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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
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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


