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 چکیده
بلکه  ؛سنتی نیست هایبه روشبه کالس و تدریس محدود  تنهاآموزش جغرافیا  ه،امروز

 و آموزش جغرافیا در مدارس یادگیری، –یاددهی جدیدهای به کمک روششود تالش می

و همچنین آموزشی های نوین استفاده از تکنولوژی روز،هامکانات ب ها بر اساس عالقه،دانشگاه

را ار یادگیری عمیق و پایدنوعی تا بتواند  انیام شودکارگیری بازدیدهای علمی ه بحث مهم ب

حقیق حاضر بررسی ت . هدفمندان به حوزه آموزش جغرافیا اییاد نمایدعالقهفراگیران و در 

 بین قطب آموزش جغرافیا در )آموزش پایدار جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان استان البرز 

ضمن تبیین ، تحلیلی -روش توصیفیبا  ،رواز این .است (،های فرهنگیان سراسر کشوردانشگاه

ان دانشگاه فرهنگیان استان البرز، یادگیری دانشیومعلم ارتقایاهمیت بازدیدهای علمی در 

بررسی نتایج اثرگذار برنامه جامع بازدیدهای علمی رشته جغرافیا بر پایه تالش شده است به 

های تحقیق حاکی از آن  است که در طول یافتهبپردازیم.  هشت نیمسالدر دروس توزیعی 

ستمر و طور منظم و مه باستان البرز، های ت نیمسال آموزش جغرافیا در سطح پردیسهش

و نتایج اثرگذاری را در ریزی و اجرا شده بازدیدهای علمی برنامه منطبق با سرفصل دروس،

کسب رضایت حداکثری در بین ضمن  موجب شده است. این مهم،فرایند آموزش جغرافیا 

های گردیده و دیدگاهاستان در دو پردیس  آموزش کیفیتتن موجب باال رفدانشیومعلمان، 

بازدیدهای علمی در دانشگاه »ه این گزاره کرا در خصوص  ریزان دانشگاهو برنامهمسئوالن 
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و تقویت نموده  یر قرار دادهتحت تأث، را «نمایدمیفرهنگیان به آموزش پایدار جغرافیا کمک 

 است. 

 .دانشگاه فرهنگیان، بازدیدهای علمی جغرافیا، آموزش پایدار، کلیدی: واژگان
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 مقدمه و بیان مسأله

اولیه زیربنای  یریگشکلبه قدمت  یاسابقه آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان،

 شدیمتربیت معلم یاد  عنوانبهکه از آن  یزمان دارد. این دانشگاه یعنی تربیت معلم،

به تربیت دبیران تخصصی آموزش  وپرورشآموزشنیاز ساالنه وزارت  برحسبو 

الزم را کسب کرده و برای آموزش  هایآموزشبه این حوزه  مندعالقه معلمان جغرافیا،

آن رشد  تبعبهاین وصف، به دلیل رشد جمعیت و  با .شدندیمجغرافیا روانه مدارس 

از طریق  وپرورشآموزشکشور این امر کافی نبوده و وزارت  یآموزدانشجمعیت 

 التحصیالنبخشی از نیروهای مورد نیاز خود را از میان فارغ ،جغرافیا نظری یهارشته

تربیتی به خدمت  مدتکوتاه یهادورهبا گذراندن آزمون و ، های دولتیدانشگاه

کمتری وارد سیستم آموزشی وزارت  یهاباتیربهاز معلمان  بخش ینکه ا گرفتیم

روند تحوالت اداری و تغییرات سازمانی که در  اب .گردیدندیم وپرورشآموزش

دانشگاه  1391از سال  ،سابق و میتمع پیامبر اعظم )ص( صورت گرفت معلمیتترب

در آن صورت  گانهشانزدهآموزشی  یهارشته یبندقطبو  شد فرهنگیان تأسیس

 یهارشته پردیس دایر سراسر کشور، 98صورت گرفته در  یزیربرنامهگرفت که مطابق 

به  یبندقطب صورتبه وپرورشآموزشبرای تربیت دبیر تخصصی وزارت  یازموردن

گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان استان  روینازا گردید. واگذار هااستان

امر آموزش  ی( متولخواهران یرکبیرامران و )حکیم فردوسی براد یسز در دو پردالبر

تاریخ و آموزش  آموزش مطالعات اجتماعی در سه رشته تخصصی )آموزش جغرافیا،

ساله شاهد جذب دانشیومعلمان  مهه ،که بر این اساس ید( گردعلوم اجتماعی

آنچه  ؛ اماهستیم مندعالقه معلمانیتتربدر این سه رشته تخصصی برای  مندعالقه

جذب ساالنه  ،بدون وقفه استمرار یافت گردید و یزترمتمااز همه  بینیندرا

سازمان  هاییتحماکه با  است 1399تا  1391دانشیومعلم آموزش جغرافیا از سال 

 .استانی به سرانیام رسید هایپیگیریمرکزی دانشگاه فرهنگیان و 

دقیقی که در گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان  هاییزیربرنامهبا 

دبیر در و تربیت  پرورش استان البرز صورت گرفته است، این استمرار برای جذب،

جدید  علمییئتهبا جذب اعضای چراکه خواهد بود.  دارادامهآموزش جغرافیا  رشتۀ

 هاییشگرار مدعو تخصصی د استادانو همکاری مأمورین آموزشی و همچنین 
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 دانشگاه فرهنگیان استان البرز، هاییسپرددر سطح  این رشته مختلف جغرافیا،

متولی آموزش جغرافیای کشور به لحاظ  هاییسپرددر بین که شده؛ به طوریینهنهاد

بر این اساس هم آموزش ارشد جغرافیا . و کیفی رتبه اول را کسب کرده است کمی

ویژه در دانشگاه فرهنگیان  طوربهایران و همچنین  هایاهدانشگبرای اولین بار در سطح 

خواهد  یاندازراه 1401استان البرز در سال  هاییسپردتخصصی در  طوربه کشور،

دقیق  هاییزیربرنامهجغرافیا در دانشگاه فرهنگیان استان البرز مطابق  آموزش شد.

در حال انیام  ،وبمص یهاسرفصلدو بخش مهم است که با توجه به  یحاو گروه،

و  هاردهتئوری و عملی است که در سطح  هایآموزشیک بخش در سطح  .است

با و دیگری هم  گیردمیتیهیز شده دو پردیس صورت  هایکارگاهو  هایشگاهآزما

است که  یاستانبرونبر بازدیدهای علمی درون و مبتنی آموزش پایدار جغرافیا هدف 

مستمر در دو پردیس برادران و خواهران در حال  صورتبهدر طول هشت نیمسال و 

به برگزاری حداقل  شودمی کمیت برگزاری بازدیدهای علمی اشاره ازنظر انیام است.

که عملیاتی  امختلف آموزش جغرافی هاییورودتخصصی رشته  -مورد بازید علمی 35

ده است و قرار دا اثرگذارویژه تحت آموزش میدانی و  طوربهشده و دانشیویان را 

برگزاری بازدیدهای علمی مرتبط با هر درس که نیاز به  نیزکیفیت  ازنظرهمچنین 

گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه  توجه مورد داشته، روزهدهبازدید علمی یک تا 

 روزهیکعلمی  یدهایبازد این خصوص، در است. داشته قرارفرهنگیان استان البرز 

و مطابق  یافتهیصتخصآموزش جغرافیا  هاییورودته عمومی به تمام رش طوربه

و ادارات تخصصی مرتبط با آموزش جغرافیا  هاسازمانعلمی از  یدبازد ،سودرسرفصل 

مند عالقهدانشیومعلمان برای در حوزه آموزش پایدار جغرافیا  اما صورت گرفته است.

 روزهدهدیدهای علمی تا و اجرای عملیاتی باز ریزیبرنامهروند ، به کسب دانش جغرافیا

 مقصدهایبه  روزهدهید علمی دباز 5بیش از  تاکنونو  قرارگرفتهدر دستور کار نیز 

 صورت دهد،میمختلف جغرافیایی ایران که موضوعات درسی کالس را پوشش مناطق 

  است. گرفته

انسانی و طبیعی برای دانشیویان  هایپدیدهکه ضمن مشاهده انواع  یدهاییبازد

پایدار و  به صورت مشاهدۀ مستقیم،را  یادگیری ش جغرافیا،آموزدانشبه  مندعالقه

در هر  ایصفحه 100مبسوط  هایگزارشتهیه  هاآن و حاصلکرده اییاد عمیق 
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بازدید علمی و انتشار آن در سطح دانشگاه فرهنگیان و همچنین چاپ در میالت 

دقیق را هم  ریزیبرنامهاید نقش این مهم ب به تخصصی آموزش جغرافیا بوده است.

دقیق و مدونی که در استان البرز صورت  ریزیبرنامهکه با  ، بدین صورتاضافه کرد

 صورتبههم  هاآنمستمر در حال انیام است و کیفیت  طوربهعلمی  یدهایبازد گرفته،

رضایت دانشیومعلمانی  اعالم نیزمستمر در حال افزایش است و مزید این موضوع 

ایران در  مختلف هایاستانو در مدارس  شده التحصیلفارغت که در حال حاضر اس

یدهای علمی در بین دحال تدریس جغرافیا هستند و همچنین انعکاس نتایج باز

تاریخ و آموزش علوم اجتماعی(  آموزش دانشیومعلمان هر سه رشته )آموزش جغرافیا،

و برگزاری این نوع  ریزیبرنامه که در هر ترم تقاضاهای بیشتری را از گروه، جهت

علمی در آموزش  بازدیدهای اساس این توصیف، با بازدیدهای علمی متقاضی هستند.

برنامه جامع بازدیدهای علمی گروه، بر چند اصل و استان البرز  هایپردیسجغرافیای 

 ذیل استوار است: به شرحمهم 

  استادانکسب نظرات تخصصی 

 علمانموکسب نظرات و نیازهای دانشی 

  در جلسات تخصصی گروه هادرخواستتصویب 

 علمی با توجه به برنامه  بازدیدهایدقیق برای اجرای  ریزیبرنامه

 مدون بازدیدهای علمی آموزش جغرافیا

  همراه و  استادانتخصصی قبل از اجرا برای  هایکارگاهبرگزاری

 دانشیویان

 ای رپیگیری وضعیت مالی بازدیدهای علمی در جلسات شو

 آموزشی استان و تصویب آن

 مشارکت مالی دانشیویان جهت اجرای بازدید علمی 

 بازدید مسیرهایو پیگیری منظم جهت تدوین  ریزیبرنامه 

 تهیه برنامه بازدید 

 اسکان و تغذیه در سرتاسر مسیر بازدید علمی هایپیگیری 

  برای بازدید  شدهیهتهاجرای منظم بر اساس تقویم زمانی و مکانی

 علمی
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  یدهای علمی دمختلف همکاران در باز هایتخصصاستفاده از

 هاپدیدهجهت تشریح 

  تخصصی در طول مسیر بازدید علمی هایکلیپاخذ تصاویر و 

  انفرادی دانشیویی هایگزارشتهیه 

 تهیه گزارش مبسوط توسط گروه 

  هاگزارشانتشار 

  بازدید علمیتخصصی برای تشریح ابعاد  هایکارگاهاجرای 

 .برگزارشده

برون استانی و  استان از چندین گزارش بازدید علمی داخل شدهبرگرفتهاین فرایند که 

حال حاضر در گروه علوم انسانی و اجتماعی  در تخصصی جغرافیاست، )کشوری(

که ابعاد آن  گرددمیشده و تالش مضاعف  سازییبوم دانشگاه فرهنگیان استان البرز،

یت گردد که هدفی جزء آموزش پایدار جغرافیا در سطح ویژه و تخصصی تقو طوربه

حاضر  یقسؤال اصلی تحق رو،ازاین؛ دانشگاه فرهنگیان استان البرز را ندارد هایپردیس

آموزش رشتۀ توان به کمک بازدیدهای علمی در چرا و چگونه می این است که:

 کرد؟ ییاداآموزش و یادگیری پایدار  ،جغرافیا

 

 تحقیقو ضرورت اهداف 

ویژه بحث اهداف تحقیق را که از موضوعات  طوربهروند علمی تحقیق در هر موضوعی 

این خصوص  در .دارد آنکردن  برآوردهنشانه رفته و سعی در  ،مهم و کاربردی است

علمی بیشترین  بازدیدهایتحقیق حاضر هم به دنبال بارز کردن اهدافی است که در 

 ترینمهمبر این اساس  اند کهکردهنقش را در پایداری یادگیری آموزش جغرافیا اییاد 

 از: اندعبارتاهداف تحقیق 

  مشخص ساختن نقش بازدیدهای علمی در آموزش پایدار جغرافیای دانشگاه

 فرهنگیان استان البرز

  اجراشده هایبرنامهتعیین سطح کمی و کیفی 

 سال گذشته 9در طول  شدهانیامعلمی بازدیدهای علمی  بسط نتایج مهم 

 جلوه دادن اهمیت بازدیدهای علمی در آموزش جغرافیا پررنگ 



 7                          اله نظری و...  ولی  /فرهنگیان دانشگاه در علمی بازدیدهای پایه بر جغرافیا پایدار آموزش

 

  علمی متخصص  بازدیدهایتدوین برنامه جامع  یاثرگذاربررسی میزان

 آموزش جغرافیا

  بازدید علمی جغرافیا هایبرنامهتعیین میزان پایبندی به تقویم اجرایی. 

نیازمندی تام محققان به نتایج تحقیق است که ضمن  ،اولیه انیام هر تحقیقیضرورت 

 مطابق ،سازدمیعد علمی و عملی آشکار در بُ آن را ابعاد ،موردمطالعهتشریح موضوع 

 به شرحمحققان بوده است  مدنظر حاضر،های مهمی که در تحقیق ضرورتاین فرایند 

 :استقرار گرفته  تحلیلو  یبررسمورد ذیل 

 انتشار نتایج علمی بازدیدهای علمی در محافل علمی معتبر و دانشگاهی 

 تخصصی جغرافیا –مشخص کردن ابعاد اجرایی بازدیدهای علمی 

  فرایند  کنندهارزیابیعلمی که  هایروشکسب نتایج علمی بر پایه اصول و

 هستند

  مندعالقهبه سطح جامعه دانشگاهی  شدهانیاممعرفی اقدامات 

 الگوسازیتایج علمی بازدیدها برای نشر ن 

 تحقق اهداف بازدیدهای علمی صورت پذیرفته 

 مبانی نظری

روند رشد و نمو دوران کودکی تا آغاز جوانی را در سیکل  اصوالًنظام آموزشی ما 

 " درواقع. داندمی، فرض هاانسان "تغییرات رفتار و یا تغییرات شخصیتی  "معیوب 

و میهوالت  هاناشناختهدر فرآیند آموزشی ما جریان ندارد. برای همین  "تیربه عملی 

سال دوران  12شاگردان ما از دنیای علم و دانش و در جوالن حفظیات درسی طی 

یک فرد در زندگی  سالیبزرگ هایناکامیتحصیل، بسیار زیاد است. به تعبیری دیگر، 

و عدم  مسئلهناتوانی حل  طورکلیبه .موجود است اجتماعی، خمیرمایه نظام آموزشی

منطقی و عقالنی خارج از رفتار شرطی و مقلّد، در رفتار آنان  حلراه یوجوجست

فراگرفته . او نه تیربه عملی کسب کرده است و نه مهارت زندگی را شودنمیمشاهده 

سازمانی  ساله خود در جامعه به هر اداره و 12با مدرک حاصل از حفظیات و  است

تا بتواند شغل و درآمدی داشته باشد و این داستان تلخ بیشتر  زندمیسر 

)به شکل نظام آموزشی  درواقع. (1399امامی،ماست )جامعه  هایکردهتحصیل

که  کوشدمییادگیری نیست و  هایفرصتاکتشاف و خلق  به دنبالمعیوبی( 
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و روانه جامعه نماید که در حفظ کردن مطالب پرورش داده  ۀآموز را در مرحلدانش

 . گرددمی تأکیداکتشاف  ، تأمل وآن کمتر به بحث آموزش پایدار و همچنین دیدن

متفاوت دارد و معتقد است که: رشد  هایآموزشبر  تأکید نیزبرونر  ،با این مفهوم

نوآورانه به لحاظ  هایفناوریهای بنیادی بشر و تعاملی است بین قابلیت»شناختی 

 هایفناوریاین  .«کنندها عمل میقابلیتاین  هایکنندهعنوان تقویتفرهنگی که به

مانند رایانه و تلویزیون  مشاهدهقابلشامل وسایل  تنهانهنوآورانه به لحاظ فرهنگی، 

را  هاپدیده ،مانند زبان یا روشی را که یک فرهنگ تریانتزاعی، بلکه مفاهیم شوندمی

 بارهیندرارسد که برونر با ویگوتسکی . به نظر میگیردیبرم ، درکندمیبندی دسته

محیطی و پاسخ فرد، توافق نظر دارد. هدف  یهامحرکای است بین که زبان واسطه

، آموختن مثالعنوانبهآموزان مستقل باشد )تربیت دانش باید وپرورشآموزشاز 

سه   ی رشد شناختی کودکاندرباره (1966شی )در پژوهنیز، برونر  جروم .یادگیری(

 :حالتِ بیان را مطرح کرد

 )بیان حرکتی )مبتنی بر عمل 

  )بیان تصویرسازی حسی )مبتنی بر تصویر 

  )بیان نمادین )مبتنی بر زبان. 

از  ،روازاین ،معتقد به انطباق هوش فرد با محیط است یاژهپ یگرد اینظریهدر 

محیط خود  دهیسازمانکه افراد برای  کندمیدید پیاژه، انطباق با روشی ارتباط پیدا 

در این نظریه کنش متقابل یا تعامل بین موجود زنده  دیگرعبارتبه. کنندمیانتخاب 

نقش اساسی دارد. زندگی در نظریه پیاژه تعاملی  کندمیو محیطی که در آن زندگی 

این  .یابدمیبین موجود زنده و محیط زندگی او جریان  خالق است که بدون وقفه

 گیردمیتعامل یا مبادله بین شخص و محیط به دو صورت سازگاری و سازمان انیام 

که سازگاری جنبه بیرونی آن و سازمان جنبه درونی آن نظم بخشیدن و انسیام دادن 

شکل انیام یک کل میسم است. سازگاری به دو  صورتبهبه فرایندهای ادراکی 

و هر دو مکمل  دهندمیروی  باهم هاآن یهردوسازی و سازی و بروندرون :شودمی

های شناختی یکپارچه در قالب ساخت هاآنیکدیگرند که تیارب فرد از طریق 

اگر  ،بتوانیم کاربردهای این نظریه را در تعلیم و تربیت بدانیم کهآن. برای شودمی

. تربیت شودمیتعریف تربیت را از زبان پیاژه داشته باشیم، کار ما تا حدودی ساده 
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زیاد نباشد،  هاآنپیاژه عبارت است از: پرورش دادن افراد خالق حتی اگر تعداد  ازنظر

یکی نسبت به دیگری محدود باشد، باید مخترع و نوآور پرورش  هایآفرینشحتی اگر 

پیامدهای  توانمیخالصه  طوربهبعیت جو. با توجه به این تعریف و ت رودنبالهداد نه 

ج(  ب( ابداع کردن تربیتی نظریه پیاژه را در سه اصل ذیل خالصه کرد: الف( فهمیدن

 .آفریدن

و پایان دادن به دوران  یادگیرندهپیاژه برای فعال ساختن  گیریموضعاین  

در  اثرگذار هایآموزشفوق و اهمیت بررسی دو نظریه  با .کندمیمعلم محوری تأکید 

به بحث توسعه پایدار و آموزش  توانمی هادانشگاهآموزشی مدارس و  هایسیستم

 واسطهبهاست که  یتوسعه پایدار مفهوم ،تعاریف موجود مطابق پایدار اشاره کرد.

جانبه ی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یکزیستمحیطپیامدهای منفی 

س از انقالب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید اقتصادی پ

این مفهوم تالش دارد که با نگاهی نو به توسعه،  .(20: 1395یرشکاری، آمده است )م

 جانبه و متوازن را رقم بزندای همهاشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه

توسعه پایدار نخستین بار  اصطالح .(1398: مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف)

و توسعه  زیستمحیطدر اعالمیه کوکویاک درباره  و 1970 در سالتوسط بارباراوارد 

 تدریجبه و بنیاد هامرشولد باشگاه رم هایگزارشآن پس از  به دنبالرفت.  به کار

 المللی برایو از زمانی که اتحادیه بین 1980های دهه توسعه پایدار در طی سال

و منابع  زیستمحیطو منابع طبیعی، راهبردهای جهانی از  زیستمحیطحفاظت از 

کلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت از منابع حیاتی  باهدفطبیعی 

 .جدی و اساسی اندیشمندان و متفکران توسعه قرار گرفت موردتوجه)زنده( ارائه کرد، 

موسوم به گزارش  (WCED) توسعهو  زیستمحیطگزارش کمیسیون جهانی  با

ای از پیشنهادها و طور رسمی میموعهبرای نخستین بار به 1987در سال  براندتلند

فراهم آمد.  توسعهدرحالاصول قانونی جهت دستیابی به توسعه پایدار برای کشورهای 

و  زیستمحیط ینۀدرزمسپس موضوع توسعه پایدار در کنفرانس سازمان ملل متحد 

قرار  موردتوجهای طور گستردهعنوان اجالس زمین( بهر شهر ریودوژانیرو )بهد توسعه

برای  …برداری درست و کارا از منابع پایه، طبیعی و مالی و گرفت و اداره و بهره
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. بر اساس گرفتهای جهانی قرار دستیابی به الگوی مصرف مطلوب در صدر برنامه

 :مفهوم توسعه پایدار بدین شرح اعالم شدنتایج این اجالس، اهداف اساسی مبتنی بر 

 تیدید حیات رشد اقتصادی 

 تغییر کیفیت رشد اقتصادی 

 برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه 

 اطمینان از سطح پایداری جمعیت 

 حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع 

 گیری میدد دانش فنی )دانش بومی(جهت 

 گیری اقتصادیو تصمیم زیستمحیط 

 المللیری میدد روابط اقتصادی و بینگیجهت 

 اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه. 

توان در چهار گروه: اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و های توسعه پایدار را میشاخصه

ای مطلوب پایدار فرآیندی است که آینده توسعه محیطی مطرح و بررسی نمود.زیست

ن شرایط زندگی و استفاده از منابع، شود که در آرا برای جوامع بشری متصور می

های حیاتی، نیازهای انسان را بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام

برای توسعه  آموزش در حوزه آموزش، .(Aldo Leopold-1949 ) سازدبرطرف می

 آموزش ذیل اشاره دارد که: به شرحاست که یونسکو به این موضوع  مدنظرپایدار هم 

برای توسعه پایدار، رویکردی از آموزش است که در جستیوی توانمندسازی مردم 

باشد. این برنامه که پیرو برای پذیرش مسئولیت برای اییاد یک آینده پایدار می

مبنی بر  2002میمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  254/57تصویب قطعنامه 

در یونسکو ” ی توسعه پایداردهه آموزش برا“ عنوانبه 2005-2014تعیین دهه 

محیطی است که در طراحی شد، شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست

تحقق اهداف برنامه در نظر  منظوربهرکن و ابزار اصلی  عنوانبه، آموزش هاآنهمه 

 هاآنکه برخی از  گیردبرمیمقوله را در  وسهسیگرفته شده است. این برنامه حدود 

ست از: حاکمیت مناسب، تساوی جنسیتی، صلح، حقوق بشر، دسترسی به عبارت ا

آموزش، مبارزه با مواد مخدر، حفظ میراث فرهنگی و دانش سنتی و بومی، شهرنشینی، 

هدف آموزش برای  ، بالیای طبیعی و موارد دیگر.وهواآبفقر و امنیت غذایی، تغییرات 
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پذیری و داشتن هم و درک مسئولیتتوسعه پایدار، توانمندسازی مردم و جامعه در ف

ای پایدار است. الزمه آموزش برای توسعه پایدار این است مسئولیت برای اییاد آینده

ای آموزش دهیم که بتوانند از آینده، تصویر گونهآموزان و جوانان بهبه دانش -1که 

بستری فراهم شود تا مردم در سطوح مختلف و با  -2بهتری ترسیم کنند. 

الزمه این نوع  -3های متفاوت بتوانند قدرت تفکر نقادانه داشته باشند. مندیتوان

ربط و نهادهای ذی هاسازمانآموزش، اییاد تفکر سیستمی است، به این معنی که بین 

افزایی اییاد شود؛ زیرا توسعه پایدار مفهومی چندبخشی است و به این دلیل هم

مانی است. عالوه بر این موارد، اییاد نیازمند فهم و درک بین بخشی و بین ساز

سازی، گیری و تصمیمسازمانی، مشارکت در تصمیممشارکت و همکاری درون

انداز پذیری، داشتن تفکر نقادانه بومی و محلی همراه با چشمسازی و مسئولیتآگاه

ر العمر از دیگر الزامات آموزش برای توسعه پایداجهانی و نیز توجه به یادگیری مادام

یک سازمان پیشرو در هدایت دهه آموزش برای توسعه  عنوانبهاست. یونسکو نیز 

کمیسیون  هایفعالیت( در نظر گرفته شده است. 2005-2014پایدار ملل متحد )

آموزش برای هست )آموزش برای توسعه پایدار به شرح زیر  ینهدرزمملی یونسکو 

مچنین سازمان ملل متحد هم در ملی یونسکو در ایران( ه یسیونکم توسعه پایدار،

برای توسعه پایا یا آموزش برای توسعه  آموزش حوزه آموزش پایدار معتقد است که:

اط بین آموزش و جهانی برای تقویت ارتب هایتالشپارادایمی است که از  ،4پایدار

المللی و از سوی سازمان ملل ت گرفته است. این لفظ در سطح بینأتوسعه پایدار، نش

نخستین سندی بود  21دستورالعمل  (McKeown, R2002 ) رود.به کار می متحد

 .(.2013UNESCO)کرد معرفی  5ابزاری برای حصول پایداری عنوانبهکه آموزش را 

آموزش برای توسعه پایدار یک رویکرد آموزشی یا یک فرایند "تعریف یونسکو،  طبق

یادگیری متصل بر اصول توسعه پایدار است که با تمامی سطوح و انواع یادگیری 

به توسعه انسانی  یابیدست منظوربهرا  یفیتیباکمرتبط است و قصد دارد آموزش 

 -قدام کردن و تحول فردی و اجتماعییادگیری دانستن، بودن، زندگی جمعی، ا-پایدار

توسعه  یهامفهومبراین پیدایش بنا ) Definition of ESD-2008کند )را فراهم 

                                                           
4- Education for sustainable development 

5 - Sustainability 
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در  المللیبینپایدار و سپس پایداری و گستره ادبیات دانشگاهی و اسناد ملی و 

بر جوامع  هادههمحور )اقتصادی( که  و در نقد فرایند توسعه رشد هاآن سازیمفهوم

بوده است، همگی بیانگر آن است که این  فرماحکم المللیبینری در قلمرو ملی و بش

اجتماعی و  هایخسارتگرایانه کنونی، پیامدها و الگوواره )پارادایم( واپس

گسترده از  یبخش .فراوانی برای اجتماعات بشری پدید آورده است محیطیزیست

است، برآمده از  گریبانبهدستاو با آن  بومزیستکنونی که بشریت و  هایدشواری

گفتمان »که به دلیل حاکمیت  رسدمیبه نظر  ایگسیختهازهمو  ایرشتهدانش 

حمزه ) یان حاکم اقتصادی پدید آمده استو ابزارگرایانه جر« سودجویانه اقتصادی

موزش و همچنین آ پایه نظریات فوق در خصوص پایداری بر .(1396و همکاران، رباطی

 ذیل قابل تدقیق است: به شرحله أمس 4ایدار پ

 آموزش پایدار مهم است؟ و چراآموزش پایدار چیست؟ 

  ؟شودمیدر آموزش پایدار چه چیزی یاد داده 

 هدف اصلی آموزش پایدار چیست؟ 

 : برخی از تعاریف رایج در خصوص یادگیری پایدار1جدول 

 تعریف و پاسخ ردیف

 توجه با یعنی است، آموزش طریق از مدتطوالنی هایحلراه یافتن معنای به 1

 زمینه این در. پایداری رکن سه - اقتصادی و محیطیزیست اجتماعی، مسائل به

 را مشارکتی یادگیری طراحی و عالی آموزش GISP و GISS :بیاموزید بیشتر

 هایبرنامه اییاد برای فعال علمی مشارکت شامل که مفهومیکنند می تسهیل

 تولید زندگی، استانداردهای بهبود محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی،

 آموزش: در بخوانید بیشتر. است متقابل وابستگی به احترام و توانمندسازی

 اجتماعی مسئول رهبران آموزش فرایندهای و اصول: عمل در مسئوالنه مدیریت

 هایبرنامه اییاد برای فعال علمی مشارکت شامل که جهانی مفهومی و

 تولید زندگی، استانداردهای بهبود محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی،

: بیاموزید مورد این در بیشتر. است متقابل وابستگی به احترام و توانمندسازی

 عملی هایفرصت تا اصولی هایچالش از: جهانی پذیرمسئولیت مدیریت آموزش
(2021IGI) 

 کالس از فراتر بسیار و گیردبرمی در را مدرسه دروس تمام پایداری آموزش 2

 برای ندتوانمی که دهدمی واقعی دنیای هایمهارت انآموزدانش به این. است



 13                          اله نظری و...  ولی  /فرهنگیان دانشگاه در علمی بازدیدهای پایه بر جغرافیا پایدار آموزش

 

 فراهم را فردا موردنیاز خودکفایی کودکان این. کنند استفاده زمین کره بهبود

 کنندمی

 آن اب اولیه مواجهه از پس که است یادگیری معنای به عموماً پایدار یادگیری 3

 ایندفر یک شامل است ممکن و( باشد انتقال قابل است ممکن و) شودمی حفظ

 و دانش از فراتر چیزی پایدار یادگیری همچنین باشد "یادگیری -یادگیری"

 (2106تراکتنبرگ و همکاران،) است شده حفظ هایمهارت

 فادهاست یا برداشت روش داشتن یا بودن مرتبط مربوط،. است پایداری به قادر 4

 پایدار کشاورزی پایدار هایروش دائمی تخریب یا منابع تخلیه منظوربه منبعی از

 کوشدمیزمین مهم است و  مسئله ،در بحث آموزش پایدار جغرافیا در دنیای امروز 

آموزشی تئوری و عملی به  هایروشبه کمک انواع  هاآموزشدر بین دیگر  را آنکه 

 ایفزاینده طوربه که است شده باعث زمین منابع بر فشار : افزایشروازایناثبات برساند 

 پارامترهای از وسیعی طیف کهدرحالی. شودمی شناخته وهواآب بحران عنوانبه

 هایفعالیت تأثیر است، یافته شکل تغییر فشارهایی چنین طریق از محیطیزیست

 فقدان و است ما سیاره روی بر انسان ردپای ماهیت از نمادی وهواآب روی بر انسانی

 نشان کنندهنگران ازپیشبیش کشورها اکثر در را منسیم سیاسی رهبری هرگونه

 علوم و اجتماعی علوم ازجمله) علوم همه در که جهتازاین جغرافیا رشته. دهدمی

 هایچالش از تریجامع درک توسعه در ،داشته و اثرگذار است وجود( انسانی

 وسیله جغرافیایی آموزش بنابراین. دارد مشخص مزیت یک جهانی محیطیزیست

 پایداری هدف پیچیدگی درک در هاآن به که است سنی هر در شهروندان برای مهمی

از . کندمی کمک داد، انیام پایدارتر آینده به دستیابی برای( باید و) توانمی آنچه و

 پایداری هایگام برداشتن جهت در جوامع و افراد برای که را روش سه این رو، برخی

 درک جهانی سال توسط یافتهتیسم فلسفه اند:مورد توجه قرار داده است، دسترس در

. شودمی پیشنهاد جغرافیا مربیان برای ارزشمند مخصوصاً ابزاری عنوانبه 6جهانی

 جغرافیدانان برای را مهمی هایفرصت 7المللیبین جغرافیایی اتحادیه هایفعالیت

 ارتقا جغرافیایی آموزش در را هاروش بهترین و بیاموزند یکدیگر از تا کندمی فراهم

 و دانش توسعه در ایفزاینده طوربه جغرافیا ،"پایداری برای علمی" عنوانبه. دهند

                                                           
6 - IYGU 

7 -IGU 
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 تغییرات کاهش و سازگاری برای ابزاری به آینده هاینسل تیهیز هایمهارت

 (.Meadows,2020) دارد مهمی نقش ،بارفاجعه بالقوه محیطیزیست

 پیشینه تحقیق

های وهشایدار، تاکنون پژدر خصوص آموزش پایدار و نقش آموزش در توسعۀ پ

 اند از:ها عبارتمختلفی انیام شده است. برخی از مهمترین آن
 پیشینه تحقیق: 2جدول 

محل اجرای  یقتحقعنوان  ردیف

 تحقیق

 نتایج مهم محقق

1 

 

 

 

تحلیل آموزش 

مدل  اساس برپایدار 

AHP  در آموزش

عالی: پژوهشی 

 ترکیبی

فصلنامه 

علمی آموزش 

 زیستمحیط

و توسعه 

 پایدار

مطهره حمزه رباطی؛ 

بهناز مهاجران؛ میر 

 محمد

زاده؛ سیدعباس

حمید جاودانی؛ 

میتبی بذرافشان 

 مقدم

پایداری  مفهومگنیاندن 

 ودر آموزش الزامیست 

حل مسائل حاضر  چهارِ

باید  روازایندنیاست 

 ایرشتهمیا  صورتبه

 هادانشگاهو در درآمده 

 هم تدریس گردد.

2 

 

 

 

نقش آموزش در 

توسعه پایدار و 

 ایتوسعهآموزش 

کنفرانس 

 المللیبین

 هایپژوهش

نوین در 

مدیریت، 

اقتصاد و 

 حسابداری

 غالمعلی*, احمدی

، کرم اصفهانی

 علی درویشی

آموزش برای توسعه 

 یتو تقو گسترش پایدار،

 ،هاگروه افراد، ظرفیت

 و هاسازمان جوامع،

به  ،باشدمی کشورها

 هاانتخابدر  که یاگونه

نفع  به ،قضاوتشانر د و

 کنند عمل یدارپاتوسعه 

3 

 

 

 

آموزش جغرافیای 

کشاورزی راهی 

توسعه  یسوبه

 پایدار

کنفرانس ملی 

های نوین ایده

در کشاورزی 

 زیستمحیط

 گردشگری

 سمیرا بهروزه،

 ایزدی یالهدبنت

به کمک آموزش 

 جغرافیای کشاورزی

به بررسی  توانمی

متفاوت در  هاییماقل

 هاییلپتانسکشور و 

 کشاورزی هر منطقه

دست یافت و عدم آگاهی 
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از بین برد و از  را

جلوگیری ها خسارت

 کرد.

4 

 

 

 

 

اهمیت و جایگاه 

عملی  یهامسافرت

در آموزش جغرافیا 

)مطالعه موردی: 

 –گروه جغرافیا 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد رشت(

فصلنامه 

اطاعات 

جغرافیایی 

 سپهر

نصراهلل موالئی 

 هشیین

 

بر این اساس جغرافیا از 

به توصیف،  سویک

 وتحلیلتیزیهبررسی و 

محیط  مختلف هایپدیده

 یهاعرصهطبیعی در 

گوناگون آب، خاک، 

بشر  زیستمحیط، اقلیم

بستر جغرافیایی  عنوانبه

و نیز نحوه پراکندگی 

سازمان بندهای اجتماعی 

اقتصادی و  هایفعالیتو 

پیامدهای حاصل از 

کنش متقابل جوامع 

 زیستمحیطانسانی با 

 پردازدیم

5 

 

 

 

 

GEOGRAPHI

CAL FIELD 

TRIPS 

DURING 

UNIVERSITY 

STUDIES. 

WHERETO 

June 

2019Rom

anian 

Review of 

Geographi

cal 

Education 

 

Oana-Ramona 

IlovanEliza 

maria 

DulamaEliza 

maria 

DulamaKinga 

Xenia Havadi 

NagyKinga 

Xenia Havadi 

NagyCristian 

AdoreanCristia

n Adorean 

نتایج تحقیق، مهارت 

 یدهسازماناساتید در 

 ازجملهسفرهای میدانی، 

 یهامکان، زمانمدت

، محتوای موردمطالعه

پیشنهادی برای 

یادگیری، روش تعلیمی و 

و  هادستگاهپژوهشی، 

را  مورداستفادهابزارهای 

 ضمننشان داد. نتایج 

مشارکت بیشتر تمایل و 

آموزان در سفرهای دانش

طیف وسیعی از ، میدانی

های یادگیری فعالیت



 1400چهارم، زمستان، ش.سوم ت اجتماعی دورۀپژوهش در آموزش مطالعاتخصصی  -فصلنامه علمی          16

 

 

محور را برجسته دانشیو

، هابحثو  هابحثکرد: 

، هاینتمرحل مسئله و 

تحقیقات فردی و گروهی 

 و غیره. 

6 

 

 

Field Trips as 

Valuable 

Learning 

Experiences in 

Geography 

Courses Field 

Trips as 

Valuable 

Learning 

Experiences in 

Geography 

Courses 

January 

2012Journ

al of 
Geography 

 

Amy 

Krakowka 

Richmond 

ضمن ارایه در این مقاله 

ارزشمند تیربیات 

از ، یادگیری در جغرافیا

مدل یادگیری تیربی 

Kolb (1984 برای )

بحث در مورد اینکه 

چگونه سفرهای میدانی 

د به افزایش توانمی

یادگیری کمک کند، 

. شده استاستفاده 

یه یادگیری ازنظراستفاده 

 عنوانبهتیربی کلب 

راهنما در طراحی 

سفرهای میدانی به شما 

 .کندمیکمک 

7 

 

 

 

 

 

Using 

Educational 

Tourism in 

Geographical 

Education 

Review of 

Internatio

nal 

Geographi

cal 

Education 

Online©R

IGEO 

Volume 

3, 

Number 

2, 

Summer 

2013 

Dalia 

PRAKAPIEN

Ė 
Loreta 

OLBERKYTĖ 

این مقاله با 

و تعریف  وتحلیلتیزیه

مفهوم گردشگری 

آموزشی، ارائه ساختار 

مفهوم و بررسی 

استفاده از  هایفرصت

گردشگری آموزشی در 

آموزش جغرافیایی است. 

 ،نویسندگان این تحقیق

آموزشی  هایفعالیت

تفریحی را که در 

ملی و  هایپارک
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لیتوانی  ایمنطقه

است شناسایی  شدهانیام

کرده و مناطق 

 توانیمجغرافیایی را که 

ی هایفعالیتاز چنین 

استفاده کرد، تعیین 

 کردند. 

8 

 

 

What is Field 

Trip | 

Definition of 

Field Trip in 

Education 

Education

al School 

Trip 
2021 

Stephen گیرد، این مقاله نتییه می

، سفری است سفر میدانی

که گروهی از مردم به 

مکانی دور از محیط 

در  و برندمیمعمول خود 

آموزش، سفرهای میدانی 

بازدید از یک  عنوانبه

منطقه خارج از کالس 

عادی و توسط معلم و 

ان برای اهداف آموزدانش

مشاهده مستقیم تعریف 

این تحقیق که . شودمی

سفرهای آموزشی یا  به

در  ایمدرسهتورهای 

 وانگلیس و نیوزلند 

پرداخته است، فیلیپین 

یک  را سفرهای میدانی

که  داندمیبوب روش مح

ان فرصت آموزدانشبه 

 و تا موضوع دهدمی

را خارج از  درسیمفاهیم 

محیط کالس مشاهده 

 کنند.
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 مورد مطالعهمعرفی جامعه 

 امیرکبیردانشگاه فرهنگیان استان البرز در دو پردیس حکیم فردوسی برادران و 

مستمر در حوزه آموزش جغرافیا و جذب و تربیت  طوربه 1391خواهران از سال 

 مند،عالقهدانشیومعلمان  1399تا  1391از سال  روازاین اهتمام دارد.دانشیومعلم 

الزم توسط گروه  هایآموزشواقع شده و  موردپذیرشجداگانه  صورتبهدر دو پردیس 

در جاده مالرد و  رانپردیس براد ها ارائه گردیده است.آنعلوم انسانی و اجتماعی به 

استاد تخصصی در  36که  اندشدهواقع کرج در بلوار باغستان  امیرکبیرپردیس 

 بر عهده دارند. هاآنمختلف جغرافیا وظیفه آموزش را در  هایگرایش

   

 در شهرستان کرج پردیس دو جغرافیایی موقعیت :1شکل 

 تحقیقروش 

تحلیلی تالش کرد  -صورت توصیفیپژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی است، به 

های به عنوان دادهو آمار و اطالعات موجود در گروه  ایبا استفاده از منابع کتابخانه

آمارهای بازدیدهای علمی مربوط به کمی  هایدادهاز  رو،ازاین .آماری استفاده کند

 هادادهی کیف آوریجمعبهره برده و برای  نیز موجود در گروه علوم انسانی و اجتماعی

 رضایتمیزان  مشاهده و  نظیر هاییروشاز ها، دادهارزیابی تحلیل و جهت 

در  بازدیدهای علمی گروه بهره برده شده است. هایگزارشو توجه به دانشیومعلمان 

 در اما تحلیل کمّی ،وجود دارد هادادهدو نوع تحلیل در  ها نیز، اگرچهتحلیل داده

 شده گیریاندازه کمّی تیربی هایمعرف طریق از هیممفا که دارد کاربرد شرایطی

 نوع از شدهگردآوری هایداده کیفی، تحلیل در .(139-140ص ،1387 ساعی،) باشد
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 این در باشند؛ نیز کمی تیربی هایداده است ممکن البته هستند؛ کیفی هایداده

. در (141ص: همان) کرد استفاده کیفی تحلیل منطق طبق هاداده این از باید صورت

 بهره کیفیتحلیل  روش از تحقیق هایداده وتحلیلتیزیه جهت پژوهش پیش رو،

 است. شده برده

 تحقیق هاییافته

پایدار جغرافیا  هایبحثآموزش در  هایشیوه ترینموفقعلمی از  بازدیدهایاجرای 

کشورهای پیشرفته و تا حدودی هم در کشورهای  هایدانشگاهاست که در مدارس و 

دقیق در عرصه  ریزیبرنامهمهم که حاصل  این در حال انیام است، توسعهدرحال

آموزش است امروزه به یکی از نقاط قوت در آموزش جغرافیای پایدار تبدیل شده است 

این ان مندعالقهچشمگیری را در آموزش جغرافیا به  هایموفقیتو توانسته است 

در دانشگاه فرهنگیان استان البرز  روازاین حوزه در قالب تیربیات آموزشی انتقال دهد.

 جدول به شرحعلمی با توجه به برنامه توزیع دروس که  بازدیدهایهم برنامه جامع 

 توزیع نیمسال دروس تخصصی آموزش جغرافیاست، قابل تدقیق است. 2

 جغرافیا آموزش نیمسال دروس تخصصی توزیع :2جدول 
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توزیع دروس هشت نیمسال تحصیلی رشته آموزش  دهندهنشانکه  2بر اساس جدول 

جامعه بازدیدهای علمی هم در گروه علوم انسانی و اجتماعی  برنامه جغرافیاست،

و مأمورین محترم آموزشی  علمیهیئتدانشگاه فرهنگیان به همت اعضای محترم 

 مالحظه و بررسی است:قابل  3جدول  به شرحتدوین شده است که 

 زمانی و مکانی بازدیدهای علمی توزیع :3جدول 

مکان بازدید علمی  درس ترم

 مربوط

 اجرایی زمانمدت

 روزهیک آسمان نمای تهران جغرافیای ریاضی اول

 روزهیک شناسیزمینسازمان  در جغرافیا شناسیزمین

 روزهیک مرکز آمار ایران جغرافیای جمعیت دوم

 روزهیک مرکز آمار ایران کاربرد آمار در جغرافیا

 روزهیک بردارینقشهسازمان  خوانینقشهنقشه و 

 روزهیک سازمان هواشناسی شناسی وهواآبمبانی  سوم

سازمان فضایی  ازدورسنیشمبانی 

 ماهدشت

 روزهیک

 دوروزه ارتفاعات مرکزی البرز مبانی ژئومورفولوژی

 روزهسه زنیان ،ماسوله الموت، روستاییجغرافیای  چهارم

زاگرس  هایاستان ی ایرانوهواآب

 نشین

 دوروزه

 دوروزه دشت کویر ژئومورفولوژی ایران

شهر جدید هشتگرد و  جغرافیای شهری پنجم

 پردیس

 روزهیک

 گرددمیترم هفت برگزار  هاآبجغرافیای 

 روزهیک دشت قزوین هاخاکجغرافیای  ششم

 روزهیک دریاچه حوض سلطان منابع و مسائل آب در ایران

 روزهیک ابیانه جغرافیای گردشگری

مناطق  ایناحیهجغرافیای 

 خشک

 گرددمی برگزار هفت ترم

 جغرافیای ناحیه کوهستان
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روزه به مقصد  10در ترم هفت بازید علمی  مخاطرات طبیعی هفتم

 گانهسه جزایر جنوب، ساحلی مرکزی، هایاستان

 .گرددمیبرگزار  فارسخلیج( هنگام ،قشم هرمز،)

سازمان جغرافیایی  سیستم اطالعات جغرافیایی

 شهرداری

 روزهیک

 گرددمیترم هفت برگزار  سواحل ایناحیهجغرافیای  هشتم

صنعتی  هایشهرک جغرافیای اقتصادی

البرز و قزوین و قطب 

 کشاورزی دشت قزوین

 دوروزه

با توجه به جدول توزیع دروس تخصصی و همچنین برنامه بازدیدهای علمی هشت 

اهمیت و جایگاه  دهندهنشاننیمسال رشته آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان که 

گرافیکی  صورتبهعلمی است، جایگاه این بازدیدها  بازدیدهایو اجرای  ریزیبرنامه

ی این مهم را اثرگذارق خواهد بود و میزان و تدقی بررسیقابل 1هم در قالب نمودار 

 ازنظرتفکیک بازدیدها  بیندراین که داددر گروه علوم انسانی و اجتماعی نشان خواهد 

 مکان و زمان مهم است.
 

 

 هشت نیمسال علمی به تفکیک بازدیدهای توزیع :1نمودار 

 علمی در رشته آموزش جغرافیا، بازدیدهایبیشترین درصد اجرای  ،نمودار فوق پایه بر

و کمترین تعداد بازدید علمی هم مربوط  باشدمی( 2-3-4-6) هاینیمسالبه  مربوط
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ذکر این نکته مهم است که نمودار فوق فقط  البته .است( 1-5-7-8) هاینیمسالبه 

 علمی گروه را مورد تدقیق قرار داده است و در حوزه کیفیت و رتبه بازدیدهایکمیت 

اهمیت و کیفیت برگزاری بازدیدهای علمی  کنندهبیان 4دیدهای علمی هم جدول باز

 .است
 نیمسال 8و رتبه برگزاری بازدیدهای علمی  کیفیت :4جدول 

 برگزاری کیفیت و رتبه نیمسال

 زمانی و مکانی داراست دلیل بهباالترین کیفیت و رتبه دارا  7

 بازدیدهای علمی را دارا هستندبرگزاری  دومین کیفیت و رتبه 8و 4

 و رتبه را داراست سومین کیفیت 3

چهارمین سطح کیفیت و رتبه را دارا  بازدیدهابودن  روزهیکبه دلیل  1،2،5،6

 هستند

کمی و کیفی بازدیدهای علمی رشته آموزش جغرافیا در  وتحلیلتیزیههمچنین 

تعداد روزهای  دهندهنشان 5دانشگاه فرهنگیان استان البرز با توجه به جدول 

 .استعلمی در طول هشت نیمسال  بازدیدهای برگزارشده

 نیمسال هشت طول در علمی بازدیدهای برگزارشده روزهای تعداد :5 جدول

 چندروزهتعداد بازدیدهای یک و  نیمسال

 با توجه به تخصص درس و مکان بازدید روزهیکبازدید  2 1

 بازدید مکان و درس تخصص به توجه با روزهیک بازدید 3 2

 بازدید مکان و درس تخصص به توجه با دوروزهبازدید  1و  روزهیکبازدید  2 3

 بازدید مکان و درس تخصص به توجه با دوروزهبازدید  2و  روزهسهبازدید  1 4

 بازدید مکان و درس تخصص به توجه با روزهیکبازدید  1 5

 بازدید مکان و درس تخصص به توجه با روزهیکبازدید  3 6

 بازدید مکان و درس تخصص به توجه با روزهیکبازدید  1و  روزهدهبازدید  1 7

 بازدید مکان و درس تخصص به توجه با دوروزهبازدید  1 8

است  مهمکمیت اجرای بازدیدهای علمی ذکر این نکته  ازنظربا توجه به جدول فوق 

 ازنظر که در طول هشت نیمسال آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان استان البرز،

 بیانگر کمیت این مهم است که: 2تعداد روزهای بازدید علمی نمودار 
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 اجرا روزهای تفکیکبازدیدهای علمی هشت ترم به  فراوانی :2نمودار 

روزه در  10ی یک تا بازدید علم 18میموع در طول هشت نیمسال  درکمیت  ازنظر

بازدید  12که از این تعداد  گرددمیدو پردیس برادران و خواهران از طرف گروه اجرا 

روزه  10بازدید علمی  1و همچنین  روزهسهبازدید  1 ،دوروزهبازدید  4،روزهیکعلمی 

کیفیت هم بازدید  ازنظر .گرددمیاستان هرساله عملیاتی  هایپردیسو در  ریزیبرنامه

 چراکه ،را داشته است است باالترین کیفیت و رضایت روزهدهکه  7می ترم عل

و همچنین در بین  یید کردهن و دانشیومعلمان این نکته را تأاز استادا نظرخواهی

بسیار  همربوط هایسازمانتخصصی از  بازدیدهای نیز، روزهیکبازدیدهای علمی 

مکان  ازنظر توانسته بیشترین رضایت را کسب نماید. و قلمداد گردیده است بااهمیت

 در است. بودهنیمسال  8ایران هدف بازدید علمی  هایاستاناکثر  تقریباًبازدید هم 

بیشترین فراوانی  ،نزدیکی دلیل بهقزوین و گیالن  ،البرز ،تهران هایاستاناین خصوص 

سیستان و  هایتاناسو  اندداده در خصوص مکان بازدید علمی به خود اختصاص

بازدید علمی گروه  هایهدفهم کمترین فراوانی را در  بلوچستان و خراسان جنوبی و

 اند.  دادهاختصاص  خود به

 گیریبحث و نتیجه

 بدان هم دروس هایسرفصل در چنانکه ،فرهنگیان دانشگاه جغرافیای آموزش در

 الزامی ترم هر برای کالسی درسی برنامه با توأم علمی بازدیدهای اجرای ،شده اشاره

 علمی قطب استقرار دلیل به البرز، استان فرهنگیان دانشگاه روازاین است. بوده
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 8 علمی بازدیدهای جامع برنامه تدوین به اقدام بار اولین برای اجتماعی، مطالعات

 آموزش به استان پردیس دو در جامع برنامه همان مطابق که نموده تحصیلی نیمسال

 هشت علمی بازدیدهای جامع برنامه شدن اجرایی با اساس این بر .پردازدمی جغرافیا

 اجرایی کیفیت به بازدیدهای اجرایی کمیت به توجه ضمن ،فرهنگیان دانشگاه نیمسال

 :ازاند عبارت آن نتایج ترینمهم که شده توجه هم هاآن

 اساتید و معلمان دانشیو حداکثری پایدار و رضایت یادگیری 

 سفر اجرایی هایگزارش انتشار وآموزشی  هایگروه دیگر برای الگوسازی 

 علمی اسناد قالب در

و اجرای موفق بازدیدهای علمی در دانشگاه  ریزیبرنامهحاصل از  هایموفقیت

مستمر گروه و  هایهمکاریسازنده و  هایتالشفرهنگیان استان البرز مرهون 

سال به یکی  4همکاران آموزشی و پژوهشی بوده که توانسته است در ظرف کمتر از 

یادگیری  همچنین آموزشی دانشگاه فرهنگیان تبدیل گردد. هایگروه ترینموفقاز 

و آموزش موفق جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان استان البرز هم به برگزاری  پایدار

و یادگیری را عمق  یاددهیفرایند  نوعیبهگره خورده و بازدیدهای علمی جغرافیا 

تئوریک  هایآموزشو اساس آموزش پایدار جغرافیا در کنار  اصل بخشیده است.

بازدیدهای علمی  بدیلبی هایظرفیتاستفاده مستمر از  بحث دانشگاه فرهنگیان،

یی در جغرافیا هایپدیدهبازدیدهای علمی با یک لمس و درک واقعی  چراکهاست 

و  باشدمینظری و عملی در آموزش جغرافیا  هایبحث پیونددهنده سراسر کشور،

را  اثرگذارد اثرات عاطفی و روانی و همچنین اثرات تربیتی و آموزشی پایدار و توانمی

نهادینه نماید و با ثبت انواع اسناد علمی حاصل از  مندعالقهدر بین دانشیو معلمان 

 هایپدیده درس آموزش جغرافیا، هایکالسبرگزاری موفق بازدیدهای علمی در 

 ترموفقاین وصف جهت به اجرای بهتر و  با جغرافیایی را در کالس درس نمایش دهد.

 .باشدتوجه میکاربردی ذیل قابل  هایپیشنهادبازدیدهای علمی 

 کاربردی هایپیشنهاد

 به نظر و علمی بازدیدهای تعدد همچنین و دقیق اجرای و ریزیبرنامه به توجه با

 دانشگاه اجتماعی و انسانی علوم گروه در که علمی بازدیدهای بودجه و زمان ،مکان

 گردد،می برگزار این رشته دانشیویان ورودی -دوره هر در البرز استان فرهنگیان
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 فرهنگیان دانشگاه دانشیومعلمان به جغرافیا پایدار آموزش برای که گردید تالش

 هایپیشنهاد ،هستند جغرافیا آموزش به موظف که هاییاستان دیگر و البرز استان

 آموزشی، هایگروه تا ،شود ارائه ذیل به شرح 6 جدول قالب در کاربردی و اجرایی

 اجرا و الگوبرداری برای فرهنگیان دانشگاه آموزشی معاونت همچنین و هاگروه مدیران

 بر .نمایند عملیاتی را هاآن هستند جغرافیا آموزش به موظف که یهایپردیس تمام در

 گردد:ارائه می ذیلبه شرح  هایپیشنهاد اساس این

 کاربردی هایپیشنهاد :6 جدول

 اجرایی هایشاخص عنوان پیشنهاد ردیف

 

 

1 

 

 ریزیبرنامه

برنامه  باید گروه و اساتید و دانشیویان درگیرقبل از اجرا که 

 شوندمیالزم  هایآموزشمدون جهت برگزاری و همچنین 

 عملیاتی گردد. روزهدهتا بهترین بازید علمی یک تا 

 هایدستورالعملباید تمام  کهحین برگزاری بازدید علمی 

قبل از اجرا باید عملیاتی شده و همه موظف به اجرا باشند 

بهتر از زمان و مکان بازدیدهای علمی  برداریبهرهن تا ضم

کتبی و تصویری به  هایگزارشنتییه حاصله جهت تهیه 

 نحو احسن انیام گردد

دانشیویان و اساتید و گروه  هایگزارشبعد از اجرا که باید 

های تخصصی جهت منتشر گردد و نمایشگاه و نشست

 گردد. تبیین بررسی ابعاد برگزاری بازدید علمی

زمان و مکان دقیق  ازنظربازدید علمی در گروه ضمن تصویب  اجرا 2

خواهران و  هایپردیسو مطابق  گیردمیقرار  مورداجرا

استانی  هایمدیریتو  گرددمیمیزا برگزار  صورتبهبرادران 

اری جهت اجرا هستند و در و گروه آموزشی موظف به همک

ایمن و تغذیه سالم در  ونقلحملله مکان اسکان و اجرا مسأ

 .گیردمیدستور کار قرار 

بازدید علمی تقویم مکانی  گروه ضمن تصویب در قبل از اجرا، مکان 3

توقف علمی مورد  هایایستگاهجهت اسکان ایمن و همچنین 

و قبل از اجرا مکاتبات الزم صورت  گیردمیتدقیق قرار 

 .گیردمی

گروه تقویم زمانی هر بازدید علمی از طرف  در قبل از اجرا، زمان 4

استاد مربوطه به گروه اعالم درخواست شده و گروه ضمن 
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درخواست  بازدید بررسی زمانی و بررسی تمام ابعاد موضوع،

و  هاپردیسشده را تصویب و برای اجرا به معاونت پشتیبانی 

 .گرددمیمعاونت آموزشی ابالغ کرده و پیگیر اجرا 

 دجه از چند طریق قابل تأمین استبو بودجه 5

 هاپردیساز محل اعتبارات آموزشی  -1

بودجه دانشیویی که  آوریجمعاز محل  -2

 شوندمیدانشیویان متقبل 

از طریق رایزنی با سازمان مرکزی جهت اخذ  -3

قابل  روزهدهبرای بازدید علمی  معموالًکه  بودجه

 بحث و بررسی و پیگیری است.
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