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 چکیده
ر دتحت عنوان دانشگاه فرهنگیان تجدید ساختار یافته و  8936مراکز تربیت معلم از سال      

 هایرشتهدر  معلمانجذب دانشجوبه  ،کنکور سراسریطریق از  ،8931تا  8938 هایسالطی 

حلیل و تبررسی  ،هدف از این پژوهشاند. پرداخته ،آموزش جغرافیاکارشناسی مختلف و از جمله 

ی مدت در ط استانی این دانشگاه هایدر پردیسی آموزش جغرافیا رشتهمعلمان دانشجوروند توزیع 

اطالعات  ،به این منظور. و تحلیل اسنادی صورت گرفته استروش کمی  بهکه  بودهفوق الذکر 

-چهاز دفتری کارشناسی آموزش جغرافیا معلمان رشتهو محل پذیرش دانشجو در مورد تعدادالزم 

مترهای اپاروارد شده و  Spssاستخراج و در نرم افزار  8931تا  8938ی سال های های انتخاب رشته

نتایج به دست آمده گواه آن است که در طی . آماری الزم محاسبه، توصیف و تحلیل شده است

 118اند کهشده دانشگاه فرهنگیانجذب در این رشته  دانشجو معلم 8861 در مجموع  ، این مدت

پردیس استانی و  88درپسر دانشجومعلمان  اند.بودهدختر ها از آننفر  991و  پسرها نفر از آن

این روند مشخص شد که در بررسی در  .اندپردیس استانی توزیع شده 1در  دختردانشجومعلمان 

ع برای توزیگیری محور تصمیمدر مراکز تربیت معلم و امکانات موجود استادان  ابتدا وجود

ر د درسی و  ، ریزی آموزشیبرنامهعلمی با لحاظ کردن اصول  ،اما به مرور ؛ بودهمعلمان دانشجو

 با یتکاسته شده و وضع مکانی جذب و توزیع از پراکندگی ،معلمانشرایط دانشجو نظر گرفتن

قطب  4جنوبی، تهران و خوزستان به عنوان ، خراسان های البرزاست. انتخاب استان شده ترثبات
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وجب م ،هانوین به آنتجهیزات و اختصاص اعضای هیئت علمی جدید آموزش جغرافیا و  کشوری

 است.شده آموزش جغرافیا در کشور کارشناسی  یرشتهجایگاه  تثبیت

 معلم.وی آموزش جغرافیا، دانشجرشتههای استانی، پردیسدانشگاه فرهنگیان،  :یکلیدواژگان 
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  مقدمه
یری گترین موضوعات درسی بوده که از زمان شکلاولین و قدیمیجغرافیا یکی از   

نظام رسمی آموزش و پرورش در زمان مشروطه، مورد توجه بوده و در برنامه درسی مدارس 

معلم برای آموزش این درس مطرح تأمین است. برهمین اساس، از ابتدا موضوع  وجود داشته

 (ه. ش ) 8131مرکزی در سال  رالمعلمینداتأسیس پس از ؛ (8911)موسی پور،  بوده است

مطرح   "جغرافیا و تاریخ "ی کارشناسیتربیت دبیر برای این درس در قالب مشترک رشته

 پایان تحصیلی و نوشتن سال سه گذراندن از بعد داوطلبان این رشته، و تصویب گردید. 

جغرافیا در به تدریس دروس تاریخ و شده و  لیسانس ی هدرج دریافت به موفق نامه،

یا، ـگیری محتوای درسی علم جغرافبا شکلو . به مرور شدندمیهای کشور مشغول دبیرستان

های تاریخ و جغرافیا از همدیگر جدا شدند و تربیت معلم جغرافیا گروه(ه. ش ) 8941در سال 

ی دبیری جغرافیا (. از آن پس، رشته8934)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:  مستقل گردید

آن در  های شعبهمعلم تهران وجود داشته و تربیت دانشگاهدر دارالمعلمین عالی و سپس در 

 (.  8901های زاهدان و یزد نیز دایر بوده است )گنجی، استان

ه.ش، با توجه به کنترل 8911؛ تا اینکه در حدود سال ها ادامه داشتهاین وضعیت سال   

ای ههای تامین معلم، جذب دانشجوی دبیری جغرافیا در دانشگاهجمعیت و تغییر سیاست

تربیت معلم متوقف گردید. هر چند بسیاری از کارشناسان و متخصصان آموزش و پرورش 

ی فعالیت این مراکز تاکید داشتند، اما این ین تصمیم اذعان داشته و بر ادامهبر اشتباه بودن ا

. از آن پس، ورود دبیران ( 8931دیان و همکاران، ای منتهی نشد)عابها به نتیجهمخالفت

را  هاییی آموزش و پرورش مشکالت و ضعفهای الزم به بدنهجغرافیای فاقد صالحیت

 های، افت نمرات آزمون های آنها ایجاد کرد که از جملهدر آموزش جغرافیا در دبیرستان

 (. 8931هماهنگ کشوری بود)کریمی سلطانی و همکار، 

سال رکود و در پی آشکار شدن ضرورت احیای مراکز تربیت معلم و به  81پس از   

با تجمیع کلیه مراکز  8936تصویب رسیدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در سال 

فرهنگیان به  ساختار دانشگاه گردید.دانشگاه فرهنگیان تأسیس کشور، تربیت معلم سراسر 

استان  98روزی و بر اساس تفکیک جنسیتی تعریف شده و برای هر یک از صورت شبانه
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 . در استان تهران، شهرگشتف کشور یک پردیس برادران و یک پردیس خواهران تعری

، ی مجزا دارند. بنابراین، دو پردیس پسرانه و دخترانه تهران و شهرستانهای تهران هر کدام

رسد. الزم به ذکر است واحد می 04رهنگیان به های دانشگاه فدر کل کشور تعداد پردیس

 در وهستند  هی خود دارای مراکز وابستها نیز در زیر مجموعهکه برخی از این پردیس

 رسد.واحد دانشگاهی می 31مجموع تعداد آنها به 

ی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان آغاز رشته 84معلمان در جذب دانشجو 8938از سال 

روند همچنان ادامه دارد. داوطلبان معلمی پس از برگزاری کنکور سراسری گردیده و این 

ی مندهای انتخاب رشته و اعالم عالقهی اول، با مراجعه به دفترچهی مرحلهو اعالم نتیجه

اه های دلخواه خود در این دانشگبرای ورود به دانشگاه فرهنگیان و انجام مصاحبه، به رشته

 شوند. وارد می

بوده است که داوطلبان آن با تصمیم  8ی آموزش جغرافیاها، رشتهی این رشتهاز جمله         

های استان یهای پسرانه و دخترانهدر پردیس ،کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

، بررسی و تحلیل روند توزیع پیشِ رو اند. هدف از پژوهشمختلف کشور توزیع شده

های استانی این دانشگاه در طی مدت ی آموزش جغرافیا در پردیسمعلمان رشتهدانشجو

   فوق الذکر بوده است.

 بنابراین، سواالت زیر مطرح شده است:

ی آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان در طی دانشجومعلمان رشته توزیعروند -8

 چگونه بوده است؟ 8931تا  8938های سال

ی ی آموزش جغرافیا ارتباطدانشجومعلمان پسر و دختر در رشتهآیا بین روند توزیع -1

 وجود دارد؟ 

 روش تحقیق       
این تحقیق کاربردی بوده و به روش روش کمی و تحلیل اسنادی صورت گرفته است. به 

ی کارشناسی معلمان رشتهاین منظور، اطالعات الزم در مورد تعداد و محل پذیرش دانشجو

                                                           
دانشجومعلمان جغرافیا تحت عنوان دبیری جغرافیا و پس از آن تحت  8934تا  8938از سال  الزم به ذکر است که8 -

 اند.عنوان آموزش جغرافیا جذب این دانشگاه شده
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استخراج و در نرم افزار  8931تا  8938ی سال های ی انتخاب رشتهدفترچهآموزش جغرافیا از 

Spss توصیف و تحلیل شده است. وارد شده و پارمترهای آماری الزم محاسبه ، 

 مبانی نظری

( .مق834–110 )اراتوستن استفاده کرد، (Geography) ینخستین شخصی که از واژه  

 (Graphy)( به معنی زمین و Geoی )این کلمه خود از دو واژه(. Gregory: 1979:16) بود

 "جغرافیا "در زبان عربی "ژئوگرافی"اصطالح  است.به معنی ترسیم و توصیف تشکیل شده

 و "مسالک و الممالک"، "صوره االرض"، از عناوین  مسلمانان عالوه بر این نام نامیده شد.

های (. در زبان فارسی نیز، معادل8911اند ) بیک محمدی، نیز  استفاده کرده "البلدانقویم ت"

 دهخدا(. یامهن)لغت کار رفته استنمایی برای این علم به جهانشناسی و شناسی، گیتیگیتا

 آموزاندانش ملی هویت دهنده تشکیل مهمترین عناصر از یکی جغرافیایی محیط  

 در شده، تضعیف کشوری در جغرافیا آموزش هرگاه که دهندمی نشان هااست. پژوهش

 ظاهر افراد در محیطی هویتی بی شکل به و گذاشته اثر افراد محیطی هایآگاهی کاهش

در همواره جغرافیا  ،سبب به همین .اندشده اختالل دچار ،مکان درک در افراد و شده

 است داشته برعهده ، آموزاندانش در را یمکان بخشی هویت درسی هایبرنامه

(Martin,1993: 145.) 

-رنامهببرای مدارس را بر عهده دارد،  مین دبیر جغرافیای تأدانشگاه فرهنگیان که وظیفه

 103در جلسه ی ی آموزش جغرافیا را تنظیم کرده و ی کارشناسی رشتهی درسی دوره

ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شورای عالی برنامه 11/3/8934مورخ 

 10واحد درسی می باشد که  816این رشته شامل رسانده است. بر طبق این برنامه، تصویب 

اشد. بمیتربیت  های آن عمومی و تعلیم واحدواحد تربیتی و سایر و 81صصی، واحد آن تخ

استادان  مندتخصصی بوده و تدریس آن نیاز این رشتههای واحدبنابراین، بیش از نیمی از 

از این  بسیاری همچنین، .(8934)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ستمتخصص جغرافیا

که  درا الزم دارو آزمایشگاهی  متنوع آموزشی تجهیزات، امکاناتعملی بوده و ها واحد

ر، از سوی دیگ و نه به صرفه است.ممکن نه های دانشگاهی ها در تمام واحدی آنامکان تهیه

محل  ی محل زندگی وریزی کرد که فاصلهای برنامهونهدر توزیع دانشجومعلمان باید به گ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86
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مین أاسکان و ت ها به حداقل ممکن کاهش یافته و مخاطرات رفت و آمد،تحصیل آن

 ها به حداقل برسد. امکانات رفاهی آن

های مختلف در دانشگاه فرهنگیان، هیچ معلمان رشتهدر بررسی روند توزیع دانشجو  

دیگر  هایها و دانشگاه، در رشته به دست نیامد. اما در این زمینه مفصل و مستندی گزارشی

نشان  دههای انجام شبررسی. از جمله، استهایی منتشر شده مطالعاتی صورت گرفته و گزارش

صیلی در سال تحاز طریق کنکور سراسری شده پذیرفته دانشجویان کل از میان دهد که می

 01نفر معادل  1331 ،تعداد از این اند.ی محیط زیست جذب شدهدر رشته نفر 84444 ،8931

دانشگاه در واحدهای  رصدد 11 معادلنفر  9111، دانشگاه آزاد اسالمی در واحدهای درصد

ر نظام های آموزش عالی توزیع سایر زیدرصد در  89دانشجو معادل نفر  8103 و نور پیام 

 (.8930) لیاقتی و همکاران،  .اندشده

 های تحقیقیافته
ی کارشناسی آموزش جغرافیا در بین معلمان رشتهتوزیع دانشجوجذب و ی آمار بررس   

به  دانشگاه فرهنگیانی آنها در و مراکز زیر مجموعه دخترانه پردیس استانی پسرانه و 04

 باشد:های آنها به شرح زیر میهای مختلف و ویژگیتفکیک سال

 1931در سال  ی آموزش جغرافیاتوزیع دانشجو معلمان رشته

ی کارشناسی آموزش جغرافیا از کنکور سراسری سال ولین گروه از دانشجومعلمان رشتها  

و پسر ها نفر از آن 801و  نفر بوده 141 ها آن تعداداند که فرهنگیان شده دانشگاه وارد 8938

 .(8)جدول برابر بوده است 3/8نسبت جذب پسران نسبت به دختران اند که بوده دخترنفر  19

های پردیسرد آن مربوط به پسرها )مو 1اند که دانشگاه وارد شده پردیس این 88 بهاین افراد 

البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، مازندران، زنجان و چهارمحال و استان 

تهران، خراسان جنوبی، چهارمحال  استان هایپردیس) انمورد مربوط به دختر 4 و (بختیاری

یل ها فقط یک کالس جغرافیا تشکاین پردیس در هریک از  .اندبوده (و بختیاری و گلستان

 .  (1)جدول بوده است مورد 88های تشکیل شده کل کالستعداد و بنابراین، شده 

 یهای کشور نشان دهندهمعلمان آموزش جغرافیا در پردیسبررسی روند توزیع دانشجو

و جود مو استادان تخصص در نظر گرفتنگیری در این زمینه، آن است که محور تصمیم
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استان  4ی های پسرانهپردیس در این سال به عنوان مثال،بوده است. در دسترس امکانات 

ی آموزش ی رشتهجذب دانشجوباشند، که مجاور هم میران و مازندران ته زنجان، البرز،

ی هور، هیچ استانی جذب دانشجوی رشتی جنوبی کشدر حالی که در نیمه  اندداشته جغرافیا

 جغرافیا نداشته است.

 9توجه به تقسیم زوجی دانشجومعلمان در  ،ویژگی ممتاز این سازماندهی در این سال 

کر شد، ذ "همانگونه که قبال استان تهران، خراسان جنوبی و چهارمحال بختیاری بوده است.

در هر استان دو پردیس پسرانه و دخترانه وجود دارد که در آنها دانشجومعلمان پسر و دختر 

اگر در  د مشترک باشند. بنابراین،تواننآنها می استادان ، اما کنندبه صورت مجزا تحصیل می

 هدختران و هپردیس پسراندو  ی آموزش جغرافیا برایهر استان به طور همزمان دانشجوی رشته

و  هی مشترک برای هر دو پردیس استفاده کردجغرافیا استادان توان ازجذب شوند، می

 .محدودیت در این زمینه را به حداقل رسانید

 1931 رشته ی آموزش جغرافیا در سالتوزیع دانشجو معلمان 

نفر از  861اند که نفر جذب شده 801فرهنگیان، تعداد در دومین سال فعالیت دانشگاه    

است که  برابر دختران بوده 11/8اند. نسبت جنسیتی جذب پسران نفر زن بوده 08آنها مرد و 

وارد  پردیس 1است. این افراد تحت عنوان ترین دوره جذب بودهسال متعادل 1در طول این 

البرز، خراسان جنوبی  های استانها پسرانه )پردیسمورد از آن 9اند که فرهنگیان شدهدانشگاه 

بین  اند. در( بودهخراسان جنوبی و گلستان های استانپردیس مورد دخترانه ) 1و  (و بوشهر

کالس  1که در نفر داشته  41ها، پردیس پسرانه بوشهر بیشترین جذب را به تعداد این پردیس

برای ورودی های این  های تشکیل شدهاند و بنابراین، تعداد کل کالسسازماندهی شده

 . مورد بوده است  0 سال،

رز و ه البهای پسرانار پذیرش دانشجو معلمان در پردیسویژگی ممتاز این دوره، استمر

ی خراسان جنوبی و گلستان بوده است. اما برخی از های دخترانهخراسان جنوبی و پردیس

درصدی جذب  91توان به کاهش اند که علت آن را میها نیز حذف شدهاستان

 در این سال نسبت به سال قبل دانست.ی آموزش جغرافیا دانشجومعلمان رشته
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 .8931تا  8938فیا در دانشگاه فرهنگیان طی سال های : آمار کلی توزیع دانشجو معلمان جغرا 8جدول 
موضوع

 

تعداد دوره  میانگین جمع 31 30 31 34 39 31 38

 تشکیل شده

تعاد کالس 

 تشکیل شده

جمع پسران
 801 861 36 11 881 19 819 118 886 11 11 

جمع دختران
 

19 08 19 84 91 16 868 991 41 84 84 

جمع کل
 141 801 889 41 118 869 111 8861 811 90 41 

ت جنسیتی
نسب

پسر به دختر 
 

3/8 1/8 3/9 1 9 8/4 1/8 0/8 9/1 1/8 - 

ای ههای استانی دانشگاه فرهنگیان در طی سالمعلمان جغرافیا در پردیس: توزیع دانشجو1جدول 

 8931تا  8938

ت
جنسی

 

ف
ردی

ان 
ست

م ا
نا

 

ام 
ن

س
ردی

پ
 

38 31 39 34 31 30 

مع 31
ج

ین 
نگ

میا
 

ره کل
دو

 

س کل
کال

 

 

 

 

 

 

 

 

 پسر

حکیم  البرز 8

 فردوسی

11 11 - - 14 10 10 810 1/91 1 1 

 4 9 9/98 34 41 - - - 11 - 14 چمرانشهید  تهران 1

خراسان  9

 جنوبی

 1 4 1/98 811 41 - - - 96 94 81 باهنرشهید 

خراسان  4

 رضوی

 8 8 81 81 - - -  -- - 81 بهشتیشهید 

رسول  خوزستان 1

 اکرم)ص(

- - - - 11 11 16 811 1/18 9 1 

 8 8 13 13 - - - - - - 13 یشریعتدکتر  مازندران 0
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سیستان و  1

 بلوچستان

شهید 

 مطهری

- - - 11 - - - 11 11 8 8 

 8 8 19 19 - - - - - - 19 بهشتیشهید  زنجان 1

 8 8 91 91 - - - - 91 - - رجاییشهید  قزوین 3

چهارمحال و  86

 بختیاری

 8 8 13 13 - - - - - - 13 بحرالعلوم

عالمه  بوشهر 88

 طباطبایی

- 41 - - - - - 41 41 8 1 

 

 

 

 

 دختر

 4 4 1/19 34 19 16 91 84 - - - امیر کبیر البرز 8

 1 1 1/11 18 11 - - - - - 14 نسیبه تهران 1

خراسان  9

 جنوبی

 9 9 14 11 19 - - - - 96 83 امام سجاد

فاطمه  خوزستان 4

 زهرا)س(

- - - - - - 11 11 11 8 8 

چهارمحال و  1

 بختیاری

 8 8 19 19 - - - - - - 19 باهنرشهید 

 8 8 19 19 - - - - 19 - - بنت الهدی گیالن 0

 1 1 1/19 41 - - - - - 96 81 امام خمینی گلستان 1

 1939ی آموزش جغرافیا در سال توزیع دانشجو معلمان رشته

نفر از  36اند که نفر جذب شده 889تعداد سال فعالیت دانشگاه فرهنگیان،  سومیندر     

که برابر دختران بوده است  3/9اند. نسبت جنسیتی جذب پسران نفر زن بوده 19آنها مرد و 

فرهنگیان دانشگاه پردیس وارد  4. این افراد تحت عنوان شودنسبت باالیی محسوب می

ط فقو دخترها  (ان، خراسان جنوبی و بوشهرتهر های)استان پردیس 9  در اند که پسرهاشده

غرافیا یک کالس جها، این پردیس هر کدام ازاند. در پردیس استانی گلستان توزیع شده در 

وزیع دانشجومعلمان در های مثبت این مرحله، استمرار تاز ویژگی. تشکیل شده است

 بوده است. های تهران و خراسان جنوبی ی استانهای پسرانهپردیس
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 1931ی آموزش جغرافیا در سال توزیع دانشجو معلمان رشته

چهارمین سال فعالیت دانشگاه فرهنگیان زمانی بوده است که کمترین میزان جذب در   

. تیز کمترین ورودی را داشته اسی آموزش جغرافیا نصورت گرفته و به تبع آن، رشتهآن 

نسبت و بوده  دخترنفر  84و  پسرها نفر از آن 11اند که پذیرفته شدهنفر  41تعداد در این سال 

های این سال باعث تعداد اندک ورودی برابر دختران بوده است. 1پسران جنسیتی پذیرش 

 یخترانهداستان سیستان و بلوچستان و ی ین افراد فقط در دو پردیس پسرانهاشده است که 

 .سازماندهی شونداستان البرز 

 1931ی آموزش جغرافیا در سال توزیع دانشجومعلمان رشته

ند که ای آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدهنفر در رشته 843الدر این س  

برابر دختران بوده است. در این  9و نسبت جنسیتی پذیرش پسران  دخترنفر  91و  پسرنفر  881

ویژگی  اند.پردیس پذیرش شده 9 در فیای آموزش جغرادانشجومعلمان رشتهدوره از جذب، 

 1دانشجویان جدیدالورود در  درصدی 08جذب در این سال،  معلمانممتاز توزیع دانشجو

 :اشدبمیموضوع دو ی اهمیت دادن ی استان البرز بوده که نشانهپردیس پسرانه و دخترانه

را  ی آموزش جغرافیامرحله پذیرش دانشجومعلمان رشتهد استان البرز چن ،اینکه اول -

-ید و همچنین استفاده از توانمندیهای جدعلمیهیأت و با جذب و استخدام جربه کرده ت

حق  استاداناز آموزش و پرورش و همچنین  مورأمدارای دکترای جغرافیای  استادان های

 دست یافته است.آموزشی کیفیت باالتری از نظر التدریس، به استانداردهای 

ود شباعث میاستان البرز  یپسرانه و دخترانه هایجذب زوجی در پردیسدوم اینکه،   -

ند پسرانه و دخترانه تدریس داشته باش جغرافیا بتوانند در هر دو پردیسمرد و زن  استادانکه 

 کند.یمکیفیت آموزش ارتقاء پیدا تر شده و که با انجام این کار، تدریس دروس تخصصی

 1931ی آموزش جغرافیا در سال توزیع دانشجو معلمان رشته

نفر زن  16نفر مرد و  19اند که نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده 869در این سال    

برابر بوده که باالترین  8/4اند. نسبت جنسیتی پذیرش پسران به دختران در این سال بوده

 دو استانهای پردیسدر سال گذشته بوده است. در این دوره، پسرها  1نسبت جذب در طی 

توزیع  یامتیاز ویژه اند.البرز پذیرفته شدهاستان پردیس در ها دخترالبرز و خوزستان و 
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دانشجو  ،. در این سالجغرافیا در این سال، استمرار وضعیت سال گذشته استمعلمان دانشجو

 همچنین، جذب اند.البرز توزیع شدهی استان پسرانه و دخترانهپردیس زوج  1معلمان در 

 استان خوزستان ادامه یافته است.پسران در پردیس 

 1931ی آموزش جغرافیا در سال توزیع دانشجو معلمان رشته

سال گذشته بوده  1عداد در طی اند که بیشترین تنفر پذیرفته شده 114سال  در این   

و هم  در این دوره، هم پسرهااند. بودهنفر دختر  868و  نفر پسر  819است. از این تعداد، 

ر، به عبارت دیگ البرز، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان جذب شده اند. استاندر ها دختر

شرایطی فراهم آمده است که در هر استان، دو پردیس دخترانه و پسرانه به طور همزمان 

 یرا داشته باشند که باعث استفاده جذب دانشجومعلمان جدید الورود آموزش جغرافیا

  در  تدریس تخصصی خواهد شد. استادان حداکثری از پتانسیل

آن است که دانشجومعلمان چند استان مجاور هم،  توزیع ینحوه از مزایای دیگر این   

کنند و مشکالت تردد آنها به شان تحصیل میترین پردیس به محل زندگیدر نزدیک

ان های استهای شرق و جنوب شرقی در پردیسدانشجومعلمان استان "رسد. مثالحداقل می

های استان ر پردیسهای جنوب غربی و غربی دمعلمان استانخراسان جنوبی، دانشجو

 های استان البرز بههای شمالی و شمال غربی در پردیسخوزستان و دانشجومعلمان استان

های شهر تهران نیز دانشجومعلمان همین استان را که تعدادشان پردازند. پردیستحصیل می

یع یند توزآتوان گفت که در این سال، فربنابراین، می زیاد است، پوشش می دهند. "نسبتا

ی آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان به حد اعالی تکامل خود دانشجومعلمان در رشته

پردیس  1استان با  4و درسی قرار گرفته و در ریزی آموزشی و مطابق با اصول برنامهرسیده 

 پسرانه و دخترانه تثبیت شده است.
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 8931در سال  جغرافیای آموزش های مجری رشتهپراکندگی استانی : نقشه8شکل 

 گیریبندی و نتیجهجمع
 8938ای ی آموزش جغرافیا در طی سال هتوزیع دانشجومعلمان رشته در این مقاله روند 

هد که دنتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می گرفته است. مورد بررسی قرار 8931تا 

ی م رشتهنفر دانشجومعل 116پذیرش کالس و 88دوره در قالب  3برگزاری با استان البرز 

ین . در اداردهای کشور ی نخست جذب را در بین استانرتبه ،کارشناسی آموزش جغرافیا

 و پردیسدانشجو معلم  810کالس و دارا بودن  1دوره و  1ی تجربه پردیس پسران با  ،استان

ممتازی  هایویژگی دانشجومعلم 34کالس و با دارا بودن  4دوره در طی  4با برگزاری  دختران

  ر عهده دارد. ب کشور راشمال و شمال غرب مین دبیر جغرافیا برای أاین استان تربیت و ت د.ندار

کالس و   1دوره، در قالب  1ی برگزاری با تجربه ی دوم، استان خراسان جنوبیدر رتبه

، پردیس پسران با در این استانقرار دارد. موزش جغرافیا ی آانشجو معلم رشتهد 833

های تجربهه، کالس 9 یدوره 9و پردیس دختران با برگزاری  هکالس 1 یدوره 4برگزاری 

این استان، تربیت دبیر جغرافیا برای شرق و  اند.خوبی در اجرای این رشته به دست آورده

 جنوب کشور را بر عهده دارد.

دانشجو  841ه را با کالس 0 یرهدو 1 ی سوم متعلق به استان تهران است. این استانرتبه

کالس و پردیس دختران نیز  4و  دوره  9پردیس پسران میزبان ست. معلم برگزار کرده ا
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مین نیرو برای استان أهای شهر تهران تپردیس کالس بوده است. 1دوره و  1مجری 

 را بر عهده دارند.و چند استان همجوار پرجمعیت تهران 

 تربیت کالس بوده و 0دوره و   4خوزستان دارد. این استان مجری ی چهارم را استان رتبه

ه است. در این استان وضعیت داشتبر عهده  را  ی آموزش جغرافیامعلم رشتهدانشجو 819

 1دوره و  9های پسرانه و دخترانه متفاوت بوده است. پردیس پسران با برگزاری پردیس

ی سابقهکالس بوده است،  8دوره و  8کالس در مقایسه با پردیس دختران که مجری 

غرافیا برای مین دبیر جبا این حال، این استان پتانسیل تأ موثرتری داشته است. تر ودرخشان

 د.جنوب غرب و غرب کشور را دار

 یهمچنین در این مقاله ارتباط بین روند توزیع دانشجومعلمان پسر و دختر در رشته

ای هگرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در سالآموزش جغرافیا مورد بررسی قرار

وجی زابتدایی توزیع دانشجومعلمان، فقط در استان البرز و خراسان جنوبی روند توزیع 

ای ههای بعد این روند به استاناست. اما در سالر مد نظر بودهدانشجومعلمان پسر و دخت

تهران و خوزستان نیز تسری پیدا کرده و به یک سیاست کلی تبدیل شده است. توزیع زوجی 

خصص ی حداکثری از استادان متیک مزیت برای دانشگاه فرهنگیان است که باعث استفاده

 د.شودر هر دو پردیس پسرانه و دخترانه میی جغرافیا  برای تدریس مرد و زن در رشته
سال  1ی آموزش جغرافیا در ی جذب دانشجو معلمان رشتهرتبه بندی استان ها از نظر سابقه:  9 جدول

  گذشته.
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حکیم  پسر البرز 8

 فردوسی

های آذربایجان شرقی و استان 116 810 88 1 3 1

 زنجان، البرز، غربی، اردبیل،

 کرمانشاه و قزوین، کردستان،

 گیالن

 34 4 4 امیر کبیر دختر

خراسان  1

 جنوبی

شهید  پسر

 باهنر

های خراسان شمالی، استان 833 811 1 1 1 4

 و رضوی و جنوبی، سیستان
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امام  دختر

 سجاد)ع(

 کردستان،هرمزگانبلوچستان،  11 9 9

 و یزد

شهید  پسر تهران 9

 چمران

های تهران، سمنان، قم، استان 841 34 0 4 1 9

 گلستان و مازندران

 18 1 1 نسیبه دختر

رسول  پسر خوزستان 4

اکرم)ص

) 

های اصفهان، ایالم، استان 819 811 0 1 4 9

محال و بختیاری،  چهار

خوزستان، فارس، کهکیلویه و 

بویراحمد، لرستان، مرکزی و 

 همدان

فاطمه  دختر

 زهرا)س(

8 8 11 

شهید  دختر

 باهنر

8 8 19 

 

 پیشنهادات
غرافیا و های آموزش جی برگزاری دورهاستان البرز به دلیل داشتن بیشترین تجربه -8

یکی از  ،اجتماعی وم انسانی و جذب دانشجومعلم در این رشته، وجود گروه عل

پتانسیل  شود وآموزش جغرافیا در کشور محسوب می ترین گروهبا سابقه ترین وقوی

ی کارشناسی ارشد آموزش جغرافیا را برای های آینده رشتهآن را دارد که در سال

 ی اجرا در آورد.اولین بار در کشور به مرحله

استان خراسان جنوبی به دلیل تجارب چند ساله در جذب دانشجومعلمان آموزش  -1

 همچنان به عنوان تواندعلمی متخصص در این رشته میهیأت جغرافیا و داشتن 

نیاز استانهای جنوب شرقی کشور های آموزش جغرافیا مطرح بوده و  یکی از قطب

علمی و أت هیشود که کادر پیشنهاد میمین نماید. بنابراین، دبیر جغرافیا تأرا به 

 امکانات این استان تقویت شده و موقعیت خوب آن حفظ شود.

استان تهران به دلیل مرکزیت سیاسی و اداری و علمی کشور و همچنین همجواری  -9

ای کشور را هان کشور، مهمترین پتانسیل و توانبا سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگی

کز وسعت و جمعیت زیاد این استان، الزم است که در خود دارد. به دلیل تمر
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ن زهای ایمین نیاأی آموزش جغرافیا فعال بوده و ضمن تهای آن در رشتهپردیس

ها نقشی راهبردی ایفا نموده و به مرکز هماهنگی و سیاست استان، برای سایر استان

 گذاری آموزش جغرافیا در کشور تبدیل شود.

ر ترین استان در تربیت دبیجنوب غرب کشور فعالی استان خوزستان در ناحیه -4

تواند بخش زیادی از نیازهای کشور را برآورده جغرافیا است و تقویت آن می

 علمی و امکانات است. هیأت سازد. این استان نیازمند تقویت 

به  های پسرانه نسبتبرتری امکانات آموزش جغرافیا در پردیس ،بررسی میدانی -1

وردی و وسط الهدهد. پژوهش صورت گرفته تمیدخترانه را نشان 

آموزشی، پژوهشی، دانشجو، فرهنگی و شاخص  1مجموع ( در 8931همکاران)

هران، های تی استانهای پسرانهپردیس اعتباری به این نتیجه منجر شده است که

-و پردیس 44و  11، 0، 8جنوبی به ترتیب در رتبه های خوزستان، البرز و خراسان

جنوبی به ترتیب در های تهران، البرز، خوزستان و خراسانی استانترانههای دخ

بنابراین نتایج به دست آمده از این دو قرار دارند.  09و  10، 14، 86های رتبه

 دهد.تحقیق، شرایط مشابهی را نشان می

 استادان ی آموزش جغرافیا در کشور،قطب یاد شده 4مستقر در  ستادانبه جز ا -0

های دیگر نیز وجود دارند های استانی جغرافیا در سایر پردیسرشتهدیگری در 

ن به دلیل تعلق نگرفتن دانشجو به آ  استادانباشند. این که به صورت منفرد می

ها در حالت بالتکلیفی به سر برده و به تدریس دروس دیگری مانند درس استان

ل دایی مشغووزش ابتی کارشناسی آممطالعات اجتماعی و یا کارورزی در رشته

شود که دانشگاه فرهنگیان شرایط و تسهیالتی فراهم نماید باشند. پیشنهاد میمی

منتقل قطب آموزش جغرافیای کشور  4به این  استاداناین در صورت امکان، که 

هنگیان دانشگاه فر مایل به جابجایی نباشند، استادانشوند. یا در صورتی که این 

ی اول دوره برایی جدیدالتاسیس آموزش مطالعات اجتماعی تواند رشتهمی

اص هایی اختصستانبه اباشد، یواحد تخصصی جغرافیا م 11که دارای دبیرستان را 

 باشند.منفرد جغرافیا می استادان دهد که دارای
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 منابع
وضعیت ارزیابی . (8931وردی، فرزانه، حسنی، محمد، قالوندی، حسن و موسوی، میرنجف)اله-

ی فصلنامهدو .دارهای دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پاینابرابری پردیس

 .89ی ، شماره1ی ریزی آموزشی، دورهمطالعات برنامه

 اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان. .ای بر تاریخ علم جغرافیامقدمه .(8911بیک محمدی)-

 ، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.ی جغرافیافلسفهقلمرو و (. 8930پوراحمد، احمد)-

 .انتشارات سازمان سنجش .ی کنکور سراسریی انتخاب رشتهدفترچه، 8931تا  8938زمان سنجش، سا-

تهران،  .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری آن .(8936شورای انقالب فرهنگی)-

 وزارت آموزش و پرورش.

بر  تعیین الزامات. (8931)عابدیان اصفهان, منصوره؛ محمدحسین یارمحمدیان و سلم غفوری-
گانه سند تحول بنیادین تربیت معلم و تأمین منابع های ششاساس مبانی نظری در زیر نظام

 .ماهنامه علوم انسانی اسالمی .انسانی

بررسی تحلیلی جایگاه آموزش عالی  (.8930حمد و مبرقعی دینان، نغمه)لیاقتی، هومان؛ یزدی، م-
 . 09-11 اتصفح ،4، شماره 1دوره ،پایدار آموزش محیط زیست و توسعه مجله .زیست در ایرانمحیط

ارائه راهکاری برای ارتقاءکیفیت آموزش درس  .(8931)پیمان و کیومرث رضایی ،سلطانیکریمی-
انشناسی و فصلنامه مطالعات رو .سال سوم انسانی استان کردستان( آموزانجغرافیا )با تأکید بر دانش

 .8ی ، شماره1ی ، دورهعلوم تربیتی

مشهد، انتشارات  .جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقالب اسالمی(. 8901گنجی، محمد حسن)-

 آستان قدس رضوی.

 ریزیگزارش نهایی بررسی تاریخچه و وضعیت موجود نظام برنامه(. 8911اله) پور، نعمتموسی-
 ریزی درسی.تهران، سازمان پژوهش و برنامه .درسی در ایران

روش  .(8910معافی، محمود؛ شایان، سیاوش؛ ساسانیان، الماس و مقیمی، شوکت)نظریان، اصغر؛ -
چاپ چهارم، تهران،  .ی مطالعات اجتماعیی کاردانی تربیت معلم در رشتهرهآموزش جغرافیا، دو

 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

پیوسته رشته آموزش ی کارشناسی برنامه درسی دوره .(8934وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)-
 انتشارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران. جغرافیا، خاص دانشگاه فرهنگیان،

-Gregory,D (1979). Ideology, Science and Human Geography.St. 

martins press, New York. 
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