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عمده ترين ضرورت های آموزش جغرافيا را می توان به شرح زير خالصه کرد
هر  برای  آن:  اجزای  و  زندگی  محيط  مختلف  ابعاد  درک  و  آشنايی  ضرورت  ١ ــ 
فرد ضرورت دارد که محيط زندگی خود را بشناسد و به ارتباط ميان پديده های محيط زندگی خود 
پی ببرد.آموزش جغرافيا به کنجکاوی و نياز انسان در مورد چه چيزی، کجايی، چرايی و چگونگی 
مقياس های  در  زندگی  محيط  شناخت  می دهد.  پاسخ  آن ها  نوع  و  شکل  آن ها،  پراکندگی  و  پديده ها 
مختلف اعم از محله، منطقه، کشور تا کشورهای همسايه و جهان با ارائه ی اطالعات و حقايق الزم 
درباره ی اين محيط ها، پيش شرط الزم برای برخورد منطقی و رفتار معقول با محيط اطراف است. 
فراگيری جغرافيا به برداشتی صحيح و واقع بينانه از مکان ها، موقعيت های مکانی، کشورها و نواحی 
منجر می شود و فراگيرندگان تفاوت ها و تشابهات مکان های مختلف را درک می کنند و به اولين گام 
از کسب «سواد جغرافيايی» که درک صحيح از ارتباط بين عناصر و پديده  های جغرافيايی و تنوع 
دست  است،  جغرافيايی  محيط های  در  انسان  زندگی  شيوه های  از  آگاهی  هم چنين  و  است  محيطی 

می يابند. 
با  جغرافيا  آموزش  محيط:  از  مطلوب  و  عاقالنه  بهره برداری  و  حفاظت  لزوم  ٢ ــ 
فراهم کردن درک روابط انسان و محيط و تأثيرات متقابل اين دو بر يکديگر، نوع بهره برداری انسان را 
از زمين مورد توجه قرار می دهد و راه های حفظ و نگهداری منابع و بهره برداری صحيح از آن ها را 
معرفی می کند. امروزه با پيشرفت فّناوری، انسان در محيطی زندگی می کند که در آن، غلبه ی انسان بر 
محيط برخالف گذشته، يعنی غلبه عوامل جغرافيايی، حکمفرما شده است و اين امر به شدت بر تخريب 
و نابودی محيط زندگی اثر گذاشته است. آموزش جغرافيا بستری برای توجه به اين مسئله ی بزرگ 

جامعه ی بشری و مقابله با آن فراهم می آورد. 
٣ ــ لزوم برنامه ريزی و تصميم  گيری برای حّل مسائل محيطی: «موضوعات و مشکالت 
عمده ای که دنيای امروزما با آن مواجه است، همگی دارای ُبعد قومی جغرافيايی اند؛ برای مثال حرکات 
و  گياهان  نسل  انقراض  مهاجرت،  پناهندگی،  بيکاری،  فقر،  بی سوادی،  گرسنگی،  و  غذا  جمعيت، 
و  آب  تغييرات  سمی،  و  هسته ای  ضايعات  محيطی،  مخاطرات  بيابان زايی،  خاک،  فرسايش  جانوران، 
هوا، حفره های ازن، محدوديت منابع، نزاع های قومی، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، گسترش 
بيماری ها، ناحيه گرايی، مليت گرايی و ... . کشمکش هايی که پيوسته به وسيله ی اين مسائل و مشکالت 
جغرافيايی اين  ريشه های  ترغيب می کند که  محققان را  درسی و  برنامه ريزان  مربيان و  ايجاد می شود، 
مشکالت سياسی، اقتصادی و اجتماعی را شناسايی و برای آموزش های خود به طور عاقالنه و مناسب 
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برنامه ريزی کنند و به حّل مسائل و مشکالت محيطی اهتمام بورزند و در جست وجوی راه حّل مسائل 
برآيند.»١

٤ ــ پرورش حّس مسئوليت و احترام و تفاهم: با توجه به موارد بند (٢) و (٣)، از طريق 
آموزش جغرافيا می توان فراگيرندگان را ترغيب کرد تا نسبت به مسائل محيط زندگی خود در مقياس های 
مختلف بی تفاوت نباشند و به جست وجوی راه حل برای مشکالت و بهره برداری عاقالنه از محيط و 
الگوی  و  زندگی  شيوه های  و  نگرش ها  در  و  باشند  داشته  مسئوليت  احساس  آينده،  نسل های  منابع 
مصرف خود در جهت کاهش فشار بر محيط طبيعی و حفظ آن تغييراتی به وجود آورند. هم چنين در 
اين حيطه ی ارزشی ــ نگرشی، می توان دانش آموزان را نسبت به اين که به نوع بشر و ساير ملل حّس 
احترام داشته باشند و نسبت به ملل تحت ستم حّس مسئوليت و همدلی پيدا کنند، ترغيب کرد. ازطريق 
آموزش جغرافيا می توان باور به توانايی انسان در حّل مشکالت محيطی و اميدواری و اعتماد به نفس 
در اين زمينه را ترويج کرد. برقراری تفاهم و آشتی ميان انسان و محيط طبيعی از يک  سوی و انسان ها 

و جوامع از سوی ديگر، از مقاصد آموزش جغرافياست. 
٥ ــ احساس تعلق و هويت: هويت امری چند بعدی است و يکی از ابعاد آن، هويت جغرافيايی 
است. از طريق آموزش جغرافيا و شناخت و درک مکان زندگی، احساس تعلق و مسئوليت نسبت به 
آن مکان فراهم می آيد. دانش آموزان با شناخت منابع ويژگی ها و قابليت های کشوری که در آن زندگی 

می کنند، به وطن خود عالقه مند می شوند و حّس ميهن دوستی در آن ها تقويت می شود. 
فراگيرندگان  جغرافيايی،  مطالعات  در  اجتماعی:  و  فردی  زندگی  مهارت های  تقويت  ٦ ــ 
نيازمند جمع آوری اطالعات، تفسير و ارزيابی داده ها، تصميم گيری و حّل مسئله اند. شناخت و کاربرد 
به  مربوط  مهارت های  فرهنگ نامه ها،  تصاوير،  و  عکس ها  جغرافيايی،  مانند    کره ی  اطالعاتی  منابع 
کاربرد نقشه، جهت يابی، استفاده از نقشه های راهنمای خيابان ها، جاده ها، مناطق توريستی، خواندن 
نمودارهای آب و هوايی، برقراری ارتباط با انواع مؤسسات و سازمان های اجتماعی و محيطی داخلی 

و بين المللی موجب ارتقای صالحيت های فردی و اجتماعی افراد می شود. 
توسط  جغرافيايی٢»  «سواد  کسب  دنبال  به  جغرافيايی  جديد  آموزش های  که  آن  نتيجه 
دانش آموزان است. اين سواد منحصر به درس جغرافيا در دوره ی تحصيل نيست و مراد آن است که 

افراد به فهمی از جغرافيا دست يابند که در زندگی شان مؤثر و سودمند باشد.

١ــ منشور بين المللی آموزش جغرافيا (١٩٩٢)، ترجمه ی دکتر ناهيد فالحيان، مجله ی رشد آموزش جغرافيا، شماره ی ٤٠. 
Geographical Literacy   ــ٢
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به  کمک  با  جغرافيا  آموزش  الهی:  مواهب  از  سپاس گزاری  و  قدردانی  روحيه ی  ٧ ــ 
درک و گسترش فهم محيط طبيعی و وحدت و يکپارچگی عناصر و اجزای آن و تنوع محيطی به عنوان 
جلوه ای از عظمت آفرينش خداوند، توان پرورش روحيه ی سپاس گزاری از مواهب الهی و احساس 

مسئوليت در برابر نعمت های وی را داراست.

١١ ــ مالحظات اساسی در آموزش جغرافيا 

١ ــ١١ــ مفاهيم کليدی در آموزش جغرافيا
شکل می گيرند  مکان  در  جغرافيايی  پديده های  پراکندگی:  و  مکانی  موقعيت  مکان،  الف) 
و در طول زمان دگرگون می شوند. منظور از مکان چيست؟ تمامی فعاليت های انسان در جا يا محّل 
معينی انجام می شود؛ مثًال، محّل تحصيل مدرسه، محّل زراعت مزرعه، محّل سکونت خانه و ... . 
در هر مکان پديده های مختلفی وجود دارد که از يکديگر تأثير می پذيرند و به نوبه ی خود بر ساير پديده ها 
تأثير می گذارند؛ مثًال، فعاليت های کشاورزی در يک روستا به منابع سرمايه، خاک، آب و هوا و نيروی 
انسانی آن جا بستگی دارد. از سوی ديگر، خود آن فعاليت های کشاورزی بر پديده های ديگر آن مکان 

مانند نحوه ی زندگی مردم يا شکل سکونتگاه ها و نظاير آن اثر می گذارد.
هم چنان که در منشور بين المللی آموزش جغرافيا آمده است، مکان ها دارای ويژگی های متفاوت 
طبيعی و انسانی اند. مکان ها هر يک ويژگی های خاصی دارند. ويژگی های طبيعی شامل اشکال زمين، 
فرهنگ ها،  انسان ها،  است.  انسانی  و  جانوری  زندگی  و  گياهی  پوشش  آب ها،  هوا،  و  آب  خاک ها، 
سکونتگاه ها، نظام های اجتماعی ــ اقتصادی و اشکال زندگی را بر  اساس باورها و فلسفه هايشان بسط 
روابط  درک  اساس  رفتار،  و  محيطی  ادراک  و  مکان ها  طبيعی  ويژگی های  دانش   می دهند.  توسعه  و 

متقابل بين انسان ها و مکان هاست. 
پديده های جغرافيايی يا طبيعی و مخلوق خداوند اند مانند جنگل ها، درياها، خشکی ها، رودها 
و  شهرها  کارخانه ها،  مزارع،  جاده ها،  خانه ها،  مانند  انسان اند  دست  ساخته ی  و  مصنوعی  يا   ... و 
ساير بناها. مطالعه ی پديده های جغرافيايی در مکان، يکی از موضوعات اساسی علم جغرافياست. اين 
پديده ها به طور يکنواخت بر روی سطح زمين گسترده نشده اند و اشکال مختلفی از پراکندگی يا توزيع 
را به نمايش می گذارند. هر مکانی دارای يک موقعيت است. انسان ها و مکان ها با توجه به موقعيت  
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مکانی بر روی زمين دارای تفاوت های مطلق و نسبی اند. 
موقعيت رياضی: موقعيت مکان ها و پديده ها را به شکل نقاط دقيقی بر سطح سياره ی زمين 
با استفاده از سيستم شبکه ی رياضی از طول و عرض جغرافيايی و به صورت کامًال دقيق بر روی نقشه 
يا کره ی جغرافيايی نشان می دهد. موقعيت رياضی در واقع طول و عرض جغرافيايی آن مکان است. 
با پی بردن به موقعيت رياضی هر مکان اعم از شهر، روستا، کشور و ... می توان به اطالعات زيادی 
دست يافت. از مهم ترين اين اطالعات تعيين و تشخيص نوع آب و هواست؛ برای مثال، وقتی شهری 
در عرض جغرافيايی ٥ درجه قرار گرفته است، بيانگر آن است که در اين شهر، اختالف فصل وجود 

ندارد و مدت تابش خورشيد و تاريکی هوا مساوی است. 
موقعيت نسبی: هر مکان دارای يک موقعيت نسبی است. موقعيت نسبی نشان می دهد که يک 
مکان نسبت به ساير مکان ها و پديده ها چگونه قرار گرفته است؛ برای مثال، شهری که در ساحل دريا 
موقعيت ساحلی موجب می شود که بر خصيصه های  همين  دارد و  موقعيت ساحلی  گرفته است  قرار 

اقتصادی و اجتماعی آن شهر تأثير بگذارد و از شهرهای داخلی متمايز باشد. 
برای مثال، جايی را در نظر بگيريد که يک کارخانه در آن جا احداث شده است. علل تأثير آن کارخانه، 

حکايت از موقعيت نسبی آن جا دارد؛ مثًال، نزديکی به شهر پرجمعيت يا مجاورت با معادن و ... . 
 موقعيت نسبی يک مکان را می توان در مقياس ناحيه ای يا قاره ای مورد مطالعه قرار داد.

که  مکان هاست  شناخت  مکان،  ويژگی های  و  نسبی  و  رياضی  از  اعم  مکانی  موقعيت  آموزش 
می تواند در دوره ی ابتدايی و راهنمايی متناسب با سطح مخاطبان و به ويژه با استفاده از نقشه صورت 

بگيرد. 
برای آموزش ويژگی های مکان ها و تفاوت مکان ها با يکديگر بهتر است محلی را انتخاب کنيد و 
دانش آموزان را با خود به آن جا ببريد تا درباره ی آن چه مشاهده می کنند، گفت وگو و يادداشت برداری 
کنند و به مقايسه بپردازند؛ برای مثال، آن ها را به باالی تپه ای مشرف به شهر يا روستا ببريد و زمانی 
که مشغول به تماشای چشم انداز رو به رويشان اند، از آن ها بخواهيد آن چه را قابل رؤيت است اعم از 
کوه ها، کوچه های روستا، دام ها، جاده، زمين های زير کشت، مدرسه و غيره شناسايی کنند. در همين 
حال از آن ها بخواهيد ويژگی های يک مکان را از مکان ديگر متمايز کنند؛ مثًال در يک سمت عناصر 
ساختمان ها،  ابنيه و  ديگر،  دارد و در سمت  بيش تری  گياهی غلبه ی  پوشش  رودخانه يا  طبيعی، کوه، 
حتی ممکن است زمين های کشاورزی با هم از نظر محصول تفاوت داشته باشند و دو مکان مختلف را 
نشان دهند. زمين های شخم زده و زمين های زير کشت نيز تفاوت های دو مکان مجاور را نشان می دهد 
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می شود  مشاهده  که  مناظری  از  طرحی  يا  نقشه  عکس،  تهيه ی  هم چنين  و  دانش آموزان  از  پرسش  با 
می توان به دانش آموزان کمک کرد تا عناصر آن مکان را تجزيه و تحليل کنند. 

   برای آموزش موقعيت مکانی بايد به دانش آموزان بفهمانيم که هر مکانی در روی کره ی زمين، 
يک نشانی خاص دارد. اين نشانی با نشانی مکان های ديگر متفاوت است. يکی از راه های پاسخ گويی 
به اين سؤال بيان مختصات جغرافيايی يا موقعيت دقيق آن مکان روی طول ها و عرض های جغرافيايی 
شرقی  درجه ی   ٢٠ جغرافيايی  طول  روی  که  هستيم  روستايی  پيدا کردن  دنبال  ما  کنيد  فرض  است. 
استفاده  اطلس  کار از  اين  برای  گرفته است.  قرار  شمالی  عرض  درجه ی   ٢٥ مبدأ و  نصف النهار  از 
فواصل  در  اعدادی  معموًال  صفحه،  هر  نقشه های  باالی  در  کنيد.  باز  را  جغرافيايی  اطلس  می کنيم. 
منظم، به درجه يا دقيقه نوشته شده که همان  طول های جغرافيايی يا فاصله ی مکان ها از نصف النهار 
مبدأ «گرينويچ» است. پس از يافتن طول جغرافيايی ٢٠ درجه ی شرقی، تمامی نقاطی را که روی اين 
بيابيد و در ادامه، روستای مورد نظر را پيدا کنيد. اکنون به کناره های صفحات  طول قرار گرفته اند، 
اطلس دقت کنيد تا خطی را که روی آن نوشته شده است ٢٥ درجه ی شمالی بيابيد و سپس نقطه ی 

تالقی ٢٥ درجه ی شمالی و ٢٠ درجه ی شرقی را پيدا کنيد که روستای مورد نظر شماست. 
مکان  که  نشانه هايی  از  کنيم،  پيدا  نقشه  روی  بر  را  مکان  يک  نسبی  موقعيت  می خواهيم  وقتی 
موقعيت  که  می خواهيم  دانش آموزان  از  مثال،  برای  می کنيم؛  استفاده  می کنند،  مشخص  را  مورد نظر 
کوچه ی شهيد قائمی را روی نقشه نشان دهند. آن ها بايد بدانند اين کوچه در کدام خيابان قرار گرفته 
است. نزديک ترين خيابان و ميدان به آن خيابان چيست؟ سپس نام منطقه، شهر يا روستا و حتی استان 

بيان می شود. 
پس می دانيم که اين کوچه در شهری به نام ... در استان ... در منطقه ی ... شهری قرار دارد 
و با آگاهی از خيابان ها و ابنيه ی اطراف، موقعيت آن کوچه را روی نقشه پيدا می کنيم١. در همين زمينه 
با ارائه ی نقشه يا طرح نقشه هايی، می توانيم از دانش آموزان بخواهيم که موقعيت نسبی مکان خاصی را 
توضيح دهند؛ مثال، اين شهر از شمال به کدام کوه ها منتهی می شود؟ در جنوب اين شهر چه رودخانه ای 
قرار گرفته است؟ اين شهر از اطراف با کدام شهرها يا روستاها مجاور است؟ فرودگاه  بين المللی در کدام 

سمت شهر قرار دارد؟ جنگل های مصنوعی در کدام سمت شهر مشاهده می شود؟ و ... . 
ب ) رابطه ی متقابل انسان و محيط: محيط های طبيعی ويژگی های متفاوتی دارند؛ مثًال يک 
محيط ساحلی با محيط کوهستانی يا محيط بيابانی تفاوت دارد. مردم محيط ها را به روش های گوناگون 

١ــ شايان، سياوش؛ اقتباس از کتاب درباره ی آموزش جغرافيا، انتشارات مدرسه ، ١٣٨٣. 
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يک  از  می کنند.  خلق  نيز  متفاوتی  الگوهای  فعاليت هايشان،  حين  در  و  می دهند  قرار  استفاده  مورد 
سوی، جوامع تحت تأثير محيط طبيعی شان اند و شکل مساکن، نوع فعاليت های اقتصادی، معماری 
ساختمان ها و ابنيه، الگوهای مصرف غذا و پوشاک، و شيوه های حمل و نقل، همگی از شرايط محيط 
طبيعی تأثير می پذيرند. از سوی ديگر، کليه ی فعاليت های اقتصادی ــ اجتماعی موجب دگرگون شدن 

محيط طبيعی و چشم اندازهای جغرافيايی می شوند. 
عملکرد ما  نشان می دهد که  بهبود می بخشد و  طبيعی  محيط  جغرافيا درک ما را از  مطالعه ی 
مصمم  موجود  يک  عنوان  به  انسان  لذا  و  بگذارد  جای  به  محيط  در  مثبت  يا  منفی  تأثيرات  می تواند 
شکل  به  آن  امکانات  و  محيطی  شرايط  از  می تواند  اقدامات  و  تصميم گيری ها  در  عامل  و  آينده نگر  و 

خردمندانه به نفع خود استفاده کند. 
درک رابطه ی متقابل انسان و محيط هم چنين مستلزم درک تغييرات محيطی است. چنان که 
اين امر در طّی زمان رخ می دهد. آموزش اين بخش از مفاهيم جغرافيايی با رويکرد کاوشگری به خوبی 
امکان پذير است. برای کشف علل و عوامل تغييرات به جمع آوری اطالعات، شواهد و مدارکی نياز 
داريم؛ برای مثال، در بررسی آب های يک رود و آثار آن بر محيط پيرامون، احداث يک سد، احداث 
از  اعم  اطالعات  جمع آوری  روش های  انواع  از  می توان  ناحيه،  يک  قطار  ايستگاه  و  آهن  خط  يک 
مصاحبه با ساکنان و به ويژه افراد مسن، مراجعه به آرشيوها و مقايسه ی عکس ها و نقشه ها، مصاحبه با 
مسئوالن نهادها و سازمان های متولی و نظاير آن بهره گرفت و به سؤاالت مربوط به چگونگی تغييرات 

و آثار و پيامدهای آن ها در منطقه پاسخ داد. 
پ) کنش متقابل فضايی: منظور از کنش متقابل فضايی، وابستگی مکان ها به يکديگر است. 
منابع به طور نامساوی در سرتاسر سرزمين توزيع شده اند. هيچ کشوری خودکفا نيست. مکان ها به وسيله ی 
نظام های حمل و نقل و ارتباطات به يکديگر متصل می شوند تا بتوانند منابع و اطالعات خود را با يکديگر 
مبادله کنند. «مکان ها  دارای امکانات متفاوتی اند. بهترين دليل قابل مشاهده ی وابستگی مکان ها با يکديگر، 
گسترش خطوط حمل و نقل و ارتباطی است که قسمت های مختلف دنيا را به هم وصل کرده است. اغلب 
مردم در هر روز از زندگی خود با مردم ساير مکان ها روابط متقابل دارند؛ برای مثال، ساکنان کشورهای 
حاشيه ی جنوبی خليج فارس از ميوه های ايران استفاده می کنند. مردم ايران با هواپيما برای زيارت خانه ی 
خدا به عربستان مسافرت می کنند، يونانی ها پنير هلندی برای صبحانه مصرف می کنند و مردم انگليس موز 

آفريقايی می خورند. ژاپن خود را نيازمند نفت خاور ميانه می داند و ...»١.
١ــ روش آموزش جغرافيا، دوره ی کاردانی تربيت معلم، رشته ی مطالعات اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، ١٣٨٤، ص ٣١.
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انسان ها،  جابه جايی  در  متفاوت  الگوهای  تشريح  و  درک  برای  مناسبی  بستر  جغرافيا  آموزش 
عقايد، کاالها و وابستگی متقابل مکان ها با يکديگر فراهم می آورد.

مکانی  واقع  در  ناحيه  است.  اساس  واحد  يک  ناحيه ی  جغرافيايی،  مطالعات  در  ناحيه١:  ت) 
است که وحدت و همگونی نسبی يا ويژگی های مشابه آن را از مکان های مجاور، متفاوت و مجزا ساخته 

است. 
تقسيم  کوچک تر  واحدهای  به  معيارهايی  يا  ضوابط  براساس  را  جغرافيايی  فضای  يک  وقتی 
می کنيم، به طوری که هر واحد متفاوت با واحدهای مجاور باشد، در واقع آن را ناحيه بندی کرده ايم. 

از آن جا که انسان قادر نيست پديده های جغرافيايی را به طور پراکنده و مجزا مطالعه کند، الزم 
است که کلمه ی خصيصه های طبيعی و انسانی به طور يک جا و هم شکل در واحدهای معين و محدود 

به نام ناحيه ارزيابی شود. برای ناحيه تعاريف متعددی بيان شده است؛ مثًال: 
ــ بخشی که از وحدت و تجانس ويژه ای برخوردار است، ناحيه خوانده می شود. اين وحدت 

ممکن است طبيعی باشد يا به وسيله ای انسان ايجاد شده باشد (گريفت تيلور). 
ـ    زمينی که هر دو بخش طبيعی و فرهنگی آن تفاوت هايی با زمين های مجاور دارد (رنر). ـ

عمده ی  هدف های  جمله  از  و  است  جغرافيايی  ناحيه ی  هر  اساس  وحدت يابی  اصوًال  پس، 
مفروض  معيار  چند  يا  يک  براساس  يکديگر  از  مستقل  کمابيش  واحدهای  به  مکان  تفکيک  جغرافيا، 

است. 
با  اين رو،  از  باشد؛  گياهی  پوشش  و  هوا  و  آب  نظير  طبيعی  عوامل  است  ممکن  معيارها  اين 
نواحی ای چون ناحيه ی آب و هوای مرطوب استوايی، ناحيه ی آب و هوای مديترانه ای، ناحيه ی آب   و 
هوای اقيانوسی و ... يا ناحيه ی جنگل های مخروطی، ناحيه ی استپ های بيابانی و مانند آن روبه رو 

خواهيم بود. 
اين معيارها هم چنين ممکن است عوامل انسانی نظير دين، زبان، جمعيت، درجه ی توسعه يافتگی 
و ... باشد که در اين صورت با ناحيه ی پيروان اسالم، ناحيه ی پيروان دين بودايی، ناحيه ی ترک  زبانان، 
ناحيه ی عرب   زبانان، ناحيه ی توسعه يافته ی صنعتی، ناحيه ی در حال توسعه و نظاير آن روبه رو خواهيم 

بود. 
به طور کلی، مرز های نواحی تقريبی بوده و نمی توان به طور دقيق آن ها را مشخص کرد. 

Region   ــ١
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٢ــ١١ــ رويکردها در آموزش جغرافيا
توصيف  وظيفه ی  متمادی  سال های  طّی  ايران  جمله  از  و  کشورها  اغلب  در  جغرافيا  آموزش 
و بيان وضع موجود مکان ها را به عهده داشته و در قالب سنتی خود، يعنی به صورت به ذهن سپردن 
مجموعه ای از اطالعات و اسامی در آموزش جغرافيای مدارس حاکم بوده است. مهم ترين نتيجه ی 
قالب سنتی رايج را می توان اشاعه ی نگرش غلط مبنی بر فقدان کارآيی درس جغرافيا و بی فايده بودن 
آن تلقی کرد. عدم توجه کافی به پرورش مهارت ها و تفکر و خالقيت و فشار بر حافظه ی دانش آموزان 
به عنوان مخزن اطالعات، همواره خستگی و بی عالقگی نسبت به اين درس را به همراه داشته است. 
در حالی که اين امر با روح و ماهيت جغرافيا به عنوان يک درس برانگيزاننده و سودمند، مغاير بوده 

است. 
در چند دهه ی اخير، به موازات تحوالت دانش جغرافيا از يک سوی و عرصه های تعليم و تربيت 

از سوی ديگر، در آموزش جغرافيا نيز تحوالت عميقی صورت گرفته است. 
البته در برخی از کشورها اين تحوالت به شکل متفاوت و بارزی در روش ها و مواّد آموزشی 
جلوه گر شده است. در برخی از کشورها فعاليت هايی به منظور تحول در آموزش جغرافيا نضج گرفته 

و در برخی از کشورها نيز هنوز شيوه های سنتی تداوم دارد.
نگاهی دوباره به ضرورت ها و اهميت هايی که برای آموزش جغرافيا در اين بخش برشمرده شد، 
نشان می دهد که آموزش های توصيفی مبتنی بر حفظ اطالعات هرگز نمی تواند آن اهداف و مقاصد مهم 

را محقق سازد. 
به طور کلی، برنامه ی آموزشی جغرافيا از رويکرد موضوعی يا رويکرد ناحيه ای يا هر دوی آن ها 

تبعيت می کنند:
اصلی  محور  ناحيه،  چند  يا  يک  بررسی  و  مطالعه  رويکرد،  اين  در  ناحيه ای:  رويکرد  ١ ــ 
کار قرار می گيرد. اين ناحيه ممکن است ناحيه ی محّل سکونت دانش آموز (شهر و روستا)، جامعه ی 
محلی، کشور محّل اقامت، کشورهای همسايه، يک قاره، نواحی توسعه يافته و در حال توسعه يا نواحی 

جهان باشد. 
٢ ــ رويکرد موضوعی: مطالعات موضوعی خود ممکن است به سه صورت: 

الف ) نظام يافته١، ب ــ موضوع محور٢  و پ ــ نظام ها٣  مطرح شوند. 

Systems   ــ٣                          Issues - based   ــ٢                               Systematic   ــ١
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در شکل نظام يافته ، موضوعات بر اساس شاخه های موضوعی جغرافيا مطالعه و آموزش داده 
روستايی، جغرافيای شهری، جغرافيای جمعيت، جغرافيای اقليمی،  می شود؛ برای مثال، جغرافيای 

جغرافيای زيستی و جغرافيای سياسی. 
در شکل موضوع محور، موضوعات و مسائل عمده ی جاری از ديدگاه جغرافيايی بررسی می شود؛ 

برای مثال، گرسنگی، آلودگی هوا، بحران کالن شهرها، مهاجرت، مخاطرات محيطی و ... . 
برای  دارند؛  قرار  مطالعه  اصلی  محور  انسانی  يا  طبيعی  نظام های  نظام ها،  به  مربوط  شکل  در 

مثال، نظام های آب و هوايی، نظام های صنعت، نظام های کشاورزی و نظام های سکونتگاهی. 
جغرافيدانان عقيده دارند که روی کره ی زمين به شکل طبيعی يا دست ساز انسان، تعدادی نظام 
يا سيستم وجود دارد. ويژگی  يک سيستم آن است که اجزا و عناصر آن با هم در ارتباط اند و هر تغييری 
که در يکی از اجرای سيستم صورت گيرد، روی کّل سيستم يا نظام اثر می گذارد. هم چنين، سيستم 

دارای ورودی و خروجی است که تعادل ميان اين دو بر جريان درون سيستم اثر می گذارد١. 
عمده ترين محورها و وجوه افتراق و گرايش به سمت رويکردهای نوين در آموزش جغرافيا را 

می توان به صورت موارد زير بيان کرد: 
منابع  از  حاصل  اطالعات  و  اشکال  نمودارها،  جغرافيايی،  اطالعات  جمع آوری  ـ آموزش  ـ

اينترنتی و ساير منابع اطالعاتی؛ 
ــ آموزش کاربرد مؤثر نقشه ها، نمودارها، کره ی جغرافيايی، اطلس ها و فرهنگ نامه ها؛ 

ـ آموزش تجزيه و تحليل اطالعات جغرافيای حاصل از برداشت ميدانی يا منابع کتاب خانه ای؛ ـ
و  الگوها  پيش بينی  و  مسئله  حّل  جغرافيايی،  کاوشگری  سؤاالت  به  پاسخ  قدرت  پرورش  ــ 

فرايندها؛ 
ــ آموزش کاربرد داده های الکترونيکی نظير GIS؛ 

ـ پرورش قدرت بحث و گفت وگو پيرامون مشابهت ها، تفاوت ها و وابستگی های متقابل ميان  ـ
جوامع مختلف (برای مثال شهری و روستايی)؛

ــ محور قرارگرفتن دانش آموز و در نتيجه، توجه و تأکيد زياد بر کاوشگری های دانش آموزان، 
تفکر نقادانه، به کارگيری تکنولوژی های جديد و درگير شدن فعال با تجارب دنيای واقعی. 

١ــ برای مطالعه ی بيش تر رجوع شود به نگرش سيستمی در جغرافيا، ناهيد فالحيان، ١٣ نشريه پديده سازمان آموزش و پرورش 
استان فارس
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٣ــ١١ــ کاوشگری و سؤاالت کليدی در جغرافيا
نام   H يک و   W  پنج که  اساسی  سؤال   ٦ به  دارند  سعی  جغرافيايی  مطالعات  در  جغرافيدانان 
گرفته اند، پاسخ دهند. پنج سؤال اساسی که با W شروع می شوند عبارت اند از «چه چيز؟ کجا؟ چرا؟ 

چه موقع؟ و چه کسانی؟» و يک سؤال ديگر که با H شروع می شود، «چطور؟» است١. 
سؤال چه چيز بر ماهيت يک پديده يا مسئله ی مزبور داللت دارد؛ مثال: چه اتفاقی رخ داده 
است؟ (آلودگی هوا). سؤال کجا با رکن اساسی جغرافيا يعنی مکان وقوع پديده ها سر وکار دارد. اين 
اتفاق در کجا به وقوع پيوسته است؟ (در تهران). يا موقعيت مکانی و محيطی چه نقشی در بروز آن 
داشته اند؟ رکن ديگر جغرافيا، انسان و روابط متقابل آن با محيط است که با سؤال چه کسی يا چه کسانی 
يا کدام فعاليت ها يا تصميم گيری و برنامه های انسانی در اين پديده نوشته بوده است. سؤاالت همراه با 
«چرا» و «چطور» استدالل های الزم را برای تبيين روابط علت و معلولی موضوع فراهم می آورند و 
باالخره سؤال «چه موقع» بر روند زمانی موضوعات تکيه دارد؛ زيرا جغرافيا موضوعات را در بستر 
سؤال  پنج  اين  به  جغرافيايی  تحقيقات  در  اگر  پس،  می دهد؛  قرار  مطالعه  مورد  زمان  طّی  در  و  مکان 
فرايند  به  می توان  را  کليدی  سؤاالت  چنين  است.  شده  انجام  جغرافيايی  مطالعه ی  يک  دهيم،  پاسخ 
کاوشگری دانش آموزان نيز تعميم داد. پاسخ به هر يک از سؤاالت کليدی مستلزم انجام مرحله ای از 
ـ ٥ نمايش داده شده  فرايند کاوشگری و توجه به تعدادی مفاهيم راهنماست. اين موضوع در جدول ١ ـ

است: 

 ?What? Where? Why? When? Who? How   ــ١
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جدول ١ ــ٥ ــ روابط بين سؤاالت کليدی و کاوشگری جغرافيايی

مفاهيم راهنماگام های کاوشگری جغرافيايیسؤاالت کليدی
الگوهايی  يا  موضوعاتی  چه 
قرار  مطالعه  مورد  کجا  در  و 

می گيرند؟ 

يک  توضيح  و  ضبط  و  ثبت  مشاهده، 
طبيعی،  الگوی  يک  تشريح  يا  فعاليت 

مصنوع يا اجتماعی

درک، تصور کردن، محيط های طبيعی، بوم ها، 
موقعيت مکانی، پراکندگی، مقياس، همراهی

يافته اند؟  وقوع  چرا  و  چطور 
چه کسانی در اين امر دخيل اند؟

تجزيه و تحليل و بيان علل و فرايند های 
دخيل در توليد يک الگو يا فعاليت 

کنش  و  فضايی  سازمان  رفتار،  فرايند،  سيستم، 
متقابل فضايی، وابستگی متقابل جريان 

آثار و پيامدهای اين موضوع 
چيست؟

تشريح و ارزيابی همه ی آثار اجتماعی، 
طبيعی و محيطی

محيطی،  کيفيت  اجتماعی،  آثار  محيطی،  آثار 
کيفيت زندگی، عوايد

چه چيزی هست و چه چيزی 
چيزی  چه  باشد؟  می تواند 

می تواند جايگزين شود؟ 

تصميم گيری درباره ی بهترين گزينه ها، 
آن،  جايگزينی  فعاليت،  يا  الگو  بهبود 

بررسی گزينه های ممکن

پايداری  مديريت،  ـ   برنامه ريزی  تصميم گيری     ـ
اکولوژيکی، شهروندی، اخالق محيطی، برابری 

و نابرابری

  Studies of society and environment curriculum, Geography syllabus (Queensland, 2004)  :مأخذ

در مرحله ی جمع آوری و سازماندهی اطالعات به طور عمده از دو روش استفاده می شود: 
١ ــ مطالعات ميدانی (استفاده از منابع تقسيم) مانند کار بر روی زمين، مشاهده و ثبت اطالعات، 

مصاحبه و پرسش  نامه؛ 
استفاده از اطلس ها، کتاب ها،  مانند  مطالعات کتاب خانه ای (استفاده از منابع غير مستقيم)  ٢ــ 

نشريات و روزنامه ها، فرهنگ نامه ها، نقشه ها و منابع اينترنتی.

٤ــ١١ــ آموزش مهارت های جغرافيايی
با توجه به گستره  و ماهيت دانش جغرافيا می توان گفت که مهارت های جغرافيايی، طيف وسيع و 
گسترده ای از مهارت ها را بنا به ماهيت موضوعات و بهره گيری از شاخه های گوناگون جغرافيا تشکيل 
می دهند که پرداختن به آن ها به طور يک جا چندان ميسر نيست. در اين بخش، عمده ترين مهارت های 
جغرافيايی شامل مهارت های مربوط به نقشه و نمودار که جزء مهارت های پايه ای بوده و از آموزش های 

دوره ی ابتدايی آغاز شده و تا سال های پايانی تحصيل ادامه می يابند، مرور می شود: 
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الف ) نقشه و نقشه خوانی
نقشه در جغرافيا يک عامل اصلی يا کليدی است؛ به طوری که می توان ادعا کرد هر چيزی که 
بتوانيم روی نقشه به نمايش بگذاريم، جغرافيايی است. جغرافيا با پراکندگی يا نحوه ی توزيع پديده ها در 

مکان ها سرو کار دارد و نقشه بهترين راه نمايش اين پراکندگی است. 
نقشه عبارت است از تصوير افقی تمام يا بخشی از سطح زمين بر روی يک سطح صاف به طور 
قراردادی. منظور از قراردادی، کليه ی مواردی چون مقياس نقشه، عالئم و نشانه هاست که توسط 

ترسيم کننده ی نقشه، تعيين می شود. 
٭ مقياس: نقشه دارای «مقياس» است. مقياس نقشه عبارت است از نسبت فاصله های روی 

نقشه به فاصله های واقعی آن ها در روی زمين. 
مقياس نقشه معموًال به صورت مقياس عددی (کسری) يا مقياس خطی (ترسيمی) نمايش داده 

می شود. 
٭ مقياس عددی: در اين نوع مقياس عمومًا صورت کسر، عدد واحد و مخرج آن، عددی را 
نشان می دهد که ابعاد زمين به اندازه ی آن بر روی نقشه کوچک شده است. هر چه مخرج مقياس کسری 
کوچک تر باشد، از دقت نمايش عوارض و پديده ها بر روی آن کاسته می شود. در نقشه ای به مقياس 

 يک سانتی متر روی نقشه برابر است با ١٠٠/٠٠٠ سانتی متر روی زمين. 
/
1

100 000
١:١٠٠/٠٠٠ يا 

سانتی متر  يک  لذا  است،  کيلومتر   ١ و  متر   ١٠٠٠ معادل  سانتی متر   ١٠٠/٠٠٠ چون  بنابراين، 
روی نقشه برابر است با يک کيلومتر روی زمين. 

٭ مقياس ترسيمی: در اين مقياس، از ترسيم يک نوار افقی مدرج در پايين نقشه استفاده 
هر  باالی  در  که  است  زمين  روی  بر  معينی  فاصله ی  نشانگر  آن،  روی  بر  ترسيمی  درجات  و  می شود 

درجه ی مقياس به صورت يک عدد نوشته می شود. 

0                    10                   20                   30                   40 

1:500,000

km

0          250        500         750       1000       

0          4          8        12         16      20km

روی  سانتی متر  هر  که  می دهد  نشان  مقياس  اين  ٢ــ  شکل 
نقشه معادل ٤ کيلومتر يا ٤٠٠٠ متر روی زمين است.

شکل ١ــ اين مقياس نشان می دهد که هر سانتی متر (يک 
واحد) روی نقشه معادل٢٥٠ متر روی زمين است.

شکل ٣ــ اين مقياس نشان می دهد که هر سانتی متر روی نقشه معادل ١٠ کيلومتر روی زمين است. 
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برای محاسبات دقيق تر، معموًال در سمت چپ مقياس ترسيمی، يکی از واحدها را به واحدهای 
کوچک تر مثل سانتی متر به ميلی متر تقسيم می کنند که به آن «پاشنه ی مقياس» می گويند. 

ضريب مقياس ترسيمی اين است که با تغيير ابعاد نقشه به علت کپی گرفتن، اين مقياس ترسيمی 
هم به همان اندازه ی نقشه، بزرگ تر و کوچک تر می شود و نسبت مقياس حفظ می شود. 

برای آموزش مقياس در سنين و دوره های پايين تر بهتر است از مقياس ترسيمی استفاده کنيم. 
از دانش آموزان می خواهيم که فاصله ی دو شهر يا نقطه ی معين را روی نقشه با يک خط کش اندازه 
بگيرند و روی خط  کش عالمت بزنند. سپس خط کش مدرج را روی مقياس ترسيمی قرار می دهيم و 
اگر فاصله ی اندازه گيری شده روی نقشه، مثًال ٢ سانتی متر باشد و روی مقياس ترسيمی و در باالی 
درجه ی ٢ سانتی متر، عدد ٢٠ متر نوشته شده باشد، نشان می دهد که ٢ سانتی متر روی نقشه برابر ٢٠ 

متر روی زمين است. 
صورت  دبيرستان  و  راهنمايی  دوره های  در  بيش تر  آن،  محاسبات  و  کسری  مقياس  آموزش 
می گيرد و دانش آموزان با محاسبه ی فواصل روی نقشه و استفاده از مقياس عددی نقشه، فاصله ی 

واقعی را روی زمين حساب می کنند. 
نقشه  اين  مقياس  که  صورتی  در  است.  سانتی متر   ٥ روستا  دو  فاصله ی  نقشه ای،  در  مثال: 

 باشد، فاصله ی واقعی دو روستا در روی زمين چه قدر است؟ 
/
1

250 000

١ سانتی متر روی نقشه  سانتی متر روی زمين ٢٥٠/٠٠٠  سانتی متر روی زمين ٥٠/٠٠٠ 
متر روی زمين ٥٠٠                                        =       X     ٥ سانتی متر روی نقشه 

پيش از آن که دانش آموزان به مهارت های جهت يابی و کار با نقشه دست يابند، الزم است که 
درک صحيحی از موقعيت مکانی اشيا و پديده ها در فضای واقعی يا روی طرح نقشه ها داشته باشند. 
متأسفانه، گاهی اوقات ديده می شود که دانش آموزان حتی در سنين باال، جهت های راست و چپ را 
نمی شناسند؛ از اين رو، الزم است که تمرين های مقدماتی برای دانش آموزان انجام شود؛ مثًال از آنان 
کدام  آن ها  راست  سمت  در  بگويند  می شوند  وارد  مدرسه  يا  کالس  ورودی  در  از  وقتی  که  بخواهيم 

مکان ها و در سمت چپ، کدام مکان ها قرار دارند. 
همين تمرين را می توان روی نقشه ای با پديده های مختلف انجام داد. نکته ی ديگر، مفهوم تصوير 
افقی در نقشه است که گاه درک آن برای دانش آموز مشکل می شود. قبل از آن بهتر است اشيايی را 



١٦٠

روی ميز بگذاريم و از دانش آموزان بخواهيم از باال به آن نگاه کرده، آن ها را ترسيم کنند؛ برای مثال، 
شکل های توپ، جامدادی، ليوان و قندان از باال به صورت زير مشاهده و ترسيم می شوند: 

معلم بايد طرح های رسم شده با ديد عمودی را کنترل، اشتباهات دانش آموزان را تصحيح و در اثر 
تکرار و تمرين به تقويت درک تصويری آن ها کمک کند. با انجام اين تمرين ها دانش آموزان پی می برند که 
در يک نقشه ی اتاق که ترسيم از باالست، يک تخت فقط به صورت يک مربع مستطيل ظاهر می شود؛ به 

اين ترتيب، دانش آموز قادر می شود که شکل عوارض و اشيا را به حالت عمودی در ذهن مجسم کنند. 
٭ عالئم نقشه: زبان نقشه، عالئم و نشانه های قراردادی مورد استفاده در آن است. اين عالئم 
بتوانند  استفاده   کنندگان  تا  می شود  ترسيم  نقشه  راهنمای  صورت  به  نقشه  از  گوشه ای  در  قراردادی 
نشانه های روی نقشه را بخوانند و بفهمند. معموًال در عالئم نقشه سعی می شود تا از اشکال، رنگ ها 

و اندازه های منطبق با پديده های واقعی استفاده شود. 
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به عالئم زير در راهنمای نقشه توجه کنيد. 

و  محله  مدرسه،  کالس،  يک  از  شده  ترسيم  نقشه های  برای  مختلفی  راهنمای  می توانيد  شما 
غيره طراحی کنيد يا با در اختيار قراردادن انواع نقشه، به دانش آموزان کمک کنيد تا مکان های مورد 
بخواهيد  دانش آموزان  از  می توانيد  هم چنين،  کنند.  شناسايی  نقشه،  راهنمای  به  توجه  با  را  نظرشان 
راهنما  آن  در  را  مورد نظرشان  قراردادی  عالئم  و  کنند  ترسيم  نقشه  يک  برای  راهنمايی  خودشان  تا 

بگذارند. 
انتخاب رنگ های مورد استفاده در نقشه نيز معموًال به گونه ای صورت می گيرد تا مشابه با رنگ 
عوارض واقعی بر روی زمين باشد؛ مثًال برای نمايش رودخانه ها، درياچه ها و برکه ها عمومًا از رنگ 
آبی، برای نمايش پوشش های گياهی از رنگ سبز، ارتفاعات بلند از رنگ قهوه ای تيره که به موازات 
کم شدن ارتفاع به قهوه ای روشن تا زرد تغيير می يابد، قلل پوشيده از برف از رنگ سفيد و برای نمايش 

حروف، اعداد، و نقاط شهری از رنگ سياه استفاده می شود.
ساير  و  آموزشی  کاربردهای  مقياس،  محتوا،  برحسب  می توان  را  نقشه   نقشه ها:  انواع  ٭ 
موارد به انواع مختلف تقسيم کرد. در آموزش های مدرسه ای معموًال از نقشه های موضوعی گوناگون 

استفاده می کنيم؛ از جمله:
نقشه های آب و هوا، نقشه ی جمعيت، نقشه ی راه ها، نقشه ی پراکندگی صنايع و معادن، نقشه ی 
نقشه ها  طبقه بندی  برای  اقيانوس ها.  و  قاره ها  پراکندگی  ناهمواری،  نقشه های  کشوری،  تقسيمات 

براساس مقياس نيز تقسيمات متنوعی وجود دارد که در اين جا به يک نمونه اشاره می شود: 
1 < مقياس 

1000
الف ــ پالن ها: 

نقاط شهریجاده  رستوران

   مرکز استان   فرودگاه  پمپ بنزين    
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 1

1000
1  تا  

25000
ب ــ نقشه های بزرگ مقياس : 

 1

25000
  تا  

/
1

100 000
پ ــ نقشه های متوسط مقياس: 

 
/
1

100 000
  تا  

/
1

500 000
ت ــ نقشه های کوچک مقياس: 

 > مقياس 
/
1

500 000
ـ  نقشه های بسيار کوچک مقياس:  ث ـ

بايد توجه کرد که همه ی نقشه ها در زمينه ی آموزش اهميت و ارزشی مساوی ندارند. 
معلم مطالعات اجتماعی و جغرافيا بايد بخشی از ديوار کالس را به نصب نقشه های ديوارکوب 
و بزرگ اختصاص دهد. در انتخاب نقشه بايد به نکاتی چون هماهنگی محتوای نقشه با درس، ابعاد 
با  شما  ششم  فصل  در  کرد.  توجه  نقشه  روی  اطالعات  تراکم  رنگ آميزی،  و  چاپ  کيفيت  مقياس  و 

مهم ترين مراکز توليد نقشه در کشور آشنا می شويد. 
امروزه نقشه های برجسته نما با مقياس بزرگ و قابل شست وشو وجود دارد که به دليل نمايش مناسب 
عوارض طبيعی و ناهمواری ها، نقش مهمی در آموزش ايفا می کنند و شايسته است که در هر آموزشگاهی 
خريداری شود. نقشه های مصور از جذاب ترين نقشه ها، برای آموزش به کودکان و نوجوانان اند. در اين 
نقشه ها موضوعات اصلی و محتوای مورد نظر نقشه به صورت تصويری روی نقشه چاپ می شود؛ برای 
مثال، در يک نقشه ی گردشگری، تصاويری از ابنيه و آثار تاريخی و مهم يا روی يک نقشه ی پراکندگی 

زيست بوم ها، تصاويری از جانوران مهم و اصلی هر ناحيه را می توان ديد.
 ٭ استفاده از نقشه های گنگ: از نقشه های گنگ يا طرح نقشه ها، می توان در آموزش و تمرين 
مهارت های نقشه خوانی، بسيار بهره جست. در اين نقشه ها که معموًال توسط معلمان يا دانش آموزان تهيه 
می شوند، نکات غير ضروری حذف و فقط موارد مهم که با محتوای درس انطباق دارد، مشاهده می شود. 
چنان چه دانش آموزان بخواهند از روی نقشه های موجود در کتاب درسی يا اطلس ها، نقشه های گنگ 
تهيه کنند، بهترين روش آن است که از آن ها بخواهيم کاغذ پوستی يا کالک تهيه و سپس آن  را روی 
نقشه ی مورد نظر تثبيت (بچسبانند) و سپس خطوط و نقاط مورد نظر را کپی کنند. ترسيم ذهنی نقشه ها 
يعنی نگاه کردن به نقشه ی الگو و کشيدن اشکال بدون تناسب، چه توسط معلم و چه توسط دانش آموزان، 
ارزشی ندارد؛ چرا که اين نقشه ها در اين حالت از ترسيم، مقياس و اندازه های دقيق خود را از دست 
می دهند. لذا تنها راه معلمان کپی کردن نقشه است. با تهيه ی طرح نقشه ها و دادن آن ها به دانش آموزان، 

می توان مهارت های مختلفی را در بچه ها تقويت کرد؛ از جمله: 
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ــ رنگ آميزی نقشه ی گنگ براساس رنگ های راهنما؛ 
ــ يافتن و معين کردن موقعيت مکانی نقاط و عوارض مورد نظر با رسم عالمت؛ 

ــ ترسيم نقاط و مکان های خواسته شده به طور صحيح بر روی نقشه؛ 
ـ طراحی راهنما برای نقشه با توجه به محتوای آن؛  ـ

ــ ترسيم عوارضی چون رشته کوه، رود، محدوده ی يک پارک ملی و نظاير آن به طور صحيح؛ 
ــ اندازه گيری با مقايسه عوارض روی نقشه. 

٭ مختصات جغرافيايی (طول و عرض جغرافيايی) نقشه: در اغلب نقشه ها، شبکه ای از خطوط 
متعامد وجود دارد که به وسيله ی آن ها می توان طول و عرض جغرافيايی مکان ها را محاسبه کرد. خطوط افقی 

نمايانگر مدارات و عرض جغرافيايی و خطوط عمودی نمايانگر نصف النهارات و طول جغرافيايی اند. 
چنان که قبًال گفتيم، در دو طرف باال و پايين نقشه ، ارزش های رقومی نصف النهارات و در دو 
طرف راست و چپ نقشه، ارزش های رقومی مدارات نوشته می شود. از طريق امتداد نقطه ی مورد نظر 
موقعيت  می توان  نقشه  راست  و  چپ  يا  پايين  و  باال  سمت  به  شده  ترسيم  نصف النهار  يا  مدار  روی 

جغرافيايی آن مکان را محاسبه کرد. 
مختصات جغرافيايی را به اين شکل می نويسند: مثال: 

E30  
A شهر   

 E45  
45 در  30 و در شرق نصف النهار مبدأ و بر روی مدار  يعنی، اين شهر بر روی نصف النهار 

شمال استوا قرار گرفته است. 
   البته با داشتن اختالف طول جغرافيايی دو مکان، می توان اختالف ساعت آن مکان ها را نيز 
معين کرد. مدت زمان حرکت وضعی زمين ٢٤ ساعت است که در اين زمان، هر نقطه از سطح زمين 
پيرامون يک دايره يا ٣٦٠ درجه را طی می کند. لذا هر يک ساعت اختالف بين نقاط، بيانگر اختالف 

١٥ درجه ای آن ها در طول جغرافيايی است١. 

١ــ برای مطالعه ی بيش تر مباحث نقشه و نقشه خوانی، مختصات جغرافيايی، جهت يابی و تعيين جهت شمال و قبله مراجعه شود به: 
الف ــ جغرافيا، کتاب درسی دوره ی پيش دانشگاهی، وزارت آموزش و پرورش.

 ب ــ زاهدی، مجيد؛ کارتوگرافی، انتشارات سمت، ١٣٨٥. 
پ ــ يمانی، مجتبی؛ مبانی نقشه خوانی، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨٠.
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٭ رسم کروکی: کروکی ها در واقع نقشه هايی اند که برای شناسايی يک محل از طريق مشاهده 
و  ميدانی  مطالعات  در  معموًال  کروکی ها  نيستند.  دقيق  خيلی  و  می شوند  ترسيم  ذهنی،  محاسبات  و 
بازديد علمی تهيه می شوند و مورد استفاده قرار می گيرند. با اين حال، آموزش ترسيم کروکی به بچه ها، 
بی تفاوت  آن ها  کنار  از  تاکنون  که  چيزهايی  کشف  حتی  و  مشاهده  در  دقت  فضايی،  ديد  پرورش  در 

گذشته اند، نقش مهمی دارد. 
يکی از بهترين گزينه ها برای تمرين رسم کروکی، ترسيم مسير خانه تا مدرسه است، به شرطی که 
مدرسه از خانه دور نباشد. در اين صورت، ترسيم مسير خانه تا خانه ی يک دوست يا محّل معين ديگر 

می تواند جايگزين شود. 
شايد مهم ترين و مشکل ترين کار در ترسيم کروکی، تعيين جهت های جغرافيايی و مشخص کردن 
جهت شمال از منطقه و روی کاغذ کروکی است. در اين زمينه معلم بايد با حوصله، دانش آموزان را 
راهنمايی کند؛ او می تواند همراه با دانش آموزان از مدرسه خارج شود و با اندازه گيری فواصل از طريق 
قدم های خود، فاصله ها را تا سر خيابان اصلی يا نقاط مختلف آن منطقه به بچه ها نشان بدهد. هم چنين، 
دانش آموزان را به مشاهده ی دقيق پديده ها و عوارض مهم در کوچه و خيابان های اطراف تشويق کند. 

مسلمًا اولين کروکی هايی که دانش آموزان رسم می کنند، بدون نقص نيست. 

خانه ی محسن

شمال

کوچه ی شهيد اکبری

ميدان تره بار

پارک

دبستان همت

کوچه ی محسنی

خيابان بهار

داروخانه
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معلم بايد با تصحيح خطاها و اعمال اصالحات الزم، مهارت ترسيم کروکی های کامل تر و بدون 
نقص را در آن ها پرورش دهد. 

دبستان آغاز می شود.  ٭ جهت يابی: آموزش جهت يابی و جهات اصلی و فرعی، عمومًا از 
با اين حال، برخی دانش آموزان در اين امر مشکل جدی دارند که شايد ناشی از نحوه ی آموزش اين 
امر باشد. معموًال ديده می شود که بچه ها جهت شمال را باالی سر خود فرض کرده، تصور می کنند 
و  جغرافيايی  کره ی  طريق  از  جهت ها،  آموزش  از  قبل  است  بهتر  است.  پايين  جنوب،  از  منظور  که 
کنيم.  روشن  زمين را برای آن ها  شمال و جنوب  مفاهيم  شمال و قطب جنوب به آن ها،  نمايش قطب 
کره ی جغرافيايی را به کالس ببريد و ضمن معرفی قطبين زمين، از هر يک از دانش آموزان بخواهيد 
که نقطه ای را ــ مثًال در کشور خود ــ معين کنند و سپس با انگشت سبابه، آن نقطه را تا قطب شمال و 
جنوب امتداد دهند. به آن ها بفهمانيد که ما بر روی کره ی زمين زندگی می کنيم و کرويت آن را به دليل 
بزرگی زمين درک نمی کنيم. وقتی می گوييم جهت شمال در واقع منظور ما به سمت قطب شمال است 

و هر نقطه روی سطح زمين را می توان تا قطب شمال و جنوب امتداد داد. 
صبح  يک  در  مدرسه  حياط  به  دانش آموزان  بردن  اصلی،  جهات  تمرين  برای  راه  متداول ترين 
آفتابی است. از آن ها بخواهيد طوری بايستند که دست راستشان به سمت جهتی که خورشيد طلوع 
کرده است، يعنی مشرق، باشد. در اين حال، روبه روی آن ها يا امتداد روبه رويشان جهت شمال و امتداد 

پشت سرشان جهت جنوب خواهد بود و سمت دست چپ آنها جهت غرب را نشان می دهد. 
راه ديگر استفاده از قطب نماست. قطب نما دارای يک عقربه است که همواره در جهت معين 
يعنی شمال مغناطيسی زمين قرار می گيرد. اين عقربه هرگز دچار اشتباه نمی شود، مگر آن که در نزديکی 
اشيای آهنی و فوالدی يا کابل برق قرار بگيرد. لذا هنگام استفاده از قطب نما بايد مطمئن شويم که در 

نزديکی آن اشيای منحرف کننده ی عقربه وجود ندارد. 
بفهمانيد که در  « کار جهت يابی را در چند جای حياط مدرسه انجام دهيد و به دانش آموزان 
عملی،  جهت يابی  و  آزمايش ها  اين  انجام  با  يکسان اند.  جهت ها  اين  روستا،  يا  شهر  حياط،  جای  هر 
دانش آموزان هيچ گاه جهت يابی را فراموش نخواهند کرد. خريدن يک قطب نما، استفاده از قطب نمای 
مدرسه يا قرض گرفتن آن و يا درست کردن يک سوزن مغناطيسی و فرو کردن آن در چوب پنبه و شناور 

گذاشتن آن روی آب همگی بسيار مؤثر است. 
شمال،  خطوط  آب،  يا  گچ  با  تا  خواست  دانش آموزان  از  می توان  اصلی  جهات  يافتن  از  پس 
جنوب، شرق و غرب را روی زمين رسم کنند و سپس آن ها را به بازی جهت يابی دعوت کرد؛ مثالً ، از 
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نقطه ی مرکزی به فرمان يک نفر ٢ گام به سمت شمال بروند، ١١ گام به شرق، ٢ گام به غرب و ... تا به 
نقطه ای که در نظر گرفته شده برسند و جايزه ای برای اين کار در نظر گرفته شود.» ١

در  می توان  را  بازی  همين  است.  آسان تری  کار  اصلی،  جهات  از  پس  فرعی  جهات  آموزش 
حياط مدرسه با جهات اصلی و فرعی انجام داد. 

پس از تمرينات عملی کافی، دانش آموزان را به تعيين جهات اشيا بر روی کاغذ و نقشه با ترسيم 
عالمت شمال واداريد و از آن ها بخواهيد جهت تصوير اشيای مورد نظر را روی کاغذی که در اختيار 
آن ها گذاشته ايد، معين کنند. از آن ها بپرسيد که روی نقشه فالن شهر يا رودخانه در کدام سمت شهر 
ديگر قرار دارد. سپس با طرح سؤاالتی درباره ی جهت عوارض نقشه نسبت به يکديگر، به تعيين جهات 

اصلی و فرعی بپردازيد. 
ب ) نمودارها 

بسياری از اطالعاتی که در مطالعات گوناگون علمی به کار می رود، به صورت ارقام و اعدادی 
است که برای ايجاد وضوح و تميز آن ها توسط کاربران، به صورت نمودار به نمايش در می آيد. 

جمعيت،  ناحيه،  يک  در  دما  و  بارش  ميزان  چون  زيادی  اطالعات  نيز  جغرافيايی  مطالعات  در 
ميزان صادرات و واردات و محصوالت کشاورزی و نظاير آن به منظور فهم دقيق تر و روشن تر مخاطبان 

از طريق نمودارها نمايش داده می شوند. 
در آموزش نمودارها بايد هم خواندن و فهميدن نمودار و هم ترسيم آن يا تبديل اعداد به نمودار 

نمايش داده شود. 
البته بديهی است که امروزه با پيشرفت فّناوری و وجود نرم افزار های رايانه ای، ترسيم نمودارها 
به سرعت و سهولت زياد و با ورود داده های آماری خام به رايانه، ميسر می شود، اما آشنايی با روش 

ترسيم نمودارها کليد فهم نمودارها نيز است. 
در دوره های ابتدايی و راهنمايی، با توجه به توان مخاطبان، بيش تر می توان بر خواندن نمودارهای 

ستونی، خطی و دايره ای و ترسيم نمودارهای ستونی به جهت سادگی تأکيد کرد. 
نمودارهای ستونی از نظر ترسيم و کاربرد داده ها جزء ساده ترين آن ها به شمار می آيند. 

اين نمودارها ا ز دو محور افقی و عمودی تشکيل شده است که هر يک از آن ها با مقياس هايی 
محّل  از  دور شدن  با  و  شده اند  عالمت گذاری  و  تقسيم بندی  محورها  برخورد  محّل  از  منظم  به طور 

تقاطع، بر مقدار عددی آن ها اضافه می شود. 
١ــ شايان، سياوش؛ درباره ی آموزش جغرافيا، انتشارات مدرسه، ١٣٨٣. 
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١٣٧٥١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٨٥١٣٣٥

به نمودار باال توجه کنيد. در محور عمودی، ميزان جمعيت به نفر و در محور افقی سال های 
مربوط به آن ها نوشته شده است. با طرح پرسش های مناسب و کمک به دانش آموزان در فهم ستون ها، 

می توان خواندن و تفسير نمودارها را به آن ها ياد داد. 
برای مثال می توانيم از دانش آموزان بپرسيم: در هر سال در کشور ما چه تعداد جمعيت وجود 
و   ١٣٥٥ سال های  جمعيت  است؟  داشته  را  جمعيت  بيش ترين  ما  کشور  سال  کدام  در  است؟  داشته 

١٣٧٥ را مقايسه کنيد. افزايش جمعيت چه قدر بوده است؟ و ... . 
در مطالعات جغرافيايی، مقدار ريزش باران در يک ناحيه را نيز با نمودار ستونی و با رنگ آبی 
نشان می دهند. با طرح سؤاالتی درباره ی اين نمودار نيز می توان به دانش آموزان کاربرد نمودار را ياد 

داد. 
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در جغرافيا برای نمايش آب و هوای يک منطقه، معموًال از نمودارهای ترکيبی که درجه ی حرارت 
را به صورت خطی و بارش را به صورت ستونی نمايش می دهد، استفاده می کنند (کليموگراف). 

نوع ديگری از نمودارها، نمودارهای تصويری يا پيکتوگرام است که به ويژه برای دانش آموزان 
دوره های ابتدايی و راهنمايی بسيار مناسب اند. در نمودارهای تصويری، از اشکال و تصاوير پيکره ای 
گندم،  محصول  نشان دادن  برای  است  ممکن  مثال  برای  می شود؛  استفاده  آماری  جامعه ی  جای  به 
جامعه ی  عالمت،  آن  ديدن  با  خواننده  و  شود  استفاده  و ...  نمادهای  از  باسوادان  تعداد  يا  جمعيت 

آماری مورد نظر را به ذهن بياورد.
مثال: 

0

25

50

75

100

125

150

10

20

30

40

0 (کليمو گراف)

ميلی متر

دين
رور

ف دادتير
خر

شت
يبه
ارد فند
اس

يور
دادشهر
مر دی همن
ب

بانآذر
مهرآ

٢٠٠ کيلو

درجه ی سانتی گراد

1383

1382

1381

1380

سال

نمودار تصويری ميزان توليد پرتقال در باغ آقای حسينی



١٧٠

ـ ١١ــ آموزش جغرافيای محلی  ٥ ـ
رويکرد  از  تبعيت  به  نيز  جغرافيا  آموزش  در  گفتيم،  تاريخ  آموزش  بخش  در  که  همان طور 
محيط های توسعه يابنده و با توجه به مقياس های مطالعه در جغرافيا که از فضای محلی تا ناحيه ای، 
ملی، قاره ای و جهانی را در برمی گيرد، الزم است که دانش آموزان نخست با جغرافيای محّل زندگی 
خود آشنا شوند؛ لذا ضرورت دارد که معلم در اين زمينه به طراحی فعاليت های مناسب بپردازد. البته 
در اين جا نيز پيش شرط الزم، آشنايی و تسلط کامل معلمان به ويژگی های جغرافيايی ناحيه ای که در 

آن زندگی می کنند، است. 
نخستين گام  برای آشنايی با جغرافيای محلی، تهيه ی نقشه است. فرايند کاوشگری جغرافيايی 
در محل زندگی با کلمه ی «کجا» آغاز می شود و لذا با موقعيت مکانی سر  و کار داريم. دانش آموز بايد 
بداند که آيا در يک شهر يا روستا، در مرکز شهر يا حومه، در يک ناحيه ی ساحلی يا مرتفع، در يک 

روستای جنگلی يا پايکوهی و ... زندگی می کند. 
محلی،  ادارات  از  نقشه  اخذ  يا  اطلس ها  مثل  مختلف  منابع  از  می توان  را  محلی  نقشه های 
اخير،  سال های  در  خوش بختانه  کرد.  تهيه  اينترنت،  از  نقشه  کردن  دانلود  يا  گردشگری  بروشورهای 
مؤسسات توليد نقشه در کشور ما، نقشه هايی در مقياس استان، شهرستان و شهرها توليد کرده اند. اگر 
نقشه ها شلوغ باشند بايد توسط معلم بازتوليد شوند١ و معلم بنا بر اهداف آموزش خود، اطالعات جنبی 

را حذف و به عبارتی نقشه را خالصه کند. 
از دانش آموزان بخواهيد که مکان های نزديک و عوارض طبيعی محّل زندگی شان را روی نقشه 

با ذکر جهت جغرافيايی مشخص کنند. 
محيطی،  سيستم های  درباره ی  کاوش  شامل  زندگی  محّل  درباره ی  کاوشگری  ديگر  مراحل 
ويژگی های اجتماعی ــ فرهنگی، سيستم های حمل و نقل، سيستم های اقتصادی و مسائل و مشکالت 

منطقه و نظاير آن است. 
استفاده از منابع پرورش های متنوع کاوشگری درباره ی اين موارد قبًال به تفضيل در اين کتاب 

مورد بحث قرار گرفته است. 
آن چه در اين بخش الزم است به ياد داشته باشيم، محورها يا موارد عمده  درباره ی جغرافيای 

محلی است: 
الف ــ نوع ناهمواری ها و آب و هوای محلی 

Teacher prepared map   ــ١
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ب ــ منابع محّل زندگی شامل آب، خاک، پوشش گياهی و جانوری 
پ ــ نوع غذا، مسکن، اشتغال و تأثير شرايط محيطی بر روی اين موارد 

ت ــ تعداد جمعيت، گروه های قومی و نژادی، ترکيب سنی 
دستی،  صنايع  فراغت،  اوقات  مراکز  رسوم،  و  جشن ها  فرهنگی،  نهادهای  و  ويژگی ها  ــ  ث 

فرهنگ سراها؛
ج ــ شبکه ی راه ها و حمل و نقل منطقه، انواع وسايل نقليه ی عمومی و خصوصی، هزينه ی 

استفاده از وسايل و ... 
چ ــ مراکز اقتصادی توليدی، خدماتی و تجاری که در يک منطقه وجود دارد؛ مانند کارخانه ها 

و کارگاه ها، مغازه ها، بانک ها، رستوران ها و ...  
ح ــ جغرافيايی تاريخی منطقه. 

معين  اتوبوس،  با  يا  پياده  صورت  به  علمی  بازديد  يا  تور  يک  راه اندازی  با  معلم  است  شايسته 
مشاهدات  ثبت  فرم  تهيه ی  و  نقشه  روی  زمين  کاربری های  کردن  معين  نقشه،  روی  مسيرها  کردن 
دانش آموزان، انگيزه های الزم را برای بررسی و مطالعه ی محّل زندگی دانش آموزان ايجاد کند و در 
اين فرايند مشارکت کند. جمع آوری عکس، اساليد و توليد فيلم از محّل زندگی، هم توسط معلم و هم 
دانش آموزان، ترتيب دادن نمايشگاهی از اين تصاوير و باالخره نگهداری آن ها در آرشيو مدرسه، از 

ديگر مراحل مفيد، جالب و به يادماندنی بررسی های جغرافيايی محلی است. 

١٢ ــ آموزش مدنی١ و ضرورت و اهميت آن 

وظايف  آشنايی با حقوق و  مطالعه و  شهروندی٢،  آموزش  مدنی يا  تعليمات  درس  محور اصلی 
شهروندی است.

قبًال در تعريف شهروند گفتيم که شهروند کسی است که در يک کشور زندگی می کند (تبعه ی آن 
کشور است) و به موجب اين تابعيت حقوق و وظايفی بر او مترتب می شود. اصوًال واژگان «شهروندی» 
و  نقش ها  تشريح  عنوان  به  موضوع،  اين  ادبيات  در  عمومًا  اما  پيچيده ای اند  اصطالحات  «مدنی»  و 

پايگاه های افراد در يک دولت ــ ملت تعريف و معرفی شده اند. 
Citizenship Education   ــ٢                                       Civics Education   ــ١
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اگر چه آموزش مدنی با مؤلفه ها و عناصر مختلفی سر و کار دارد اما نگاهی به دايرة المعارف ها 
و  نگرش ها  از  برخی  سر  بر  همگانی  توافق  نوعی  که  می دهد  نشان  جهان  آموزشی  فرهنگ نامه های  و 
و  دولت  با  افراد  و  جامعه  با  افراد  ميان  رابطه ی  که  طوری  به  دارد؛  وجود  آموزش  اين  مهارت های 
هم چنين آماده سازی افراد برای نيل به شهروندانی مطلوب١، مهم ترين محورهای اين آموزش را تشکيل 

می دهند. 
بنا بر نظر برخی صاحب نظران، در اين رشته ی آموزشی، بر ابعاد زير تأکيد می شود: 

١ ــ١٢ ــ ابعاد آموزش مدنی 
ــ ُبعد سياسی: مباحثی چون مشارکت سياسی، انتخابات، تصميم گيری های سياسی، ساختار 

دولت، حقوق و وظايف سياسی افراد، بر پايی احزاب، ارکان حکومت و مردم ساالری؛ 
و  کار  حقوق  اجتماع،  و  فرد  رابطه ی  چون  مباحثی  اقتصادی:  و  اجتماعی  حقوق  ُبعد  ــ 
حق  معيشت،  حداقل  از  برخورداری  و  اجتماعی  امنيت  حق  مصرف کنندگان،  حقوق  کار،  نيروی 

برخورداری از محيط زيست سالم و ...؛ 
ــ ُبعد فرهنگی: مباحثی چون تعامل و روابط فرهنگی ميان اجتماعات، ميراث فرهنگی و تنوع 

فرهنگی.
گروهی ديگر در جمع بندی از مباحث و محتوای آموزش های شهروندی و مدنی، محورهای زير 

را به عنوان مباحثی که ذيل اين رشته در دنيای امروز تدريس می شود، معرفی کرده اند: 
 آموزش نقش ها در زندگی خانوادگی، گروه های مختلف و جامعه 

 آموزش مهارت های خود راهبری در جامعه 
 آموزش مهارت های ارتباطات مؤثر با ديگران و حّل منازعات

 آموزش مشارکت در تعليم و تربيت (کالس و مدرسه) و يادگيری مشارکتی 
 آموزش مهارت های تصميم گيری و آينده نگری 

 آموزش اخالق و ارزش 
 آموزش ساختار حکومت و کارکرد آن، قانون اساسی، قانون گذاری، قوه ی مجريه و قضاييه، 

پرچم و سرود، انتخابات
 آموزش سواد سياسی (فلسفه ی حکومت، انواع حکومت و ...) 

١ ــ تعريف شهروند مطلوب و متفاوت بودن ماهيت آن از کشوری به کشور ديگر، در فصل اّول تشريح شده است. 
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 آموزش حقوق بشر 
 آموزش تجزيه و تحليل انتقادی رويدادهای جاری 

 آموزش قوانين و مقررات در سطوح مختلف 
 آموزش های جهانی 

 آموزش های اقتصادی ــ مالی.
توجه به عناصر و مؤلفه های آموزش مدنی در دنيای امروز، خود به خود ضرورت و اهميت های 
اين آموزش را نمايان می سازد. همان طور که می بينيد، آموزش های مربوط به خود راهبری و آموزش 
نقش  که  آن  از  قبل  دانش آموزان  می دهند.  تشکيل  را  آموزش  فرايند  اين  از  بخشی  خانواده  و  خانه 
شهروند را پذيرا شوند، در زندگی اجتماعی و روزانه ی خود با نقش های ديگری روبه رو می شوند؛ برای 
مثال، خود در خانواده، در گروه دوستان، به عنوان هم کالسی، هم محله ای، به عنوان عضوی از يک 
تيم ورزشی يا گروه همياری، به عنوان يک مصرف کننده ی کاالها و خدمات در جامعه و ...؛ لذا الزم 

است آموزش های الزم را درباره ی اين نقش ها کسب کنند.
هر فردی ناگزير به زندگی در جامعه و تبعيت از قوانين و مقررات کشور خود است. 

آموزش مدنی درباره ی اين موضوع بحث می کند که چرا با يکديگر زندگی می کنيم؟ نقش ها و 
وظايف و حقوق ما در جامعه چيست؟ و چگونه جامعه ای بايد داشته باشيم؟ 

همان طور که می بينيد، آموزش و يادگيری مفاهيم ، مهارت ها و نگرش های اين شاخه، ضرورتی 
اجتناب ناپذير است؛ زيرا هم نياز فرد و هم نياز جامعه است و آموزش و پرورش نمی تواند نسبت به آن 

بی تفاوت بماند.

١٣ــ آموزش سنتی و جديد مدنی 

آموزش های سنتی درس تعليمات مدنی مانند اغلب دروس، ساليان دراز بر حفظ کردن تعدادی 
اغلب  در  هنوز  نيز  امروزه  متأسفانه،  است.  بوده  متنی  اطالعات  پاره ای  يکسوی  انتقال  و  مفاهيم  از 
کشورهای جهان آموزش های مدنی در مقايسه با ساير دروس در سطح و اولويت پايين ترين قرار دارد و 
بيش تر با برجسته سازی وظايف افراد در برابر دولت ــ ملت ها يا روبه رو کردن دانش آموزان با فهرستی 

از مفاهيم و واقعيت هايی که بايد به خاطر سپرده شوند، سر و کار دارد. 


