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Abstract 

The growth and development of every society and its parts is owed to planning, examining 
existing problems and challenges, and providing solutions to meet the new needs that 
created by economic, social, and technological changes.  Meanwhile, educational systems, 
especially higher education, in order to maintain survival and achieve their goals quickly 
and easily, need to review the current situation and identify potential challenges. The 
purpose of this study is to identify and rank the most important challenges in the field of 
geography education at Farhangian University. The research is applied in terms of purpose 
and has been done by survey method. The research population consisted of faculty 
members / teachers and students of Farhangian University in Tehran and Alborz provinces, 
which were examined in two stages: judgment and as a whole. The research tool was a 
researcher-made interview and a questionnaire. The validity and reliability of the 
questionnaire were confirmed by formal validity method and Cronbach's alpha calculation. 
The research results showed the challenges in the field of geography education in four 
dimensions: educational, research, cultural and extracurricular, and structural-
administrative dimension and the ranking of challenges from the point of view of faculty 
members / teachers and students showed that structural-administrative, educational, 
research, and cultural and extracurricular challenges were the most important challenges in 
the point of view of students, and from the point of view of faculty members/ teachers, the 
challenges of structural-administrative, research, educational, and cultural dimensions and 
extracurricular activities were the most important challenges in geography education, 
respectively. 

Keywords: Education, Farhangian university, Geography education, Higher education.  

 

                                                           
 Corresponding Author, Email: a.sadeghi@cfu.ac.ir 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 9, No. 2, Summer 2020                                                                      Print ISSN: 2423-494X 

pp. 209- 229                                                                                              Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 

 

 

 های بندی چالششناسایی و رتبه

 رشتۀ آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان

 (التحصیلیپس از اولین دورة فارغ)

 3، رضا ساعی مهربان2، علی زمانی1علی صادقی

 ، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایرانگروه علوم انسانی و اجتماعی ،استادیار. 1

 ایران  ،گرمسار ر، واحد گرمسا ،دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی. 2

 ایران ،توسعه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، قزوینگرایش  -کارآفرینی دانشجوی دکتری. 3

 (15/00/1311: ؛ تاریخ پذیرش11/06/1318: تاریخ دریافت) 

 چکیده

ی نيازهـا  بـرای رفـ   ـة راهكار و ارائ های موجودچالشبررسي مسـائل و ، ریـزیمرهون برنامـههای آن و بخش جامعههر رشد و توسعة 
نيـز  ، آمـوزش عـالي  های آموزشي به ویژه  در این ميان، نظام .شود که در اثر تغييرات اقتصادی، اجتماعي و فناوری ایجاد مي استجدیدی 

دف هـ . اسـت احتمـالي  هـای  چـالش  بررسي وضعيت موجـود و شناسـایي  نيازمند ، خود و دستيابي سری  و آسان به اهداف حفظ بقا برای
پـژوهش از نظـر هـدف،    . های رشتة آموزش جغرافيا در دانشـااه فرهنايـان اسـت   ترین چالش بندی مهمپژوهش حاضر، شناسایي و رتبه

مدرسان و دانشجومعلمان دانشـااه  / جامعة پژوهش متشكل از اعضای هيئت عملي. کاربردی است و با روش پيمایشي انجام گرفته است
ابـزار پـژوهش مصـاحبه و    . شـمار بررسـي شـدند    و البرز بود که در دو مرحله به صـورت قضـاوتي و کـل    های تهران فرهنايان در استان
نتـای  پـژوهش   . روایي و پایایي پرسشنامه با روش روایي صوری و بـا محاسـبة آلفـای کرونبـای ت یيـد شـد      . ساخته بود پرسشنامة محقق

بنـدی  اداری نشان داد و رتبه -هشي، فرهناي و فوق برنامه، و بُعد ساختاریهای رشتة آموزش جغرافيا را در چهار بُعد آموزشي، پژو چالش
اداری، آموزشـي، پژوهشـي، و    -های ساختاری مدرسان و دانشجومعلمان نشان داد به ترتيب، چالش/ ها از نظر اعضای هيئت علميچالش

ابعاد های  مدرسان چالش/ و از نظر اعضای هيئت عملي های این رشته از نظر دانشجومعلمان بودترین چالش فرهناي و فوق برنامه، مهم
 .های رشتة آموزش جغرافيا بودند برنامه به ترتيب، مهمترین چالشپژوهشي، آموزشي، و فرهناي و فوق اداری، -ساختاری

  .آموزش عالي، آموزش، دانشااه فرهنايان، جغرافيا آموزش: کلیدی  واژگان
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 مقدمه

ای های پایانی قرن بیستم به بعد به زندگی انسان چهرۀ تازهی، از دههتغییر و تحوالت سریع جهان

اند بهترین مسیر پیشرفت جوامع حرکت در  بر این اساس، اکثر دانشمندان بیان کرده. بخشیده است

به عبارت دیگر، اگر (. 301، ص3131کریمی، نصر و شریف، )محور است  مسیر توسعۀ دانش

های ناشی از تحوالت به نفع خود سود جویند، و از عهدۀ چالشهای جوامع بخواهند از فرصت

بینی کرده و برای رسیدن به آن بسترسازی احتمالی برآیند، باید جامعۀ آیندۀ مطلوب خود را پیش

اند، زیرا اگر به مردم  از این رو، اکثر این متفکران تشکیل جامعۀ یادگیری را پیشنهاد کرده. کنند

العمر باشند، ها یادگیرندۀ مادام سراسر دوران زندگی داده شود و آنهای یادگیری در فرصت

های آموزشی، بدیهی است در تحقق این جامعه، نظام. های یادشده برآیندتوانند از عهدۀ چالش می

کریمی، نصر و شریف، )به ویژه آموزش عالی و در میان مؤسسات آن، دانشگاه نقش مهمی دارد 

ها و مراکز آموزش عالی، نماد باالترین سطح از تفکر و علم جامعه اهزیرا دانشگ(. 30، ص3131

های دادن به حرکت شوند و با تربیت متفکران، دانشمندان و مدیران آینده در جهتمحسوب می

 .شوندگوناگون فکری اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر واقع می

اند براساس شرایط، همواره سعی کردهریزان آموزش عالی در ایران نیز مسئوالن و برنامه

شده، به ویژه دگرگونی در فرایندهای محیطی، فرهنگی، اجتماعی و  های کسب مقتضیات و تجربه

فکری جامعۀ ایران پس از انقالب اسالمی و انتظارات جدیدی که از حوزۀ آموزش، و تعلیم و 

ب با تحوالت و شرایط روز به تربیت به وجود آمده است، در نظام آموزش عالی تغییراتی متناس

های احتمالی موجود را به منظور نیل به این اهداف و انتظارات ها یا چالشوجود آورند و آسیب

به )برای نمونه، از جمله این تغییرات فرایند تمرکززدایی و تمرکزگرایی . بررسی و مرتفع کنند

ه در ایران نیز در سطوح های مختلف صف و ستاد در مراکز آموزشی است کدر بخش( تناسب

اهداف تمرکززدایی در خدمات آموزشی در کشورهای مختلف اگر چه . مختلفی مطرح شده است

مندی از آموزش، پایه و اساس در این وجه مشترک هستند که چون بهره متفاوت است ولی اکثراً

کند که با  می اصل برابری حکم ،های اجتماعی و اقتصادی است، بنابراینمندی از موقعیتبهره

این اصل پذیرفته شده ، زیرا مندی همه از این خدمات فراهم شودایجاد عدم تمرکز، امکان بهره
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 ۀهای منطقحلها، مسائل و راهتوانند نیازها، اولویتاست که مؤسسات و کارگزاران محلی بهتر می

 (.33، ص3131قارون، ) ندک دسترسی بهتر و کیفیت برتر کمک می به اقدام، این و بشناسند را خود

دانشگاه فرهنگیان نیز به عنوان بخشی از مجموعۀ آموزش عالی کشور، از این تغییرات به دور 

به ویژه پس از استقالل و تمرکززداییِ تنها مرکز مأمور تربیت نیروی انسانی آموزش و . نبوده است

شیب تندتری به خود  این تغییرات شدت و 3130پرورش کشور از دستگاه متولی خود، از سال 

 . گرفته است

گرفته، به عنوان دانشگاهی  های انجامریزیو براساس برنامه 3130دانشگاه فرهنگیان که از سال 

گرا با هدف تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش گام به عرصۀ فعالیت گذاشت، تالش مأموریت

تربیت »تر و کارآمدتر وظیفۀ یاتر، علمی، پو«دانشگاه فرهنگیان»جدید با نام  ریزیکرد با برنامه

رشته در دورۀ  31با این هدف، (. 3133اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان، )را دنبال کند « معلم

اند از دبیری جغرافیا، دبیری تاریخ،  ها عبارت برخی از این رشته. کارشناسی این دانشگاه ایجاد شد

، دبیری ادبیات فارسی، دبیری الهیات و معارف دبیری علوم اجتماعی، دبیری ادبیات و زبان عربی

اسالمی، دبیری ریاضی، دبیری زبان انگلیسی، دبیری تربیت بدنی، دبیری فیزیک، دبیری شیمی، 

های از عنوان رشته« دبیری»ریزان دانشگاه با حذف واژۀ سپس، برنامه... . شناسی و  دبیری زیست

مانند آموزش « های تخصصیآموزش رشته»ان رشتۀ با عنو 31و تشکیل  3131موجود در سال 

ها و منابع آموزشی ای را در سرفصلتغییرات گسترده... جغرافیا، آموزش تاریخ، آموزش ریاضی و 

ریزان درسی در در همین زمینه، برنامه(. 3131شدۀ دانشگاه،  برنامۀ بازنگری)آن به وجود آوردند 

، 3131سحرخیز و همکاران، )دانند چهار بخش میدانشگاه فرهنگیان، آموزش جغرافیا را شامل 

 :(11ص

 (GK)شایستگی عمومی  .3

 (PK) شایستگی تربیتی .2

 (CK) شایستگی علمی .1

 (PCK) شایستگی تربیتی موضوعی .1

تأسیس کردند تا به « آموزش»ها، مقطع کارشناسی ارشد نیز با عنوان به عالوه، در برخی رشته
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تغییری دیگر در دانشگاه  3131در نهایت، سال . دتر و پویاتر دانشگاه کمک کنفعالیت غنی

های آموزش جز رشته بدین صورت که به. ها بودبندی رشتهفرهنگیان به قوع پیوست و آن قطب

ها و مراکز مشخصی در کشور فعالیت کنند و های تخصصی فقط در پردیسابتدایی، سایر رشته

 .نقاط قطب منتقل شوند استادان و دانشجویان آن رشته از سایر نقاط به این

اند و دانشگاه فرهنگیان با التحصیل شدهحال که اولین دوره از دانشجویان این دانشگاه فارغ

ساختار اداری، سازمانی، مدیریتی، آموزشی و فرهنگی جدید گام در عرصۀ تربیت معلم فکور و 

فقیت این نهاد بستگی شایسته برای آموزش نسل جدید انقالب گام نهاده است، بقا، پویایی و مو

های میدانی در زمینۀ بررسی سالۀ دانشگاه، و مطالعه و پژوهش های پنجزیادی به بررسی فعالیت

 . ها و تهدیدهای آن داردها، فرصتچالش

های آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان، نپرداخته  کنون پژوهشی مستقل به شناسایی چالشتا

کتابی . ها در حوزۀ موضوعی پژوهش حاضر انجام گرفته است است، با این حال، برخی پژوهش

جانبه، نتیجه  ، ضمن تأکید بر ضرورت گسترش آموزش عالی و اهمیت آن در توسعۀ همه(3133)

گیرد که گسترش کمّی این دانشگاه از نظر تعداد دانشجو و تنوع رشته در حد الزم صورت می

های تحصیالت ی در همۀ سطوح و مقاطع به ویژه دورهگرفته و باید اهتمام ویژه برای ارتقای کیف

، ضمن بررسی نقش آموزش عالی در توسعۀ اقتصادی و (3130)زاده شریف. تکمیلی انجام گیرد

ها، نداشتن توان علمی، روزنبودن آموخته گیرد که به علت به اجتماعی جامعه، در پژوهشی نتیجه می

 . زنگری در آموزش این رشته بودنداغلب مخاطبان موافق با... مهارت کاری و 

ها، شدن ظرفیت ایرشته های میان، در پژوهشی به بررسی زمینه(3133)فراستخواه 

در نهایت، . های آن در آموزش عالی پرداخته استها، و الزامات و بایستهها، آسیب محدودیت

های دانشگاه و برنامهها و گشایی برای فعالیت هشت عامل و هفت بایستۀ راهبردی به منظور افق

 عالی آموزش کمّی به بررسی گسترش( 3131)فریدونی . آموزش عالی در ایران معرفی کرده است

اجتماعی پرداخته است و با پژوهش میدانی در سه استان گیالن، قم، و  پیامدهای بر تأکید با

گاهی و رشد و کند که این گسترش عالوه بر باالبردن سطح آسیستان و بلوچستان استدالل می
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شدن  ارزش گیری هنجارهای نوین اجتماعی، کمتوسعۀ شهری به تغییر در سبک زندگی، شکل

علیزاده . ای منجر شده استهای منطقهمدرک تحصیلی، حتی بحران افزایش منابع انسانی و بیکاری

ها سیبترین آ پس از بررسی تاریخی آموزش عالی و نقش و کارکردهای آن در ایران، مهم( 3111)

کارکردی، عوامل ساختاری و عوامل  -های ناشی از عوامل محتواییرا در سه دسته کلی آسیب

، (ریزیسطح تدوین راهبرد و برنامه)بندی کردند که در چهار حوزۀ مدیران  محیطی دسته -ایزمینه

بخش  ها و محتوای آموزشی، حوزۀ استادان و اعضای هیئت علمی و مربوط بهنامهقوانین، آیین

 . دانشجویی ایران است

. هایی انجام گرفته است های آن پژوهشدر زمینۀ آموزش جغرافیا، الزامات، اهداف و چالش

ریزی گروه جغرافیا، محورهای های شورای برنامهضمن بررسی محتوایی فعالیت( 3131)چوبینه 

ه صورت توأم مورد کند که باید بآموز و محتوای درسی عنوان میاصلی آموزش را معلم، دانش

از این رو، همپای تدوین برنامۀ . توجه قرار گیرند تا برنامۀ آموزشی به اهداف خود نایل شود

های های مناسب برای دبیران و مدرسان جغرافیا به صورت برنامهدرسی باید طراحی دوره

یان کرده است ای ب در مقاله( 3111)مرادی . مدت و بلندمدت در نظر گرفته شود مدت، میان کوتاه

زای آموزش جغرافیا ترین عوامل آسیب هنوز جایگاه واقعی جغرافیا در ایران مشخص نیست و مهم

اند از کیفیت آموزش جغرافیا در مراکز آموزش عالی و مسائل پیش روی آن،  در ایران عبارت

های اندک تابها و ک گسترش مراکز آموزش عالی پیام نور و آزاد، و مسائل متعدد این حوزه، نشریه

های درسی با محتوای تکراری، معلمان فاقد انگیزه، کمبود یا فقدان وسایل جغرافیایی، کتاب

های ضعیف و غیر کاربردی، کیفیت آموزشی، ضعف بازدیدهای میدانی، سمینارها و همایش کمک

کارگیری معلمان غیر  های نامناسب تدریس، بههای ضمن خدمت معلمان، روشضعیف دوره

استدالل ( الف3133)آبادی نجف شریفی. خصص و فقدان اتاق یا کالس خاص آموزش جغرافیامت

تربیت  مراکز در قبلی برنامۀ به نسبت فرهنگیان دانشگاه جغرافیا در آموزش جدید برنامۀ کند،می

 پیشرفت موضوعی ـ تربیتی و تربیتی هایسرفصل در محتوای هم و دروس عناوین در هم معلم،

 در چشمگیر کاهش بدون جغرافیا تخصصی دروس دربارۀ چند هر است، داشته ایحظهمال شایان
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. است یافته کاهش درصد 21 حدود واحدها تعداد مشابه دروس ادغام با دروس، کلی عناوین

وضعیت آموزش جغرافیا در  ۀمقایس وهای میدانی با بررسی، (ب3133)ای همچنین، وی در مقاله

های مختلف آموزشی در مؤلفهگیرد نتیجه می ایرانی مستقر در امارات،با مدارس  ایرانمدارس 

 و فعال تدریس هایروش مؤثرتر کارگیری به ، اما باید باداخل و خارج از کشور یکسان نیست

 ایران فرهنگ و طبیعت با مؤثرتر به طور آموزاندانش ذهن ایران، جغرافیایی تصاویر و هافیلم

 بر تأکید جای به نیز امتحانات برگزاری در همچنین،. شود ایجاد رجذابت هایکالس و مأنوس

 .گیرد قرار نگرشی و مهارتی هایحیطه باالتر سطوح بر تأکید شناختی، پایین سطوح و محفوظات

را به چهار دورۀ  2003تا سال  3311، آموزش جغرافیا را از سال (2030) 3مورگانالمبرت و 

ترین موضوعات جغرافیایی هر دوره را که در آموزش جغرافیا به  جداگانه تقسیم کردند، و مهم

های مؤثر در آموزش جغرافیا، و عنوان علمی برای زندگی اهمیت داشته است، در کنار روش

، ضمن تعریف آموزش (2003) 2ها و مشکالت آن مورد بحث قرار داده است راد جربرچالش

اصر مؤثر در آموزش جغرافیا و جایگاه و جغرفیا و اهداف آموزش جغرافیا، به اجزا و عن

رینفرد و . های آموزش جغرافیا در برنامۀ درسی آموزشی رسمی و غیر رسمی پرداخته است چالش

هایی از جغرافیا، آموزش جغرافیا و سواد جغرافیایی، به  پس از ارائۀ تعاریف( 2031) 1هرتیج

ترین اند و اساسیش جغرافیا پرداختهدر آموز رویکرد سازنده استانداردهای آموزش جغرافیا و

ای معلمان، پژوهش در آموزش جغرافیا، های آموزش جغرافیا را مربوط به توسعۀ حرفهچالش

 . کنندشدن عنوان می انطباق تکنولوژی با آموزش جغرافیا و درک فرایندهای جهانی

ۀ جدیدی است که توان گفت، مقولۀ آموزش و آموزش جغرافیا در ایران، حوزاز این رو، می

ای است که بتوانند ضمن متون نظری آن در ابتدای راه قرار دارد و نیازمند تالش علمی ویژه

از سوی دیگر، . پرکردن خالء دانشی موجود در این زمینه، نیل به اهداف آموزشی را تسریع بخشد

                                                           
1. Lambert& Morgan 

2. Rod Gerber 

3. Reinfried & Hertig 



122                                                     9399 تابستان، 2، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

تمی نیازمند مطالعه، دستیابی به اهداف مندرج در اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان مانند هر فرایند سیس

های های مداوم همزمان با فرایند اجرا است که بتوانند ضمن شناسایی چالشبررسی و بازنگری

پژوهش حاضر از این نظر . های الزم در آن اقدام کننداحتمالی، نسبت به رفع، اصالح و بازنگری

آموزش عالی در  های حوزۀتواند آغازی بر بررسی وضعیت و چالششود و میبدیع محسوب می

های  بر این اساس، پرسش. دانشگاه فرهنگیان بوده، و راهگشای افق جدیدی در این حوزه باشد

 :پژوهش به شرح زیر است

( مدرسان)از نظر دانشجومعلمان و استادان « آموزش جغرافیا»های رشتۀ ترین چالش مهم

تۀ آموزش جغرافیا از نظر اینان، زا در رشیک از ابعاد چالش دانشگاه فرهنگیان کدام است و کدام

 اولویت بیشتری دارد؟

یکی از انواع و به عنوان « علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط»به عنوان جغرافیا  دانش

 اقتصادی را نیز  -یندهای اجتماعیاکند، قادر است درک فرکه در تفسیر جهان به ما کمک میعلوم 

در یک روش انتقادی، کمک  زیستی محیط مسائل اجتماعی و فراهم کند و با یادگیری برای افراد

در همین زمینه، (. 111، ص2031، 3استیوز)شود های محیط اطراف را درک کند تا پیچیدگی

های درسی المللی از جمله برنامهآموزش جغرافیا و برنامۀ درسی آن در سطح محلی، ملی و بین

های جغرافیایی در انش تخصصی و فنون و مهارتهایی مانند دشدت بر مهارت اساسی است که به

بنابراین، آموزش (.  333، ص2032، 2سِرجرن)کند های آن تأکید میبرخورد با محیط و پدیده

آموزش جغرافیا، . شودرا شامل می های جغرافیا و آموزشای علمی است که حوزه جغرافیا رشته

کند تا فراگیران را قادر کند تعامالت یهای جغرافیایی را انتخاب مها و نگرشدانش، مهارت

محیط و جامعه را در فضای جهانی درک کنند و به سواد جغرافیایی درباره آن دست  -انسان

های جغرافیایی است، ها و نگرشترکیبی از دانش، مهارت به عبارت دیگر آموزش جغرافیا، .یابند

عالوه بر این، آموزش جغرافیا، . به کار ببندند ها را فرا گیرند و آموزان بتوانند آنطوری که دانش به

                                                           
1. Esteves 

2. Sergeren 
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های مربوط به فرایندهای های درسی، اهداف آموزش و یادگیری و نیز روشگسترش برنامه

  (.1، ص2031رینفرد و ترتیچ، )گیرد آن را دربرمیآموزش و یادگیری در جغرافیا و ارزشیابی 

ای طی کرده رشته را به سوی دانشی بین های امروز، مسیر خودجغرافیا مانند بسیاری از دانش

شدن با عنوان آموزش جغرافیا بدین صورت بوده است  ایرشته از نظر برخی، این مسیر بین. است

 (انگلیسی متون و جوامع در به ویژه) زمان طول در جغرافیایی آموزش و دانش جغرافیا که بین

 :ای انجام گرفته استتغییرات عمده

 فرایندهای جغرافیایی، محتوای بین ارتباط شایان توجه، موضوع هم،نوزد قرن اواخر در -

 جغرافیایی، هایکتاب طریق از( 3113) 3جِیکی مثال، برای. بود اجتماعی مسائل و آموزشی

 آموزشِ کارگیری به و جغرافیا مطالعۀ بین طبیعی پیوند جغرافیا، آموزشکتاب  مانند

 محیط هایآموزش ارتقای را برای جوان افکار و هاذهن تا کرد برقرار آموزمحور دانش

 . مند کند عالقه و تحریک زیستی

 تمایل با جغرافیا، آموزش و جغرافیا دانش بین رقابتی دوم، جهانی جنگ از قبل دورۀ در -

 در ایمنطقه مطالعات دادن انجام طریق از مدارس آموزش وضعیت ارتقای برای افراد برخی

 با دیدگاه این ارتباط چند هر. داد رخ 2«هادماغه»و « هاخلیج»جغرافیای  مانند موضوعاتی

 . نشد بیان وضوح به آموزاندانش گیریشکل حال در و جوان اذهان

 با مخالفت به جغرافیا آموزش و جغرافیا دانش بین رقابت جنگ، از پس هایسال در -

 دربارۀ را فصلیم مطالعات دانشگاهی دانان جغرافی. شد تبدیل اجتماعی مطالعات آموزش

 ،(انسان به نسبت) مکان جایگاه بر تمرکز با و میدانی کارهای با محلی و روستایی مناطق

 هایتکنیک توسعۀ برای مبنایی عنوان به 3310 دهۀ کمّی انقالب از ها آن. دادند انجام

 آموزش از شکل این اجرای برای مدارس در توانستمی که کردندمی استفاده جغرافیایی

 . شود کار گرفته به افیاجغر

                                                           
1. Geikie 

 .مرسوم بود( میالدی 31قرن )ها کشف نقاط ناشناخته است که در عصر اکتشافات ها و دماغهمنظور از جغرافیای خلیج. 2
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 که جغرافیا آموزش و جغرافیا جدایی روند گیریشکل با ،3330 و 3330 های دهه بین -

 و جغرافیا بین تعادل گرفت، انجام انگلستان در دانشگاهی دانان جغرافی برخی توسط

 دلیل به آمریکا متحدۀ ایاالت در که روندی) واقع شد مورد تهدید جغرافیایی آموزش

 (. نداد رخ بود؛ کشور آن جغرافیایی ملی انجمن حمایت مورد که جغرافیایی انجمن وجود

 وحدت برای جغرافیا آموزش متخصصان و دانان جغرافی رسمی هایتالش ،3330 دهۀ از -

 جغرافیایی انجمن تشکیل کار این نتیجۀ. جدی شد جغرافیا آموزش و جغرافیا پیوستگی و

 (. 3:  2003جربر، ) بود جغرافیا به دیمنعالقه افزایش برای 3بریتانیا

و  هااصالح و بازنگری برنامهبنابراین، شرایط و تحوالت مختلف در جوامع باعث شده است، 

جهان مطابق با تحوالت روز علمی و آموزشی  و مراکز مختلف هادرسی در دانشگاه هایرشته

در های آموزشی و رشتهسی های دربرنامه شود میزیرا تحوالت جامعه باعث  ؛دپذیرصورت 

دانشگاه فرهنگیان نیز سعی کرده است متناسب . دکنرا برآورده  خدمت جامعه باشد و نیازهای آن

های درسی و همچنین، ساختار اداری با شرایط و تحوالت موجود تغییراتی را به تناسب در برنامه

اما این تغییرات تا چه اندازه (. 3131شده،  برنامۀ درسی بازنگری)ریزی آن به وجود آورد و برنامه

های احتمالی پیش روی ها و چالشتوانسته است به تحقق اهداف دانشگاه کمک کند و آسیب

همین مسئله و . های مستقل و متعدد استاند، نیازمند پژوهشدانشگاه در تحقق اهداف آن کدام

های آموزش جغرافیا را لشترین عامل و انگیزۀ پژوهش حاضر برای بررسی چا ابعاد مختلف مهم

 . التحصیلی فراهم کردپس از اولین دورۀ فارغ

 شناسی پژوهش روش

پیمایشی  -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث شیوۀ گردآوری اطالعات، توصیفی

ۀ آموزش شتمدرسان و دانشجومعلمان ر/ کنندگان در پژوهش اعضای هیئت عملی مشارکت. است

                                                           

1. COBRIG 
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ابتدا به صورت قضاوتی با تعدادی از اعضای جامعه مصاحبه . ددر این رشته بودنجغرافیا یا درگیر 

این گروه با مباحث آموزش جغرافیا کامالً . هایی برای آموزش جغرافیا شناسایی شد شد و چالش

بدین منظور و با توجه به تشکیل رشتۀ آموزش . آشنایی داشتند و درگیر در آموزش جغرافیا بودند

مدرسان و / های تهران و البرز، اعضای هئیت عملیه پردیس و مرکز در استانجغرافیا در س

 (. 3و جدول  3شکل)های یادشده بود شده از پردیس دانشجومعلمان انتخاب

 

 (قلمرو مکانی پژوهش)های تهران و البرز نقشۀ استان. 1شکل 

 



112                                                     9399 تابستان، 2، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 توزیع جامعۀ پژوهش. 1جدول 

 پردیس یا مرکز
شهدای مکه 

 (تهران)

فردوسی  حکیم

 (کرج)

 امیرکبیر

 (کرج)
 مجموع

 30 1 1 1 مدرسان/ اعضای هئیت عملی

 203 33 303 21 دانشجومعلمان

ای در اختیار  شده برای آموزش جغرافیا در قالب پرسشنامه های شناسایی در مرحلۀ بعد چالش

دان و همۀ استادان و دانشجومعلمان درگیر در این حوزۀ آموزشی قرار گرفت و از همۀ استا

شده برای رشتۀ آموزش  های شناساییها خواسته شد چالش دانشجویان نظرخواهی شد و از آن

 . رد کنند/ جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان را تأیید

نظران و متخصصان در حوزۀ  نظرسنجی از صاحب)برای تعیین روایی پرسشنامه، روایی صوری 

ضریب پایایی پرسشنامۀ . کرونباخ محاسبه شد و برای تعیین پایایی نیز آلفای( موضوعی پژوهش

دهد پرسشنامه از  به دست آمد که نشان می 132/0و دانشجومعلمان برابر با  130/0استادان برابر با 

های آموزش جغرافیا، بندی چالشبندی و اولویت برای رتبه. پایایی قابل قبولی برخوردار است

 . داجرا ش SPSS25افزار آزمون فریدمن در نرم

 های پژوهشیافته

های رشتۀ آموزش جغرافیا در  طور که بیان شد، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان چالش همان

 (. 1و 2های  جدول)دانشگاه فرهنگیان شناسایی شد 
 

 شده برای آموزش جغرافیا از نظر دانشجومعلمان های شناسایی چالش. 2جدول 

 اداری -اری ساخت فرهنگی و فوق برنامه پژوهشی آموزشی

 دانشگاه بودن جنسیتیتک متخصص استاد کمبود تخصصی استاد کمبود
به شکل  گاه و نامناسب برخورد

 مسئوالن سوی از آموزدانش

 واحدهای بودن کم

 تخصصی

 به دانشجویان کم عالقۀ

 پژوهش
 فرهنگی بودجۀ کمبود

 مانند متعدد هایمحدودیت ایجاد

 دانشجویان خروج و ورود
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 اداری -اری ساخت فرهنگی و فوق برنامه پژوهشی آموزشی

 واحدهای زیادبودن

 عمومی و تربیتی
 بودن انگیزهکم و شغل داشتن

 ورزشی فضاهای کمبود

 دانشگاه در
 دانشگاه کوچک فضای

 ضعف و کارگاه کمبود

 در جغرافیایی تجهیزات

 هاکالس

 پژوهش برای کم منابع و فضا

 هاپردیس و مراکز برخی در

 برای ضعیف ریزیبرنامه

 و فرهنگی هایفعالیت

 برنامه فوق

 دانشگاه غذای پایین تکیفی

 بر استادان زیاد تأکید

 به هادرس تدریس

 تئوری صورت

 به دانشگاه و استادان تأکید

 آموزش حوزۀ

 دخالت یا استفاده عدم

 در دانشجویان ضعیف

 فرهنگی هایریزی برنامه

برنامهفوق و  

 زیادی تعداد اسکان و پذیرش

 اتاق یک در دانشجو

 منابع و هاکتاب کمبود

 جغرافیا آموزش با مرتبط

 هاپردیس و مراکز کم حمایت

 مجالت نبود نتیجۀ در و

 دانشگاه در تخصصی

 

 برخی پذیرش در ضعف

دارای  یا غیر مستعد دانشجویان

 آموزش به کم عالقۀ

 درس انتخاب امکان عدم

 دانشجو توسط استاد و
- - - 

 - - - علمی بازدیدهای کمبود

 و نامناسب هایسرفصل

 غیر مرتبط
- - - 

 فضای حاکمیت نبود

 فضایی وجود) دانشگاهی

 (مدرسه مانند

- -  

 

 مدرسان/ شده برای آموزش جغرافیا از نظر اعضای هیئت علمی های شناسایی چالش. 3جدول 
 اداری -ساختاری  فرهنگی و فوق برنامه پژوهشی آموزشی

 های گروه ضعیف جایگاه
 دانشگاه در آموزشی

 بر دانشگاه بیشتر تأکید
 پژوهش تا آموزش

 در ورزشی فضاهای کمبود
 دانشگاه

 دانشجو پذیرش در ثبات عدم
 (سالیانه صورت به)

 ضعف و کارگاه کمبود
 و جغرافیایی تجهیزات

 آموزشی

 برای مطالعاتی فرصت نبود
 استادان

 فرهنگی بودجۀ کمبود
 های نامناسب و پذیرشمالک
 به کم عالقۀ دانشجویان برخی

 آموزش
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 حدهایوا بودن کم
 تخصصی

 منابع و تجهیزات فضا، کمبود
 پژوهشی

 فعالیت ضعف یا کمبود
 تحصیلی فرهنگی و مشاور

 دانشگاه در

 مندی عالقه و آگاهی ضعف
 رشته به نسبت دانشجویان برخی
 شغل برای صرفاً پذیرش و

 واحدهای زیادبودن
 عمومی و تربیتی

 کارشناسی دانشجویان نبودن
 روحیۀ پژوهش ضعف و ارشد
 کارشناسی دانشجویان در

 استفادۀ یا استفاده عدم
 استادان از ضعیف

-ریزیبرنامه در تخصصی

 برنامه فوق و فرهنگی های

 کردن فراهم بدون دانشجو پذیرش
 آموزشی امکانات و فضا

 بازدید تعریف عدم
 برخی در علمی

 هاسرفصل

 در تخصصی مجالت نبود
 دانشگاه

 استادان پایین انگیزۀ
 هایالیتفع برای تخصصی

 برنامه فوق و فرهنگی

 نتیجه در و بودجه کمبود
 کم علمی بازدیدهای دادن انجام

 منابع و هاکتاب کمبود
 هایسرفصل با مرتبط

 جغرافیا آموزش

 پژوهشی ناچیز هایفعالیت
 در و مأمور استادان برای

 این ضعف انگیزۀ نتیجه
 پژوهش برای استادان

 
 تراکم و خوابگاهی فضای کمبود

 اتاق یک در دانشجویان ادزی

 نتیجه در و بودن استخدام
 برخی ضعیف انگیزۀ

 دانشجویان
- - 

 از آموزشی گروه تعریف ضعف
 ایبودجه و ساختاری نظر

 استادان از استفاده عدم
 در فرهنگیان دانشگاه
 هایسرفصل تدوین

 آموزشی

- - 
 در کارکنان برخی ضعیف اهتمام

 رشته این نیازهای کردن برطرف

 هیئت اعضای کمبود
 در متخصص علمی

 دانشگاه
- - - 

 استادان ضعیف انگیزۀ
 آموزشی مأمور

- - - 

 دانشجوی پذیرش عدم
 در ارشد کارشناسی
 جغرافیا آموزش

- - - 

ای در اختیار دانشجومعلمان و استادان این رشته قرار  ها در قالب پرسشنامه سپس، این چالش

شده از طریق  های گردآوری شده، با توجه به داده های شناسایی شدر ادامه، برای تأیید چال. گرفت

 .ای اجرا شدنمونهآزمون تی تک، پرسشنامه
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 ای برای پرسشنامۀ دانشجومعلمان نمونه نتایج آزمون تک. 4 جدول

 سطح معناداری آمارة تی میانگین مفروض میانگین بعد

 000/0 33/21 1 3/1 آموزشی

 000/0 21/33 1 11/1 پژوهشی

 000/0 11/31 1 13/1 برنامهفرهنگی و فوق 

 000/0 33/10 1 23/1 اداری -ساختاری 

است که از مقدار  3/1آمده در بعد آموزش، برابر با  دست ، میانگین نمرات به1براساس جدول 

است،  000/0، و سطح معناداری برابر با 33/21آمارۀ تی برابر با . بزرگتر است( 1عدد )مفروض 

شده و میانگین مفروض در بعد آموزش از نظر  درصد بین میانگین مشاهده 33راین، با اطمینان بناب

است،  3/1آمده برابر با  دست از آنجا که میانگین به. دانشجومعلمان تفاوت معنادار وجود دارد

ر های آموزش جغرافیا د ها به عنوان چالش بنابراین، از نظر دانشجومعلمان در مجموع، این چالش

اداری نیز از آنجا  –در ابعاد پژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه، و ساختاری . بعد آموزش تأیید شد

است،  33/10و  11/31، 21/33که ضریب معناداری برابر با صفر و آمارۀ تی به ترتیب، برابر با 

ن تفاوت شده و میانگین مفروض در بعد آموزش از نظر دانشجومعلما بنابراین، بین میانگین مشاهده

آمده برای ابعاد پژوهشی، فرهنگی و فوق  دست از طرفی، از آنجا که میانگین به. معنادار وجود دارد

است، و چون باالتر از میانگین  23/1و  13/1، 11/1اداری به ترتیب، برابر با  -برنامه، و ساختاری

های  عنوان چالشها به  هستند، از نظر دانشجومعلمان در مجموع، این چالش( 1عدد )مفروض 

 .آموزش جغرافیا تأیید شدند
 

 مدرسان/ ای برای پرسشنامۀ اعضای هیئت عملی نمونه نتایج آزمون تک. 5 جدول

 سطح معناداری آمارۀ تی میانگین مفروض میانگین بعد

 000/0 03/33 1 11/1 آموزشی

 000/0 02/33 1 11/1 پژوهشی

 000/0 31/1 1 31/1 برنامهفرهنگی و فوق 

 000/0 31/33 1 12/1 اداری -اختاری س
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است که از مقدار  11/1آمده در بعد آموزش، برابر با  دست ، میانگین نمرات به1براساس جدول 

است،  000/0، و سطح معناداری برابر با 03/33آمارۀ تی برابر با . بزرگتر است( 1عدد )مفروض 

ه و میانگین مفروض در بعد آموزش از نظر شد درصد بین میانگین مشاهده 33بنابراین، با اطمینان 

آمده برابر با  دست از آنجا که میانگین به. مدرسان تفاوت معنادار وجود دارد/ اعضای هیئت علمی

ها به عنوان  مدرسان در مجموع، این چالش/ است، بنابراین، از نظر اعضای هیئت علمی 11/1

ر ابعاد پژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه، و د. های آموزش جغرافیا در بعد آموزش تأیید شد چالش

اداری نیز از آنجا که ضریب معناداری برابر با صفر و آمارۀ تی به ترتیب، برابر با  –ساختاری 

شده و میانگین مفروض در بعد آموزش  است، بنابراین، بین میانگین مشاهده 31/33و  31/1، 02/33

از طرفی، از آنجا که میانگین . ار وجود داردمدرسان تفاوت معناد/ از نظر اعضای هیئت علمی

اداری به ترتیب، برابر با  -آمده برای ابعاد پژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه، و ساختاری دست به

هستند، از نظر اعضای هیئت ( 1عدد )است، و چون باالتر از میانگین مفروض  12/1و  31/1، 11/1

 .های آموزش جغرافیا تأیید شدند وان چالشها به عن مدرسان در مجموع، این چالش/ علمی

های آموزش جغرافیا و میزان اهمیت آن از دیدگاه بندی چالشدر نهایت برای اولویت

مقدار ، 1براساس جدول . دانشجومعلمان و استادان دانشگاه فرهنگیان، آزمون فریدمن اجرا شد

 بنابراین،. قرار دارد 01/0از که در سطح خطای کمتر  به دست آمد، 32/13 برابر با کایمجذور 

ست و دار امعناهای آموزشی از نظر دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان چالشبندی رتبه

 .های آموزش جغرافیا دارند بُعدهای چالشبندی متفاوتی از رتبه معلماندانشجو
  

 جومعلمانهای آموزش جغرافیا از نظر دانش بندی چالش نتایج آزمون فریدمن برای رتبه. 6جدول 

 رتبه 000/0=سطح معناداری     3= درجة آزادی      29/15= کای دو رتبة میانگین بعد

 2    10/2 آموزشی

 1    12/2 پژوهشی

 1    11/2 فرهنگی و فوق برنامه

 3    01/2 اداری -ساختاری 
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از  های آموزشی جغرافیادارای رتبۀ نخست چالش اداری -ساختاری ، بُعد1براساس جدول 

، ابعاد آموزشی، به ترتیب ها بُعدها از نظر آنترین ، مهمسپس. دیدگاه دانشجومعلمان است

 .برنامه استپژوهشی، و فرهنگی و فوق
  

 مدرسان /های آموزش جغرافیا از نظر اعضای هیئت علمی بندی چالش نتایج آزمون فریدمن برای رتبه. 7دول ج

 رتبه 049/0=سطح معناداری     3= درجة آزادی       90/8= کای دو رتبة میانگین بعد

 1    10/2 آموزشی

 2    30/2 پژوهشی

 1    10/1 فرهنگی و فوق برنامه

 3    30/3 اداری -ساختاری 

. قرار دارد 01/0 کمتر از است که در سطح خطای 20/1 برابر با کای مقدار مجذور 3 جدولدر  

مدرسان دانشگاه / ش جغرافیا از نظر اعضای هیئت علمی های آموزچالشبندی رتبهاز این رو، 

های آموزش جغرافیا  بُعدهای چالشبندی متفاوتی از  رتبه این گروه،و است  دارمعنافرهنگیان 

های آموزشی جغرافیا از دارای رتبۀ نخست چالش اداری -ساختاری ، بُعد3براساس جدول . دارند

، ابعاد به ترتیب ها بُعدها از نظر آنترین ، مهمسپس .مدرسان است/ دیدگاه اعضای هیئت علمی

 .برنامه استپژوهشی، آموزشی، و فرهنگی و فوق

 گیریبحث و نتیجه

بررسی مسـائل و مشـکالت ، ریـزیمرهون برنامـههای آن و بخش جامعههر رشد و توسعۀ 

تغییرات  گسترشه به ا توجب .استی آن نیازها منظور پاسخگویی به موجـود و ارائـۀ راهکار به

و دستیابی سریع و آسان به  بقا برایدیگری  بخشهر  مانندآموزش عالی نیز ، روزافزون محیطی

دانشگاه فرهنگیان  .های محیطی استتحلیل ا وهنیازمند شناسایی چالش، (موفقیت) خود اهداف

به ویژه پس از . تنیز به عنوان جزئی از آموزش عالی ایران، از این تغییرات به دور نبوده اس
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استقالل و تمرکززداییِ تنها مرکز مأمور تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش ایران از دستگاه 

 . این تغییرات شدت و شیب تندتری به خود گرفته است 3130متولی خود از سال 

شامل عدم ثبات در پذیرش دانشجو، )عوامل ساختاری و اداری براساس نتایج پژوهش حاضر 

شامل نبودن دانشجوی کارشناسی ) عوامل پژوهشی ،...(های نامناسب پذیرش، کیفیت غذا و مالک

عوامل ، ...(ارشد، عالقۀ کم دانشجویان دانشگاه به پژوهش، کمبود فضا و امکانات پژوهشی و 

شامل فقر منابع آموزشی، وجود واحدهای تربیتی و عمومی زیاد، عدم انگیزه و تالش ) آموزشی

عوامل ، و ...(انشجویان، ضعف تجهیزات و فقدان نگاه کاربردی به آموزش جغرافیا و الزم در د

شامل کمبود فضاهای ورزشی، تأکید غالب به آموزش، کمبود بودجه، ) فرهنگی و فوق برنامه

ترین مشکالت رشتۀ آموزش جغرافیا در  از مهم...( ضعف فعالیت مشاور فرهنگی و تحصیلی و 

های یادشده در رشتۀ بنابراین مسائل، مشکالت و نارسایی. کنون بوده است دانشگاه فرهنگیان تا

آموزش جغرافیا مشکالتی را پیش روی استادان و فراگیران دانشگاه قرار داده، به طوری که روند 

های آموزشی در دستیابی به اهداف دانشگاه را با مشکل مواجه تسهیل، بهبود و موفقیت فعالیت

 .کرده است

که گسترش کمّی آموزش عالی ( 3131)های فریدونی های پژوهش حاضر اگرچه با یافتهیافته

داند، ای میشدن مدرک تحصیلی و بحران افزایش منابع انسانی و بیکاری منطقه ارزش را موجب کم

ای رشته که جغرافیا را علمی میان( 3131)های افراخته همخوانی ندارد، اما تأییدی است بر یافته

همچنین، همسو با پژوهش . ند که آموزش آن نیازمند بازنگری متناسب با تحوالت روز استدامی

ضعف نشریات و کتب،  ش جغرافیا را در موارد متعددی مانندهای آموز ، آسیب(3111)مرادی 

عنوان ... معلمان فاقد انگیزه، کمبود یا فقدان وسایل کمک آموزشی، ضعف بازدیدهای علمی و 

که اجزا و عناصر مختلفی ( 2003)های راد جربر های پژوهش حاضر با یافته ن، یافتههمچنی. کندمی

( 2031)های رینفرد و هرتیج داند، مطابقت دارد و با برخی از یافتهرا در آموزش جغرافیا مؤثر می

همچنین، . دانند، همسو استجامعه و محیط می -که آموزش جغرافیا را فرایند تعامل انسان

را که ضرورت بازشناسی و بازنگری در آموزش عالی را نشان ( 3130)زاده ی شریفها یافته
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ها و ها، محدودیتکه ظرفیت( 3133)به عالوه، همسو با نتایج فراستخواه . کند دهد، تأیید می می

سرانجام این پژوهش با . باشد شدن را بررسی کرده است، می ایرشته الزاماتی را برای ایجاد میان

های مدیریتی، قوانین های نظام آموزش عالی ایران را در حوزهکه آسیب( 3131)های علیزاده  یافته

 . های ایشان استداند، همخوانی دارد و تأییدی بر یافتهو محتوا، حوزۀ استادان و دانشجویان می

ر طور که بیان شد، عوامل و دالیل متعددی در آموزش بهینه و کارآمد رشتۀ جغرافیا مؤث همان

ها و محتوای نامههای مدیریتی، حوزۀ قوانین، آیینبرخی از این عوامل مربوط به حوزه. هستند

 : شود بنابراین، پیشنهاد می. آموزشی، حوزۀ استادان و دانشجومعلمان است

انداز کالن آموزش عالی کشور و بالتبع دانشگاه فرهنگیان  در تدوین راهبرد و چشم -

 . ات الزم انجام گیردهای متناسب و تغییرپژوهش

های های جذب و انتخاب مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان بخشدر معیارها و مالک -

 .مختلف، دقت الزم صورت گیرد و در صورت لزوم بازنگری شود

مند به حوزۀ های پذیرش دانشجومعلمان تجدید نظر شده و افراد عالقهها و مالکدر شیوه -

 .این حوزه، گزینش و جذب شوند آموزش و مستعد فعالیت در

دادن به  گذاری و اهمیتضمن تقویت فضای نقد و نقادی علمی در دانشگاه، با ارزش -

های پژوهشی مختلف علمی، اجتماعی، دادن فعالیت پژوهش، دانشجومعلمان به انجام

 .فرهنگی و آموزشی تشویق و ترغیب شوند

ها در یادگیری پایدار و مستقیم با پدیدهبدیل مشاهده و تعامل نظر به اهمیت و تأثیر بی -

لزوم تربیت شهروندانی مسئول و متعهد، دانشگاه فرهنگیان بازدیدهای علمی و تجهیز 

 . ها، آموزش جغرافیا را با جدیت بیشتری دنبال شودامکانات و کارگاه

گانۀ سند تحول به ویژه های ششتحقق اهداف مندرج در اساسنامۀ دانشگاه و ساحت -

ریزان، استادان اعتقادی، عبادی و اخالقی، نیازمند مشارکت همۀ افراد از جمله برنامه هدف

از این . های فرهنگی و فوق برنامه و توجه ویژه به این بخش استو دانشجویان در برنامه

 . های الزم در این حوزه انجام گیردریزی و و بازنگریرو، برنامه
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