. معتمدي تالوكي، محمدتقي و احمدي، محمدرضا )1384(. الگوهاي نوين تدريس، چاپ اول. 

تهران: انتشارات رشد انديشه.
2. آقــازاده، محــرم )1385(. راهنمــاي روش نوين تدريــس )بر پاية پژوهش هــاي مغزمحور، 

ساخت گرايي، يادگيري از طريق همياري و فراشناخت( چاپ اول. تهران: انتشارات آييژ.
3. سليمانپور، جواد )1384(. مهارت هاي تدريس نوين، چاپ اول. تهران: نشر احسن.

4. حبيبي، محمد )1388(. »بررسي عملكرد معلمان در به كارگيري الگوهاي تدريس«. پايان نامة 
كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد ساري.

5. حسيني، محمدحسن )1386(. بررسي ميزان استفاده از الگوهاي تدريس در مدارس راهنمايي 
و متوسطه زنجان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.

6. ســامخانيان، محمدربيع )1387(. خالقيت و نوآوري در ســازمان آموزشي، چاپ دوم. تهران: 
انتشارات رسانة تخصصي.

7. اويســي، حسين )1382(. جهاني شــدن بيم ها و اميدها، چاپ اول. قزوين: انتشارات حديث 
امروز.

8. دنيلوس، شــارلوت )1389(. نقش رهبري معلم در ســاختار آموزش. ترجمة بهمن، شهناز و 
مافيني، هلن )1389( چاپ اول. تهران: انتشارات بين المللي گاج.

9. معاونت پرورشي و تربيت بدني اداره كل آموزش وپرورش شهر تهران )1389(. تربيت تحصيلي 
)مقطع دبيرستان(، چاپ اول. تهران: انتشارات سازمان آموزش وپرورش تهران.
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مقدمه ای بر تاريخچۀ علم جغرافيا 
در ايران و جهان اسالم

 1. مقدمه
اولين و قديمی ترين تعريفی که از جغرافيا ارائه شده عبارت  است از: 
»علم روابط متقابل بين انسان و محيط«. طبق اين تعريف، جغرافيا 
دانشی است قديمی که از زمان  پيدايش اولين انسان به وجود آمده 
است، چرا که انسان از بدو تولد برای شناسايی موقعيت خود به نحوی 
در تالش و تکاپو بوده و به همين دليل به نوعی با دانش جغرافيا آشنا 
تا  با آن سر و کار داشته است. دانش جغرافيا در قرن سوم  شده و 
هفتم هجری در جهان اسالم را می توان دوران شکوفايی علوم باالخص 
جغرافيا دانست که کليدی برای جغرافيای امروزی در غرب شده است 
پس از اينکه مسلمانان دامنة نفوذ خود را گسترش دادند و با ملل بيگانه 
در آميختند، آشنايی با ساير فرهنگ های پيشرفته و مطالعه و ترجمة 
آثار جغرافيای يونانی و هندی آغاز شد و  علم جغرافيا در بين آنان 
ترويج و توسعه يافت. در اين دوران مقاالت جغرافيايی در قرن نهم و 
دهم هجری به حد وفور منتشر شد. در اين موقع مهم ترين کتب يونانی 

ترجمه و برج های ستاره شناسی بنا نهاده شد و مسافران مسلمان در 
کشورهای خارج و به ويژه در ايران قديم شروع به تحقيق کردند. در اين 
دوره، جغرافيا به چنان پيشرفتی در جهان اسالم دست يافته بود که 
همان نتايج، کليد پيشرفت حال حاضر در غرب است. اما در قرن حاضر 
به دليل بی اطالعی و عدم مطالعه، اکثر مردم جهان از ماهيت و حوزة 
فعاليت و قلمرو علم جغرافيا،  برداشت های متعدد و مبهمی دارند، هنوز 
در قرن 21 عده ای از مردم فکر می کنند که جغرافی دانان الزم است 
انبوهی از اطالعات را بدانند و از تعداد جمعيت تمامی شهرهای جهان 
آگاهی داشته باشند يا نام تمام کشورها، شهرها، پايتخت ها، رودخانه ها، 
درياها و درياچه ها را بدانند و آن ها را روی نقشه نشان دهند ما اين را 
نقض نمی کنيم که نبايد جغرافی دانان اين اسامی را به خاطر بسپارند و 
بياموزند، بلکه يادگيری و آموختن اين اسامی فقط قسمت کوچکی از 
وظايف يک جغرافی دان است که بايد آن را به خوبی  انجام دهد. اما در 
عصر حاضر دايرة مجهوالت و نيازهای بشر تا حد زيادی گسترده شده 

 دكتر محسن جان پرور
استاديار جغرافيای سياسی دانشگاه فردوسی مشهد
 آرش قربانی سپهر
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيای سياسی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکيده
براساس تعريف علمای علم منطق، موضوع يک علم 
عبارت اســت از آن چيزی کــه در آن علم از احوال و 
عوارض ذاتی و بی واســطة آن بحث می شود. از اين رو، 
تحوالت صورت گرفته در عرصه های مختلف علم جغرافيا 
باعث شکل دهی مباحث جديد در عرصة مطالعه در حوزة 
جغرافيا شده است. با اين تدابير جهت شناخت نسبت به 
تحوالت صورت گرفته نياز به آن است که تاريخچة علم 
جغرافيا آن گونه که شايسته و بايسته است تبيين شود. 
براين مبنا، تحقيق حاضر با روش و نگرشــی فلسفی بر 
پاية داده های کتابخانه ای به انجام رسيده است و تالش 
دارد تاريخچه ای رسا و مختصر در اختيار عالقه مندان 
اين حوزه قرار دهد تا از اين طريق، آن گونه که بايسته 
و شايسته است درک و شناخت الزم از علم جغرافيا را 
برای خوانندگان و پژوهشگران اين عرصه فراهم آورد 

و کارهای پيش  رو به صورت دقيق تر پيش رود.
کليدواژ ه ها: تاريخچة علم، جغرافيا، ايران، 

جهان اسالم

تاريخ علم جغرافيا
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و جغرافيا يکی از آن علومی است که بايد پاسخگوی آن نيازها باشد. 
به همين دليل علم جغرافيا قلمرو گسترده ای دارد که در هر حوزة آن 
انديشمندان و پژوهشگران بسيار زيادی در حال تحقيق و پژوهش اند. 
در اين مقاله هدفمان آشناسازی دانش آموزان، دانشجويان و عالقه مندان 
اين حوزه با جغرافی دانان برجستة جهان اسالم و ايران است که هر يک 
از آن ها حوزة فعاليت خاصی داشته اند و زمينة شکل گيری و گسترش 
اين علم را فراهم آورده اند. بر اين مبنا، آشنايی با جغرافی دانان برجسته 
و حوزة فعاليت آن ها می تواند پاسخگوی خوبی در راستای حوزة فعاليت 

جغرافی دانان در عصر حاضر باشد.

 2. جغرافيا در جهان اسالم
تا اواخر قرن چهاردهم که علم مکان )جغرافيا( در غرب بی جان شده 
بود، در جهان اسالم به ويژه در مشرق و آندلس با وجود جغرافی دانان 
ايرانی، عرب و ترک، دورة بسيار منوری را می گذراند )قره نژاد، 1371: 
علوم  دوران شکوفايی  می توان  را  هفتم هجری  تا  قرن سوم   .)139
باالخص جغرافيا که کليدی برای جغرافيای امروزی در غرب شده است 
دانست. در قرن سوم تا هفتم جغرافی دانان و فالسفة اسالمی با تکيه 
بر دين مبين اسالم و تشويق حضرت رسول )ص( در مورد کسب 
علم )ُاطلبوا العلم ولو بالصين(، عالوه بر سفر به نقاط مختلف جهان 
و به خصوص کشور ايران، با تجارب کافی، فلسفة جغرافيا را از ديدگاه 
جهان بينی اسالم در رشته های مختلف مورد مطالعه و تحقيق قرار 
دادند )مشيری، 1371: 8(. پس از اينکه مسلمانان دامنة نفوذ خود را 
گسترش دادند و با ملل بيگانه درآميختند، آشنايی با ساير فرهنگ های 
پيشرفته و مطالعه و ترجمة آثار جغرافيايی يونانی و هندی آغاز شد و 
علم جغرافيا در بين آنان ترويج و توسعه يافت )پوراحمد، 1377: 2( 
دراين دوران مقاالت جغرافيايی در قرن نهم و دهم هجری به حد وفور 
انتشار يافت، مهم ترين کتب يونانی ترجمه و برج های ستاره شناسی بنا 
نهاده شد و مسافران مسلمان در کشورهای خارج به ويژه در ايران قديم 
شروع به تحقيق کردند. برداشت های مسلمانان از کتاب ها و نوشته های 
جغرافيايی آشوری از عمده کارهای آنان به حساب  می آمد. مطبوعات 
مسلمانان در حقيقت دانش يونانيان را تحت الشعاع قرار داد. با اين همه، 
نوشته های مسلمانان به دليل عدم توانايی کامل درک مطالب به ويژه 
بطلميوس از مقاالت يونانی ها نيز با فراتر گذارد و به طور کلی معلومات 
مسلمانان نسبت به يونانی ها پيشرفت شايانی کرد )مشيری، 1371: 

 .)12
کتاب  ترجمة  از  پس  علمی  جغرافيای  با  عرب  مسلمانان  آشنايی 
عنوان  با  ميالدی(  )حدود 800  عباسی  مأمون  زمان  در  المجسطی 
و  بود  با نجوم آميخته  اين علم  ابتدا  صورئ األرض صورت گرفت. در 
کتاب   تأليف  با  اما  برمی گرفت.  در  را  رياضی  جغرافيای  محتوای 
صورئ األقاليم )اواخر قرن سوم هجری قمری( توسط ابوزيد بلخی، وارد 
مرحلة تکامل علمی شد )پوراحمد، 1385: 23 ـ 22(. با مطالعة آثار 
علمای اسالمی می توان گفت در قرون وسطی کارتوگرافی، محاسبات 
با دقت و صحت  اخترشناسی توسط مسلمانان  و  رياضی  مختصات 

بيشتری نسبت به بطلميوس،  اراتوستن و غيره انجام گرفت.
به  مربوط  اسالم  دنيای  نقشة  به خوارزمی،  مربوط  نيل  رود  نقشة 
بلخی، نقشة ديواری شکل درياها مربوط به ابوريحان بيرونی، به ويژه 

نقشة جهان نمای معروف ادريسی و نقشة دايره شکل محمد کاشغری 
از مهم ترين نقشه های آن عصر به حساب می آيند )قره نژاد، 1371: 
برای مسلمانان شناخته  علم جغرافيا  نقشه ها شعب  با رسم   .)143
شده بود. آنان ابتدا علم جغرافيا را جزء علوم دقيق به حساب آوردند و 
سپس »جغرافيای توصيفی« را در سفرنامه ها وکتاب ها و کتب المسالک 
و الممالک ايجاد کردند و جغرافيای نجومی را در کتاب علم األحوال 
جغرافيای  علم البلد،  راه ها،  منازل  علم  البدان،  تقويم  يا  األرض  و 
کيهان نگاری و علم عجايب البالد پديد آوردند )يوسفی فر، 1382: 24(. 
بنابراين علم جغرافيا در دورة اسالمی از منظرهای گوناگون حائز اهميت 
است: اول، همان گونه که گفته شد دانشمندان اسالمی ميراث غنی 
علمی و فرهنگی جوامع دورة باستان را در اختيار داشتند. دوم، آنان در 
دوره ای زندگی می کردند که قلمروهای بسيار گستردة جامعه اسالمی، 
اقليم ها، مردمان و وضعيت های گوناگون جغرافيايی را در جهان شناخته 
شدة آن روز در برمی گرفت. سوم،  امپراتوری عظيم اسالمی برای گردش 
کار و ادارة امور قلمرو مزبور به بسياری لوازم و از جمله مجموعه ای کارامد 
و دقيق از دانش جغرافيا نياز داشت. اين گونه مسائل، همگی زمينه های 

مناسبی را برای رشد و شکوفايی مطالعات جغرافيايی فراهم می آورد.
به خوبی  اسالمی  آثار جغرافی دانان  مطالعة  و  بررسی  با  نکته  اين 
اثبات خواهد شد. ازاين رو در ادامه به معرفی جغرافی دانان برجستة 
علم  يک  به عنوان  جغرافيا  شدن  مطرح  زمينة  در  که  اسالم  جهان 
گام برداشته اند، می پردازيم،  زيرا بايد نسبت به بزرگان و انديشمندان 
شناخت کافی داشته باشيم و از مطالب آن ها آن گونه که شايسته و 

بايسته است بهرة الزم را ببريم. 

 قرن دوم هجری قمری
مربوط  جغرافيايی  نوشتة  قديمی ترين  هشام بن محمدکلبی؛   é
به مسلمانان به اوايل قرن سوم هجری، يعنی هشام بن  محمدکلبی 
بازمی گردد. اثر او تحقيق در اوضاع اقاليم است و گفته شده که او ده 
کتاب حاوی موضوعات جغرافيايی نوشته که هيچ يک از آن ها به دست 
ما نرسيده و مجموعاً  مقدار کمی از آن در دسترس است )مشيری، 

.)121 :1378
é ابو جعفر محمدبن  موسی خوارزمی؛ وی يکی از بزرگ ترين 
عالمان زمان خود و يکی از منجمان دربار مأمون عباسی بود. کتاب 
همة  عرض های  و  طول ها  فهرست  تقريبًا  و  اوست  اثر  صورئ االرض 
شهرهای بزرگ را شامل می شود. تهية اطلس از نقشة آسمان و زمين و 
همچنين اصالح نقشه های جغرافيای بطلميوس از کارهای ديگر او بود 

و ديگر کتاب مهم و ارزندة او مفاتيح العلوم است.
é ابوالعباس احمدبن  محمد مروان؛ از شاگردان ِکندی و معلم 
ُمعتضد، خليفة عباسی بود. کتاب مسالک الممالک را در علم جغرافيا 
تأليف کرده است، ولی متأسفانه اثری از آن در دست نيست )مشيری، 

.)121 :1378 

 قرن سوم هجری قمری
é ابن  خردادبه؛ از جمله جغرافی دانان مسلمان قرن سوم هجری 
فاصله  در  المسالک والممالک  به نام  را  خود  کتاب  وی  است.  قمری 
با  از  ابن خردادبه  کتاب  کرد.  تأليف  هجری  تا 234  سال های 230 
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 .)119  :1379 )آزاد،  است.  اسالمی  جغرافيای  در  کتب  ارزش ترين 
همچنين او به شرح راه های داخل ايران و نواحی جنوب کشور پرداخته 
و از اولين جغرافی دانان اسالمی است که از جادة بيابانی بم و نصر آباد 

ياد کرده است )مشيری،  1378 : 123(.
کتاب  قمری  در سال 231 هجری  آرام بن االسباج األسلمی؛   é
اسماء جبال تهامه و مکان ها را نوشت که دربارة کوه های تهامه در 
عربستان است. سيرافی از اين کتاب نام برده است. ياقوت از جغرافی دانان 
سدة هفتم هجری نيز به کتاب ديگر مؤلف با عنوان جزيرئ العرب اشاره 
)مشيری، 1378:  می شود  ديده  معجم االدبا  در  مرجع  اين  می کند. 

.)123
é يعقوبی؛ کتاب  البلدان را به سال 278 هجری قمری مصادف با 
891 ميالدی به رشته تحرير در آورد؛ کتابی در جغرافيای تاريخی 
از مورخی شيعه که از لحاظ قدمت تاريخ پس از المسالک و الممالک 
ابن خردادبه و الخراج  قدامئ بن  جعفر، سومين اثری است که مسلمانان 
در جغرافيا تأليف کرده اند. هدف او از اين کتاب دانستن اخبار بالد و 

مسافت ميان هر سرزمين تا سرزمين ديگر است.
é قدامئ بن  جعفر؛ از وی تأليفات زيادی به جای مانده است که 
مهم ترين آن ها »الخراج« است. اين کتاب که تنها نيمة آن باقی مانده 
است ظاهراً بعد از سال 316 هجری قمری تأليف شده و حاوی مطالبی 
سودمند در مورد تقسيمات قلمرو خالفت و ماليات هر ايالت است. 
همچنين در آن مطالبی در مورد شرح مسير راه ها و اطالعات جانبی 

مربوط به جغرافيای اقتصادی را می توان يافت.
é ابن فقيه؛ در سال 290 هجری قمری کتابی در جغرافيا تأليف کرد 
که مشتمل بر توصيف کشورهای ايران، عربستان، عراق، شام، مصر، 
روم، نوبه و حبشه از مغرب و اندلس و سودان ذکر مختصری کرده است. 
به استناد قول ابن نديم، نام اين کتاب  البلدان بوده و هزار برگ داشته، 
ولی اين امر مسلم نيست، زيرا عنوان و ديباچة کتاب از بين رفته است. 
عده ای معتقدند کتاب  البلدان ابن فقيه همان کتاب  المسالک و الممالک 
جيهانی است که ابن فقيه با مختصر تصرفاتی آن را به نام خود درآورده 
و چون آن کتاب از بين رفته کتاب ابن فقيه شهرت پيدا کرده است 

)مشيری،  1378: 124(.
é ابوزيد احمدبن حسن بلخی؛ او گذشته از تأليفات زيادی که در 

علم کالم و فلسفه و علوم دارد، کتابی هم در جغرافيا به نام صورئ االقاليم 
تأليف کرد. ابوزيد در حقيقت اولين کسی است که مانند يونانی ها در 
علم جغرافيا به زبان عربی کتاب تأليف کرده است. متأسفانه اين اثر 
گران بها به صورت اصلی باقی نمانده،  ولی بعدها تقريبًا تمام مطالب 
آن در آثار استخری و ابن حوقل گنجانده شده است )مشيری، 1378: 

.)124
é ابوعلی احمد بن رسته؛ يکی از جغرافی دانان قرن سوم هجری 
قمری است. اثر معروف وی دايرئ المعارفی مشتمل بر جغرافيای رياضی 
و انسانی، حاوی مطالب تاريخی و متنوع است. ابن رسته در کتاب خود 
پس از بيان مقدمه به وصف شهرهای مکه، مدينه، عجايب عالم، درياها، 
رودها و هفت اقليم پرداخته است. آنچه در آثار ابن رسته مورد توجه 
جاده های خراسان  از  اوست  دقيق  گزارش  گرفته  قرار  جغرافی دانان 
بزرگ تا توس همراه با بعضی از راه های انشعابی كه به هرات می رود 

)مشيری،  1378: 124(.

 قرن چهارم هجری قمری
é ابن سرابيون؛ از جمله جغرافی دانان گمنامی است 
که تنها اطالعات بسيار کمی از وی در دست داريم. 
گفته اند که او طرحی جغرافيايی رسم کرد که با اشارة 
خاص به بغداد، نواحی بين النهرين و عراق را توصيف 
می کرد. وی دربارة رودخانه ها و سيستم های آب رسانی 
مختصر  توصيفات  و  نوشت  مطالبی  بين النهرين 
)مشيری،  افزود  آن  بر  را  واليات  ديگر  رودخانه های 

.)125 :1378
é احمدبن  فضالن بن  عباس بن رشيدبن  حماد؛ يکی از نخستين 
جغرافی دانان سياح است که گزارش های او دربارة نواحی ولگا ـ دريای 
در  حموی  ياقوت  را  مسافرت  اين  خالصة  دارد.  بسيار  ارزش  خزر 
معجم البلدان ذيل کلمة بلغار ضبط کرده است. اين سفرنامه حاوی 
ارزش های تاريخی، جغرافيايی و نژادشناسی است )مشيری، 1378: 

.)125
é ابوعبداهلل احمدبن  محمدجيهانی، بنا به گفتة گرديزی، جيهانی 
مؤلف آثار زيادی در همة دانش  های بشری بوده است. مشهورترين اثر 

او مسالک الممالک در زمينة جغرافيا بوده است )بيات، 1378: 33(.
é مسعربن مهملهل )ابودلف خزرجی(؛ از سياحان و جغرافی دانان 
قرن چهارم هجری قمری است. او دربارة سفرهای خود دو رساله نوشت: 
يکی در شرح سفر و مشاهدات فردی و ديگری در شرح عجايب و 
معادن شهرهای مختلف. نام اين اثر عجائب البلدان است که ياقوت و 

قزوينی بعدها از اين کتاب استفاده کردند.
é اصطخری؛ کتاب  االقاليم يکی از تأليفات اوست. در کتاب وی به 
هر ناحيه، فصلی اختصاص داده شده است و هر فصل نقشة مربوط به 
خود را دارد. از ويژگی های کتاب او اين است که دربارة اوضاع طبيعی 
هر ناحيه، بحثی مفصل دارد و اغلب از عرض و طول هر شهر مانند 
بلخی صرف نظر می کند. اصطخری اطالعات مفصل از سرزمين عرب که 

آن را »ام القری« ناميده، ارائه داده است )آزاد، 1379: 52(.
é مسعودی؛ از پيشگامان علم جغرافيا و نخستين کسی است که 
برای تحقيق در اين دانش به مسافرت پرداخت. او تحقيقات خود از اين 
سفرها را جمع  آوری کرد و اطالعات جامعی دربارة تاريخ و جغرافيای 

آشنايی مسلمانان عرب با جغرافيای 
علمی پس از ترجمة کتاب المجسطی 
در زمان مأمون عباسی )حدود 800 
ميالدی( با عنوان صورئ األرض صورت 
گرفت. در ابتدا اين علم با نجوم 
آميخته بود و محتوای جغرافيای 
رياضی را در برمی گرفت. اما با تأليف 

کتاب  صورئ األقاليم )اواخر قرن سوم هجری 
قمری( توسط ابوزيد بلخی، وارد مرحلة تکامل 
علمی شد
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کشورهای مختلف به دست آورد و کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر را 
نوشت. مسعودی در اين کتاب به ذکر جزئيات مسائلی از قبيل شهرهای 
محصوالت  مردم،  سنن  و  عادات  آن ها،  جغرافيايی  موقعيت  و  مهم 

کشاورزی، کوه ها و دره ها، رودها و درياها پرداخته است.
کتاب او به لحاظ برخورداری از محتوای غنی و باارزش در علوم تاريخ 
و جغرافيا يکی از مراجع مهم در اين زمينه به شمار می رود که به 

زبان های مختلف ترجمه شده است )چراغی، 1365(.
و  جيهانی  قدامه،  ابن خردادبه،  آثار  از  استفاده  با  او  ابن حوقل؛   é
استخری و مشاهدات خود، کتابی به نام مسالک الممالک تأليف کرد که 
هر ناحيه از آن، نقشة مخصوص به خود را دارد. کتاب او به زبان های 
مختلف ترجمه شده است )مشيری، 1378: 126(. وی کتابی به نام 
صورئ االرض نيز دارد که در آن ضمن ارائة ويژگی های جغرافيايی هر 

ناحيه، آن را با رنگ مشخص می سازد )فنی، 1383: 87(.
é مقدسی؛ او در غرب به جغرافی دان شهرت فراوان دارد. او سياحی 
بزرگ بود که از تمامی نواحی دنيای اسالم به غير از هندوستان و اسپانيا 
بزرگ  مؤلفان  ديگر  از  )مشيری، 1378: 127(. مقدسی  ديدن کرد 
مسلمان در علم جغرافيا و صاحب کتاب التقاسيم فی معرفئ االقاليم 
است. نوشته های مقدسی قلمرو و جغرافيای طبيعی، انسانی و برخی از  
دانش های اجتماعی زمان خود را شامل می شود و با ترسيم نقشه های 

رنگين به تقسيم بندی اقاليم می پردازد )فريد، 1369: 110(.
é مهلبی؛ مؤلف کتاب ممتازی در جغرافيا که درباره سودان صحبت 
می کند. اين کتاب نخستين کتاب از نوع خود دربارة اين ناحيه بود 

)مشيری، 1378: 134(.
é ابوريحان بيرونی؛ رياضی دان، منجم و جغرافی دان سياح بزرگ 
ايرانی است. در جغرافيا بدون شک بيرونی را بايد يکی از بزرگ ترين 
دانشمندان تمام دوران ها به شمار آورد. خدمت وی به جغرافيا، در 
برجسته ترين  شايد  نهايئ االماکن«  »تحديد  بود  گوناگون  زمينه های 
اثر در نوع خود باشد. در اين کتاب بيرونی روش های جديد را برای 
اندازه گيری شعاع و عرض و طول شهرها مطرح ساخته است )عظيمی، 
1369: 7(. او عالوه بر اينکه در اين کتاب به اقليم بندی نواحی پرداخته، 
توجهی به مسائل جغرافيای انسانی و فولکلور اقوام و ملل داشته و ضمن 
بررسی کار و اشتغال انسان ها، ويژگی های جغرافيايی شهرها را ترسيم 

کرده است )فريد، 1369: 114(.

 قرن پنجم هجری قمری
é ناصرخسرو؛ سفرنامة او حاوی مطالب و اطالعات دقيق و سودمند 
جغرافيايی و تاريخی و بيان عادات و آداب مردم نواحی مختلف است. 
)مشيری،  1378: 134(. از خالل سفرنامة وی می توان با مفاهيم و 
ديدگاه های جغرافيايی به ويژه در بستر جغرافيای تاريخی آشنا شد. 
عالوه بر اينکه بخشی از نوشته های جغرافيايی او با قلمرو جغرافيای 
طبيعی ارتباط دارد مطالعات وی روی مراکز تمدن اسالمی،  بناهای 
تاريخی و شرايط زندگی اقوام و نوع معيشت  آن ها و ترسيم جغرافيای 
شهری گامی است که در مسير جغرافيای انسانی برداشته شده است 

)فريد، 1369: 114(.
é عبداهلل بن  عزيز بکری؛ از جغرافی دانان قرن پنجم هجری قمری 
است. او کتاب فرهنگ جغرافيايی به نام معجم  مااستعجم را نوشت و 
کتابی نيز دربارة راه ها و سرزمين ها به نام مسالک الممالک به رشتة 

تحرير درآورد )مشيری، 1378: 135(.
نامدارترين جغرافی دان مسلمانی که جامع  شريفی ادريسی؛   é
او  دانشمندان  از  بعضی  است.  اين رشته  در  تطبيقی  و  نظری  علوم 
را بزرگ ترين نقشه کش قرون وسطی می دانند. يکی از تأليفات وی 
نزهئ المشتاق است. اهميت اين کتاب به خاطر دقت و کثرت نقشه هايی 
است که از شهرهای مهم کشيده شده است. نقشه هايی که اين دانشمند 
ترسيم کرده به قدری از دقت برخوردار است که نقشه های موجود در 
آن زمان تا حد زيادی با نقشه های جديد تطبيق دارند )چراغی، 1365(.

 قرن ششم هجری قمری
ابن جبير  رحلة  است.  هجری  ششم  قرن  سياحان  از  ابن جبير؛ 
يادداشت های  از  استفاده  با  که  اوست  اثر  نام  ابن جبير(  )سفرهای 
روزانه اش در سفر تهيه شده است. گزارش های او، جغرافيا و فعاليت های 
فرهنگی و اقتصادی بخش مسلمان نشين سرزمين های مديترانه را به 

نحو جالبی بيان می کند )مشيری، 1378: 139(.

 قرن هفتم هجری قمری
é ابو سعيد مغربی؛ کتاب مهمی به نام کتاب جغرافيا فی األقاليم 
نوشت که تنها گزيده ای از آن به جای مانده است. اگر چه کتاب براساس 
اقليم ها فراهم آمده، ولی طول و عرض جغرافيايی بسياری از اماکن بر 

آن افزوده شده است )مشيری، 1378: 139(.
نامورترين  از  يکی  حموی(؛  )ياقوت  رومی  ابوعبداهلل   é
ويژه ای  اهميت  از  او  اثر  و  به شمار می رود  جغرافی نويسان مسلمان 
برخوردار است، زيرا از دوران قبل از اسالم و يورش مغوالن اطالعات 
دقيقی به دست می دهد )مشيری، 1378: 139(. کتاب معجم البلدان 
ياقوت حموی يکی از مراجع مهم علمی جغرافياست که در يک مقدمه 
و پنج باب تأليف شده است. اين کتاب شامل موضوعاتی چون شکل 
زمين و کروی بودن زمين در وسط آسمان است. او در اين کتاب توجه 
بيشتری نسبت به شهرهای کوچک داشته است )چراغی، 1365(. اين 
کتاب يک فرهنگ جغرافيايی به زبان عربی حاوی موضوعات تاريخی، 
نژادشناسی )قوم شناسی( و طبيعی است که در آن اسامی شهرها و 
مکان ها براساس حروف الفبا آورده شده است. اثر ديگر او معجم االدباء 

نام دارد.

é ابويحيی قزوينی؛ جغرافی دان و ستاره شناس، دارای دو اثر به 
نام های عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات و آثار البالد و اخبارالعباد 
است. کتاب آثار البالد و اخبار العباد از مهم ترين کتاب های جغرافيايی 
و نجوم که مشتمل بر شرح جغرافيا و تاريخی و مشاهدات مؤلف است. 
اين دو کتاب، اساس کار جغرافی دانان و کاشفان اروپايی را تشکيل  داده 
و صدها سال در دانشگاه های اروپايی موضوع تحقيق و تدريس  بوده 

است)چراغی، 1365(.

 قرن هشتم هجری قمری
é ابوالفداء؛ از او دو اثر به جا مانده که يکی در باب جغرافيا و ديگری 
در باب تاريخ نگاشته شده است. اثر جغرافيايی او که به زبان عربی 
نوشته شده است تقويم البلدان نام دارد. يکی از ويژگی های اين کتاب 
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که آن را سرآمد کتاب های دورة خود کرده، اين است که مؤلف آن 
اولين کسی است که روش جدول بندی را در جغرافيا به کار برده و به 

آن تصريح کرده است. )مشيری، 1378: 140(.
é حمداهلل مستوفی؛ يکی از مورخان و جغرافی دانان مشهور قرن 
هشتم است. مؤلف کتاب عظيمی در جغرافيا با عنوان نزهئ القلوب است. 
اين کتاب از امتيازهای ويژه ای برخوردار است و گزارش های مفصلی از 
جهات گوناگون جغرافيايی، طبيعی و انسانی دربارة تمام نواحی دنيای 

اسالم به دست می دهد )مشيری، 1378: 140(.
é ابن بطوطه؛ مهم ترين اثر او سفرنامة او به نام »تحفئ النظار فی  
غرائب األمصار و عجايب األسفار« است که اين اثر را در زمان اقامت خود 
در شهر فارس و به پيشنهاد سلطان ابوعنان نوشت. همچنين اين اثر به 
رحلة  ابن بطوطئ مشهور است. بعضی از جغرافی دانان او را اولين کسی 

می دانند که جغرافيای شهری را بنيان نهاد )مشيری، 1378: 141(.
é ابن فضل اهلل؛ او کتاب مسالک األبصار فی ممالک األمصار را نوشت 
که بايد آن را پرحجم ترين کتاب در زمينة جغرافيای تاريخی دانست. 
اثر او به غنی ترين و جامع ترين منبع و مأخذ جغرافيای تاريخی تبديل 

شده است.
é حافظ ابرو؛ اثر او که به دستور شاهرخ مأمور به نوشتن آن شده 
بود زبدئ التواريخ نام داشت که به دو مجلد تقسيم شده است: مجلد اول 
آن مقدمه ای در گيتی شناسی دارد و مجلد دوم توصيف سرزمين های 

مختلف از غرب تا شرق است)مشيری،  1378: 142(.

 قرن دهم هجری قمری
امين احمدی رازی؛ او مؤلف کتاب هفت اقليم است که مشتمل 
براساس  اطالعات  و  احوال  ترجمة  و  موضع نگاری  دايرئ المعارف  بر 
نخستين  و  بهترين  را  کتاب  اين  دانشمندان  از  بعضی  اقليم هاست. 
دايرئ المعارف به زبان پارسی می دانند که به روش جغرافيايی ترتيب 

يافته است )مشيری، 1378: 142(.

      قرن چهاردهم هجری قمری
ابن خلدون؛ در مقدمة کتاب، او آنجا که مربوط به جغرافيا می شود، 
بر  مبتنی  نظری  استنتاج  و  مادة جغرافيايی  بين  جدايی هميشگی 
ادبيات عرب را مالحظه می کنيم. در مقدمة دوم در مورد جغرافيا با 
عنوان »فی  قسط العمران من  االرض و االشاره الی بعض فيه من البحار 
و االنهار و األقاليم« کالم خود را با توصيف شکل زمين شروع می کند 
و می گويد شکل زمين کروی است و عنصر آب آن را فرا گرفته است 
)عبدالرزاق جوهری، 1374: 71(. به هر حال ابن خلدون قبل از آنکه 

يک جغرافی دان باشد، يک جامعه شناس ژرف انديش و مورخ است.

 جغرافيا در ايران
در متون کهن ايرانی نخستين اشارات مرتبط با شناخت جای ها را 
در اوستا می توان يافت. در اوستا دربارة کشورها و اقليم ها سخن رفته 
است. در ديگر ادبيات مزدايی چونان بندهشن و مينوی خرد اين سنت 
اوستايی دنبال شده و در واقع بخش هايی از اوستا که مفقود شده با 
سيمای ديگر در آن نوشتارها جلوه  کرده است. افزون بر نوشتارهای 
ياد شده چنين پيداست که دانش ايرانيان در باب جای های زمين در 
کتابی به نام شهرهای ايران آمده بود و از برخی شواهد چنين بر می آيد 

)فرشاد، 1365:  است  داشته  وجود  عهد ساسانيان  در  دفتر  اين  که 
»رازآفرينش«  يا  هستی«  »بنياد  معنای  به  که  بندهشن  در   .)234
است مطالب بسيار ارزنده ای از دانش ايرانيان باستان راجع به اقاليم 
و جای های جغرافيايی، منشأ رودها و درياچه ها و کوه ها آمده است. 
کتاب بندهشن که از ادبيات اوستايی است در سدة دوم هجری تدوين 
شده بود. بندهشن در فصل مربوط به کوه ها به يکی از مآخذ خود به 
نام يادگار شهرهای ايران که احتمااًل همان دفتر ياد شده است، اشاره 

می کند )فرشاد، 1365: 235(.
در دوران اسالمی به ويژه در سده های چهارم، پنجم و ششم هجری 
توجه به جای های جغرافيايی و راه ها و مکان ها به گونه ای شگفت انگيز 
افزايش يافت و در اين عصر بود که کتاب های ارزشمندی در باب عوارض 
طبيعی،  منشأ کوه ها، رودها، راه ها و کشورها نوشته شدند. همچنين 
جغرافيا در اين دوره نيز به معنای وصف زمين و عوارض و جای های آن 
با علومی چون رياضی و نجوم پيوند يافت و اندازه گيری هايی از طول و 
عرض و فواصل نقاط جغرافيايی به عمل آمد و نيز اندازه گيری هايی از 
قطر زمين و محيط و شکل آن انجام شد. در اين عصر، پاية جغرافيای 
رياضی يا به گفته ای ديگر »جغرافيای علمی« نهاده شد )همان، 237(. 
اما نخستين آثار در جغرافيای فلک شناسی را در جهان اسالم در نيمة 
اول سدة سوم هجری محمدبن  موسی خوارزمی، رياضی دان و منجم 
بزرگ ايرانی با بهر ه گيری از انديشه های يونانی و شرق کهن پديده 
آورده است. خوارزمی با مطالعه در آثار بطلميوس يونانی کتابی با عنوان 
صورئ االرض )سيمای زمين( نوشته است. اين کتاب اگرچه برگرفته 
از جغرافيای بطلميوس است، اما خود خوارزمی نيز در آن اضافات، 
تبديالت و تصحيحاتی انجام داده است. خوارزمی در اين کتاب به شرح 
اقاليم هفت گانه و وصف کوه ها و درياها می پردازد. با وجود اين می توان 
اين نکته را نيز بيان کرد که کتاب وصف زمين خوارزمی تفاوت هايي 
عين  در  خوارزمی  دارد.  بطلميوس  کتاب  با  وجوه  بعضی  در  آشکار 
بهره گيری از جغرافيای بطلميوسی از منابع ديگر و يافته های خويش 

نيز برای به تحرير درآوردن اين کتاب استفاده کرده است.
سدة سوم و چهارم هجری عصر سفرهای دريايی و آغاز سياحت های 
مسلمانان نيز بوده است. سفرهای سليمان تاجر، دريانورد ايرانی که در 
اين زمان به خاور دور رفت و در بازگشت خويش گزارشی از سفرهايش 
افسانه های سندباد بحری معروفيت يافت.  آورد، به تدريج در کالبد 
دريانوردان و رهنامه نويسان ديگری نيز بودند که در همين سده به 
چين و هند سفر کردند. از آن جمله دريانوردی از مردم سيراف )بندری 
امروز است که در سال 257  يا بندر طاهری  در کرانة خليج فارس( 
هجری به چين و هند سفر کرد و سفرنامه ای شگفت انگيز با بهره گيری 
از گفته های سليمان تاجر و دريانورد ديگری به نام وهب تأليف کرد 
)فرشاد،  1365: 238(. از ديگر جغرافی دانان ايراني سدة سوم هجری 

می توان از ابوعلی  احمدبن  عمربن اسحاق بن رسته نام برد. 
در سدة چهارم هجری نيز اکتشافات دريايی در خليج فارس و اقيانوس 
هند ادامه يافت. بزرگ بن شهريار رامهرمزی از جمله دريانوردان اين 
دوره است که به شرق سفرهايی را انجام داد و حاصل اين سفرها را 
به صورت کتابی به نام عجايب الهند گردآوری کرد. اصطخری از جمله 
جغرافی دانان اين قرن است که او را اهل فارس می دانسته اند. او به 
پيروی از روش ابوزيد بلخی کتابی به نام األقاليم نوشته است. علم 
جغرافيا در قرن پنجم هجری با تفکرات و کارهای ابوريحان بيرونی 
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از انديشمندان و دانشمندان بزرگ ايرانی که در اين دوره می زيسته،  
هروی،  علی  علی بن  ابوبکر بن   می کند.  شگفت انگيزی  پيشرفت های 
سياح و جغرافی دان ايرانی االصل ديگری است که در سدة ششم هجری 
می زيسته و نوشته هايی در مکان شناسی داشته است. از معروف ترين 
نوشته،  مطالبی  ايران  راجع به  که  هجری  ششم  سدة  جغرافی دانان 

ادريسی است.
از سدة ششم هجری به بعد، روند جغرافيای رياضی همانند جهان 
اسالم در ايران نيز گويی از نقطة اوج خود فرو می افتد و رو به سرازيری 
می نهد. اما از همين عهد است که اولين نشانه های گونه ای ترکيب 
در جهان نگاری پديدار می شود. در اين سده، محمدبن  محمد طولی 
هفتم هجری،  در سدة  نوشت.  را  عجايب المخلوقات  نام  به  اثر خود 
ياقوت، جغرافی دان يونانی االصل کتاب خود معجم البلدان را که شامل 
اطالعاتی گران قدر از سرزمين ايران و مناطق اطراف آن است، نوشت. 
کتاب  عصر  اين  انديشمندان  ديگر  از  نيز  طوسی  خواجه نصيرالدين 
صوراألقاليم ابوزيد بلخی را به فارسی ترجمه کرد و خود نيز، نقشه هايی 
به اين ترجمه افزود. قزوينی، ديگر جغرافی دان اين دوران است که 
کتاب هايی به نام های عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات و آثار البالد 

را نوشته است. از اواسط سدة هفتم هجری و سدة هشتم 
دليل حملة  به  ايران  در  علم  تا 616( گسترش   782(
ويرانگر مغول دچار رکود می شود. اين مرحله از تاريخ در 
ايران يکی از بدترين ادوار تاريخ ايران است. در اين دوران 
خصوصًا نخستين سال  های آن، حمالت وحشيانة قوم 
مغول عالوه بر کشتار وحشيانة مردم باعث ويرانی و نابود 
شدن مراکز علمی و نابودی تعداد زيادی کتاب علمی 
در ايران شد. در اين دوره تعداد زيادی از دانشمندان يا 
کشته شدند يا به سرزمين های ديگر گريختند. از اواخر 

سدة هشتم هجری بار ديگر ايران يورش وحشيانة قوم ديگری را شاهد 
بود که در سه مرحله انجام شد. اين يورش، يورش تيمور گورکانی 
بود که در سه مرحله در سال های 782 هجری، 790 هجری ايران 
را مورد تاخت و تاز قرار داد و بار ديگر باعث نابودی و ويرانی شهرها 
و کشتار مردم شد. از سدة نهم هجری به بعد پژوهش های جغرافيايی 
روی هم رفته رو به انحطاط رفت، آهنگ حرکات سياحان کندتر شد 
و دانشمندان تاريخ طبيعی نرم نرمک از سفر بازماندند و به جای آنکه 
مردمان سرزمين های اسالمی به مکان هايی سفر کنند موج های تازه ای 
از سفرهای غربيان مسيحی به ممالک شرقی آغاز شد. البته در سدة نهم 
جغرافی دانان ايرانی تبار چندی در هند برآمدند و تأليفاتی در جغرافيا 
و تاريخ طبيعی پديد آوردند و آن نوشته ها را به حکمرانان مغول در 
هندوستان عرضه داشتند. آيين اکبری يکی از اين تأليفات به شمار 
می رفت. در درون مرزهای ايران نيز آثار چندی در جغرافيا پديد آمد 
که هفت اقليم احمد راضی و نيز صورئ األقاليم از مؤلفی ناشناخته از آن 
جمله بودند )فرشاد، 1365: 242(. از اين دوران به بعد چه در دوران 
صفويه و چه دوران بعد از آن آثار چندی در علوم از جمله جغرافيا شکل 
نگرفت،  ولی در دوران حکومت قاجارها خصوصًا در دورة ناصرالدين 
شاه تأليفات جغرافيايی رونق زيادی يافتند، همچنين نمونه های قديمی 
جغرافيانگاری چون سفرنامه،  فرهنگ نامه، گزارش اقليمی تداوم يافت 

و به تدريج سبک نوشتاری متحول شد.
علم جغرافيا در دوره سلطنت قاجارها تا پيش از تأسيس دارالفنون 

چندان مورد توجه نبود. ولی پس از آنکه رشتة جغرافيا و نقشه کشی 
و مهندسی در دارالفنون زير نظر معلمان اروپايی تأسيس و روحية 
کنجکاوی محصالن نسبت به احوال و اوضاع کشورهای جهان بيدار شد 
و  به  خصوص پس از آنکه رسالت و جزوه های استادان اروپايی به فارسی 
ترجمه و چاپ و منتشر شد، اين علم مجدداً  مورد توجه قرار گرفت و 
برای نخستين بار نقشه هايی از شهر تهران به وسيله گروهی از معلمان 
و محصالن رشتة جغرافيا و مهندسی دارالفنون ترسيم شد و با نظر و 
دستور ناصرالدين شاه رساالتی در مورد جغرافيا به دستور اميرکبير 
چاپ و منتشر شد. مضافًا اينکه توسعة روابط سياسی و بازرگانی ايران 
با کشورهای مختلف جهان و ضرورت آشنايی با جغرافيای آن ممالک، 
ارزش موقعيت علم جغرافيا را در ميان طبقة باسواد و تحصيل کرده باال 

برد )خدری زاده، 1379: 52(.
پس از تأسيس دارالفنون توسط اميرکبير با توجه به اينکه از نظر 
او جغرافيا نقش بزرگی در تنوير افکار ايرانيان داشته و باعث بيداری 
آنان نسبت به مسائل جهانی شده است اهميت خاصی برای جغرافيا 
قائل شده و به همين دليل جان داوود خان ارمنی را مأمور ترجمة 
کتابی در جغرافيا کرد. همچنين قبل از تأسيس دارالفنون هزينة چاپ 

دوران  اين  در  پرداخت.  را  رفائيل  فلوغون  معروف  جغرافيای  کتاب 
»ميرزاعبدالغفار« از فضالی زمان خود بود که زبان های خارجی را هنگام 
تحصيل در دارالفنون از معلمان فرنگی فراگرفت و کم کم به امر تدريس 
پرداخت. صرف نظر از خدمتی که عبدالغفار به آموزش جغرافيا و تدوين 
کتب درسی انجام داد و از اين نظر او را بايد پيشقدم و پيشاهنگ دانش 
جغرافيا در تاريخ معاصر ايران دانست، دو اقدام ديگر او از جمله تهية 
نقشة تهران و تعيين نفوس دارالخالفه از لحاظ جغرافيايی دارای اهميت 
خاص است. از جمله اقدامات ديگر او سرشماری جمعيت شهر تهران 
به دستور ناصرالدين شاه بود. او همچنين دو اثر مهم به نام های نفوس 
 دارالخالفئ و کفايئ الجغرافی تأليف کرده است. ايشان حدود 44 سال 
در دارالفنون به معلمی پرداختند و او را بزرگ ترين جغرافی دان دورة 
دارالفنون می دانند. به هر حال با ادامة فعاليت دارالفنون و بسط ارتباط 
با مغرب زمين و توسعة ارتباطات عمومی از طريق روزنامه و آشنايی 
طبقة روشنفکر آن زمان با معارف غربی روزبه روز بر تعداد مدارس جديد 

ابوجعفر محمدبن موسی خوارزمی؛ وی 
يکی از بزرگ ترين عالمان زمان خود 

و يکی از منجمان دربار مأمون عباسی 
بود. کتاب صورئ االرض اثر اوست و 
تقريبًا فهرست طول ها و عرض های 

همة شهرهای بزرگ را شامل می شود. 
تهية اطلس از نقشة آسمان و زمين و 

همچنين اصالح نقشه های جغرافيای بطلميوس از 
کارهای ديگر او بود و ديگر کتاب مهم و ارزندة او 

مفاتيح العلوم است
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افزوده شد )خدری زاده، 1379: 53(. آنچه از تاريخ چاپ کتاب های 
جغرافيای مدارس اين دوره استنباط می شود اين است كه  غير از کتاب 
جغرافيای مهندس الممالک از کتاب های کفايئ الجغرافی نجم الدوله و 
نيز از کتاب های جغرافيای غيردرسی استفاده می شده است. مسلم 
است که جغرافيا در آن مدارس هرگز به وسيلة معلم آموزش يافته و 
مجربی تدريس نشده و در ميان برنامة درس ها نياز به تخصصی نداشته 
و از هر فرد باسوادی برای تدريس آن استفاده می شده و هدف هم 
حفظ کردن تعداد اسم و اصطالحات جغرافيايی بوده است )گنجی، 
تربيت  و شيوة  با وجود شکل گيری مدارس جديد  اما   .)31 :1380
آن ها مسئوليت آموزش و تدريس جغرافيا برعهدة دو تن از استادان 
آن زمان به نام های مسعود کيهان و عباس اقبال آشتيانی قرار گرفت 
که توانستند در طول دورة استادی خود، دانش آموزانی پرورش دهند 
که سرآمدان حال حاضر جغرافيای ايران هستند. سرانجام در تاريخ 27 
شهريور 1313 دانشگاه تهران تأسيس شد و هم زمان کالس های درس 
جغرافيا هم در دارالمعلمين و هم در دانشگاه تهران به طور مشترک 
برگزار شد، تا اينکه در آبان ماه سال 1334 تغيير مهمی در آموزش 
جغرافيا در کشور بروز کرد که تشريفات آن در جنبشی در تاريخ 6 آبان 

ماه 1334 انجام پذيرفت.
سال های دهة 1340 را بايستی سال های توسعة آموزش جغرافيا در 
کشور دانست، زيرا که گروه نوبنياد آموزش جغرافيا در دانشگاه تهران 
با جديت فراوان به تنظيم برنامة تلفيق  درس ها و جست وجوی معلم 
و فراهم کردن وسايل آموزش اهتمام ورزيد و چون اين گروه الگو و 
نمونه و راهنمايی برای گروه های آموزشی در ساير دانشگاه های کشور به 
شمار می رفت هر اقدامی که برای توسعة جغرافيا در اين گروه به عمل 
می آمد در فاصله زمانی کوتاهی به گروه های جغرافيا در دانشگاه های 
شهرستان ها سرايت می کرد )گنجی، 1380: 61( در سال های 1342 
به بعد تغيير مهم و اساسی ديگری در رشتة جغرافيا ايجاد شد و آن، 
تفکيک رشته های تاريخ و جغرافيا از هم بود. اما با وقوع انقالب اسالمی 
وقوع  به  علمی  زمينه های  جمله  از  زمينه ها  همة  در  بزرگی  تحول 
پيوست. با تشکيل ستاد انقالب فرهنگی و کميته های تخصصی مربوط، 
از جمله کميتة برنامه ريزی علمی متمرکز و از باال به پايين در کشور آغاز 
شد. اين سياست ها مبتنی بر نظرخواهی از گروه های جغرافيا و اساتيد 
بود. به همين جهت اعضای کميتة برنامه ريزی، نمايندگان جغرافيای 
بر  برنامه ريزی  کميتة  اصلی  هستة  اوليه  سال های  در  بودند.  کشور 
محوريت استفاده از دانشمندان و پيش کسوتان علم جغرافيا و حضور 
فعال نمايندگان دانشجويان انقالبی آن زمان استوار بود )پاپلی يزدی، 
1376: 21(. از اولين مسائل مطرح در زمينة توسعه و گسترش علم 
جغرافيا مسئلة تأمين نيروی انسانی بود که به همين خاطر و به منظور 
تأمين نيروی انسانی مورد نياز يعنی تربيت اساتيد متعهد و متخصص، 
دانشگاه تربيت مدرس و گروه جغرافيای آن داير شد که مرکزی برای 
تربيت نيروهای کارشناسی ارشد و دکترا بود. در همين راستا گروه های 
جغرافيای دانشگاه های تهران، شهيد بهشتی، تبريز، اصفهان، مشهد و 
تربيت معلم دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در شاخه های مختلف 
علم جغرافيا را افتتاح و فعاليت های بسيار جدی و گسترده ای را در 
جهت گسترش علم جغرافيا آغاز کردند. بر اين مبنا در ادامة مطلب به 
توضيحاتی در مورد بزرگان علم جغرافيا در ايران که زمينة شکل گيری 
و گسترش علم جغرافيا را فراهم آوردند، آن گونه که شايسته و بايستة 

آن هاست، می پردازيم.

é مسعود کيهان )1272 هجری شمسی(؛ استاد کيهان به عنوان 
اولين معلم جغرافيا در سطح عالی به تدريس مشغول شد و تا زمان 
بازنشستگی در سن 70 سالگی به همين سمت اشتغال داشت. او در 
سال 1295 هجری شمسی به رياست پياده نظام و نظمية فارس و 
بعد از چند سال به سمت وزارت در کابينة سيد ضياءالدين طباطبايی 
منصوب شد. به علت اقامت در فرانسه زبان فرانسه را خوب می دانست 
و اصول و کليات جغرافيايی را ضمن دروس نظامی مدرسه نيز ديده 
بود و به اصول و روش کتاب نويسی نيز آشنا بود. همين عوامل باعث 
موفقيت ايشان در نوشتن کتاب سه جلدی جغرافيای طبيعی اقتصادی 
و سياسی ايران در سال های 1310 تا 1311 شد و اولين کتاب ايشان، 

کتاب جغرافيای طبيعی ايران در 200 صفحه بود.
é عباس اقبال آشتيانی )1275 هجری شمسی(؛ استاد اقبال 
آشتيانی تدريس تاريخ و جغرافيا را برعهده داشت. از همين جا بود 
که تمايل او به نويسندگی کتاب های درسی باعث شد دست به تهية 
تعداد  که  بزند  متوسطه  مدارس  برای  جغرافيا  و  تاريخ  کتاب های 
کتاب های درسی او به 17 جلد می رسد. او برای ادامة تدريس به فرانسه 
رفت و توانست درجة ليسانس ادبيات جغرافيا را از دانشگاه سوربن 
بگيرد. سال های 1310 تا 1328 درخشان ترين و پرثمرترين سال های 
تأليف و ترجمه و  او بود و در اين سال ها در حدود 40 کتاب  عمر 
تصحيح کرد که نام او را در فرهنگ ايران جاودانه ساخت )گنجی،  

.)506 :1380
é احمد مستوفی )1291 هجری شمسی(؛ استاد مستوفی در 
سال 1309 جزء سومين گروه محصالنی بود که به فرنگ اعزام شد و 
تحصيالت کامل خود را در دپارتمان جغرافيای دانشگاه سوربون فرانسه 
به پايان رساند. او در آغاز کار خود در دانشگاه به تدريس جغرافيای 
طبيعی پرداخت و در طول دورة تدريس جغرافيای طبيعی در تفسير 
نقشه و شناخت قالب های زمينی از روی نقشه و انطباق آن با طبيعت 
از  ايران  از  نادر  بر نقشه های  اين زمان عالوه  پافشاری می کرد و در 
نقشه های معروف  هاشوری هشتاد هزارم فرانسه استفاده می کرد. اما 
پس از مدتی براثر سفرهای دور و دراز و  استفاده از غذاهای کنسروی 
مبتال به بيماری شديد شد که او را از درس و بحث های دانشگاهی 

برکنار نگاه داشت.
é لطف اهلل مفخم )1294 هجری شمسی(؛ استاد مفخم در ابتدا 
ليسانس خود را در رشتة باستان شناسی گرفت و بعد دورة ليسانس 
تاريخ و جغرافيا را گذراند و ليسانس دوم خود را نيز از اين دانشسراي  
عالي گرفت. بعد از مدتی برای ادامة تحصيل به فرانسه رفت و موفق 
رشته های  در  تحصيلی  گواهی  همچنين  شد.  دکترا  درجة  اخذ  به 
سوربن  دانشگاه  از  تدريس  روش  و  طبيعی  جغرافيای  کارتوگرافی، 
فرانسه را دريافت کرد. او پس از بازگشت به تدريس در دانشگاه تبريز 
پرداخت. سپس به مشهد رفت و در آنجا گروه جغرافيای دانشگاه مشهد 
را پايه گذاری کرد. ايشان در سال های ابتدايی به تنهايی تدريس تمام 
دروس جغرافيا را برعهده داشت و تما م  وقت خود را تدريس می کرد. 
بعد از بازنشستگی دوباره به تبريز برگشت و به عنوان مشاور سازمان 

جغرافيايی کشور مشغول به کار شد.
é محمد حسن گنجی )1296 هجری شمسی(؛ استاد گنجی در 
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سال 1331 برای ادامة تحصيل به آمريکا رفت و در آنجا در دانشگاه 
کالرک مشغول به تحصيل شد. ايشان پس از دو سال تحصيل در 
دانشگاه کالرک و تهية پايان نامه ای با عنوان آب وهوای ايران موفق به 
اخذ درجة دکترای جغرافيا شد. کسب عنوان پدر هواشناسی، نخستين 
بنيان گذار جغرافيا، طرح اولين اطلس اقليمی ايران، مرد سال هواشناسی 
جهان، کسب بيش از پنجاه جايزه و مدال ايرانی و بين المللی، معرفی 
ايشان به عنوان يکی از سيزده جغرافی دان برتر قرن بيستم و عضويت 
در انجمن جغرافی دانان انگلستان، از جمله مقام ها و فعاليت های علمی 

ايشان بود.
é عباس سحاب )1300هجری شمسی(؛ استاد عباس سحاب پس 
از گذراندن تحصيالت ابتدايی در مدرسة کماليه برای ادامة تحصيل و 
گذراندن دورة متوسطه به مدرسه های ابن سينا و علميه رفت. در همين 
مدارس بود که برای اولين بار استعداد و عالقة او به جغرافيا نمايان شد 
و مورد تشويق و توجه مهدی رهنما معلم دلسوز و دانشمند جغرافيا قرار 
گرفت. از عوامل شوق و اشتياق او تهية نقشة تهران در مدت کمتر از 6 
ماه روی کاغذ کالک بود. اين نقشه را ابتدا به زبان التين ترسيم کرد و 
پس از فروش نسخه های التين، آن را به زبان فارسی ترسيم کرد. وی 
از سال 1320 به بعد، پس از مطالعه و بررسی و سفر به سی هزار روستا 
در سراسر کشور مبادرت به تهيه و ترسيم نقشه های متعدد کرد. او پدر 
علم کارتوگرافی ايران و بانی مؤسسة جغرافيايی و کارتوگرافی سحاب، 

نخستين توليدکنندة کرة جغرافيايی به زبان فارسی بود.
عباس سعيدی رضوانی )1306 هجری شمسی(؛ در سال   é
سال  در  درآمد.  آموزش وپرورش  به خدمت  آموزگار  به عنوان   1326
1330 درجة ليسانس خود را در رشتة تاريخ و جغرافيا از دانشسرای 
عالی دانشگاه تهران دريافت کرد. برای ادامة تحصيل به آمريکا سفر 
دانشگاه  از  فوق ليسانس  اخذ درجة  به  موفق  و در سال 1336  کرد 
اخذ درجة دکترا  به  آمريکا شد. در سال 1350 موفق  ويسکانسين 
در جغرافيای انسانی از دانشگاه پاريس شد. پس از بازگشت، استاد 
قدس  آستان  در  متعددی  اجرايی  و سمت های  دانشگاه مشهد شد 
داشت و همچنين سرپرستی کتابخانة آستان قدس رضوی به عهده 
ايشان بود. نام دکتر عباس سعيدی رضوانی در تاريخ جغرافيای ايران 
به خاطر تحقيقات ارزنده اش باقی خواهد ماند. از مهم ترين تأليفات 
اين استاد بزرگوار می توان مجموعة 5 جلدی کتب تاريخ و جغرافيا 
برای دانش آموزان دبيرستان ها، جغرافيای ژاپن، سرخس ديروز تا امروز، 

بينش اسالمی و پديده های جغرافيايی را نام برد.
é جواد صفی نژاد )1308 هجری شمسی(؛ استاد صفی نژاد در 
سال 1332 در دانشکدة ادبيات دانشگاه تهران در رشتة تاريخ و جغرافيا 
پذيرفته شد و دوران تحصيل خود را در آنجا گذراند و از همان سال 
همکاری خود را با دکتر گنجی آغاز کرد. او به جغرافيای انسانی عالقة 
خاصی داشت و در عين حال او يک جغرافی دان نبود و در مردم شناسی 
نيز مطالعاتی داشت و حتی بعضی او را يک مردم شناس می شناسند. 
نخستين پژوهش او در سال 1337 با نام »سبزی کاری و سبزی کاران 
شهری« آغاز می شود. در واقع اولين کار چاپی او مونوگرافی ده طالب آباد 
بود که يک مؤسسه علمی دانشگاهی آن را چاپ کرد. او از طرفداران 
نظرية جبر جغرافيايی است و مخالف دست کاری جغرافيا توسط انسان 

و دخل و تصرف در آن نيست.
و  متولد شد  تبريز  در  )1308هجری شمسی(؛  فريد  يداهلل   é

تحصيالت ابتدايی تا دانشگاهی خود را با رتبة اول در اين شهر گذراند 
و موفق به اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه تبريز در رشتة تاريخ و 
جغرافيا و علوم تربيتی شد. او برای ادامة تحصيل به دانشگاه سوربن 
رفت و توانست درجة دکترای جغرافيای انسانی با گرايش شهری را 
کسب کند. استاد از سال 1342 همکاری خود را با دانشگاه تبريز آغاز 
کرد. 24 مقالة علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت معتبر بين المللی 
و نيز 13 جلد کتاب دارد. کتاب شناخت شناسی و مبانی جغرافيای 
انسانی استاد در سال 1380 به عنوان کتاب سال ايران انتخاب شد. از 

جمله کتاب های ديگر او می توان جغرافيا و شهرشناسی را نام برد.
é حسين شکويی )1312 هجری شمسی(؛ استاد شکويی پس از 
اخذ ديپلم، وارد رشتة تاريخ و جغرافيا در دانشگاه تبريز شد و پس از اخذ 
درجة ليسانس در تبريز و تهران به معلمی پرداخت. درجة کارشناسی 
ارشد جغرافيای انسانی را از دانشگاه تهران و با درجة ممتاز گرفت 
و به دانشگاه تبريز انتقال يافت و به کار پژوهشی پرداخت. از جمله 
کتاب های او می توان فلسفه جغرافيا، جغرافيای شهری، شهرک های 
جديد و مقدمه ای بر جغرافيای جهانگردی را نام برد. ايشان همچنين 
مقاالت زيادی در مجالت علمی کشور به چاپ رساند. او همچنين 
عضو هيئت علمی گروه جغرافيای دانشگاه تربيت مدرس بود و در اين 
زمان کتاب های ارزشمندی همچون جغرافيای اجتماعی شهرها )کتاب 
برگزيدة سال 1374(، ديدگاه های نو در جغرافيای شهر )کتاب برگزيدة 
سال 1367(، انديشه های نو در فلسفة جغرافيا )در دو جلد(، جغرافيای 

کاربردی و مکتب های جغرافيايی را تأليف کرد.
استاد  اولين  ايشان  )1313 هجری شمسی(؛  ميرحيدر  دره   é
ايرانی است که به اخذ مدرک دکترا در جغرافيای سياسی نائل آمده 
و نخستين کتاب سيستماتيک در مورد جغرافيای سياسی را نوشته 
است. او دکترای خود را از دانشگاه اينديانا در شهر بلومينگتون گرفته 
است. بعد از بازگشت به ايران در دانشگاه تهران مشغول به تدريس 
شد و درس اصول و مبانی جغرافيای سياسی را در برنامة درسی دورة 
ليسانس قرار دارد. او جغرافيای سياسی را براساس رويکرد کارکردگرايی 
در  می داد.  آموزش  هارتشون  ريچارد  آمريکايی،  مشهور  جغرافی دان 
سال 1347 اولين کتاب جغرافيای سياسی مدون و نظام يافته را با 
عنوان اصول و مبانی جغرافيای سياسی منتشر کرد. او را به عنوان اولين 
پديدآورندة رشتة جغرافيای سياسی در دانشگاه های ايران می شناسند.

é سيروس سهامی )1314 هجری شمسی(؛ تحصيالت ابتدايی 
را در نوشهر به پايان برد و در سال 1333 دورة متوسطه را به پايان 
رساند، سپس دانشجوی رشتة جغرافيا و تاريخ در دانشسرای تهران شد. 
پس از اتمام تحصيل در دبيرستان ها به تدريس پرداخت تا سرانجام 
در سال 1339 برای ادامة تحصيل به فرانسه رفت و مدرک دکترای 
جغرافيا را با درجه بسيار خوب از دانشگاه ِکلرمون ِفران اخذ کرد و پس 
از بازگشت به استادی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد و مدتی 
رياست دانشگاه فردوسی مشهد را برعهده داشت. از ايشان ترجمه های 

وزينی در رشتة جغرافيا به چاپ رسيده است..
é مصطفی مؤمنی )1319 هجری شمسی(؛ استاد مؤمنی درجة 
دکترای خود را از دانشگاه ماربورگ آلمان )1355( گرفت. وی پس از 
بازگشت به عضويت هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی درآمد و در اين 
دانشگاه مشغول به تدريس شد. آثار علمی و پژوهشی ايشان عبارت اند 
از: رساله در مورد مالير و پيرامون )حوزة نفوذ(، تکوين و توسعة ساختار 
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و کارکردهای شهرهای کوچک در ايران،  بيش از ده ها عنوان مقاله 
راجع به جغرافيای شهری و فرهنگی و جهان بينی و ترجمه های مربوط 
به شهرهای اسالمیـ  ايرانی. کتاب پايگاه جغرافيای شهری در ايران از 

تأليفات وی در سال 1379 به عنوان کتاب سال انتخاب شد.
é محمد حسين پاپلی يزدی )1319 هجری شمسی(؛ استاد 
پاپلی يزدی فعاليت علمی خود را از سال 1350 در دانشگاه فردوسی 
مشهد آغاز و بعدها در دانشگاه تربيت مدرس تهران تدريس کرد. ايشان 
اولين ايرانی دارندة جايزه انجمن جغرافيايی فرانسه است و کتاب های 
بسيار زيادی در جغرافيا تأليف کرده است. همچنين ايشان در سال 
1981 به عنوان عضو مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه درآمد و در 
سال 1990 به عنوان استاد مدعو به تدريس در دانشگاه سوربن پاريس 

پرداخت.
é محمدرضا حافظ نيا )1334 هجری شمسی(؛ استاد حافظ نيا 
در سال 1352 تحصيالت عالی خود را در دانشسرای عالی به پايان 
رساند و در سال 1369 از رسالة دکترای خود با عنوان »خليج فارس و 
نقش استراتژيک تنگة هرمز« دفاع کرد. ايشان از اولين دانش آموختگان 
دانشگاه تربيت مدرس در رشتة جغرافيای سياسی و يکی از پيشکسوتان 
و انديشمندان رشتة ژئوپليتيک در ايران به حساب می آيند و نظريات 
و آثار وزينی در اين زمينه دارند؛ همچنين چندين بار به عنوان استاد 

نمونة کشور انتخاب شده اند.
é احمد پوراحمد )1337 هجری شمسی(؛ ايشان فارغ التحصيل 
دکترای رشتة جغرافيای انسانی از دانشگاه تربيت مدرس است. وی 
استاد دانشگاه تهران است و کتاب قلمرو فلسفة جغرافيا تأليف ايشان 
در دورة بيست وپنجم کتاب سال جمهوری اسالمی ايران از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان کتاب سال برگزيده شد. از اين رو 
ايشان يکی از پرکارترين اساتيد حال حاضر جغرافيا در توليدات علمی 

از جمله مقاله و کتاب است.

 4. نتيجه گيری
جغرافيا از گذشته تاکنون دورة بسيار طوالنی را گذرانده و لذا در 
طول تاريخ خود فراز و نشيب های بسياری داشته است، اما در دورة 
قرون وسطی، رشد علم از مغرب زمين به مشرق زمين انتقال يافت و در 
آن دوران، جهان اسالم از پيشرفت بسيار بااليی در توليد و گسترش 
علم به ويژه علم جغرافيا برخوردار شد. همان طور که می دانيم جهت 
پويايی و گسترش علم در هر دوره ای انديشمندان و بزرگان بسياري 
و  شناخته  سرآمد  به عنوان  خود  دورة  در  بتوانند  تا  می کنند  تالش 
مطرح شوند به گونه ای که آن عصر را با نام آن انديشمند می شناسند. 
از اين رو علم جغرافيا هم در تاريخ خود همان طور که در توضيحات 
متن مقاله آورده شد، دارای انديشمندان برجسته ای بوده که هر يک 
از آن ها توانستند در قسمت هايی از علم جغرافيا فعاليت و پژوهش 
کنند و آن را به عنوان يک علم پويا گسترش دهند. براين اساس، علم 
حاضر جغرافيا به صورت يک رشتة دانشگاهی در دانشگاه ها و مدارس، 
نتيجة تالش های اين انديشمندان در دوره های زمانی گذشته است که 
نتيجة آن به شکل گيری جغرافيای جديد انجاميده است. براين اساس 
در عصر حاضر جغرافيا به عنوان يک علم سرآمد در دانشگاه ها تدريس 
می شود و گرايش های بسياری از آن شکل  گرفته است و دانشجويان 
زيادی در آن رشته به تحصيل می پردازند. در نهايت، ضروری  است که 

دانشجويان، دانش آموزان و ساير عالقه مندان به اين علم از تاريخچة آن 
به خوبی آگاهی داشته باشند، زيرا اطالع از تاريخچة  يک علم وتاريخ 
پرفراز و نشيب آن نشان از قابليت های آن علم دارد که توانسته است 
در زمان های مختلف نسبت به نيازهای مردمان آن روزگار خود پاسخ گو 
باشد و پيشرفت کند. با وجود اين می توان گفت که، قسمتی از فلسفة 
علم جغرافيا را تاريخچة علمی آن تشکيل می دهد، لذا هدف از اين 
نوشتار آن بود تا بتوانيم زمينه  عالقه مندی دانش آموزان و دانشجويان 
را در راه گسترش و پيشرفت اين علم در دهة حاضر فراهم آوريم و 
همان طور که در تاريخچة جغرافی دانان عصر جديد ايران آورده شد، آن 
انديشمندان نيز از همان دوران دانش آموزی خود نسبت به علم جغرافيا 
شناخت و عالقه پيدا کرده بودند و در ادامة زندگانی علمی خود، در اين 

راه ثابت قدم ماندند.
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 دكتر رسول شريفی نجف آبادی
استاديار گروه علوم انسانی، دانشگاه فرهنگيان، اصفهان

مقايسه  تطبيقی برنامه های درسی 
تربيت معلم   قديم

 با دانشگاه فرهنگيان
 چکيده

در ســال 1390 با تجميع مراکز تربيت معلم، دانشگاه فرهنگيان 
تشکيل شــد. در پی آن، برای به روزسازی ســاختار و برنامه ها 
تغييرات گسترده ای آغاز شد. از جمله، برنامة درسی کلية رشته های 
تربيت معلم در »طرح کالن معماری برنامه های درســی دانشگاه 
فرهنگيان« مورد بازنگری قرار گرفت. در اين پژوهش با به کارگيری 
روش تحقيق تطبيقی جرج بردی به مقايســة برنامة درسی جديد 
دورة کارشناســی آموزش جغرافيای دانشگاه فرهنگيان با برنامة 
درسی دورة تربيت دبير جغرافيای مراکز تربيت معلم سابق پرداخته 
شده است تا نقاط قوت و ضعف آن شناسايی شود. نتايج به دست 
آمده نشان می دهد که در دانشگاه فرهنگيان با منسوخ شدن برنامة  
درسی دبيری جغرافيا و جايگزينی برنامة جديد آموزش جغرافيا 
تعداد کل واحدها و همچنين دروس مرتبط با مهارت های معلمی 
افزايش يافته و با ارائة دروس ميان رشــته ای موضوعیـ  تربيتی،  
طرحی نو و خالقانه  ارائه شده است که می تواند به تربيت معلمان 
حرفه ای تر بينجامد اما در عين حــال، تعداد دروس پايه و اصلی 
تخصصی رشــتة جغرافيا کاهش يافته است. بنابراين در مجموع 
می توان گفت که برنامة جديد آموزش جغرافيا از لحاظ جهت گيری 
شــغلی، حرفه ای تر و از لحاظ محتوا به روزتر، اما از جهت تخصص 
جغرافيايی فشرده تر و خالصه تر از برنامة قبل شده است. پيشنهاد 
می شــود که جهت  پيشگيری از چالش های پيش  رو، متوليان اين 
دانشگاه با تقويت زيرساخت ها و امکانات تخصصی جغرافيا، مانع 
آن شوند که فشرده سازی دروس تخصصی جغرافيا به ضعف علمی 
دانشجويان اين دانشگاه در مقايسه با دانشجويان ساير دانشگاه ها 
بينجامد و شانس آن ها را برای رقابت های علمی و ادامة تحصيل در 

مقاطع باالتر کاهش دهد.

کليدواژه ها: مقايسة تطبيقی، تربيت معلم، دانشگاه فرهنگيان، 
آمــوزش جغرافيا، برنامة درســی، دروس تربيتــی ـ موضوعی، 

چالش های پيش رو

برنامه ريزي درسي جغرافيا
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 مقدمه
مردم از زمان های قديم برای جهت يابی و مسيريابی و ساير امور 
بنابراين  بوده اند.  جغرافيا  دانش  فراگيری  نيازمند  زندگی،  روزمرة 
می توان گفت که آموزش های غيررسمی جغرافيا تاريخچه ای کهن 
مدارس  تأسيس  با  و  قاجار  دورة  اواخر  در  رسمی  به طور  اما  دارد. 
دولتی، جغرافيا به عنوان يکی از دروس اصلی وارد برنامة مدارس شد. 
به موازات آن و با تأسيس دارالمعلمين مرکزی در سال 1297 ش در 
ابتدا تربيت معلم تاريخ و جغرافيا به طور مشترک و بعدها به طور مجزا 
تربيت  برنامه های  از منسجم ترين  يکی  قرار گرفت.  کار  در دستور 
دبير جغرافيا در سال 1373 به تصويب رسيد که تا سال 1395 به 
مدت 22 سال اجرای آن در دانشگاه های تربيت معلم تداوم داشت. 
تحوالت  و  آن  اجرای  به طوالنی شدن  توجه  با  برنامه  اين  کارايی 
مختلف  شاخه های  و  تربيتی  ديدگاه های  زمينة  در  گرفته  صورت 
علم جغرافيا با چالش های جدی مواجه بود، اما با اين حال، به دليل 
افتی که در جذب دانشجو در دانشگاه های تربيت معلم رخ داده بود، 
گروه های آموزشی رغبتی به پيگيری و ايجاد تغيير در اين برنامة 

درسی نشان نمی دادند.

مراکز  نوسازی  و  بقا  به  نياز  احساس  با  رکود،  دورة  يک  از  پس 
تربيت معلم، اين مراکز در سال 1390 تحت  عنوان دانشگاه فرهنگيان 
باز تعريف شدند و روند نوسازی برنامه ها آغاز شد. با اجرای »طرح 
برنامه های  فرهنگيان«،  دانشگاه  درسی  برنامه های  معماری  کالن 
درسی رشتة آموزش ابتدايی در سال 1394 و ساير رشته ها در سال 
1395 به تصويب شورای عالی برنامه ريزی وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوری رسيدند و به مرحلة اجرا درآمدند. 

 طرح مسئله
ميان  بحث  مورد  مباحث  از  يکی  همواره  تربيت معلم  موضوع 
با  پژوهشی  و همکاران )1395( در  زارع  است.  بوده  صاحب نظران 

عنوان »متولی تربيت معلم، آموزش عالی يا آموزش وپرورش« به اين 
نتيجه رسيده اند که کم توجهی به تمرين های عملی، فقدان مدارس 
وابسته به آموزش عالی برای کارورزی و ارزشيابی نامناسب عملکرد 
دانشجويان در طول دورة کارورزی از مهم ترين نقاط ضعف آموزش 
اعضای  پايين تر  توانمندی علمی  به شمار می آيند. همچنين  عالی 
آزادی  و  اندک  انعطاف پذيری  فرهنگيان،  دانشگاه  علمی  هيئت 
در  مهارت های ضعيف  تغيير،  و  تحول  برای  انديشه  محدود  بسيار 
پژوهش و تمرکزگرايی شديد آموزش وپرورش نيز از ضعف های مهم 
آموزش وپرورش و به ويژه دانشگاه فرهنگيان است. موافقان ساختار 
جديد تربيت معلم، نقاط ضعفی از قبيل ضعف  در پژوهش و تحليل 
ارائة راهکارهايی  و  تربيتی، ضعف در نظريه پردازی و عمل  مسائل 
برای  مناسب  محتوای  تدوين  در  و ضعف  تربيت معلم  بهبود  برای 

برنامه های درسی تربيت معلم را به دو نهاد نسبت می دهند. 
در  را  عالی  آموزش   )2009( جفرسون  و   )2011( کرنليزن 
کالدر  و   )2010( کينگ  و  قوی تر  معلمان  به  نظری  آموزش های 
)2009( مراکز تربيت معلم را در آموزش  روش های تدريس موفق تر 
می دانند. توروس از کارشناسان يونيسف، اصالح کيفيت آموزش را 
که  دارد  اعتقاد  و  می داند  معلمان  حرفه ای  گرو صالحيت های  در 
تغيير در نظام تعليم وتربيت معلمان آينده ضروری است. وی يادگيری 
پيوستار  يک  منزلة  به  را  و ضمن خدمت  خدمت  از  پيش  معلمان 
نظام مند تلقی می کند و نوسازی برنامه های درسی تربيت معلم از نظر 
هدف، محتوا، رويکردها، روش ها، منابع و وسائل را پيشنهاد می دهد 

)ماليی نژاد و ذکاوتی، 1387(.
و  حساس ترين  جمله  از  می توان  را  تربيت معلم  درسی  برنامة 
عدم  يا  موفقيت  زيرا  دانست،  تعليم وتربيت  مؤلفه های  مهم ترين 
موفقيت در ايجاد تحول در نظام های آموزشی منوط به قابليت ها و 
توانمندی های حرفه ای معلمانی است که مجريان اصلی برنامه های 
 .)1393 حکيم زاده،  و  هستند)امراله  واقعی  محيط  در  آموزشی 
به  زيادی  بستگی  معلمان  نگرش  و  توانش  دانش،  ديگر،  به عبارت 
قابليت هايی دارد که در مراکز تربيت معلم در قالب برنامه های درسی 

به آن نائل شده اند.
درسی  برنامة  که  است  رسيده  نتيجه  اين  به   )1377( عابدی 
تربيت معلم عمدتًا براساس ديدگاه های سنتی و موضوع محور شکل 
گرفته و مجموعة توانايی های بنيادی و الزم در عصر انفجار اطالعات 
کاوشگری،  علمی،  تفکر  ايجاد  يعنی  شود،  داده  آموزش  بايد  که 

خالقيت، استدالل و ترديد منطقی، از نظر دور مانده است.
شعبانی)1381( معتقد است که 75 درصد آموزش های تربيت معلم 
به اطالعات عمومی و نظری مربوط است و تنها 25 درصد به چگونه 
ياد دادن اختصاص يافته و زمان کمتری برای آموزش مهارت  ها و 

توانايی های حرفه ای در نظر گرفته شده است.
پژوهش،  اين  از  تربيت معلم، هدف  درسی  برنامة  اهميت  به  نظر 
آموزش  جديدالتأسيس  رشتة  درسی  برنامه های  تطبيقی  بررسی 
جغرافيای دانشگاه فرهنگيان با برنامه های درسی دورة تربيت دبير 
جغرافيای مراکز تربيت معلم سابق است. از آنجا که دانشگاه فرهنگيان 
امتداد همان مراکز تربيت معلم سابق است، رشتة کارشناسی آموزش 
می گيرد  قرار  جغرافيا  دبيری  تربيت  رشتة  امتداد  در  نيز  جغرافيا 
که  باشد  تغييراتی  نشان دهندة  می تواند  برنامه  دو  اين  مقايسة  و 

در اواخر دورة قاجار و با تأسيس مدارس دولتی، 
جغرافيا به عنوان يکی از دروس اصلی وارد 
برنامة مدارس شد. به موازات آن و با تأسيس 
دارالمعلمين مرکزی در سال 1297 ش در ابتدا 
تربيت معلم تاريخ و جغرافيا به طور مشترک و 
بعدها به طور مجزا در دستور کار قرار گرفت. 
يکی از منسجم ترين برنامه های تربيت دبير 
جغرافيا در سال 1373 به تصويب رسيد که 
تا سال 1395 به مدت 22 سال اجرای آن در 
دانشگاه های تربيت معلم تداوم داشت
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و  تربيتی  محتوای  حيث  از  جغرافيا  تربيت معلم  درسی  برنامة  در 
تخصصی در طول زمان رخ داده است.

 روش تحقيق
از  استفاده  با  که  می رود  به شمار  تطبيقی  نوع  از  پژوهش  اين 
تطبيقی  روش  برای  وی  است.  گرفته  انجام  برودی2  جرج  روش 
چهار مرحلة توصيف، تفسير، همجواری و مقايسه را پيشنهاد کرده 
مربوط  اطالعات  ابتدا  نيز،  پژوهش  اين  در  )آقازاده، 1389(.  است 
به کليات، عناوين دروس و محتوای سرفصل های رشته های مورد 
مرحلة  در  و  شده  توصيف  و  يادداشت برداری  گردآوری،  مقايسه 
بعد، اين اطالعات مورد تفسير قرار گرفته اند. در مرحلة همجواری 
نهايت،  در  و  شده  پرداخته  اطالعات  سامان دهی  و  طبقه بندی  به 
اطالعات دسته بندی شده براساس سؤاالت تحقيق مورد تحليل قرار 
گرفته و تشابهات و تفاوت های ميان برنامه های درسی ذکر شده و 

همچنين جنبه های نوآوری آن ها مقايسه شده است.

 بحث 
تصويب  مورد  بايد  يافتن  رسميت  برای  رشته  هر  درسی  برنامة 
قرار  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  برنامه ريزی  عالی  شورای 
که  است  اين  معمول  روال  رشته،  هر  درسی  برنامه های  در  گيرد. 
رشتة مورد نظر تعريف می شود و اهداف کلی، شايستگی های مورد 
دوره،   طول  داوطلبان،  ورود  شرايط  درسی،  برنامة  منطق  انتظار، 
عناوين درسی مربوط و تعداد واحدهای نظری، عملی يا کارگاهی 
اختصاص يافته به آن، سرفصل دروس، راهبردهای تدريس، منابع و 
شيوه های ارزشيابی دروس به تفکيک مورد بررسی قرار می گيرند. در 
ادامة اين بحث براساس برنامة درسی مصوب هر رشته، ويژگی های 

کلی آن رشته بيان می شود.

الف. معرفی برنامة درسی دورة کارشناسی پيوستة آموزش 
جغرافيا در دانشگاه فرهنگيان 

تاريخ  در  و  است  فرهنگيان  دانشگاه  ويژة  درسی  برنامة  اين 
1395/3/8 شورای عالی برنامه ريزی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

آن را تصويب کرده است.

 ضرورت و هدف
دانشگاه فرهنگيان به عنوان نهادی که رسالت سنگين تربيت معلمانی 
شايسته و حرفه ای را برعهده دارد، در نظام آموزشی خود، شأن و 
برای آموزش  به درستی در نظر داشته و  را  جايگاه رشتة جغرافيا 
است.  داده  سامان  مطلوبی  برنامة  جغرافيا  تخصصی  رشتة  در  آن 
بازنگری اساسی در سرفصل های دروس جغرافيا، طراحی مالک ها و 
سطوح، ابتکار در ارزيابی، به روز کردن منابع هر واحد درسی، توجه 
به نيازهای جامعة امروز، توجه به کارکردهای ويژة درس جغرافيا در 
تربيت و شايسته محوری از جمله ويژگی های اين برنامه است )شايان 

و همکاران، 1395(.
ساختن  آشنا  جغرافيا،  آموزش  کارشناسی  دورة  از  هدف 
و  جغرافيايی  مهارت های  تئوری ها،  مفاهيم،  با  دانشجو معلمان 

و  جغرافيايی  موضوعات  بررسی  تحقيق،  روش های  با  همچنين 
مناطق عمدة جغرافيايی ايران و جهان است. دانشجو معلمان در اين 
رشتة تحصيلی با دانش، مهارت و تفکر جغرافيايی آشنا می شوند و 
نگرش آن ها نسبت به موقعيت محيطی که در آن به سر می برند، 

بهبود می يابد )شايان و همکاران،  1395(.

 ساختار
تعداد کل واحدهای درسی 150 واحد است که آن ها را می توان 
در سه دستة کلی، 27 واحد عمومی، 86 واحد تخصصی و 37 واحد 

تربيتی و تربيت اسالمی تقسيم کرد.
27 واحد عمومی شامل 24 واحد دروس مشترکی که وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری برای همة رشته ها تعريف کرده و 3 واحد عمومی 
که دانشگاه فرهنگيان برای رشته های زيرمجموعة خود تعريف کرده 
واحد  به دو گروه 59  نيز خود  واحد تخصصی  است، می شود. 86 
موضوعی و 27 واحد دروس موضوعی ـ تربيتی تقسيم می شود. 37 
موجود  رشته های  تمامی  برای  هم  اسالمی  تربيت  و  تربيتی  واحد 
در دانشگاه فرهنگيان الزامی است و شامل دو گروه، 18واحد علوم 

تربيتی و 19 واحد دروس تعليم وتربيت اسالمی می شود.

 ب. معرفی برنامة درسی دورة کارشناسی تربيت دبير 
جغرافيای سابق

وزارت  برنامه ريزی  شورای   293 مصوبة  طبق  درسی  برنامة  اين 
فرهنگ و آموزش عالی در تاريخ 1373/11/23 برای اجرا ابالغ شده 
و به مدت 22 سال مبنای آموزش دبيران جغرافيا در دانشگاه های 
برنامة جديد  تصويب  با  تاريخ 1395/3/8  در  که  بوده  تربيت معلم 

آموزش جغرافيای دانشگاه فرهنگيان، عماًل منسوخ شده است.

توروس از کارشناسان يونيسف، اصالح 
کيفيت آموزش را در گرو صالحيت های 

حرفه ای معلمان می داند و اعتقاد دارد که 
تغيير در نظام تعليم وتربيت معلمان آينده 
ضروری است. وی يادگيری معلمان پيش 
از خدمت و ضمن خدمت را به منزلة يک 
پيوستار نظام مند تلقی می کند و نوسازی 

برنامه های درسی تربيت معلم از نظر هدف، 
محتوا، رويکردها، روش ها، منابع و وسايل را 

پيشنهاد می دهد
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 ضرورت و هدف
جغرافيا يکی از دروس مهم است که با تکيه بر جنبه های علمی ـ 
کاربردی و اهميتی که امروزه اين علم در شناخت محيط زندگی 
دارد، راهگشای بسياری از آالم و مشکالت جامعه است. هدف اصلی 
کارشناسی  سطح  در  تربيت معلم  جغرافيا،  دبير  تربيت  برنامة  از 
بدين  است.  دبيرستان  مقطع  در  جغرافيا  آموزش  برای  )ليسانس( 
با تلفيقی از  منظور برای رشتة جغرافيا برنامة تربيت دبير ويژه ای 
تنظيم  انسانی  و  و تخصصی جغرافيای طبيعی  اصلی  پايه،  دروس 
شده است تا دانشجويان را در فراگيری مبانی علمی الزم و نيز در 

امر آموزش جغرافيا توانا سازد.

 ساختار
اين برنامة 135 واحدی در سه بخش 22 واحد دروس عمومی، 
91 واحد دروس پايه، اصلی و تخصصی جغرافيا و 24 واحد دروس 

تربيتی ابالغ شده است.

 يافته ها
برنامه های  به  نسبت  جغرافيا  آموزش  درسی  برنامة  اول:  سوال 
تربيت دبير سابق چه تفاوت ها و شباهت های کلی از حيث ضرورت، 

هدف و ساختار دارد؟

 ضرورت و هدف
در هر دو برنامة درسی بر اهميت جغرافيا در 
زندگی روزمرة مردم و لزوم وجود اين رشته در 
برای گسترش  پرورش دانشجويان  و  دانشگاه ها 
سواد جغرافيايی در بين مردم و حل مشکالت 
دانشگاه  در  همچنين  است.  تأکيد شده  جامعه 

کارشناسی جغرافيا،   از دورة  تربيت معلم، هدف  مراکز  و  فرهنگيان 
مهارت های  تئوری ها،  مفاهيم،  با  دانشجومعلمان  ساختن  آشنا 
با روش های تدريس و مبانی علوم  جغرافيايی و همچنين آشنايی 
تربيتی جهت تأمين معلم برای دبيرستان ها بيان شده است. دانشگاه 
را در نظر  نظام آموزشی خود جايگاه رشتة جغرافيا  فرهنگيان در 
داشته و همگام با تحولی که در ساير دانشگاه های کشور در زمينة 
ضرورت  سال،   22 از  پس  داده،  رخ  جغرافيا  درسی  برنامة  تغيير 
را مدنظر  قبلی  و سرفصل های  عناوين دروس  در  اساسی  بازنگری 

قرار داده و آن را به روزرسانی کرده است. 

 ساختار
در مجموع واحدها، دانشگاه فرهنگيان 13 واحد از برنامة تربيت 
دبيری قبلی و 14 واحد از برنامة شش گرايش کارشناسی جغرافيا 
بگيريم،  نظر  در  ترم   8 را  کارشناسی  دورة  طول  اگر  دارد.  بيشتر 
هر  در  بايد  جغرافيا  آموزش  رشتة  دانشجوی  هر  ميانگين  به طور 
ترم 18/77 واحد بگذراند، در حالی که در برنامه های تربيت دبير 
جغرافيای سابق اين ميانگين به 17/25 می رسد. پس برنامة آموزش 

جغرافيا در دانشگاه فرهنگيان اندکی سنگين تر است.

 الف. دروس عمومی
به  فناوری  دروس عمومی طبق مصوبة وزارت علوم، تحقيقات و 
تعداد 22 واحد )زبان فارسی، زبان انگليسی و تربيت بدنی 1و 2 و 
اسالمی،  انقالب  اسالمی،  اخالق  اسالم،  نظری  مبانی  گروه  دروس 
تاريخ و تمدن اسالمی و آشنايی با منابع اسالمی و دانش خانواده 
و جمعيت( برای همة رشته ها و گرايش های دانشگاه الزامی است. 
بنابراين، طبيعی است که اين دروس در هر دو برنامة مورد مقايسه 
عينًا وجود داشته باشند و حدود 16 درصد کل واحدها را به خود 
اختصاص دهند. بديهی است که متناسب با شرايط زمان در عناوين 
و سرفصل های اين دروس تغييراتی رخ داده است. برای مثال، درس 
و  دانش خانواده  به درس  را  تنظيم خانواده جای خود  و  جمعيت 

جمعيت داده و محتوای آن تغيير يافته است.
استثنايی که در اين ميان وجود دارد، 3 درس يا 5 واحد عمومی 
است که ويژة دانشگاه فرهنگيان و برای تمام رشته های زيرمجموعة 
آن تعريف شده است )سالمت، بهداشت و صيانت از محيط زيست و 
نگارش خالق و نگارش علمی(. بنابراين، آن ها نيز به برنامة کارشناسی 
آموزش جغرافيا اضافه شده اند. استدالل دانشگاه فرهنگيان اين بوده 
است که، اگر نظام تربيت معلم بخواهد معلمانی روانة مدرسه کند 
که سالم و تندرست باشند و در آينده در راستای ارتقای سالمت 
دانش آموزان گام بردارند، بايد سواد سالمت آن ها را افزايش بدهد. 
و  عمومی  فارسی  زبان  همراه  به  خالق  نگارش  درس  همچنين، 

کل 
واحدها

واحدهای 
تربيتی

واحدهای 
تعليم وتربيت اسالمی

واحدهای 
اختياری

واحدهای 
تخصصی

واحدهای پايه 
و اصلی

واحدهای 
عمومی

تاريخ/ تصويب نام رشته

150 18 19 ـ 27 )موضوعیـ  
تربيتی(

59 )موضوعی( 27 1395/02/20 آموزش 
جغرافيا

137 24 ـ 8 واحد 
تخصصی

ـ 83 )24 پايه + 
59 اصلی(

22 1373/11/23 تربيت دبير 
جغرافيا

عابدی )1377( به اين نتيجه رسيده 
است که برنامة درسی تربيت معلم 
عمدتًا براساس ديدگاه های سنتی و 
موضوع محور شکل گرفته و مجموعة 
توانايی های بنيادی و الزم در عصر انفجار 
اطالعات که بايد آموزش داده شود، يعنی 
ايجاد تفکر علمی، کاوشگری، خالقيت، 
استدالل و ترديد منطقی، از نظر دور 
مانده است
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درس نگارش علمی نيز در جهت افزايش توانايی دانشجو معلمان در 
تسلط به ظرايف و قوانين نگارش روان مقاالت ارائه شده است که از 

مزيت های اين برنامه  است.

 ب. دروس پايه ـ اصلی
 80 حدود  با  اصلی  و  پايه  دروس  سابق،  دبير  تربيت  برنامة  در 
واحد از مجموع 136 واحد، 60 درصد کل محتوای دوره را به خود 
اختصاص داده بودند، اما در رشتة جديد آموزش جغرافيا دروس پايه 
و اصلی با 59 واحد از 150 واحد،  تنها 40 درصد از کل محتوای اين 
دوره را تشکيل می دهند. بنابراين می توان گفت که از نظر ماهيت 
ذاتی جغرافيايی که در ارائة واحدهای مشترک پايه و اصلی موضوعی 
بروز می رسد، رشتة جديد آموزش جغرافيا، 24  و  به منصة ظهور 
واحد )29 درصد( از برنامة تربيت دبير سابق فاصله گرفته و ماهيت 

جغرافيايی آن کاهش يافته است.

 ج. دروس تخصصی
عالوه بر واحدهای پايه و اصلی که تنه و شالودة جغرافيا را تشکيل 
ارائه می شوند که تشکيل دهندة  نيز  واحدهای تخصصی  می دهند، 
شاخه ها و گرايش های مختلف اين علم اند. اين دروس با وجود اينکه 
در گرايش های مختلف جغرافيا ارائه می شوند، اما ارتباط ذاتی آن ها 

با دروس پايه و اصلی حفظ شده است.
برنامة درسی آموزش جغرافيای دانشگاه فرهنگيان 27 واحد  در 
اين دروس  تعريف شده اند.  تربيتی  ـ  تحت عنوان دروس تخصصی 
از يک سو ماهيت علوم تربيتی دارند و تأمين کنندة نيازهای حرفة 
تخصصی  ماهيت  ديگر  سوی  از  و  درس اند  کالس های  در  معلمی 
فلسفة  )دروس  دارند  اختصاص  جغرافيا  درس  معلمان  به  و  دارند 
معلمی در آموزش جغرافيا، برنامه ريزی درسی در جغرافيا، طراحی 
آموزشی در جغرافيا، پژوهش و توسعة حرفه ای و فناوری اطالعات 
اين گروه  دبير جغرافيای سابق،  تربيت  برنامة  در  اما  در جغرافيا(. 
از دروس تخصصی ـ تربيتی با اين شکل، ساختار و ماهيت وجود 
ممتاز  ويژگی های  و  نوآوری ها  از  جديد  روية  اين  که  نداشته اند، 

دانشگاه فرهنگيان به حساب می آيد.

 د. دروس انتخابی
يک  که  است  شده  پيش بينی  سابق  جغرافيای  دبيری  رشتة  در 
از  يکی  در  را  خود  تخصصی  دروس  از  واحد   6 می تواند  دانشجو 
گرايش های ديگر بگذراند. اما در دانشگاه فرهنگيان، دو درس انتخابی 
مازاد بر 150 واحد در نظر گرفته شده که ماهيت جغرافيايی ندارند.

 هـ( دروس تربيتی و تربيت اسالمی
در رشتة دبيری جغرافيای سابق هم دروس عمومی و هم دروس 
پايه و اصلی تعريف شده بودند، اما جای دروس تخصصی خالی بود 
و به جای آن ها، دروس تربيتی تعريف شده بودند. دروس تربيتی 
در مراکز تربيت معلم سابق شامل 24 واحد تربيتی می شد که در 
واقع وجه تمايز رشتة دبيری جغرافيا از ساير گرايش های جغرافيا 

به حساب می آمد.
در دانشگاه فرهنگيان، اين طيف گسترده تر بوده و عالوه بر دروس 
عمومی، پايه، اصلی و تخصصی 37 واحد در دو گروه دروس علوم 
اين  واحد  تعريف شده اند. 18  نيز  اسالمی  تعليم وتربيت  و  تربيتی 
تربيتی،  جامعه شناسی  تربيتی،  )روان شناسی  تربيتی  علوم  دروس 
اصول  تدريس،  روش های  و  اصول  آموزش،  و  يادگيری  نظريه های 
کاربرد  يادگيری،  از  ارزشيابی  مشاوره،  و  راهنمايی  روش های  و 
آموزشگاهی،  مديريت  تربيت،  در  زبان  کاربرد  آموزش،  در  هنر 
آموزش وپرورش تطبيقی( و 19 واحد دروس تعليم وتربيت اسالمی 
فلسفة  اسالم،  تربيتی  نظام  بيت)ع(،  اهل  و  پيامبر  تربيتی  )سيرة 
و  اسناد  ج.ا.ا،  در  عمومی  و  رسمی  تربيتی  فلسفة  ج.ا.ا،  در  تربيت 
و  انديشه  تاريخ  معلم،  اخالق حرفه ای  آموزش وپرورش،  در  قوانين 
ديدگاه  از  معلم  اجتماعی  نقش  و  ايران  و  اسالم  در  تربيتی  عمل 

اسالم( است. 
تعليم وتربيت  و  تربيتی  دروس  در  گسترده  واحد  افزايش  اين 
برنامة  واحدهای  تعداد  افزايش  اصلی  عامل  واقع  در  که  اسالمی 
درسی در اين دانشگاه در مقايسه با ساير دانشگاه هاست، با هدف 
پاية معلمی در همة رشته های زيرمجموعة  توانمندی های  افزايش 
دانشگاه فرهنگيان رخ داده است. در اين رابطه دو ديدگاه متفاوت 
وجود دارد: گروهی از اساتيد و دانشجويان اين افزايش حجم دروس 
در  معلمی  مهارت های  افزايش  و  آموزش  شدن  غنی تر  موجب  را 
دانشجويان می دانند و در مقابل، گروهی ديگر اين افزايش حجم را با 
توجه به اينکه اين دروس عمدتًا نظری بوده و عناوين نسبتًا مشابهی 
دارند، موجب احساس تکرار و دلزدگی دانشجويان می دانند که در 

اين مورد نياز به پژوهش های کامل تر است.

 سؤال دوم: برنامة درسی آموزش جغرافيا با برنامه های 
تربيت دبير سابق چه شباهت ها و تفاوت هايی دارد؟

برنامة درسی آموزش جغرافيا که در واقع جهت رفع نقايص برنامة 

دروسی مانند رياضيات پايه برای جغرافيا و 
جغرافيای اقتصادی از برنامة جديد حذف و به 
جای آن دروس مبانی جغرافيا، ژئوتوريسم با 
تأکيد بر ايران، جغرافيای خاک ها با تأکيد بر 
ايران و جغرافيای توسعه اضافه  شده است. 

هر چند علت حذف درس جغرافيای اقتصادی 
با توجه به اهميت آن ابهام برانگيز است، اما 

حذف درس رياضيات پايه و اضافه شدن 
دروس جديد را می توان در جهت پررنگ تر 

کردن ماهيت تخصصی اين رشته دانست
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تربيت دبير جغرافيای قبلی تصويب و اجرا شده است دارای مزايايی 
به شرح زير است:

در بخش دروس عمومی،  3 واحد سالمت و بهداشت و صيانت از 
محيط زيست و نگارش خالق و نگارش علمی اضافه شده است که 
اين دروس به دليل کاربرد آن ها در توانايی نوشتاری معلمان جهت 

افزايش توانمندی های معلمی مفيدند.
در بخش دروس پايه و اصلی جغرافيا، تعداد واحدها از 83 واحد 
به 59 واحد رسيده که 24 واحد کاهش را نشان می دهد. مقايسة 
ادغام  در  سعی  طراحان  که  می دهد  نشان  برنامه   دو  اين  دروس 
واحدها بدون کاهش عناوين دروس داشته اند. برای مثال در برنامة 
درسی قبلی تربيت دبير جغرافيا در مبحث تخصصی ژئومورفولوژی 
7 واحد با 4 عنوان درسی مبانی ژئومورفولوژی 1 و 2، ژئومورفولوژی 
عملی ـ آزمايشگاهی و ژئومورفولوژی ايران وجود داشته که در اين 
برنامة جديد به 2 واحد ژئومورفولوژی با تأکيد بر ايران کاهش يافته 
جغرافيای  هيدرولوژی،  اقليم شناسی،  مانند  دروس  ساير  در  است. 
جمعيت، جغرافيای شهری، جغرافيای روستايی، سنجش از دور و 

متون تخصصی نيز اين موضوع تکرار شده است. اما با توجه به نگرش 
ناحيه ای که در برنامة جديد وجود داشته، همچنان جايگاه سه درس 
و  نيمه خشک، کوهستانی و کوهپايه ای  و  جغرافيای مناطق خشک 
سواحل ايران حفظ شده است. دروس کامپيوتر در جغرافيا، جغرافيای 
مبانی  با دروس  و  به روز شده  نيز  و مآخذ  منابع  و شناخت  زيستی 
و  امروز  جهان  زيست محيطی  مسائل  جغرافيايی،  اطالعات  سيستم 
که  شده اند  جايگزين  اسالم  جهان  جغرافی دانان  مشاهير  شناخت 
از نکات مثبت برنامة جديد است. دروسی مانند رياضيات پايه برای 
جغرافيا و جغرافيای اقتصادی از برنامة جديد حذف و به جای آن دروس 
مبانی جغرافيا، ژئوتوريسم با تأکيد بر ايران، جغرافيای خاک ها با تأکيد 
بر ايران و جغرافيای توسعه اضافه  شده است. هر چند علت حذف درس 
جغرافيای اقتصادی با توجه به اهميت آن ابهام برانگيز است، اما حذف 
درس رياضيات پايه و اضافه شدن دروس جديد را می توان در جهت 

پررنگ تر کردن ماهيت تخصصی اين رشته دانست.
از  دبيری  آموزش  برنامة  تربيتی در  ـ  وارد شدن دروس تخصصی 
برجسته ترين مزيت های برنامة تربيت معلم جديد است. ارائة اين واحدها 

به افزايش توانمندی های حرفه ای دبيران جديد جغرافيا خواهد افزود.

)روان شناسی  درسی  واحد   10 نه تنها  تربيتی  دروس  زمينة  در 
راهنمايی  روش های  و  اصول  تدريس،  روش های  و  اصول  تربيتی، 
از يادگيری و مديريت آموزشگاهی( همچنان  ارزشيابی  و مشاوره، 
و  حفظ  جديد  برنامة  در  قبلی  دبير  تربيت  درسی  برنامة  مانند 
درسی  واحد   8 بلکه  است،  شده  به روزرسانی  آن ها  سرفصل های 
زبان  و  هنر  کاربرد  تربيتی،  جامعه شناسی  يادگيری،  )نظريه های 
اضافه  برنامة جديد  به  نيز  تطبيقی(  آموزش وپرورش  و  آموزش  در 
فلسفة  و  اصول  آموزشی،  مواد  کاربرد  و  توليد  دروس  است.  شده 
آموزش وپرورش و مبانی برنامه ريزی درسی در دورة متوسطه هم که 
جنبة کلی و مبهم داشتند از اين بخش به بخش دروس موضوعی ـ 
تربيتی منتقل و تحت عناوين برنامه ريزی درسی آموزش جغرافيا، 
فناوری  و  آموزشی  طراحی  و  جغرافيا  آموزش  در  معلمی  فلسفة 
اطالعات بازتعريف شده اند. فقط درس روان شناسی کودک و نوجوان 
بدون هيچ جايگزينی از برنامة قبلی حذف شده است که جای خالی 
آن احساس می شود. 19 واحد تعليم وتربيت اسالمی شامل 8 عنوان 
درسی با هدف تقويت زيرساخت های فکری دانشجويان برای شغل 
معلمی در زمينه های مختلف آشنايی با نظام تربيتی اسالم، فلسفة 
تربيت در ج. ا . ا، اسناد و قوانين آموزش وپرورش و اخالق حرفه ای 

معلم نيز به برنامه  اضافه شده است.
است  درسی  برنامة  بيت  شاه  کارورزی  تربيت معلم،  برنامة  در 
قابليت های  تمام  و  به حساب می آيد  برنامة درسی  که عصارة کل 
طراحان  خوشبختانه  می رسد.  ظهور  منصة  به  آن  در  دانشجويان 
برنامة درسی در اين موضوع با ارائة طرحی خالقانه،  دو عنوان درسی 
معلم  رويکردهای  با  کارورزی  عنوان  با 4  را  و 2  دبيری 1  تمرين 
طراحی  روايت نويسی،  و  تأملی  مشاهدة  کرده اند.  جايگزين  فکور 
فردی  کنش پژوهی  آن ها،  مستقل  اجرای  و  يادگيری  فعاليت های 
مدرسه  در  کارورزی  دروس  قالب  در  درس پژوهی  فرايند  انجام  و 
زير نظر استاد و معلم راهنما و نهايتًا ارائه کارنمای معلمی با تکيه 
بر پژوهش روايتی، مسيری را ترسيم می کند که دانشجو با پشت 
شد)برنامة  خواهد  تبديل  حرفه ای  معلم  يک  به  آن  سرگذاشتن 

مصوب کارورزی، 1394(.

 نتيجه گيری
محيط جغرافيايی يکی از ارکان عمدة تشکيل دهندة هويت ملی 
دانش آموزان در همة کشورهاست. به همين جهت آموزش محيط در 
از ديرباز جزء الينفک جدول دروس آموزشی  قالب درس جغرافيا 
دانش آموزان در بسياری از کشورهای جهان از جمله ايران بوده و 
هست. از سوی ديگر، دانشگاه فرهنگيان به عنوان متولی تربيت معلم 
وظيفه دارد که با انجام يک برنامه ريزی منسجم،  معلمانی توانمند 
برای تدريس جغرافيا در مدارس تربيت کند. در اين مقاله، برنامة 
درسی جديد تدوين شده برای آموزش جغرافيا در اين دانشگاه با 
برنامة قبلی تربيت دبير جغرافيای مراکز تربيت معلم )برای مقايسة 

امتدادی( مقايسه شده است.
تربيت معلم  جديد  برنامة  که  است  آن  گواه  آمده  به دست  نتايج 
مراکز  در  قبلی  برنامة  به  نسبت  فرهنگيان  دانشگاه  جغرافيای 
محتوای  هم   و  دروس  عناوين  زمينة  در  هم  سابق،   تربيت معلم 
سرفصل های تربيتی و تربيتی ـ موضوعی پيشرفت قابل مالحظه ای 

در برنامة تربيت معلم، کارورزی 
شاه بيت برنامة درسی است 
که عصارة کل برنامة درسی 
به حساب می آيد و تمام 
قابليت های دانشجويان در آن 
به منصة ظهور می رسد



55 رشد آموزش جغرافيا/ دورۀ سی و  سوم / شمـــارۀ 1/ پاييز 1397

داشته است،  هر چند که در زمينة دروس تخصصی جغرافيا بدون 
کاهش چشمگير در عناوين کلی دروس، با ادغام دروس مشابه تعداد 

واحدها حدود 24 درصد کاهش يافته است.
رو،  پيش  چالش های  از  پيشگيری  برای  که  می شود  پيشنهاد 
تخصصی  امکانات  و  زيرساخت ها  تقويت  با  دانشگاه  اين  متوليان 
جغرافيا، مانع آن شوند که فشرده  سازی دروس تخصصی جغرافيا به 
ضعف علمی دانشجويان اين دانشگاه در مقايسه با دانشجويان ساير 
دانشگاه ها بينجامد و شانس آن ها را برای رقابت های علمی و ادامة 

تحصيل در مقاطع باالتر کاهش دهد. 
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نتايج به دست آمده گواه آن است 
که برنامة جديد تربيت معلم 

جغرافيای دانشگاه فرهنگيان 
نسبت به برنامة قبلی در مراکز 
تربيت معلم سابق،  هم در زمينة 

عناوين دروس و هم  محتوای 
سرفصل های تربيتی و تربيتیـ  

موضوعی پيشرفت قابل مالحظه ای 
داشته است
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 فرانك محسن زاده توچاهي
دانشجوي دكتراي رشتة جغرافيا
 مرتضي بصيري توچاهي
كارشناس ارشد روان شناسي باليني و آموزگارمنطقة رحمت آباد و بلوكات

در كتاب هاي درسي دوره ابتدايی  و متوسطه دوم و 
Topsisاستان شناسی با استفاده از مدل

 چكيده
 درياها در شــكل دهي به تمدن جوامع بشري نقشي غيرقابل انكار داشته اند. اما در كشور ما به علل تاريخي و اجتماعي 
نگاه به دريا و درياها و استفادة مناسب از پتانسيل هاي بنادر و درياها مغفول مانده است. با توجه به لزوم توجه به دريا براي 
دستيابي به توسعة پايدار و همچنين امكان استفاده از اين مزيت در صحنة جهاني ضروري است با گنجاندن مباحث مربوط 
به دريا زمينة شــناخت بهتر دانش آموزان امروز و مسئوالن آينده را با دريا و مزيت هاي آن فراهم كرد. اين مطالعه از نوع 
مطالعات كاربردي و توصيفي- تحليلي است كه با استفاده از روش تحليل محتوا و سنجش طولي و عرضي كتاب هاي درسي 
دوره هاي ابتدايي و متوسطه دوم به بررسي مفاهيم دريايي مطرح شــده در كتاب هاي اين دوره ها پرداخته است. جامعة 
آماري تعداد 110 كتاب درسي مورد استفاده در اين مقاطع است كه ابتدا مفاهيم مطرح شده دربارة دريا دسته بندي شدند 
و سپس براساس اين دسته بندي با استفاده از مدل تاپســيس )Topsis( به سطح بندي اين مفاهيم پرداخته شده است. 
با توجه به يافته هاي ايــن پژوهش در مقطع ابتدايي تنها كمتر از 3 درصد مفاهيم از لحاظ حجمي در كلية مقاطع به دريا 
مربوط مي شود و كتاب مطالعات ششــم )14/11 درصد(، مطالعات پنجم )14/08 درصد(، مطالعات چهارم )13/22 درصد( و 
علوم سوم )8/49 درصد( بيشترين مطالب مرتبط به دريا را داشته اند. درسطح بندي مفاهيم كتاب هاي ابتدايي با استفاده 
از مدل تاپسيس، نمادها )cl=0/657( باالترين امتياز و اهميت دريا )cl=0/137( كمترين امتياز را داشته اند و در سطح بندي 
 )cl=0/55( و خوزستان )cl=0/59( گيالن ،)cl=0/93( بوشهر ،)cl=0/96( كتاب هاي استان شناسي مشخص شد كه هرمزگان
به نســبت ساير استان ها به موضوع دريا بيشتر توجه كرده اند. در بررسي كتاب هاي متوسطة دوم مشخص شد كه در پاية 

دهم، جغرافيا )14/5درصد(، تاريخ )14/9درصد(، شيمي )8/5 درصد( و در پاية يازدهم جغرافيا2 )26/88 درصد(، تاريخ2 
)11/29 درصد( و زمين شناسي )8/16 درصد( بيشترين حجم مطالب مربوط به دريا را دارند. 

كليد واژه ها:  مفاهيم دريا، كتاب  هاي درسي متوسطة دوم، كتاب  هاي درسي استان شناسي، كتاب هاي درسي 
ابتدايي، مدل Topsis، سطح بندي مفاهيم دريا

سطح بندی  مفاهيم دريا
آموزش جغرافيا
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 مقدمه
توسعة همه جانبه متكي به ارتباط روزافزون با اقصي نقاط جهان است، 
لذا ارتباط دريايي، استفاده از فضاهاي ساحلي و توسعة سواحل از حيث 
مراكز جمعيتي، صنعتي، تجاري، فني و كشاورزي از اركان توسعه به 
حساب مي آيند و اهميت فراوان دارند )اخگر و بابايي ، 1395: 10(. 
در دنياي امروز بر كسي پوشيده نيست كه دريا براي ملت ها عامل 
مهم زندگي و صلح و ثبات منطقه اي است و هيچ  كشوري نيست كه 
منافعي در دريا نداشته باشد )آخوندي، 1394 :1(. از جنبة اجتماعي، 
حمل و نقل بين المللي دريايي به عنوان يك مكانيسم تحويل بار در 
سطح تجارت جهاني از بسياري از فعاليت هاي مربوط به ثروت سازي 
و فقر زدايي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته پشتيباني و به 

حفظ و پايداري آن ها كمك مي كند )سكيميزو، 2013: 6(.
سكونت گاه ها  جذاب ترين  قطع  به طور  تاريخ،  درگذر  سواحل 
از  سواحل   .)94 شامي، 1394:  و  )احمديان  بوده اند  انسان  براي 
پرجمعيت ترين نقاط جهان به شمار مي آيند. براساس بررسي هاي 
انجام شده، تراكم جمعيت در اين نواحي 40 نفر در هر كيلومتر مربع 
است به طوري كه  بيش از 50 درصد از جمعيت جهان در فاصلة 
60 كيلومتري )منفرد و همكاران، 1395: 19( و بيش از 75 درصد 
جمعيت جهان در فاصلة 200 كيلومتري سواحل سكونت دارند 
)احمديان و شامي، 1394: 94(. رشد جمعيت در نواحي ساحلي 
بيشتر مربوط به كشورهاي توسعه يافتة صنعتي است كه اين روند 
رشد جمعيت همچنان ادامه دارد )كاي و آلدري، 1999: ص21(. 
در صورت ادامة روند فعلي تا سال 2025 م تعداد 6/4 ميليارد  نفر 
در نواحي ساحلي ساكن خواهند شد )هينريشن، 1995:  ص 1(. 
بارزترين نتيجة رشد جمعيت در نواحي ساحلي سرعت  گرفتن نرخ 
شهرنشيني و افزايش تراكم جمعيت در شهرها و شهرك هاي ساحلي 
است )پرهيزگار و ديوساالر، 1384: 19(. بيش از 80 درصد شهرهاي 
بزرگ در دنيا كنار درياها قرار دارند و از بيست شهر بزرگ جهان، تنها 
يك شهر در مجاورت دريا قرار ندارد. اين در حالي است كه متأسفانه 
در ايران، امر توسعه به جاي دريامحور، خشكي محور است و از بيست 
شهر بزرگ كشور، هيچ يك شهر بندري به حساب نمي آيد )حسيني 

آراني و قاضي اندرور، 1391:  2(.
امروزه با وجود جهاني شدن اقتصاد و توسعة فناوري ارتباطات، درياها 
جالب ترين حوزة رقابت هاي ژئوپليتيكي در قرن بيست ويكم به شمار 
مي آيند. از اين رو در گذشته، امريكا و بريتانيا قدرت هاي بالمنازع دريايي 
بوده اند. در اين برهه از زمان، بازيگران ديگر سعي مي كنند با يافتن 
پتانسيل ها و مزاياي خود،  وارد اين بازي ژئوپليتيكي شوند )اعظمي و 
زارع، 1395 : 23(. استراتژي  دريايي نقش اساسي سياست دريايي را 
مشخص مي سازد. توجه به دريا و مسائل و توسعة آن، نقش اساسي در 
توسعة منطقه اي و پايدار دارد و دولت ها هميشه در تالش بوده اند تا به 

نحوي به دريا دسترسي داشته باشند )كامران، 1381 : 548(.
درياها و اقيانوس ها عرصه اي هستند كه كشورهاي پيشرفته حضوري 

پرقدرت در آن ها دارند. دوره هاي مختلف پيشرفت اقتصادي، علمي و 
فناوري و حتي تسلط بر فضا نيز تغييري در اهميت امور دريايي ايجاد 
نكرده است. حجم حمل و نقل دريايي، منابع زيستي و غيرزيستي 
درياها و اقيانوس ها و اهميت درياها و اقيانوس ها در تغيير آب و 
هواي كرة زمين، نقش آن ها را در آيندة بشريت تعيين كننده كرده 
است. توجه به مسائلي همچون اشتغال زايي و توسعة اجتماعي در 
سواحل، كاهش ذخاير نفت و گاز دنيا، جايگاه استراتژيك خليج فارس 
و منابع بسيار حائز اهميت آن، ايجاب مي كند كه با تأمل بيشتري 
به موضوع درياهاي كشور پرداخته شود )صفرقلي و همكاران، 1394 
:5(. جمهوري اسالمي ايران از جمله كشورهايي است كه به لحاظ 
قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب از مزاياي ترانزيتي 
خوبي بهره مند است و با گسترش شبكة حمل ونقل و ارتباط مطمئن  
و كارآمد مي تواند از اين مزايا در راستاي افزايش درآمدهاي ارزي و 
ارتقاي موقعيت استراتژيك خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده 

كند )عزتي و شكري، 1391: 4(
كشور ما حدود يك  سوم مرز آبي دارد، اما تا به حال خشكي محور 
بوده است، در حالي كه بيش از 90 درصد صادرات و واردات كشور 
از طريق بنادر صورت مي گيرد. اگر در كنار ساير بخش هاي اقتصادي 
به فعاليت هاي حوزة دريا و دريانوردي توجه شود، رشد و  كشور 
توسعة نوار ساحلي باعث توسعة اين بخش ها نيز خواهد شد، يعني 
توسعة دريانوردي از ابعاد مختلف بر توسعة ملي اثرگذار است. به نظر 
مي رسد تغيير رويكرد توسعه از خشكي محور به توسعة دريامحور در 
كشور الزم است )صدر، 1392: 9(. سواحل طوالني و مرزهاي آبي 
ايران در جنوب كشور از جمله ظرفيت هايي هستند كه برنامه ريزي 
و  ساحلي  آب هاي  در  ايران  حضور  جهت  در  مناسب  اقدامات  و 
آب هاي بين المللي، ضمن تأمين منابع معدني مختلف، مي تواند با 
كاركردهاي منحصر به فرد خود، نقش موازي در دفاع و به تبع آن 
در امنيت نظامي كشور داشته باشد )حافظ نيا: 1371 : 56(. ايران 
با سابقة حضور تاريخي در عرصة دريا، توانمندي هاي فني و سرماية 
غني  انساني مي تواند اساس اقتدار اقتصادي، سياسي و نظامي خود 
را بر پاية توسعة دريايي بنا كند. موقعيت ژئوپلتيك، منابع غني 
انرژي، نقش آفريني به عنوان كريدور شمال- جنوب در منطقة جنوب 
غرب آسيا، دسترسي به آب هاي آزاد و اشتغال زايي باال تنها بخشي 
از پتانسيل هايي است كه به واسطه دريا در اختيار كشور قرار دارد 

)صفرقلي و همكاران، 1394: 2(.
بخش هاي عمده اي از سواحل كشور خالي از جمعيت است. با ابالغ 
سياست هاي جمعيتي و توجه ويژه به موضوع سواحل از سوي مقام 
معظم رهبري، انتظار مي رود برنامه ريزي هاي جدي و عملي در اين 
راستا صورت گيرد )نوبختي، 1393: 32(. جمهوري اسالمي ايران 
به دليل نداشتن استراتژي دريايي و داشتن سياست بري )خشكي( 
در برنامه ها هنوز نسبت به توسعة قلمرو دريايي و جزاير و بنادر آن 
بي توجهي دارد و آثار اين غفلت در جزاير و بندرها مشهود است 
)كامران، 1381:  544(. دريا دروازه هايي بزرگ براي ورود دارد كه 
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به راحتي در پيشگاه انسان گشوده نخواهد شد. براي اين كار، راهي 
جز »فرهنگ سازي« و تغيير نگرش نداريم. تنها با استفاده از مؤلفة 
فرهنگ مي توانيم به سطوح مختلف دريا راه يابيم تا در نهايت به 
توسعة پايدار از طريق اين نعمت بزرگ خدادادي دست پيدا كنيم 
و  ترقي  و  پيشرفت  بر  مؤثر  عوامل  بررسي   .)4 )ستاري، 1394: 
توسعه در جوامع پيشرفته نشان مي دهد كه همة اين كشورها از 
نهادهاي تربيتي، آموزشي و حرفه اي توانمند و كارآمد برخوردارند 
)حسن پور، 1391:  2( در معنايي وسيع تر، آموزش  و پرورش،  ساز و 
كار رسمي جامعه براي حفظ و انتقال فرهنگ است. در اين مفهوم 
آموزش و پرورش فراگردي است كه به واسطة آن مجموعة اعتقادات، 
ارزش ها، هنجارها، دانش  ها و مهارت هاي جامعه به نسل جديد منتقل 
مي شود )عالقه بند، 1366:  208(. با توجه به اهميت درياها در زندگي 
انسان ها و با وجود سواحل پهناور متأسفانه يكي از كم  تراكم ترين 
نواحي در ايران، سواحل جنوبي آن است كه اگر مورد توجه قرار گيرد 
مي تواند جذب كنندة جمعيت باشد و بخشي از سرريز جمعيت را به 
خود جذب كند، اما عوامل متعددي از جمله نبود فرهنگ سكونت در 
نواحي ساحلي باعث شده است تا اين سواحل مورد بي توجهي قرار 
گيرند. در جهت شناسايي عوامل مؤثر بر اين روند، كتاب هاي درسي 
دورة ابتدايي و متوسطة دوم و كتا ب هاي استان شناسي مورد مطالعه 
قرار گرفتند تا ميزان توجه به مفاهيم دريايي مانند سواحل، درياها 
و ... در كتاب هاي درسي مشخص شود. ضمن كشف نقاط ضعف 
موجود بايد ديد با چه راهكار هايي مي توان در جهت توسعة مفاهيم 

دريا محور در كتاب هاي درسي حركت كرد. 

 دريا و اهميت آن در آموزش
بحث دريا به عنوان يك اولويت اساسي آموزش  و پژوهش از جهات 
گوناگون براي ما مهم است.  گسترة مرزي كشورمان در درياها به عنوان 
موضوعي راهبردي و سرنوشت ساز، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
بخش قابل توجهي از قلمرو مرزهاي ما در شمال و جنوب كشور به 
درياها متصل مي شوند و به همين جهت بايد بيش از پيش به درياها 
پاي بگذاريم و دريا را فراتر از يك قلمرو مرزي، بلكه به عنوان يك هويت 
ملي و ميهني بشناسيم )محمديان، 1394: 3(. در كشور در حوزة دريا 
كاستي هاي بي شماري وجود دارد به گونه اي كه در كتاب هاي درسي 
دانش آموزان مطالب دريايي كمتر يافت مي شود، اگرچه اقداماتي از 
سوي ارگان هاي دريايي و كارشناسان در اين زمينه انجام شده، اما 
كافي نيست. از سوي ديگر، تدريس مطالب دريايي در مدارس و حتي 
دانشگاه ها نيز نهادينه نشده است، در حالي كه به راحتي مي  توان 
فرهنگ دريايي را از طريق دانش آموزان در بين خانواده ها اشاعه داد 

كه اين امر تأثير مثبتي در جامعه خواهد داشت )پهلوان، 1394: 8(

 آموزش و پرورش و فرهنگ سازي 
فرهنگ مجموعه اي از ارزش ها،  هنجارها،  نمادها، آداب و رسوم، 

دانش ها، هنرها، ميراث اجتماعي، وسايل و كاالهاي مصرفي رايج و 
مشترك و غيره بين اعضاي هر جامعه است كه از طريق يادگيري از 
نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. فرهنگ امري اكتسابي است 
كه به وسيلة محيط اجتماعي از جمله خانواده، همساالن، دوستان، 
داده  انتقال  افرد  به  و غيره  آموزشي، رسانه هاي جمعي  نظام هاي 
مي شود )سبحاني نژاد و منافي، 1390: 182(. نظام  آموزش و پرورش، 
حكم زيرساخت و پاية نخستين در شكل گيري فرهنگ عمومي و 
باورهاي ملي را دارد، زيرا كودكاني كه از آغاز ورود به مرحلة فراگيري 
وارد مجموعه هاي آموزشي و پرورشي مي شوند، در مرحله اي قرار 
 :1388 )رحيمي،  مي گيرد  شكل  تدريج  به  افكارشان  كه  دارند 
137(. يكي از وظايف مهم آموزش و پرورش، انتقال ميراث فرهنگي 
به دانش آموزان است. مدرسه نه تنها در اين مورد نقش انتقال دهنده 
را برعهده دارد، بلكه تفسير و ترجمة فرهنگ جامعه نيز بر عهدة 
آن است. مربيان بايد به شاگردان در فهم فرهنگ جامعه كمك و 
ايشان را راهنمايي كنند تا رفتار، احساس، عقايد، افكار و ايده  آل هاي 
مورد قبول جامعه را در خود رشد دهند )منافي، 1391:  138(. نظام 
آموزش و پرورش مي تواند از طريق برنامه هاي درسي فرصت و امكان 
مناسب را براي دروني سازي ارزش  ها و هنجارهاي فرهنگي فراهم 

سازد. )منافي، 1391: 142(

 اهداف 
هدف اصلي اين تحقيق، مطالعه، بررسي و سطح بندي كتاب هاي 
با محوريت دريا و آموزش  ابتدايي و متوسطة دوم  درسي مقطع 

دريا محور است. 

 اهداف فرعي 
1. مشخص كردن شاخص هاي ارزيابي محتواي دريا محور در برنامة  درسي؛ 
2. مشخص كردن وزن شاخص هاي ارزيابي محتواي دريا محور در 

كتاب هاي درسي؛
3. سطح بندي كتاب هاي دورة ابتدايي و استان شناسي بر اساس 

نمرة آن ها در مدل تاپسيس؛ 
4. تعيين سهم هر كتاب در هر پايه در تبيين نقش درياها و آشنايي 

دانش آموزان با دريا. 
 روش شناسي پژوهش 

اين تحقيق براساس هدف از نوع كاربردي و براساس روش و ماهيت 
توصيفي- تحليلي است و با توجه به موضوع تحقيق براي مطالعة 
كتاب هاي درسي ابتدا كتاب هاي مورد نظر به صورت الكترونيكي تهيه 
شدند، سپس به مطالعة آن ها پرداخته شد و مفاهيم مربوط به دريا 
در اين كتاب ها استخراج شدند و براي اينكه بتوان آن  ها را تحليل 
كرد، ابتدا فراواني كليد واژه هايي همچون »دريا«، »ساحل«، »بندر«، 
»كشتي« و در نقشه ها، عكس ها  و متن ها تمرين مورد بررسي قرار 
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گرفت، سپس براي مقايسه با توجه به ميزان فراواني سطح كتاب 
درسي تبديل به صفحة كتاب شدند، سپس مطالب مربوط به دريا 
با توجه به موضوعات مختلف رده بندي شدند. براي تجزيه و تحليل 
اطالعات از روش Topsis استفاده شد. شاخص هاي ساخته شده 
براي تعيين وزن و وزن دهي در اختيار ده نفر از متخصصان قرار 
گرفت. جامعة آماري شامل كلية كتاب هاي درسي دورة اول و دوم 
ابتدايي )جمعاً 41 كتاب( و متوسطة دوم شامل پاية دهم )20 عنوان 
كتاب درسي و 31 عنوان كتاب استان شناسي( و پاية يازدهم )18 
عنوان كتاب درسي( چاپ سال 1396 و در مجموع 110 عنوان 
كتاب درسي با مجموع 14135 صفحه مورد مطالعه قرار گرفتند. 
در هر پايه، كتاب هاي آموزشي مشترك در رشته هاي مختلف تنها 
يك بار مورد مطالعه قرار گرفته اند و ضمن تحليل محتواي )كمي و 
كيفي( كتاب درسي، شاخص هاي مناسب ارزيابي و مشخص شدند. 

مرحلة گردآوري داده ها 

مطالعة  پيشينة تحقيق دانلود كتاب هاي درسي 110 عنوان

طراحي مدل تحقيق 

تعيين وزن شاخص هاتعيين شاخص هاي ارزيابي و كليد واژه ها

مطالعه و تحليل كتاب ها 

پيدا كردن تصاوير و نقشه ها و متن هاپيدا كردن كليد واژه ها )دريا و ...(

تبديل متن ها و تصاوير و نقشه ها به كميت )صفحه(

ارائه به صورت عدديارائه به صورت نمودار و جدول

تجزيه و تحليل 

آمار توصيفي )ساير كتاب ها(استفاده از مدل تاپسيس )كتاب هاي ابتدايي و استان شناسي(

نتيجه گيري و ارائة راهكار 

راهكارهاي خارج از كتاب درسيراهكارهايي براي كتاب  هاي درسي

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsisاستان شناسي با استفاده از مدل

نمودار1: مراحل انجام پژوهش

مدل تاپسيس به عنوان يك روش تصميم گيري چند شاخصي، 
روشي ساده و كارآمد در اولويت بندي به  حساب مي آيد. اين روش 
را چن و هوانگ در سال 1992 با ارجاع به كتاب هوانگ و يون در 
سال 1981 مطرح كرده اند. )حكمت نيا و موسوي، 1385: 362(. 
تكنيك تاپسيس جزء مدل هاي جبراني )مدل هايي كه در مبادلة بين 
 Topsis شاخص ها مهم است( و از زير گروه سازشي است. الگوريتم
يك تصميم گيري چند شاخصي جبراني بسيار قوي براي اولويت بندي 
گزينه ها از طريق شبيه كردن  به جواب ايده ال است كه به نوع تكنيك 
وزن دهي، حساسيت كمي دارد و پاسخ هاي حاصل از آن،  تغيير عمقي 
نمي كند. در اين روش، گزينة انتخاب شده بايد كوتاه  ترين فاصله را از 
جواب ايده آل و دورترين فاصله را از ناكارآمدترين جواب داشته باشد. 

از محاسن اين روش مي توان به اين موارد اشاره كرد:
الف( معيارهاي كمي و كيفي را توأماً در مبحث دخالت مي دهد. 

ب( خروجي آن مي تواند ترتيب اولويت گزينه ها را مشخص و اين  

اولويت ها را به صورت كمي بيان كند. 
ج( روش كار ساده و سرعت آن مناسب است. 

د( ضرايب وزني اوليه را پذيراست. 
ح( تضاد و تطابق بين شاخص ها را در نظر مي گيرد. 

و( نتايج حاصل از اين مدل كامالً منطبق با روش هاي تجربي است 
)شايان، 1383: 3(.

 شاخص هاي مورد استفاده در كتاب هاي ابتدايي
در مطالعة كتاب هاي درسي دورة ابتدايي، پس از مطالعة مطالب 
)نمادها،  اين مطالب در شش گروه كلي  اين كتاب ها  در  موجود 
موجودات، معرفي  دريا، اهميت دريا، تمرين، ارتباط غيرمستقيم( قرار 
داده شدند و با استفاده از نظر كارشناسان براي آن ها وزن هايي در نظر 

گرفته شدند )جدول1(.
جدول1: شاخص هاي مورد استفاده در سطح بندي كتاب هاي دورة ابتدايي

وزناختصارمفهومرديف

اشاره به كلمات مرتبط با دريا )دريا، دريا نوردي، قايق، كشتي، ساحل، 1
ملوان، خليج فارس، درياي  عمان، درياي خزر، بندر و ...(

12 .0نمادها

12. 0موجودات درياييتصوير از دريا و موجوداتي دريايي2

21. 0معرفي دريامتن دربارة معرفي دريا3

25. 0اهميت دريامتن دربارة اهميت دريا و دريانوردي4

14. 0تمرينفعاليت، تمرين و مسئله با موضوعات دريايي5

متني كه در آن به صورت مستقيم به دريا اشاره نشده، ولي ممكن است به 6
دريا هم ارتباط داشته باشد

ارتباط 
غيرمستقيم

0 .11

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsisاستان شناسي با استفاده از مدل

كتاب هاي  مطالعة  در  استفاده  مورد  شاخص هاي   
استان شناسي

استان شناسي  درسي  كتاب هاي  سنجش  براي  پژوهش   اين  در 
از لحاظ توجه به دريا از شانزده  شاخص استفاده شده است. يقيناً 
شاخص هاي ديگري نيز قابل پيش بيني و شناسايي هستند، اما چون 
در كتاب هاي استان شناسي وجود نداشتند از آن ها استفاده نشد. براي 
سطح بندي كتاب  درسي جغرافيا از معيارهاي زير كه وزن دهي آن  ها با 
توجه به نظر كارشناسان مشخص شد، استفاده شده است. )جدول 2(
جدول2: شاخص هاي مورد استفاده در سطح بندي كتاب هاي جغرافياي استان

وزن شاخصعنوان شاخصرديفوزن شاخصعنوان شاخصرديف

051 .0شيالت و صيادي0.059تأثير دريا بر آب و هوا1

081 .0مديريت سواحل0.0510تأثير دريا بر پوشش گياهي2

025. 0گردشگري0.1211اهميت بازرگاني و ارتباطي دريا3

068 .0تعداد تصاوير دريا و ساحل0.0612دوري از دريا و كمبود بارش4

031. 0تعداد تكرار كلمة ساحل0.0813پيشينة  دريا نوردي5

031. 0تعداد تكرار كلمة دريا0.08114معرفي بنادر6

036 .0تعداد تكرار كلمة بندر0.03415نيروي دريايي7

14 .0درصد مطالب مربوط به دريا 0.06216آلودگي8

Topsis مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و استان شناسي با استفاده از مدل
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كلية  توصيفي  آمار  در  استفاده  مورد  شاخص هاي   
كتاب ها

براي مطالعة كتاب هاي درسي دهم و يازدهم فراواني كليد واژه هايي 
همچون »دريا« ، »ساحل«، »بندر«، »كشتي«، »تمرين« و نقشه ها و 

عكس ها و متن ها مورد بررسي قرار گرفت. 

 يافته هاي تحقيق 
كتاب هاي ابتدايي 

كتاب هاي مقطع ابتدايي به سه گروه تقسيم شدند: 13 كتاب كه 
نمره باالتر از ميانگين دارند، 5 كتاب كه وضعيت نزديك به ميانگين 
دارند و 22 كتاب كه درصد توجه به دريا و مفاهيم مربوط به آن در 

آن ها بسيار پايين  است )جدول3(. 

جدول3: رتبه بندي كتاب هاي درسي ابتدايي براساس درصد توجه به دريا
درصد توجه كتاب رتبه

به دريا
درصد توجه به درياعنوان كتابرتبه

56 .1فارسي ششم 1121 .14مطالعات ششم 1

44 .1علوم دوم 0822 .14مطالعات پنجم 2

39 .1رياضي دوم 2223 .13مطالعات چهارم3

34 .1تفكر و پژوهش ششم 4924 .8علوم سوم 4

32 .1رياضي ششم 9325 .5بخوانيم اول 5

32 .1فارسي پنجم 8426 .5بنويسيم اول6

05 .1هدية دوم 8327 .5علوم اول7

96 .0علوم ششم2128 .4قرآن اول8

96 .0كار و فناوري ششم 8529 .3نگارش چهارم9

96 .0هدية آسماني ششم 5730 .3علوم چهارم10

83 .0قرآن چهارم2831 .3قرآن دوم 11

83 .0هدية چهارم2532 .3قرآن سوم 12

78 .0قرآن ششم 0633 .3علوم پنجم13

71 .0رياضي پنجم 9734 .2ميا نگين

55 .0نگارش پنجم 8835 .2فارسي سوم 14

52 .0نگارش ششم 6336 .2فارسي چهارم15

49 .0نگارش دوم 6337 .2فارسي دوم 16

45 .0هدية آسماني سوم 2738 .2نگارش سوم 17

33 .0رياضي سوم 2639 .2رياضي يك 18

31 .0رياضي چهارم9240 .1قرآن پنجم19

00 .0مطالعات سوم 6841 .1هدية آسماني پنجم 20

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsis استان شناسي با استفاده از مدل

 رتبه بندي كتاب ها با استفاده از روش تاپسيس
رتبه بندي كمي و كيفي دروس ابتدايي با استفاده از روش تاپسيس 
و با در نظر گرفتن فاكتورهاي مورد نظر تنها براي شش كتاب درسي 
امكان پذير بود. پس از رتبه بندي نتايج زير حاصل شد كه با يافته هاي 
آمار توصيفي نيز مطابقت دارد و تمام درس هايي كه در اين رتبه بندي 

امتياز مناسب كسب كردند، در ردة باالي جدول 3 نيز بودند )جدول4(. 
جدول4: رتبه بندي كتاب هاي ابتدايي بر اساس تاپسيس

CLنام كتابرتبهCLنام كتاب رتبه

0/362علوم 0/50143مطالعات 14

0/292علوم 0/43254مطالعات 26

0/236نگارش 0/38764مطالعات35

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة 
Topsis دوم و استان شناسي با استفاده از مدل

مفاهيم دريا در كتاب  هاي درسي دورة   سطح بندي 
دبستان 

با توجه به يافته هاي پژوهش، نمادها )اشاره به كلمات مرتبط با 
دريا مثل دريا، دريا نوردي، قايق، كشتي، ساحل، ملوان، خليج فارس، 
درياي عمان، درياي خزر، بندر و ...( باالترين رتبه را در سطح بندي 
كسب كرده اند. در سطح بندي مفاهيم با استفاده از مدل تاپسيس، 
 )cl=0/137( دريا  اهميت  و  امتياز  باالترين   )cl=0/657( نمادها 

كمترين امتياز را داشته اند. )جدول5(.
جدول5: سطح بندي مفاهيم كتاب هاي درسي دورة دبستان

CLاختصارمفهوم

اشاره به كلمات مرتبط با دريا مثل دريا، دريانوردي، قايق، كشتي، ساحل، ملوان، 
خليج فارس، درياي عمان، درياي خزر، بندر و ...

0/657نمادها

0/439موجوداتتصوير از دريا و موجودات دريايي

0/281معرفيمتن دربارة معرفي دريا

0/137اهميت دريامتن دربارة اهميت دريا و دريانوردي

0/431تمرينفعاليت، تمرين و مسئله با موضوعات دريايي

متني كه  به صورت مستقيم به دريا اشاره نكرده، ولي ممكن است به دريا هم 
ارتباط داشته باشد

ارتباط  غير 
مستقيم

0/217

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsis استان شناسي با استفاده از مدل

 كتاب هاي درسي استان شناسي
با وجود تأثير پذيري اغلب استان هاي كشور از دريا و مواهب الهي 
آن و تأثير بنادر در رونق اقتصادي آن ها، نسبت به دريا و مفاهيم 
استان شناسي  مربوط به آن در سطح كتاب هاي درسي خصوصاً 
كم توجهي مي شود، به طوري كه با توجه به يافته هاي اين تحقيق 
در اغلب كتاب هاي درسي تنها به ذكر نام درياهاي ايران و وجود 
قابل  دريايي  بسترهاي  مورد  در  و  است  شده  اكتفا  ايران  نقشة 
استفاده بي توجهي شده است.  با توجه به يافته هاي اين پژوهش 
تنها استان هاي هرمزگان )cl=0/96( و استان بوشهر )cl=0/93( به 
نسبت ساير استان ها به موضوع دريا بيشتر توجه كرده اند كه ناشي 
از وجود بنادر فعال و اقتصاد پوياي اين مناطق است. در رتبه هاي 
بعدي، استان هاي گيالن )cl=0/59( و خوزستان )cl=0/55( قرار 
و  مازندران  بلوچستان،  و  ساحلي سيستان  استان هاي  اما  دارند، 
گلستان وضعيت مناسبي ندارند، زيرا با وجود دسترسي به دريا، اين 
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مورد در كتاب هاي آن ها كم رنگ است. ساير استان ها در اين مورد 
وضعيتي بسيار نامطلوب دارند به طوري كه براي برخي استان ها 
حتي به كلمة دريا هم در متن اشاره نشده و تنها به خاطر وجود 
نقشه هاي ايران است كه كلمه دريا را مي توان در كتاب هاي اين 
استان ها ديد. استان هاي اصفهان، چهار محال و بختياري، مركزي 
و تهران به ترتيب بدترين وضعيت را در استفاده و طرح مطالب 
مربوط به دريا و دريانوردي و سواحل در كتاب هاي استان شناسي 

دارند. جدول 6 و نمودار2.

نمودار2: مقايسة توجه به دريا در كتاب هاي استان شناسي براساس مدل تاپسيس

 جدول6: رتبة كتاب هاي استان شناسي به لحاظ توجه به دريا
و دريانوردي و سواحل در متن كتاب درسي بر اساس مدل تاپسيس

CLنام استانرتبه CL نام استان رتبه

0130. 0سمنان 965716. 0هرمزگان1

0114. 0زنجان926017. 0بوشهر 2

0111. 0كر مانشاه594918. 0گيالن 3

0107. 0قم558419. 0خوزستان4

سيستان و 5
بلوچستان

آذربايجان 285220. 0
شرقي

0 .0076

0075. 0البرز268521. 0مازندران6

0073. 0اردبيل139922. 0گلستان7

0063. 0خراسان شمالي060323. 0كرمان 8

0036. 0كردستان059724. 0يزد9

0036. 0آذربايجان غربي032525. 0همدان10

0036. 0ايالم 029626. 0فارس11

0003. 0لرستان027927. 0خراسان جنوبي12

0002. 0تهران026828. 0قزوين13

كهكيلويه و 14
بويراحمد

0001. 0مركزي026129. 0

چهار محال و 014630. 0خراسان رضوي15
بختياري

0 .0000

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي 
مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي 
و متوسطة دوم و استان شناسي با استفاده از 

Topsis مدل

0000. 0اصفهان 31

 كتاب هاي درسي پاية دهم 
در بررسي كتاب هاي پاية  دهم، پس از بررسي هاي اوليه بيست 
عنوان كتاب درسي براي مطالعه انتخاب شد كه مجموعة صفحات 

آن ها بالغ بر 2662 صفحه بود. پس از مطالعات كمي و كيفي و 
بررسي تصاوير، نقشه ها، تمرين ها، اشعار و متن هاي عربي و فارسي 
مشخص شد كه 94 صفحه )3/53 درصد صفحات و مطالب( از اين 
مطالب مرتبط با دريا، دريانوردي، بنادر، كشتي و مشاغل مرتبط 
و محيط زيست دريايي است. در بين كتاب هاي درسي، جغرافيا 
با 39 صفحه )41/5درصد(، تاريخ با 14 صفحه )14/9 درصد( و 
شيمي با 8 صفحه )8/5 درصد( بيشترين حجم مطالب مربوط به 
دريا و دريانوردي و بنادر را به خود اختصاص داده اند و كار و فناوري 
رسانه   و سواد  تفكر  و  )0/30 درصد(  زندگي  و  دين  )0 درصد(، 
)0/42درصد( كمترين توجه را به موضوعات دريامحور داشته اند 

)نمودار3(.

نمودار3: ارتباط مطالب كتاب هاي درسي با مقولة دريا

از لحاظ كيفي نيز بين مطالب مرتبط با دريا در كتاب هاي پاية 
دهم تفاوت هاي اساسي وجود دارد به طوري كه موضوعات مطرح 
شده در كتاب هاي مختلف به شرح جدول7 است. همان طور كه 

جدول7: كيفيت مطالب و مقوله هاي مطرح شده در كتاب هاي درسي(
پاية دهم )جغرافيا، تاريخ و شيمي 

مقوله  هاي مهم مطرح شدهنام درس

جغرافيا

موقعيت درياها و بنادر و تنگة هرمز و اهميت آن
ويژگي هاي طبيعي و انساني پهنه هاي آبي كشور

مرزهاي آبي كشور
گياهان و موجودات دريايي

تأثير درياها بر آب و هواي كشور و آب و هواي سواحل شمال و جنوب كشور 
كانون  هاي آبگير و حوضه هاي آبخيز 
ارتباط پهنه هاي آبي با سكونت گاه ها 

پراكندگي جمعيت مناطق مختلف ايران از جمله سواحل شمال و جنوب 
اهميت ارتباطي و اقتصادي بنادر صيادي و گردشگري 

تاريخ

تأثير عوامل محيطي از جمله درياها بر تمدن هاي انساني
دريا و پهنه هاي آبي و تمدن هاي قديمي )ايران، بين النهرين، مصر، چين، يونان، روم، هند و مينوسي(

تأثير پهنه هاي آبي در برقراري ارتباط بين تمدن ها و مبادالت تجاري، علمي، فرهنگي و كشور گشايي 
تشكيل ناوگان دريايي ايران در دورة هخامنشي و نبردهاي دريايي و ارتباط دريايي مصر و مديترانه و 

ايران و شكل گيري بنادر جنوبي ايران در اين دوره و اشاره به بنادر تاريخي ايران 
تجارت دريايي و راه ابريشم دريايي 

شيمي

منابع و معادن دريايي و بستر دريا
منابع آب و تشكيل آن ها و آلودگي آب

تغييرات آب دريا
تركيب شيميايي آب دريا و ويژگي هاي شيميايي آن 

تركيب مواد كف اقيانوس ها
اكسژن در آب دريا و حيات موجودات دريايي

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsis استان شناسي با استفاده از مدل
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بررسي جدول نشان مي دهد، مقوله هاي مطرح شده در علوم مختلف 
با توجه به ماهيت آن ها متفاوت است و هر يك بخشي از ابعاد دريا و 
اهميت آن را نشان مي دهد كه الزم است هماهنگي كافي بين آن ها 

برقرار شود. 
  كتاب هاي درسي پاية يازدهم 

اوليه، 18  از مطالعات  يازدهم پس  پاية  بررسي كتاب هاي  براي 
كتاب با مجموع 2475 صفحه براي بررسي و مشخص كردن مفاهيم 
مشخص شدند و با توجه به ويژگي هاي آن ها مفاهيم پرتكرار مربوط 
متن،  تصاوير،  نقشه ها،  بررسي  از  پس  و  شدند  استخراج  دريا  به 
فعاليت ها، نمودارها، تمرين ها، فعاليت ها، يادآوري، »بيشتر بدانيم« 
و تمامي نوشته هاي كتاب در چهار گروه كلي كليد واژه هاي »دريا«، 
»ساحل«، »بندر«، »كشتي« و »تمرين« و گروه  نقشه و تصاوير و 
متن ها سازمان دهي و براي بررسي بهتر تبديل به حجم متناسب با 
صفحات شدند تا بررسي حجمي مطالب امكان پذير باشد. براساس 
مطالعات مشخص شد كه كتاب جغرافياي 2 با 43 صفحه  )26/88 
درصد كل صفحات كتاب جغرافيا( مطالب مرتبط به مبحث دريا 
بيشترين حجم مطالب را نسبت به كل صفحات كتاب در مورد دريا 
و دريانوردي دارد و پس از آن تاريخ 2 با 21 صفحه )11/29 درصد 
( و زمين شناسي با 11/5 صفحه )8/16 درصد( بيشترين سهم از 
كتاب را به مطالب دريايي اختصاص داده اند. اما كتاب هاي دين و 
زندگي )0/23درصد(، فلسفه و علوم و فنون ادبي )0/45درصد( و 
روان شناسي )0/48درصد( كمترين توجه را به اين موضوع نشان 

داده اند )نمودار4(.

نمودار4: درصد ارتباط مطالب كتاب هاي درسي يازدهم با مقولة دريا

از لحاظ كيفي نيز بين مطالب مرتبط با دريا در كتب پاية يازدهم 
تفاوت هاي اساسي وجود دارد به  طوري كه موضوعات مطرح شده 
در كتاب هاي مختلف به شرح جدول 8 است. همان طور كه بررسي 
جدول نشان مي دهد، مقوله هاي مطرح شده در علوم مختلف با توجه 
به ماهيت آن ها متفاوت است و هر يك بخشي از ابعاد دريا و اهميت 
آن را نشان مي دهد كه الزم است هماهنگي كافي بين آن ها برقرار 

شود )جدول8(. 

  نتيجه گيري 
گشودن  و  بشري  تمدن  گسترش  در  دريا  جايگاه  به  توجه  با 
پنجره هاي جديد براي گروه ها و جوامع انساني و توسعة آن ها به نظر 
از مهم ترين عواملي كه مي تواند در توسعه و رونق  مي رسد يكي 
اقتصادي كشورمان سودمند باشد توجه به نواحي ساحلي كشور 
است و نواحي ساحلي جنوب ايران به علل مختلفي اين ظرفيت را 
دارند تا در جهت بهبود وضعيت كشور تأثيرگذار باشند، ولي به داليل 
متعدد ايرانيان رغبت چنداني براي سكونت در اين نواحي ندارند 
كه اين امر نيازمند فرهنگ سازي است و يكي از مهم ترين ابزارهاي 
فرهنگ سازي آموزش  و پرورش رسمي و كتاب هاي درسي است كه 
در صورت توجه به اين امر مي تواند نقش اثرگذاري داشته باشد. البته 
كتاب هاي درسي تنها يكي از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد. براي بررسي اين موضوع كتاب هاي دورة اول و دوم ابتدايي 
و متوسطة دوم شامل كتاب هاي پاية  دهم و يازدهم و كتاب  هاي 
استان شناسي مورد بررسي قرار گرفتند. متأسفانه توجه به دريا در 
كتاب هاي درسي بسيار كم است به طوري كه تنها 3/53 درصد از 
مطالب سال دهم و 4/95 درصد از مطالب سال يازدهم و 4/69 درصد 
از مطالب كتاب هاي استان شناسي به موضوعات و مفاهيم دريايي 
ارتباط دارد )نمودار5( كه اين مفاهيم نيز به صورت سطحي مطرح 
شده اند و نشاني از فرهنگ سازي وجود ندارد. در ميان كتاب هاي 
درسي، كتاب  هاي تاريخ و جغرافيا در توجه به دريا پيشتازند، ولي 
كتاب هايي مانند دين و زندگي، جامعه شناسي، فارسي و ساير كتاب ها 
بسيار كم اثر عمل كرده اند به طوري كه در اين كتاب ها كمتر نشانه اي از 
دريا يافت مي شود، در صورتي كه مي توانند نقشي مؤثرتر داشته باشند.

 جدول8: كيفيت مطالب و مقوله هاي مطرح شده در كتاب هاي درسي(
پاية يازدهم )جغرافيا، تاريخ و زمين شناسي

مفاهيم مطرح در كتاب درسي يازدهم كتاب درسي

جغرافياي 2

مزاياي سواحل ونواحي ساحلي، قابليت هاي سواحل و جذب جمعيت در آن ها، 
محدوديت هاي سواحل و راه هاي حفاظت از سواحل

تأثير سياست بر نواحي ساحلي
تأثير هيدروسفر و درياها  بر آب  و هواي زمين و بيابان ها 

معرفي نواحي ساحلي و اقسام سواحل و فرسايش تراكمي و كاوشي در نواحي 
ساحلي 

تجارت بين المللي و حمل و نقل دريايي در جهان
اهميت سياسي و استراتژيك  درياها )شبه جزيرة كريمه، خليج فارس و ...(

مرزهاي دريايي و قسمت هاي مختلف آن
شرايط تبديل شدن يك كشور به قدرت دريايي و نظرية ماهان 

ايران و قدرت دريايي و نيروي دريايي راهبردي و توسعة دريامحور

تاريخ2

 راه هاي دريايي در جهان باستان 
دانش دريا نوردي و تاريخ آن 

تاريخ بنادر ايران پس از اسالم تا دورة صفوي و تسلط ايران بر تمام مناطق مجاور 
خليج فارس و اخراج پرتغالي ها

مسيرهاي درياي جنگ هاي صليبي
راه هاي دريايي، استعمار و اكتشافات جغرافيايي

نيروي دريايي مسلمانان از دورة معاويه و نيروي دريايي روم شرقي 
تجارت دريايي و راه ابريشم دريايي و تأثير تجارت دريايي بر شهرهاي اروپا و افزايش 

ثروت و قدرت آن ها 

زمين شناسي

فرايند تشكيل درياها در چرخة ويلسون 
تشكيل حياط در درياها 

منابع دريايي و بستر دريا )نفت، گاز و ...( 
مطالعة سازه هاي دريايي 

آتشفشان هاي  زيردريايي 
ژئوپارك قشم 

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و 
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نمودار 5: درصد مطالب مر بوط به دريا درپايه های تحصيلی
 متوسطه دوم سال تحصيلی 96-97

  پيشنهاد ها 
با توجه به ضرورت نگاه به دريا در جهت توسعه و پيشرفت آيندة 
كشور و يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي شود ضمن غنا بخشيدن به 
محتواي كتب درسي براي توجه بيشتر به موضوع دريا براي كتاب هاي 
درسي كه نگاه به دريا در آن ها كمتر است محتواي مناسب طراحي 

شود. 
1. براي درسي هايي كه رتبة باالتري دارند يا درصد محتواي آن ها 

باالست، فعاليت هاي خارج از كالس مناسب طراحي شود. 
2. براي كتاب هايي كه در آن ها به مفاهيم دريايي توجه نشده با 
استفاده از تصاوير مناسب و متن هاي مرتبط، محتوا سازي صورت 

بگيرد. 
3. در كتاب هاي درسي دورة متوسطه، تجديد نظرهاي جزئي در 
برخي دروس صورت گيرد و مطالب مربوط به دريا و نقش دريا در 
پيشرفت كشورها مانند كشورهاي آسياي شرقي و حاشية جنوبي 

خليج فارس و اروپا به كتاب هاي درسي اضافه شود. 
4. در كتاب هاي درسي با قرار دادن داستان ها و حوادثي كه در كنار 

دريا رخ مي دهند به معرفي مزيت هاي دريا پرداخته شود. 
5. در كتاب هاي  استان شناسي، گلستان، سيستا ن وبلوچستان  و 
مازندران، حجم مطالب مربوط به دريا، تصاوير و آثار آن بيشتر به 

نمايش گذاشته شود. 
6. در تمامي كتاب ها حداقل يك درس دريا محور قرار داده شود و 

به نقش دريا در توسعة كشورها و كشور ما اشاره شود. 
نقش  به  ايران  مركزي  مناطق  استان شناسي  كتاب هاي  در   .7

ارتباطات دريايي در رونق كشور اشاره شود. 
8. با وجود تأثيري كه بنادر بر توسعة استان هاي هم جوار مي توانند 
داشته باشند، در برنامه هاي اين استان ها به جز خراسان شمالي و 
جنوبي، اشاره اي به استفاده از ظرفيت هاي بنادر مجاور نشده است. 
براي مثال با وجود فاصلة بسيار نزديك بندر آستارا به اردبيل )80 
كيلومتر( و قرار گرفتن شهرك صنعتي اردبيل در مسير ارتباطي به 
اين بندر، در كتاب استان شناسي اردبيل به اين موضوع اشاره نشده 

است. 
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 حوری قاهری
سرگروه جغرافيای شهر تهران

 فاطمه ابوطالبی، دارای 
جغرافيای  کارشناسی  مدرک 
و  جغرافيا  دبير  و  طبيعی 
زمين شناسی در برخوار با بيست 

سال سابقة خدمت. 
که  است  زيادی  سال های 
سال  سه  ولی  می روم،  کوه 
به  به صورت مستمر  که  است 
داخل  هفته  هر  مشغولم.  آن 
کوهنوردی  اصفهان  استان 
می کنم و آخر هفته در قله های اطراف. در ايران به قله های زيادی 
صعود کرده ام، از جمله به تفتان که واقعًا دهانة آتش فشانی اش که 
از آن گوگرد بيرون می آيد، زيباست. من در گذشته کلکسيون درد 
و بيماری داشتم، ولی وقتی دل به کوه زدم، تمام آن ها از من فراری 
شدند. من سالمتی روح و جسمم را مديون کوه می باشم. عالوه بر آن 
در تدريس مطالب جغرافيايی، چون آن ها را لمس کرده ام با تمام وجود 
آن ها را تدريس می کنم؛ چون مطالب از دل برآيد الجرم بر دل نشيند. 
البته من دوست دارم در تدريس اين دو درس دانش آموزان را به محل 
ببرم و آموزش عملی باشد. برای اين کار بيشتر آن ها را به اردو می برم، 

ولی از لحاظ امنيت جانی برای دانش آموزان مشکل است.
در پايان از همة همکاران درخواست دارم برای سالمتی خودشان به 

اين ورزش بپردازند.

مقدمه
عالقـه مند  معلمان 
به تدريس دوســت دارند 
مخاطبشان با نگاهی پرسشگر و 
سرشار از انرژی در کالسشان حاضر 
شــوند. آنان تدريس را جريانی دوسويه 
می بينند و پويايــی کالس خود را در گرو 
عالقه مندی دانش آموزان به مفاهيم کتاب 
می دانند و از هر ابزاری برای ملموس کردن 

مفاهيم ارائه شده بهره می برند.
بی گمان يکی از اين ابزارها بهره گيری از 
ديده ها و تجربيات معلم در محيط واقعی 
و طبيعت گرد  معلمان کوهنورد  لذا  است، 
به گونه ای مؤثرتر می توانند از اين ابزار بهره 

ببرند.
 انتشار مطلبی با عنوان »معلمان کوهنورد«

در شــمارة 119 مجلــة رشــد، بازخورد 
قابل توجهی در بين دبيران جغرافيا داشت. 
تماس های دبيران کوهنوردی که در جريان 
فراخوان اوليه قرار نگرفته بودند ما را بر 
آن داشت تا در اين شماره به معرفی اين 
دبيران و ارائة ديدگاه های آنان در ارتباط 
با تأثير کوهنــوردی در تدريس جغرافيا 

بپردازيم.

معلمان کوهنورد 2

گزارش

قله دماوند نماد جغرافيايي ايران
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حقگو،  عليرضا   
فوق ليسانس جغرافيای انسانی 
با گرايش شهر و روستا و دبير 
 5 منطقة  آموزش وپرورش 

تهران. 
صعود به قلة دماوند، بلندترين 
کوه ايران، خاورميانه و بلندترين 
قلة آتش فشانی آسيا برای من 
جالب بود. ديدن کوه آتشفشاني 
نيمه فعال که گازهای گوگرد از 
آن خارج می شود و اولين آثار طبيعی ايران و محلی که فريدون در آنجا 
ضحاک را به بند کشيد، آن قدر جذاب بود که در کالس درس از مصائب 
و زيبايی هايش برای دانش  آموزان بگويم و شوق و اشتياق آنان برای 
کوهنوردی و لذت مطالعة جغرافيا را ببينم تا ارتباط مشاهدة عوارض 

طبيعی و جغرافيا را بيشتر درک کنند.

حکمتيان،  زهرا   
جغرافيای  ارشد  کارشناس 
فارغ التحصيل  طبيعی، 
تبريز  دانشگاه  از  کارشناسی 
و کارشناسی ارشد از دانشگاه 
سال  ری،  شهر  اسالمی  آزاد 

.75
افتخار  خداوند  ياری  به 
در  سال   24 که  می  کنم 
به  مشغول  آموزش وپرورش 
کارم. هم اکنون عالوه بر تدريس، افتخار همکاری با پژوهشگاه را در 

سمت سرگروهی جغرافيای استان همدان دارم.
امروزه يکی از مؤثرترين روش های آموزش، فراهم کردن شرايطی 
است که دانش آموزان با مشاهدة مستقيم بتوانند به صورتی کاربردی 
برای کشف  دانش جغرافيا را تجربه کنند. کوهستان بهترين منبع 

بسياري از مفاهيم جغرافيا است.
با  که  دارد  وجود  مختلفی  مسيرهای  قله  فتح  برای  همچنين 
چشم اندازهای بسيار متنوع خود، انسان را در آرامش، پرواز خيال و 

حس خوب زيستن غرق می کند.
جمع  و  جغرافيا  معلم  و  طبيعت  از  که  انرژی  ای  با  دانش آموزان 
دوستان خود در دل طبيعت می گيرند، انگيزة بيشتری برای رسيدن 
به هدف نهايی و فتح قله دارند و تمامی تالش ما برای آموزش آيندگان 

کشورمان همين رسيدن هاست....

خدادادی،  عباس   
فوق ليسانس جغرافيا با 18 سال 
فارغ التحصيل  تدريس،  سابقة 
مرکز،  تهران  دانشگاه  از 
ساکن استان البرز، ساوجبالغ 

)هشتگرد(
از سال 78 طبيعت گردی و 
آغاز  را  حرفه ای  کوهنوردی 
ايران،  مهم  قله های  کردم. 
برخی بيابان ها، برخی دره ها و 

بعضی از غارها را از نزديک ديده ام.
قطعًا کوهنوردی و طبيعت گردی در تدريس جغرافيا و زمين شناسی 
بسيار اثر دارد، چرا که بسياری از دبيران، گسل ها، شکستگی ها و ساير 
ويژگی ها را نديده اند و تنها شناختی نظری دارند، اما دانش تجربی 
ندارند. در مورد مسائل آب و هوا نيز همين گونه است، بلکه مسائل آب 
و هوا بسيار مهم تر از ساير مطالب است. شناخت مسائل طبيعی بدون 
امکان پذير نيست،  مطالعات ميدانی آن هم در مورد درس جغرافيا 
هرچند که درس جغرافيا در کالس های درس مهجور مانده، زندانی 

ديوار و کالس است.

دلفانی،  صديقه   
و  جغرافيا  ارشد  کارشناس 
دارای  شهری،  برنامه ريزی 
دانشگاه  ليسانس  مدرک 
تهران و فوق ليسانس دانشگاه 
سابقة  سال  با 26  تهران مرکز 

تدريس.
و  کوه  به  رفتن  از  هرکس 
بگويم  بهتر  يا  طبيعت هدفی 
آرمانی دارد. من به عنوان يک 
دبير جغرافيا، عالوه بر تقويت نيروی بدنی و فکری، به خويشتن خويش 
نيز واقف می شوم. من هر هفته با تمامی مشقات و سختی ها احساس 
سبک بالی می کنم و با ذهنی باز نسبت به دانسته هايم از علم جغرافيا در 
فضايی تنگاتنگ با محيط پيرامون ارتباط برقرار می سازم. آنچه هرهفته 
تدريس می کنم عينًا آن را نظاره می کنم و با ديدی بازتر و ملموس تر 
و با کنکاشی عميق به بازنگری فضای پيرامون می پردازم. اغراق نيست 
اگر اعتراف نمايم آنچه سال ها در کتاب های درسی خوانده و تدريس 
کرده ام در شکوه کوهستان به طور واقعی و نه مجازی يا در خيال، بلکه 
کاماًل محسوس و قابل رؤيت و در بطن خلقت و در فرازها و فرودها 
به صورت عينی می بينم و مدهوش آن مي شوم. پر واضح است که اين 
احساس صادقانه و موشکافانه چگونه می تواند در تدريسم آثاری شگرف 
و واقعی داشته باشد. من همچون يک راوی صادق می کوشم آنچه را که 

شاهدش بوده ام برای دانش آموزانم بازگو کنم. 
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زين ساز،  معصومه   
متولد 1346 ساکن اروميه.

مشغول  که  است  سال   12
کوهنوردی هستم و سه سال 
حرفه ای  شکل  به  که  است 
کوهنوردی می کنم. اين کار به 
کمک  خيلی  تدريس  در  من 
کرده است و مخصوصاً در تدريس 
به  می توانم  استان  جغرافيای 
شاگردانم تجسمي از منطقة محل زندگی شان بدهم و به آن ها در درک 
مطالب درسی کمک فراوان كرده و عالوه بر آن در اميد به زندگی و 
انگيزة طبيعت گردی برای آنان بسيار مؤثر باشم. شما در هر سنی 
می توانيد گام های مؤثر در زندگی داشته باشيد و کيفيت کالس های 
درس را باال ببريد خدا را شاکرم به خاطر توان کوهنوردی که دارم و از 

شما به خاطر انعکاس مطالب نيز متشکرم.

 محمد عزيزی، سرگروه 
آموزشی جغرافيای استان ايالم، 
ارشد  کارشناسی  دانش آموختة 
جغرافيا و برنامه ريزی شهری در 
شهيد  دانشگاه  از  سال 1380 
بهشتی با 26 سال سابقة تدريس 

به عنوان معلم جغرافيا.
در  جغرافيا  آموزشی  هدف 
کوهنوردی، ورزش و سالمتی، 
آشنايـی بـا طبيعـت زيـبـای 
کبيرکوه، آشنايی با محدوديت ها 
علمی  بازديد  مسير  يک  تعيين  منطقه،  زيست محيطی  توان های  و 
دانش آموزی و آشنايی با مهارت های جغرافيايی )عکاسی و نقشه خوانی 

مسير و استفاده از GPS در مسيريابی( است.
 

 مسعود عاليی، معلم 
به تدريس  جغرافيا و مشغول 
در شهرستان سقز، دارای مدرک 
شهـری  جغرافيای  کارشناسی 
و  بهشتـی  شهيـد  دانشگاه  از 
فعال  زنجان،  دانشگاه  از  ارشد 
به  عالقه مند  و  زيست  محيط 

طبيعت گردی و کوهنوردی. 
کوهنوردی  و  طبيعت گردی 
و  عينی  واقعی،  دريچه های 
ملموس پديده های جغرافيايی را بر جغرافی خوان و جغرافی دان می گشايد 
و می  تواند در جريان ياددهی ـ يادگيری مفاهيم جغرافيايی بسيار مؤثر 

واقع شود.

 

 ابراهيم محی الدينی، 
معلـم  جغـرافيــا،  ليسـانس 
آموزش وپرورش شهرستان مهاباد 
با بيش از 30 سال تجربه آموزش 
جغرافيا و بيست ودو سال عضويت 

در تيم کوهنوردی مهاباد.
يکی از مهم ترين آثار کوهنوردی 
در تدريس جغرافيا، آموزش حفظ 
زيبايـی های  و  محيـط زيسـت 
در  صرفه جويی  نيز  و  طبيعت 

بهره برداری از منابع طبيعی در راستای تحقق اهداف توسعة پايدار است.
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 دکتر مهشيد شفايی 
سرگروه جغرافيای استان قزوين

اولين همايش بزرگداشت 
حمدالله مستوفی

 اولين همايش ملی نکوداشت حمداهلل مستوفی در استان قزوين 
با تالوت آياتی چند از کالم اهلل مجيد و پخش سرود جمهوری اسالمی 
ايران با حضور ميهمانان و مدعوين گرامی آغاز شد. مدير فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و دبير اجرايی پس از خير مقدم و ارائه گزارش همايش به طور 
رسمی مراسم را آغاز کرد. همايش در سه گروه تاريخ، جغرافيا و ادبيات 

فارسی برگزار شد.
جناب آقای دکتر ناصر تکميل همايون، دبير علمی، اولين سخنران 
از  يکی  به عنوان  مستوفی  حمداهلل  معرفی  به  ايشان  بود.  همايش 
بزرگ ترين مورخان و جغرافی دانان پرداخت و در مورد مقام و منزلت 
اين انديشمند ايرانی درمحافل مستشرقان و ايران پژوهان مغرب زمين، 

مباحث ارزشمندی عنوان داشت.
زهرا  بويين  امام جمعة  فوت  به دليل  قزوين  استاندار  زاهدی،  آقای 

سخنرانی خود را به نوبت عصر موکول کرد.
پس از سخنرانی ها، استراحت و پذيرايی در حياط عالی قاپو انجام شد.

اجرای موسيقی زندة سنتی در سالن طنين انداز شد و حاضران را برای 
شنيدن مقاالت پربار آماده تر کرد.

گروه اول مقاالت با کسب اجازه از اعضای هيئت رئيسه، آقايان: دکتر 
احسان اشراقی،  دکتر سياوش شايان و دکتر قاسم انصاری ارائه شد.

به روايت  اولجايتو  با عنوان حمداهلل مستوفی و تشيع  اولين مقاله 
سکه شناسی از سوی آقای سليمانی ارائه شد و به دليل اينکه مراسم 

کمی با تأخير آغاز شده بود، آقای حضرتی و خانم مالحسنی زمان ارائه 
مقالة خود را به آقای محمد يوسفی صاحب مقاله اي با عنوان بررسی 
جغرافيايی شهری عراق عجم در دورة ايلخانی واگذار نمودند. ايشان به 
اهميت اسنادی که در کتاب نزهئ القلوب آمده، اشاره کرد و با استفاده 
از روش تاريخیـ  تفسيری و گردآوری داده ها از طريق مطالعات اسنادی 
و کتابخانه ای، ضمن بررسی محدودة جغرافيايی اين ناحيه به ويژگی های 

جغرافيايی شهرهای مهم پرداخت.
»بررسی  عنوان  با  مقاله ای  علی صفی زاده  دکتر  آقای  وی،  از  پس 
تحليلی ساختارهای تشبيه در ظفرنامة حمداهلل مستوفی« با محوريت 
ادبياتی ارائه کرد. پس از اين ارائه، مهمانان برای صرف ناهار و ادای فريضة 
نماز دعوت شدند. پذيرايی در حياط مجموعة زيبای عالی قاپو در زير 
سايه های زيبای درختان چند صدساله و کنار حوض آب زيبا انجام شد؛ 
فضايی که گويی انسان را به سفری در اعماق تاريخ می برد. بعد از صرف 

ناهار، مهمانان برای بازديد از موزه دعوت شدند.
برنامه با کسب اجازه از محضر اعضای هيئت رئيسه آقايان دکتر 
پورمحمدي  دکتر  چوبينه،   مهدی  دکتر  ارموی،  محدث  ميرهاشم 
ساعت 15 تا 18 و سخنرانی آغازين آقای دکتر مهدی محبتی آغاز 

شد.
در قسمت دوم ارائه مقاالت، 4 مقاله با عنوان های زير ارائه شد:

1. بررسی اوضاع اقتصادی قزوين در دورة ايلخانی/ آقای رسولی و خانم 
پورشيرمحمدی؛

اخبار جغرافيايي
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2. اصفهان در آثار حمداهلل مستولی/ آقای دکتر محمد حسين فروغی، 
توسط خانم شايسته قاسمی و آقای محمد حسين فروغی؛

3. نقد و ارزيابی تاريخ و جغرافيا نگاری مستوفی در نزهئ القلوب/ آقای 
علی  اخضری و خانم ها پروانه گودرزی و رضوان نعمتی؛

4. ارائه يک مقالة جغرافيايی با عنوان »عوامل مؤثر بر گردشگری 
مقبره های تاريخی« با تأکيد بر مقبرة حمداهلل مستوفی/ خانم دکتر 
مهشيد شفايی. در اين مقاله سعی شد ضمن معرفی مقبرة حمداهلل 
مستوفی با استفاده از مدل SWOT ، عوامل مؤثر بر جذب گردشگران 
داخلی و خارجی بررسی شود. وی همچنين به بيان اصول کار مبتنی بر 
شناخت قوت ها و ضعف های داخلی مقبرة تاريخی حمداهلل مستوفی در 
جذب گردشگر و نيز شناسايی فرصت ها و تهديدهای خارج از محيط اين 
مکان تاريخی پرداخت و پيشنهادهای سازنده در جهت کاهش يا حذف 

تهديدهای بيرونی به لحاظ جذب بيشتر گردشگران ارائه کرد.
پس از پايان قسمت دوم برنامه، اجرای موسيقی زندة سنتی و پذيرايی 
عصرانه، مهمانان را برای شنيدن مطالب بعدی تشنه تر  کرد. پس از آن 
سخنرانی استاندار محترم قزوين، جناب آقای عبدالمحمد زاهدی انجام 
شد که پس از عرض خوشامدگويی به مهمانان، سخنانی در باب نقش و 

جايگاه آثار تاريخی استان ايراد کرد.
قسمت سوم برنامه با اعضای هيئت رئيسه جديد و سخنرانی جناب 

آقای دکتر حسين اينانلو به فعاليت خود ادامه داد.
اعضای هيئت رئيسه: آقايان دکتر مسعود بيات، دکتر داريوش فاميلی، 

دکتر محمدرضا برزگر خالقی و دکتر ولی اهلل نظری
ارائه مقاالت در قسمت  سوم برنامه با عنوان های زير انجام شد:

1. ظفرنامه در ترازوی ادبيات/ دکتر علی اصغر ارجی؛
2. بررسی اوضاع مذهبی و پراکندگی آن در ايران در عصر ايلخانی/ 

دکتر حسن شادپور؛
3. تاريخ نگاری حمداهلل مستوفی/ خانم دکتر سکينه طاهرخانی.

پس از ارائه مقاالت، از آرامگاه حمداهلل مستوفی بازديد به عمل آمد و 
در آرامگاه او از سنگ قبر جديد اين انديشمند بزرگ رونمايی شد.

 محمد علي ميرزايي 

نخستين  همايش ملي آموزش 
جغرافيا در کشور با رويکرد دريا پايه

 همايش ساعت 8 صبح 21 دي ماه 1396 در سالن  »سازمان 
نيروي دريايي بنادر و كشتيراني« با تالوت آياتي از قرآن كريم آغاز 

شد. 
معاون  سليم پناه،  ناخدا  از:  بودند  عبارت  همايش  اين  مدعوين 
محترم آموزش نيروي دريايي ارتش جمهوي اسالمي؛ جناب دكتر 
رئيس  و  مسلح  نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع  وزير  معاون  مديري، 
وزارت  متوسطة  معاون  زرافشان،  آقاي  جناب  جغرافيايي؛  سازمان 
آموزش و پرورش؛ جناب آقاي باقري، مديركل؛ جناب آقاي حدادي، 
معاون پژوهش و برنامه ريزي آموزش و پرورش تهران؛ و جمعي از اساتيد 

و دبيران جغرافيا. 

دكتر حسن زاده رياست محترم شوراي سياست گذاري همايش در 
صحبت هاي خود علت تعيين موضوع دريا و تأكيد بر دريا را براي اولين 

همايش جغرافيا توضيح داد. وي همچنين اشاره كرد: 
چرا بايد موضوعات دريا در كتاب هاي درسي باشند؟ چون دريا از 
جنبه هاي مختلف ارزش دارد: ارزش اقتصادي، ارزش آموزشي، ارزش  

شغلي و ارزش   نظامي كه به ندرت در پكيج هاي ديگر داريم. 
مي خواهيم  اگر  درياست.  توسعه،  بذرهاي  براي  مناسب  مكان 
و  شود  كم  مردم  تنش  و  شويم  رها  تك محصولي  آسيب هاي  از 
پيدا  براي نفت  يا مكمل هايي  اقتصاد  براي توسعه و  جايگزين هايي 
كنيم، پاسخ تنها درياست. آنچه ما از دريا در كتاب هاي درسي آورديم 
به عنوان بذر است و شما معلمان بايد آن را آبياري كنيد. در ادامه، 
جناب دكتر زين العابدين، دبير همايش فلسفة برگزاري اين همايش 

را چنين بيان كرد: 
برگزاري  خصوص  در  تهران  معلمان  جغرافياي  انجمن  پيشنهاد 
همايش با رويكرد دريا پايه در جلسه اي با حضور آقاي دكتر حسن زاده، 
معاون سازمان بنادر مطرح شد و استقبال و راهنمايي هاي ايشان به 
لحاظ معنوي و علمي، انگيزة انجمن را در برگزاري همايش بيشتر كرد. 
سپس از جناب دكتر مديري  كمك گرفتيم. برنامة بازديد علمي از 
جاسك و بندرعباس را هم براي انجمن و تعدادي از معلمان جغرافيا 

ترتيب داديم. 
تأكيد كردند:   ادامه  در  رئيس همايش  آقاي دكتر مديري،  جناب 
»بخش هايي از علوم جغرافيا بر معرفي منطقه و ويژگي هاي آن تأكيد 
دارد كه مي تواند به تشخيص مشكالت بينجامد. از منظر جغرافيا اين 

حوري قاهري

پرده برداري از سنگ نقره حمداله ستوني

عمارت عالي قاپو در قزوين
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 محمد علي ميرزايي 

مشكالت بايد باعث ايجاد مسئله شود«. 
در ادامه ناخدا سليم پناه، معاون آموزشي نيروي دريايي راهبردي با 
اشاره به ذكر هفتاد بار كلمة دريا در برابر سي بار كلمة خشكي در قرآن 
مجيد به نسبت وسعت دريا به خشكي، اهميت دريا را يادآوري كرد. 

در  آموزش و پرورش  وزارت  متوسطة  معاون  زرافشان،  مهندس 
صحبت هايش گفت: تقريبًا با مساعدت نيروي دريايي همة تجهيزات 
و نيروهاي آموزشي هنرآموزان در هنرستان هاي دريايي تأمين شده 

است. 
انجمن جغرافيا كه اين رويكرد را انتخاب كرده است مي تواند از اين 
طريق براي دانش افزايي معلمان و دانش آموزان برنامه داشته باشد و 

نوآوري ها و جهت گير ي ها را هدايت كند. 
هر چند با تأخير وارد موضوع دريا شديم، اما اهتمام مسئوالن ارشد 
نظام به توسعة دريا و بهره برداري از ظرفيت دريا يك عامل مؤثر براي 
جبران تأخير است تا بتوانيم با هم افزايي و مشاركت جبران كنيم و 

گام بلندي براي بهره برداري و تمدن سازي در حاشية خليج برداريم. 
در مراسم عصر، پس از ارائة مقاله هاي برتر، جناب آقاي دكتر سياوش 
شايان، دبير علمي با همراهي دكتر چوبينه و دكتر كريمي، اعضاي 
كميته علمي به بيان نقطه نظرات و پاسخ به پرسش هاي ميهمانان 

پرداختند. 
توسط  همايش  برگزاري  روند  از  همايش  اجرايي  دبير  پايان،  در 
انجمن جغرافيايي معلمان تهران و مساعدت و همكاري مؤثر سازمان ها 

و نهادها در برگزاري همايش قدرداني كرد. 

گزارش و شرح مختصري  از 
همايش دانش آموختگان دانشگاه 

خوارزمی تهران

 چند سالي است كه به همت انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه 
خوارزمي، گردهمايي هايي براي دانشجويان رشته هاي مختلف برگزار 

مي شود.
دومين گردهمايي فارغ التحصيالن رشتة جغرافيا در تاريخ 15 و 16 
مردادماه 96 در شهر زيباي اروميه برگزار شد. از آنجا كه اغلب دوستان 
در روز شنبه به اروميه رسيدند، ميهماني شامي با حضور اساتيد و 
دانشجويان در باغ آقاي قاسمي كه ورودي سال 72 دانشگاه بودند، 

برگزار شد.
سالن  در  صبح   10 ساعت  يكشنبه  روز  رسمي  به طور  همايش 
اروميه برگزار شد. ورودي هاي  اجتماعات سازمان دانش آموزي شهر 
سال هاي 62 تا 86 از شركت كنندگان در اين همايش بودند. موضوع 
تربيت معلم  دانشگاه  دانش آموختگان  و  اساتيد  هم انديشي  همايش 

تهران )خوارزمي كنوني( بود.
در اين همايش ابتدا آقاي دكتر نظريان با ذكر خاطراتي از دوران 
حضورشان در دانشگاه در مورد جايگاه جغرافيا سخناني ايراد كرد. 
سپس آقاي دكتر عليجاني در مورد علل خشك شدن درياچة اروميه 
از ديدگاه اقليمي و مديريتي و راهكارهاي احياي آن مطالبي عنوان 
كرد. آقاي دكتر بخشنده نصرت نيز عالوه بر ذكر خاطراتشان بخشي از 

نتايج پژوهش خود دربارة استان هاي مرزي كشور را ارائه داد.
پس آقاي دكتر چاوشي در مورد وضعيت و جايگاه كنوني جغرافيا 
در دانشگاه هاي كشور و همچنين مسائل شهري مطالبي بيان كرد. در 
انتها آقاي دكتر كنجوري از اساتيد فيزيك دانشگاه كه مديريت امور 
فارغ التحصيالن دانشگاه را بر عهده دارند، در مورد اهداف انجمن و 
برنامه هاي در دست اجراي مجموعة تحت مديريت خود صحبت كرد.

همايش در باغشهر اروميه با بازديد علمي از درياچه و سد شهر چايي 
منطقة بند اروميه كه يكي از شاخه هاي اصلي آبريز درياچه است، 

خاتمه يافت.

گردهمايي دانش آموخته گان  دانشگاه خوارزميحوري قاهري

اساتيد دانشگاه خوارزمي
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آشنايی با کتاب های جديدالتأليف جغرافيا
 نازيا ملک محمودی

گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تأليف

برخی از نوآوری ها و ويژگی های کتاب جغرافيای پاية يازدهم:
1. طراحی دروس کتاب مبتنی بر مثلث يادگيری )طراحی آموزشی، 
رسانه های پرشمار و ارائه دانش آموزان(، هر درس با فعاليت  شروع شده و 

فعاليت هايی برای ارائه در کالس در نظر گرفته شده است؛ 
2. معرفی جغرافی دان های مشهور داخلی و خارجی در کتاب؛
3. معرفی شاخه ها و رشته های جغرافيا به فراخور موضوعات؛

 4. طراحی ستون  مهارت های جغرافيايی و نقشه خوانی در همة دروس؛
5. به روز کردن محتوا با توجه به موضوعات روز جهان، مانند گرسنگی 
در يمن، آوارگان ميانمار، ساخت جزاير مصنوعی در امارات متحده عربی، 

صنايع تک، سيليکون ولی و....؛
6. توجه به مباحث استراتژيک کشور: ايران و قدرت دريايی، اهميت 

مرز و مرزبانی، توسعة فرهنگ دريايی و... ؛
7. توجه بيشتر به رويکرد مفهومی و تحليلی؛

8. طراحی فعاليت های استنباطی و تحليلی در پايان هر مطالعة موردی 
و درج مطالعه های موردی جديد و به روز.

کاربرگه،  عکس،  فيلم،  شامل  کتاب  پشتيبان  نرم افزار  ضمن،  در 
اينفوگراف و ... توليد شده که همراه کتاب درسی به صورت ضميمه در 
بين دانش آموزان پاية يازدهم رشتة علوم انسانی توزيع می شود. دبيران 

نيز می توانند از اين رسانه در کالس های درس استفاده کنند.

عناوين واحدهای يادگيری جغرافيای پايه يازدهم:
فصل اول: ناحيه چيست؟

درس اول: معنا و مفهوم ناحيه
درس دوم : انسان و ناحيه
فصل دوم: نواحی طبيعی

درس سوم: نواحی آب و هوايی

درس چهارم: ناهمواری  و اشکال زمين
درس پنجم: نواحی زيستی

مطالعة موردی 1: نپال، زندگی در بلندی ها
فصل سوم: نواحی انسانی

درس ششم: نواحی فرهنگی
درس هفتم: نواحی اقتصادی )کشاورزی و صنعتی(

درس هشتم: نواحی اقتصادی )تجارت و اقتصاد جهانی(
مطالعة موردی 2: ناحية فرهنگی جهان اسالم

فصل چهارم: نواحی سياسی
درس نهم: معنا و مفهوم ناحية سياسی
درس دهم: کشور، يک ناحية سياسی

درس يازدهم: ژئوپليتيک
مطالعة موردی 3: منطقه )ناحيه( ژئوپليتيکی خليج فارس

مطالعة موردی 4: منطقه )ناحيه( ژئوپليتيکی اتحادية اروپا

برخی از ويژگی های کتاب انسان و محيط زيست پاية يازدهم:
زيستی،  1. طراحی دروس کتاب بر مبنای مهم ترين مباحث محيط 

يعنی آب، خاک، هوا، انرژی، زباله، تنوع زيستی و گردشگری؛
2. ايجاد دغدغه های محيط زيستی در بين دانش آموزان؛

3. آوردن اخبار مطبوعات برای جلب توجه دانش آموزان در شروع هر 
درس؛

4. يادگيری فعال و مؤثر در درگير کردن دانش آموزان از طريق انجام 
فعاليت ها در فرايند يادگيری؛

5. استفاده از رسانه های يادگيری توسط دبيران در فرايند تدريس؛
حفاظت  و  مديريت  زمينة  در  ديگر  کشورهای  تجربة  به  توجه   .6

محيط زيست؛
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7. توجه بيشتر به رويکرد کاوشگری در مفاهيم درس؛
8. ارائه يافته ها و آموخته های دانش آموزان به صورت فردی و گروهی 
اطالعات،  جمع آوری  روش های  و  ابزارها  از  استفاده  با  کالس  در 
مانند مصاحبه، مشاهده، جمع آوری اطالعات از طريق تهية گزارش، 
انجام کارهای عملی مانند تهية پوسال  عکس برداری و فيلم برداری، 
)كمپوست(، محاسبة مصرف آب در منزل، تفکيک زباله و مراجعه به 

سايت های اينترنتی؛
9. طراحی کاربرگة »چه بايد کرد« در پايان هر درس به منظور تحليل 

موضوعات و ارائة راه حل توسط دانش آموزان؛
10. تشويق دانش آموزان به انجام کارهای عملی در قالب گروه ها و 

تجربة کارهای گروهی و دسته جمعی.

 عناوين واحدهای يادگيری
درس اول: آب، سرچشمة زندگی

درس دوم: خاک، بستر زندگی
درس سوم: هوا، نفس زندگی

درس چهارم: انرژی، حرکت، زندگی
زيست درس پنجم: زباله، فاجعة محيط 

درس ششم: تنوع زيستی، تابلوی زيبای آفرينش
درس هفتم: محيط زيست، بستر گردشگری مسئوالنه

برخی از ويژگی های کتاب  جغرافيای )3( کاربردی، پاية دوازدهم:
روستايی  مانند مديريت سکونت گاه های  1. طراحی مطالب جديد 
و شهری، حمل ونقل و مخاطرات طبيعی برای اولين بار در کتاب های 

جغرافيايی؛ 
2. طراحی و اختصاص صفحاتی در پايان هر فصل به فنون و مهارت های 

جغرافيايی مرتبط با موضوع؛
3. آشنايی دانش آموزان با فناوری های جديد و نحوة استفادة علمی از 

آن ها، مانند استفاده از GPS ،GIS و سنجش از دور؛ 
4. طراحی فعاليت های کاربردی، مانند نقشه خوانی، جهت يابی، تعيين 

اختالف ساعت و مشخص کردن کاربری اراضی روی نقشه؛
5. طراحی فعاليت های کاربردی برای درک و استنباط بيشتر در پايان 

هر درس؛
برای   برنامه ريزی  اهميت  و  کشور  طبيعی  مخاطرات  به  توجه   .6

مديريت آن.

عناوين واحدهای يادگيری جغرافيای پايه دوازدهم
فصل اول: مديريت مناطق روستايی و شهری

درس اول: جغرافيای سکونتگاه های روستايی و شهری
درس دوم: مديريت پايدار نواحی روستايی و شهری

و  اراضی  کاربری  )نقشة  نقشه خوانی   ،)1( جغرافيايی  مهارت های 
مکان يابی( در مطالعات مديريت مناطق روستايی و شهری

فصل دوم: مديريت شبکه های حمل ونقل
درس سوم: جغرافيای حمل ونقل

درس چهارم: مديريت پايدار شبکه های حمل ونقل
مهارت های جغرافيايی )2(، مهارت های جهت يابی، GPS، طول و 

عرض جغرافيايی و اختالف ساعت در مديريت حمل ونقل
فصل سوم: مديريت مخاطرات طبيعی

درس پنجم: ويژگی ها و انواع مخاطرات محيطی
درس ششم: مديريت بحران های محيطی

مهارت های جغرافيايی )3(، استفاده از عکس های هوايی و تصاوير 
ماهواره ای در مديريت مخاطرات طبيعی
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 حوري قاهري

گزارش اولين همايش ملی 
دانش آموزش محتوای جغرافيا

 معاونت پژوهشي دانشگاه فرهنگيان در راستاي تعالي اهداف 
آموزشي و پژوهشي خود، تصميم به برگزاري همايش هاي ملي دانش 
آموزش در رشته هاي مختلف از جمله جغرافيا، تاريخ، رياضي، ادبيات، 
شيمي و... در پرديس هاي استاني در طي سال 1396 گرفته است كه 
مطابق برنامه هاي از پيش تعيين شده به اجراي آن ها مي پردازد. هدف 
اصلي از اين همايش ها باال بردن ظرفيت علمي منابع روز و تقويت منابع 
PCK است. بر اين مبنا و مطابق اهداف و محورهاي همايش جغرافيا، 
سياست هاي اجرايي را به استان ها ابالغ كرده است. بر اين اساس پيرو 
بخشنامة سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان در تابستان 1396 دانشگاه 
فرهنگيان استان البرز )پرديس حكيم فردوسي( ملزم به اجراي اولين 

همايش ملي دانش  آموزش محتواي جغرافيا شد.
براساس فراخوان ارسال شده و طراحي سايت اينترنتي همايش، 52 

در  را  همايش هايي  هرساله  تهران  شهر  آموزشي  گروه هاي   
راستاي توجيه و تبيين كتاب هاي نونگاشت برگزار مي كنند. در سال 
حداكثري  بهره گيري  هدف  با  تهران  شهر  جغرافياي  گروه  جاري، 
دبيران از اين همايش، به نظرسنجي از همكاران براي پوشش دادن 
بهتر مفاهيم مورد نياز، ايهامات و چالش هاي پيش روي آنان اقدام كرد.
ابتدا سرگروه جغرافياي شهر تهران ضمن خوشامدگويي به حاضران، 
گزارشي از عملكرد گروه جغرافياي شهر تهران در سه ماهة اول سال 
جاري ارائه كرد. همچنين ضمن توضيحي در ارتباط با علل كاهش 
ميانگين نمرات درس جغرافياي 2 در خرداد 96 از همكاران درخواست 
كرد تا در تهية گاهنامة جغرافيايي كه با هدف ارائه اطالعات تكميلي و 

كمك به دبيراِن غيرمرتبط است با گروه جغرافيا همكاري كنند.
تجربيات  تهران،  شهر  منطقة 5  جغرافياي  دبيران  از  يكي  سپس 
تدريس خود را در ارتباط با مبحث »نقشه هاي توپوگرافي« در قالب 

يك انيميشن و پاورپوينت به همكاران ارائه داد.
سپس خانم دكتر فالحيان )مؤلف كتاب( در مورد موضوعات زير به 

شكل مبسوط مطالبي ارائه كرد:
ـ اهداف عناوين و فصل هاي كتاب؛

ـ نوآوري ها و ويژگي هاي كتاب؛
ـ فعاليت هاي صورت گرفته از جانب دفتر تأليف در راستاي بسط و 

تشريح مفاهيم كتاب؛
ـ شيوة ارزشيابي مستمر و پاياني؛

ـ نمايش لوح فشردة ضميمة كتاب )كه در سال آينده همراه كتاب 
توزيع مي گردد(؛

ـ نحوة انجام فعاليت هاي كتاب؛
ـ اصول طراحي سؤاالت استاندارد؛

ـ شيوة اجراي كالس معكوس؛
ـ نحوة اجراي بخش مهارت هاي جغرافيايي كتاب يازدهم.

وي در پايان سخنراني به سؤاالت مدعوين در ارتباط با كتاب پاسخ 
داد.

گزارش همايش آموزشی ـ توجيهی 
کتاب جغرافيای  يازدهم

دبيران، عدم  از جانب  گفتني است عمده ترين مشكل طرح شده 
تناسب بين زمان اختصاص داده شده و حجم مطالب كتاب و عدم 

برگزاري دوره هاي ضمن خدمت حضوري بود.

 پرديس حكيم فردوسي كرج

گردهمايي دبيران جغرافيايي شهر تهران با مؤلفين كتب درسي  جديد
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مقاله به دبيرخانة همايش ارسال شد كه پس از داوري مقاالت، 22 مقاله 
حائز بيشترين امتياز براي ارائه شفاهي و همچنين چاپ در مجموعه 

مقاالت همايش شدند.
مقاالت ارائه شده در همايش با توجه به ملي بودن همايش بار علمي 
بااليي داشتند و توانستند نظر افراد شركت كننده در همايش را جلب 
ارائه شده بيشتر دربارة نوع  كنند. حوزة اصلي و محور مهم مقاالت 
آموزش جغرافيا، تكنيك هاي نوين در آموزش جغرافيا، تجربيات جهاني 
موفق در حوزة آموزش جغرافيا و همچنين كج فهمي ها در حوزة آموزش 
جغرافيا و نقش كارورزي در رشد حرفه اي و الگوهاي برتر در حوزة 

آموزش جغرافيا بود.
همايش مذكور اهداف مهمي را در اجراي خود به دنبال داشت كه به 
عنوان مثال مي توان به تكميل پازل نقش دانشگاه فرهنگيان كشور در 

راستاي آموزش صحيح و كاربردي معلمان ايران زمين اشاره داشت.
و  همايش  مقاالت  قسمت  در  منتخب  افراد  از  همايش  پايان  در 

دست اندركاران علمي و اجرايي همايش تقدير به عمل آمد. 

 30 پنج شنبه  روز  ايالم،  استان  جغرافياي  آموزشي  گروه   
ارديبهشت ماه 1396 با همنوردي 17 نفر از دبيران جغرافياي ايالم، 
ملكشاهي، ميمه و دهلران، از ساعت 7 صبح مسير آبشار تختان در 

دامنه هاي زيباي كبيركوه را به صورت پياده كوه پيمايي كردند.
محمد عزيزي سرگروه جغرافياي استان ايالم

گزارش برنامه کوهنوردی 
دبيران استان ايالم

 محمد عزيزي

دبيران جغرافياي استان ايالم
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 قله سنبران بلندترين قلة اشترانكوه در غرب ايران با ارتفاع 
4150 متر است. روز پنج شنبه 22 تير 96 به همراه چهارده نفر از 
همكاران، ساعت نه صبح از ازنا به مقصد روستاي بيدستانه واقع در 
جنوب غربي شهرستان ازنا حركت كرديم و تقريبًا ساعت ده صبح يك 
شيب تند از روستاي مذكور را گذرانديم. بعد از عبور از مسيرهايي به 
نام چال گوران گزرستان و لوله آب، ساعت چهار بعدازظهر به پناهگاه 
اول به نام پناهگاه گل گل رسيديم. بعد از كمي استراحت و به علت 
اينكه آخرين چشمة آب در اين پناهگاه است، آب كافي برداشتيم و 
مسير را كه تقريبًا يك شيب هفتاد درصد داشت، ادامه داديم. اين 
مسير، معروف به گرده ماهي بسيار خسته كننده است و توان انسان 

را مي گيرد.
ساعت هشت شب به چال كبود رسيديم كه به يخچال چال كبود 
ارتفاع چال كبود  دارد.  استقرار  آن  در  دوم  و جان پناه  است  معروف 
3650 متر است. از باالي چال كبود شهر ازنا در شب بسيار ديدني 
است و روستاهاي اطراف و بخشي از درود و اليگودرز نيز ديده مي شود.

صبح روز بعد، ساعت شش و چهل دقيقه براي صعود به قله آماده 
صخرة  و  يخچال  مسير  يعني  آن  دامنة  خطرناك ترين  از  شديم. 
شيب دار عبور كرديم و بعد از گذشت دو ساعت يعني ساعت هشت و 
چهل دقيقة صبح روز جمعه به قلة 4150 متري سنبران رسيديم كه 
در دامنة جنوبي آن درياچة گهر قرار دارد. نكتة قابل توجه، حجم كم 

يخچال چال كبود و عقب نشيني آن بود.

گزارش سفر به قله سنبران اشترانکوه
 محمود امامي 

يخچال طبيعي
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معرفی منابع و 
کتاب های جغرافيايی

دكتر سيدمهدي موسي كاظمي
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور

 مجلة جغرافيا در آموزش عالي
Journal of Geography in Higher Education Vol. 42, 

2018, Issue 1
مقاالت شــمارة 1 از دوره 42 مجلة جغرافيا در آموزش عالي در 

سال 2018 به ترتيب زير است:
 يك رويكرد مبتني بر قابليت براي آموزش عالي: قابليت ها و مفاهيم 

جغرافيايي براي برنامة درسي جغرافيا/ هلن واكينگتون و ديگران
 پيدا كردن زمينة مشــترك: اســتفاده از يك قالب چشــم انداز 
جغرافيايي به عنوان يك برنامة يكپارچه سازي براي اقدام بين المللي 

در زمينة آموزش/ گري بريلي و ديگران
 مشاركت جامعة جهاني/ محلي: پيشبرد يادگيري جامع و برقراري 

همبستگي/ سرين دي. هوستون و كرك لنگ
 اقدام پژوهي مبتني بر پروژة مشاركت جمعي با استفاده از فناوري 

اطالعات جغرافيايي/ مينسونگ كيم
 ســفر از »من« بــه »ما«: گردهــم آوري گروه هــاي هم پيوند از 

دانش پژوهان دكتراي جغرافيا/ كلي دامبروسكي و ديگران
 تشريح فضاها در كالس درس با استفاده از GIS كيفي/ جفري اي 

باتيستا و كوين مانا

 مزاياي پداگوژيك كارهاي ميداني دانشجويان در دانشكدة جغرافيا 
در پرتو فرايند بولونيا/ اسالندانا آندكويچ و ديگران

 درك كردن و درك شدن: تسهيل يادگيري ميان رشته اي از طريق 
ارتقاي مهارت هاي ارتباطي/ استفن تيلور

 نوشتن پيشينه و ادبيات تحقيق موفق: سونجا ريورن 
 آماده شــدن براي كنفرانس هاي پژوهشــي چندرشــته اي دورة 

كارشناسي/ جنيفر هيل و ديگران

  معلم جغرافيا
The Geography Teacher Vol. 15, 2018, Issue 1

مقاالت شماره 1 از دورة 15 مجلة معلم جغرافيا در سال 2018 
به ترتيب زير است:

 ارزش گذاري تفكر دانش آموزان در روند تحقيق/ آدري موهان
 /C3 آيا پرسشگري يادگيري را تغيير مي دهد؟ جغرافيا و چارچوب 

الرنس ام. پاسكا
 پنجره به جهان/ كاما كانون

 مردم در حال حركت/ آدري موهان
 استخراج نفت از قزاقستان/ فيل گرشمهل

 تجارت در جهان باســتان؛ شــواهد از يك كشتي شكسته/ فيل 
گرشمهل

 كشاورزي پايدار: برداشت پوششي/ مگان وبستر
 تأثير فضايي نظام آپارتايد در شهر آفريقاي جنوبي/تي آ شومان

 چگونه الگوهاي كشاورزي در صربستان پس از سقوط يوگسالوي 
تغيير كرد؟. ميكيكا سيبينويچ 

منابع جغرافيايي
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 منطقه بندي: روايت طرح درس در زمينة مناطق/ دبورا ادمونسون
 تبيين توانمندي هاي جهاني زنان با استفاده از تحقيقات جغرافيايي/ 

مالني آر. گروبز
 مسائل مربوط به انرژي جهاني؛ درس مبتني بر تحقيق با استفاده 

از ArcGIS بر خط/ اينجئونگ جو
 بررسي مرزهاي قومي و سياسي با ArcGIS/ ماتئو مان

 تحقيقات بين المللي در آموزش جغرافيا و محيط زيست
International Research in Geographical and 

Environmental Education Vol. 27, 2018, Issue 2
مقاالت شــمارة 2 از دورة 27 مجلة تحقيقات بين المللي در 
آموزش جغرافيا و محيط زيســت در سال 2018 به ترتيب زير 

است:
 ســرمايه گذاري در تحقيق و ارزيابي بــراي بهبود تمرين، يك 
روش مستقيم نشان دادن است كه اكنون مي توانيم براي آموزش 

زيست محيطي به كار ببريم/ آلن رايد
 استفاده از نظرية زمينه اي براي درك شناخت، تفكر، بسط و آثار 
نگرش معلمان جغرافيا نسبت به مناطق در سراسر جهان/ دونگ 

مين لي
 تغييرات در درك مفهوم آب از نظر دانش آموزان مدارس ابتدايي 
در متون آموزشــي علوم، فّناوري و اجتماعي )STS(/ ساري هاوو 

ـ نوتينن و ديگران
 تمايل نومعلمان جغرافيا به آموزش تفكر فضايي از طريق جغرافيا؛ 

مقايسه بين چين و كرة جنوبي/ جين هي لي و ديگران
 بــازي با واقعيت: آيــا مدل هاي جغرافيايــي درك اصطالحات 

جغرافيايي را بهبود مي بخشد؟/ زابوكس چيگاني و ديگران
 يــك گزارش انتقــادي دربارة چيســتي »جغرافيــا« در دورة  

تربيت معلمان ابتدايي در انگلستان/ استفن پوتيك و ديگران
 جغرافيا و دانش قدرتمند؛ سهمي در مباحثه/ آلريك مود 

 معرفي كتاب هاي جديد جغرافيايي

 جغرافياي شهري ايران
هدف كتاب حاضر، شــناخت جغرافياي شــهري ايران بر پاية 
نظرية روابط انســان و محيط است. لذا كوشش شده است به اين 
پرســش پاسخ داده شود كه چه عوامل و موانعي بر توسعة شهري 
و فضاهاي شهري شهرهاي ايران تأثيرگذار بوده اند؟ در اين كتاب 
نخســت ريشه هاي تاريخي شهرنشيني، سپس ويژگي هاي شهر و 
شهرنشيني، ساخت شــهر، جايگاه شهر و جغرافياي كالن شهرها 
و در نهايت، مســائل شــهرهاي ايران بررسي شــده است. مؤلف 
در تجزيه و تحليل مشــكالت شــهري، عالوه بر عوامل طبيعي به 
مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز توجه داشته است. كتاب 
جغرافياي شهري ايران توسط دكتر پروانه شاه حسيني )عضو 
هيئت علمي پژوهشكدة تحقيق و توســعة علوم انساني، سازمان 
سمت(، تأليف و در ســال 1396 توسط انتشارات سمت در 132 
صفحه منتشر شده اســت. عناوين فصل هاي كتاب به ترتيب زير 

است:
فصل اول: تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران

فصل دوم: ويژگي هاي شهرهاي ايران
فصل سوم: ساخت شهر در ايران

فصل چهارم: جايگاه شهر در ايران
فصل پنجم: جغرافياي كالن شهرهاي ايران

فصل ششم: مسائل شهري در ايران

 مباني ژئومورفولوژي رودخانه اي
با توجه به وضعيت جغرافيايي ايران و نياز به مطالعات گسترده 
در زمينــة آب و نقش آن در زندگي مردم كشــورمان براي ترويج 
اطالعــات دانش بنيان آبي پژوهشــگران، مبانــي ژئومورفولوژي 



رودخانه اي تأليف پروفسور رو چارلتون ترجمه و به جامعة پژوهشي 
و آموزشي تقديم شده است. شيوه هاي سنتي مديريت كانال، آثار 
زيان بار مديريت نادرست آب و خاك و تغيير به سوي مديريت هاي 
داراي رويكرد زيســت محيطي و توجه ويژه به ترميم و بازســازي 
بازه هاي رودخانه اي فروســاييده در كانون توجه مبحث مديريت 
كانال هاي رودخانــه اي قرار گرفته اند. مطالعة ايــن اثر به تمامي 
دانشجويان علوم زمين، به ويژه دانشــجويان رشتة ژئومورفولوژي 
و آب وهواشناسي توصيه مي شــود. كتاب مباني ژئومورفولوژي 
رودخانه اي توسط دكتر مهدي ثقفي )استاديار دانشگاه پيام نور( و 
دكتر محمدحسين رضايي مقدم )استادتمام دانشگاه تبريز( ترجمه 
شده و در سال 1396 توسط انتشارات سمت در 456 صفحه منتشر  

شده است. عناوين فصل هاي كتاب به ترتيب زير است:
فصل اول: مقدمه

فصل دوم: سيستم رودخانه
فصل سوم: رژيم جريان

فصل چهارم: منابع رسوب
فصل پنجم: حمل رسوب در مقياس بزرگ

فصل ششم: جريان در كانال ها
فصل هفتم: فرايندهاي فرسايش، حمل و نهشته گذاري

فصل هشتم: شكل و رفتار كانال
فصل نهم: واكنش سيستم به تغيير

فصل دهم: مديريت كانال هاي رودخانه اي

 علل پيدايش و بقاي كشور ايران
كشورها برجســته ترين تقسيم بندي سياســي ـ جغرافيايي 
مســتقل جهان كنوني هســتند و همچنان از مهم ترين بازيگران 
نظام بين المللي به شمار مي روند. اينكه چه عامل يا عواملي زمينة 
پيدايش كشورها و همچنين ماندگاري آن ها را فراهم مي سازد، از 
موضوعات مورد مطالعة جغرافياي سياســي اســت كه از آن با نام 
علت وجودي و علت بقا ياد مي شود. عوامل پيدايش و بقاي كشور 
بر يكپارچگي ملي و ســاخت هويتي مستقل تأثيرگذارند و تبديل 
به شالوده هاي هويت ملي كشورها مي شوند. ايران امروز نيز بخشي 
از جغرافيا، فرهنگ و تاريخ ديرپاي مردمان ســاكن فالت ايران در 
نقشة سياسي جهان است. بارزترين ويژگي كشور ايران، گوناگوني 
در پديده هاي طبيعي، انساني و سرگذشت پرتالطم تاريخي است؛ 

كه سبب شده است تا نام يگانة ايران همگام با اين گوناگوني شكل 
گيرد. كتاب علل پيدايش و بقاي كشــور ايران توسط دكتر 
محمدرضا حافظ نيا )استادتمام دانشگاه تربيت مدرس( و ابوالفضل 
كاوندي كاتب )دانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي( تأليف و در 
سال 1396 توسط انتشــارات سمت در 268 صفحه منتشر شده 

است. عناوين فصل هاي كتاب به ترتيب زير است:
فصل اول: تعريف ها و مباحث نظري

فصل دوم: نيروهاي زيربنايي علت وجودي و بقاي ايران
فصل سوم: نيروهاي روبنايي علت وجودي و بقاي ايران

 زمين در فضا
با پيشرفت علم و فناوري روزبه روز بر دامنة دانسته هاي انسان 
نســبت به فضا افزوده مي شــود. متخصصان و پژوهشگران رشتة 
جغرافيا نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و براي تحليل چشم اندازهاي 
جغرافيايي به منابع و مآخذ تخصصي نيازمندند. در اين راستا مؤلف 
كوشــيده است پس از تشريح مفاهيم پايه به تبيين قواعد نجوم و 
مكانيك سماوي بپردازد و با بهره گيري از علوم و فناوري هاي جديد 
كتابي تدوين كند كه عالوه بر تأمين نياز دانشجويان رشتة جغرافيا 
به كار دانشجويان و پژوهشگران ساير رشته هاي مرتبط، نظير علوم 
زمين، منابع طبيعي و اقيانوس شناسي نيز بيايد. كتاب زمين در 
فضا توسط دكتر عزت اهلل قنواتي )دانشيار دانشگاه خوارزمي( تأليف 
و در سال 1396 توسط انتشــارات سمت در 260 صفحه منتشر 

شده است. عناوين فصل هاي كتاب به ترتيب زير است:
فصل اول: تعاريف و مفاهيم پايه

فصل دوم: ايده ها و مدل هاي كيهان شناسي
فصل سوم: مختصات فضايي عالم

فصل چهارم: سير تكاملي علم نجوم و جغرافياي رياضي
فصل پنجم: خورشيد، نزديك ترين ستاره به زمين

فصل ششم: مشخصات زمين و حركت هاي آن
فصل هفتم: قوانين حركت و گرفتگي ها

فصل هشتم: آشنايي با سامانة موقعيت ياب جهاني و روش هاي 
جهت يابي

فصل نهم: زمان و تقويم
فصل دهم: حاكميت انسان در فضا
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 آشنايي با كشورهاي جهان
نام رسمي: جمهوري صربستان

Serbija نام محلي: سربيا
نام سابق: يوگسالوي

SERBIA نام بين اللملي: سريبا

كشور صربستان با 77496 كيلومتر مربع وسعت، صد و شانزدهمين 
كشور جهان به حساب مي آيد و در شمال شبه جزيرة بالكان و جنوب 
خاوري اروپا واقع شده و كشوري محصور در خشكي است. اين كشور 
از شمال به مجارستان، از خاور به روماني و بلغارستان، از جنوب به 
مقدونيه و كوزوو و از غرب به مونته نگرو، هرزگوين و كرواسي محدود 
است. بخش كوچكي از رود دانوب در اين كشور جريان دارد و ساير 
رودهاي مهم آن مانند ساوا، تيسا و موراوا نيز از ريزابه هاي دانوب به 
شمار مي آيند. قسمت هاي شمالي آن، جلگه اي و نواحي جنوبي آن 
كوهستاني است و بلندترين نقطة آن، قلة ميجور است كه با 2169 
متر ارتفاع در نزديكي مرز بلغارستان واقع شده است. جلگة دو طرف 
رود دانوب، مراكز كشاورزي صربستان را به خود اختصاص داده و عمده 

محصوالت كشاورزي آن از اين نواحي به دست مي آيد.

آب وهوا: اقليم صربستان در نواحي شمالي قاره اي با زمستان هاي 
پراكنده است و  بارندگي هاي  تابستان هاي گرم و مرطوب و  سرد و 
نواحي جنوبي داراي زمستان هاي سرد همراه با ريزش برف در مناطق 
كوهستاني و تابستان گرم و خشك است. متوسط دما در ماه ژانويه 

صفر درجة سانتي گراد و در مردادماه حدود 22 درجة سانتي گراد است.

بر  بالغ  جمعيتي  صربستان   ،2016 سال  آمار  براساس  جمعيت: 
نفر )صد و سومين كشور جهان( دارد. در سال 2014   7058322
تعداد 55/5 درصد ساكن شهرها و 44/5 درصد ساكن روستاها بوده اند.

توزيع سني: آمار سال 2014 نشان مي دهد كه 14/8 درصد افراد 
زير 15 سال، 18/3 درصد بين 15 تا 29 سال، 21/2 درصد بين 30 
تا 44 سال، 21/1 درصد بين 45 تا 59 سال، 16/7 درصد بين 60 تا 
74 سال، 6/3 درصد بين 75 تا 84 سال و 1/6 درصد نيز بيش از 85 
سال سن دارند. اميد به زندگي در هنگام تولد براي مردان 72/2 سال 

و براي زنان 77/3 سال )2012( است.

تولد و مرگ ومير: طبق آمار سال 2012، ميزان تولد 9/3 نفر در هر 
هزار نفر، ميزان مرگ ومير 14/2 نفر در هر هزار نفر و ميزان مرگ ومير 

كودكان نيز 6/2 نفر در هر هزار تولد بوده است.

تركيب نژادي: در سال 2011، حدود 83/3 درصد جمعيت كشور 
از نژاد صرب، 3/5 درصد مجار، 2/1 درصد كولي، 2 درصد بوسنيايي و 

8/1 درصد از بقية نژادها بوده اند.

درصد   84/6  ،2011 سال  اطالعات  براساس  زبان:  و  مذهب 
از  ارتدوكس، 5 درصد كاتوليك، 3/1 درصد مسلمان و 7/3 درصد 

ساير اديان بوده اند.

كشورشنا سي

 سعيد بختياري
مؤسسة جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

جمهوری صربستان
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زبان رايج و رسمي آن، صربي است كه با خط هاي سيريل و التين 
نوشته مي شود. زبان هاي اقليت هاي قومي آن عبارت اند از: مجاري، 

بوسنيايي، اسلوواكي، كروآتي، آلبانيايي، بلغاري و روسي.

پايتخت: شهر بلگراد با )1166763( نفر جمعيت )2011( پايتخت 
نووي ساد  از:  عبارت اند  آن  و شهرهاي مهم  است  كشور صربستان 
)231798( نفر، نيش )183164( نفر، كراگويواتس )150835( نفر و 

سوبوتيتسا )97910( نفر.

قانون گذاري.  مجلس  يك  با  نوع حكومت: جمهوري چندحزبي 
رئيس حكومت، رئيس جمهور، آلكساندرووچيچ از سال 2017 و رئيس 
دولت، نخست وزير، خانم آنابرنابيچ از سال 2017 هستند. قوة مقننه از 
يك مجلس ملي با 250 عضو تشكيل شده است. كرسي هاي مجلس 
ملي بدين شرح بين گروه هاي سياسي تقسيم شده است )2016(: 
ترقي خواه صرب 102 كرسي، حزب سوسياليست صربستان  حزب 
22 كرسي، حزب راديكال 22 كرسي، حزب دموكرات 15 كرسي، 
انجمن »كافي است« 13 كرسي، حزب سوسيال دموكرات صربستان 
10 كرسي، حزب بازنشستگان متحد 9 كرسي، ائتالف احزاب ليبرال 
اقدام  حزب  و  ووديوودنيا  دموكرات هاي  سوسيال  ليگ  دموكرات، 

دموكراتيك سانجاك 9 كرسي.
تاريخ استقالل صربستان از امپراتوري عثماني در تاريخ 1804/2/15 
بوده و روز ملي آن يعني روز استقالل، پانزدهم فوريه است. صربستان 
در مجموعة يوگسالوي از سال 1945 به عضويت سازمان ملل متحد 
درآمد و پس از فروپاشي يوگسالوي در سال 2000 با نام صربستان 
عضويت آن تجديد شد و عالوه بر آن در اين سازمان ها نيز عضويت 
دارد: كنفرانس تجارت و توسعة ملل متحد )UNCTAD(، سازمان 
خواروبار و كشاورزي ملل متحد )FAO(، آژانس بين المللي انرژي اتمي 
 ،)IBRD( بانك بين المللي ترميم و توسعه/ بانك جهاني ،)IAEA(
 ،)ILO( كار  بين المللي  سازمان   ،)IDA( توسعه  بين المللي  انجمن 
 ،)IMO( سازمان بين المللي كشتيراني ،)IMF( صندوق بين المللي پول
اتحادية بين المللي مخابرات راه دور )ITU(، سازمان آموزشي، علمي و 
فرهنگي ملل متحد )UNESCO(، سازمان توسعة صنعتي ملل متحد 
)UNIDO(، سازمان جهاني بهداشت )WHO(، اتحادية جهاني پست 

.)WMO( و سازمان جهاني هواشناسي )UPO(

كشاورزي و صنايع: محصوالت عمدة اين كشور )2012( عبارت اند 
از: ذرت، شكر، چغندر، گندم، سيب زميني، دانة آفتابگردان، دانة سويا، 
انگور، سيب، تمشك، گيالس و خشخاش. همچنين مهم ترين صنايع 
آن عبارت اند از: )2011(: غذا و نوشيدني، فراورده هاي نفتي، مصنوعات 
فراورده هاي  و  آجر، سراميك  و پالستيك، سيمان،  فلزي، الستيك 

شيميايي.
 16/8 كشاورزي،  اراضي  درصد   38/5 صربستان   ،2011 سال  در 
درصد مرتع و چمنزار و 31/6 درصد جنگل داشته است و دامداري 
در آن رايج بوده است. ميزان صيد ماهي آن نيز معادل 12460 تن 
ميليون  حدود 37374  كشور  اين  در  است.همچنين  شده  برآورده 
توليد و 37370 ميليون كيلووات ساعت برق  كيلووات ساعت برق 

مصرف شده است )2012(.

 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی

 رشد آموزش برهان متوسطه دوم 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي
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صربستان  كار  نيروي  تعداد  سال 2014،  آمار  طبق  كار:  نيروي 
4590000 نفر و نسبت شاغالن باالي 15 سال در مردان 57/4 درصد 

و زنان 41/1 درصد و افراد بيكار 18/9 درصد بوده است.

درآمد ناخالص ملي: در سال 2014 درآمد ناخالص ملي صربستان 
به 41505 ميليون دالر آمريكا رسيد و ميزان سرانة آن حدود 5820 

دالر آمريكا بود.

واردات: كشور صربستان در سال 2014، حدود 20608 ميليون 
و  ماشين آالت  شامل  عمدتًا  كه  است  كرده  وارد  كاال  آمريكا  دالر 
تجهيزات حمل و نقل 24/9 درصد، كاالهاي اساسي 17/6 درصد، 
فراورده هاي شيميايي 14/4 درصد، سوخت هاي معدني و روغن هاي 
روان كاري 14 درصد و ساير كاالها 7/7 درصد بوده است. اين كاالها 
ايتاليا 11/2  از كشورهاي آلمان 11/8 درصد، روسيه 11/4 درصد، 
درصد، چين 7/6 درصد، مجارستان 4/9 درصد و ساير كشورها 53/1 

درصد وارد شده اند.

صادرات: در سال 2014، اين كشور حدود 14843 ميليون دالر 
آمريكا كاال شامل ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل 30 درصد، 
درصد،   15/9 زنده  حيوانات  و  غذا  درصد،   20/9 اساسي  كاالهاي 
فراورده هاي شيميايي 8 درصد و ساير كاالها 13/4 درصد به كشورهاي 
ايتاليا 17/8 درصد، آلمان 11/9 درصد، بوسني و هرزگوين 9/1 درصد، 
روسيه 6/9 درصد، روماني 5/6 درصد و ساير كشورها 48/7 درصد 

صادر كرده است.

نيرو در  اين كشور حدود 28150  ارتش  در سال 2014،  ارتش: 
اختيار داشته كه از اين تعداد 47/1 درصد در نيروي زميني و 18/1 
درصد در نيروي هوايي مشغول خدمت بوده اند. هزينة سرانة ارتش 

حدود 99 دالر آمريكا بوده است.

حمل و نقل: طول خطوط راه آهن در سال 2013، حدود 3819 
كيلومتر و طول راه هاي اتومبيل رو حدود 44613 كيلومتر بوده است.

دستگاه   180107 و  سواري  خودروي  دستگاه   1726405 تعداد 
اتوبوس و كاميون مشغول به كار بوده اند. همچنين تعداد 5 فرودگاه 

بين المللي با پروازهاي زمان بندي شده وجود داشته است.

تلويزيوني  گيرندة  تعداد 2980000  سال 2014،  در  ارتباطات: 
)282 دستگاه براي هر هزار نفر(، 9345000 خط تلفن )1221 خط 
تلفن  )373 خط  همراه  تلفن  نفر(، 2856000 خط  هزار  هر  براي 
رايانة شخصي )2005( )37  نفر(، 389000 دستگاه  براي هر هزار 
رايانه براي هر هزار نفر(، 4107000 اشتراك اينترنت )2009( )417 

اشتراك اينترنت براي هر هزار نفر( استفاده شده است.

بهداشت: تعداد افراد داراي سوءتغذيه كه كمتر از 1960 كالري 
انرژي مصرف مي كنند )08 ـ 2006( كمتر از 5 درصد كل جمعيت 

كشور بوده است.

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 450/000 ریال
 هزینة اشتراك یک سالة مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 220/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 
   اگر قبالً مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجات رشد به دو روش زیر:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب. واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش كد 395 در وجه شركت افست و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار 

به شمارة 88490233.
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حمایت از کاالي ایراني
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شماره

3
فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب

دورۀ آموزش متوسطه دوم
سال ۱۳۹۷

http://samanketab.roshdmag.ir

شماره

3
فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب

دورۀ آموزش ابتدایی
سال ۱۳۹۷

http://samanketab.roshdmag.ir

فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب

شماره

3
فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب

دورۀ پیش دبستانی
سال ۱۳۹۷

http://samanketab.roshdmag.ir

شماره

3
فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب

دورۀ آموزش متوسطه اول
سال ۱۳۹۷

http://samanketab.roshdmag.ir

شماره

3
فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب

دورۀ آموزش فني و حرفه اي و کاردانش
سال ۱۳۹۷

http://samanketab.roshdmag.ir

نسخه هاي الكترونیكي و رايگان فهرستگان را در اين نشاني ببینید:
http://samanketab.roshdmag.ir/fa/fehrestegan 
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