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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 
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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.


