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 ي ایراندر دانشگاهها ییایعلوم جغراف يزیربرنامه ندیفراتبیین 
  1دکتر محمدرضا حافظ نیا
  2دکتر سید عباس احمدي
  3احسان لشکري

  
 16/1/91: تاریخ در یافت

  11/5/91 :تاریخ پذیرش
 

  چکیده
هایی است که در دانشگاههاي مختلف جهان از نظام علمی برخوردار جمله رشته رشتۀ جغرافیا از

بیشتر کشورها به دلیل . هاي مختلف آن رو به گسترش بوده استاست و در سالهاي اخیر نیز گرایش
توانند در توسعه، آمایش فضا، عدالت جغرافیایی، صلح و نقشی که علوم جغرافیایی و جغرافیدانان می

  . اندریزي و آموزش آن را در دانشگاهها جدي گرفتهفا نمایند، به آن اهمیت داده و برنامهامنیت ای
تشکیل شده » علوم، تحقیقات و فناوري«که در وزارت » ریزي علوم جغرافیاییکمیتۀ برنامه«در ایران، 

اي این ریزي و ارتقا کیفیت آموزش این رشته در دانشگاهها است و اعضاست، مسوول اصلی برنامه
ریزي و سیاستگذاري شوند که براي برنامهکمیته متشکل از اساتید علوم جغرافیایی انتخاب می

  .کنندها، از تجربیات خود و دیگر کشورها استفاده میآموزش علوم جغرافیایی در دانشگاه
چار تحول ریزي و عملکرد، دسال اخیر کمیته علوم جغرافیایی از حیث برنامه 5با توجه به اینکه طی 

نتیجه . عمیقی گردیده است، در این مقاله نتایج و ماحصل این تحوالت مورد بررسی قرار گرفته است
تمامی شدن  روزه بازنگري و ببه طرف  کیاز نشان داد که تالشهاي انجام شده در این خصوص 

                                                
ریزي علوم جغرافیایی در وزارت علوم تحقیقات و فناوري استاد جغرافیاي دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کمیته برنامه.  1

hafezn_m@modares.ac.ir  
  sayedabasahmadi@yahoo.com  -استادیار جغرافیاي دانشگاه تهران ، نویسنده عهده دار مکاتبات.  2

 ehsanlashgari80@yahoo.comاستادیار جغرافیاي دانشگاه یزد .  3
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عدادي از دیگر، ت یاز طرف. منجر شده استدر مقاطع مختلف  ییهاي قدیمی علوم جغرافیابرنامه
. ه استو تدوین شد طراحی ،هاي جدید جغرافیاییها و گرایشهاي جدید در زمینه تخصصبرنامه

 يپایدار فضاها ۀبهبود وضعیت و توسعبدون شک مجموعۀ این اقدامات در مرحلۀ عملیاتی خود به 
  .ي کشور کمک خواهد نمودفضاها و مکانها تیریو مد يبهره وري، سازنهیبه ،ستیز
  

  :واژگان کلیدي
  ی، جغرافیا، برنامه ریزي، آموزش عالی، ایرانائیعلوم جغراف 
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  مقدمه -1

الدوله آغاز  آموزش دانش جغرافیا در ایران با دارالفنون و به همت میرزا عبدالغفار نجم
آموزش  ۀبه عنوان اولین مؤسس(ش .هـ 1307سپس با تأسیس دارالمعلمین عالی در سال . شد

دارالمعلمین عالی ( .علمی در آن تأسیس شد ۀ، جغرافیا نیز به عنوان یک رشت)عالی در ایران
و نهایتا به دانشگاه  سپس به دانشگاه تربیت معلم، در سیر تحول خود به دانشسرایعالی

 ۀش، رشت.هـ 1313با تأْسیس دانشگاه تهران در سال ). کنونی تغییر نام یافتخوارزمی 
اندازي شد و این پیوستگی و مجاورت تاریخ و  تاریخ در آن راه ۀهمراه با رشتجغرافیا 

جدا شده و  یکدیگرهاي مزبور از  در این سال رشته لیکن. ادامه داشت 1342جغرافیا تا سال 
البته ). 9: 1390حافظ نیا،(علمی مطرح گردیدند مستقل یک رشتۀ به صورت هرکدام 
 باشدرخ داده  1339-40فاق زودتر و در سال تحصیلی ات نیوجود دارد که ا یاحتماالت

  ).64: 1377مومنی،(
زیرا . عطفی در آموزش جغرافیا در ایران دانست ۀاستقالل جغرافیا را باید نقطبه هر حال 

هاي آموزشی تاریخ و جغرافیا، تجدید نظر کلی در برنامه ۀاندك زمانی پس از تفکیک رشت
). 57: 1367گنجی، ( جغرافیا تعریف شد ۀار زیادي در رشتجغرافیا به عمل آمد و دروس بسی

جغرافیا  ۀتغییرات بنیادي در نظام دانشگاهی به وجود آمد و رشت 1342-43در سال تحصیلی 
در سال . دانشگاهی مدرن درآمد و شکل امروزي به خود گرفت ۀنیز به صورت یک رشت

اقتصادي، جغرافیاي طبیعی و  تخصصی جغرافیاي انسانی و ۀجغرافیا به سه رشت 45-1344
مدت موجودیت  استمرار بلندبا این حال  ).25: 1382پاپلی یزدي،( کارتوگرافی تقسیم شد

سبب گردید تا هویت سازمانی جغرافیا به چالش  ،اي جغرافیا در دانشگاههاي ایران تک رشته
رغم  طوري که علی به. کشیده شود و علم جغرافیا در ایران از بحران هویت سازمانی رنج ببرد

ماهیت مستقل علم جغرافیا، این رشته نتوانست از استقالل سازمانی در دانشگاههاي کشور 
اي، به  انضمامی و حاشیه ۀبرخوردار شود، و به عنوان یک رشت» دانشکده«تحت عنوان 

هاي مختلف نظیر، ادبیات، اقتصاد، علوم زمین، علوم انسانی، علوم محیطی و غیره  دانشکده
علمی آن در ایران تأثیر  ۀاي جغرافیا و توسع این امر بر هویت رشته. حق گردیده استمل

  ).9: 1390حافظ نیا،(منفی گذاشت 
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هاي دانشگاهی را به دو دسته ایدئولوژیک پس از انقالب اسالمی، مسوولین مربوطه رشته
پاپلی ( گرفت و غیر ایدئولوژیک تقسیم کردند و جغرافیا، جزو علوم غیر ایدئولوژیک قرار

ریزي جغرافیا با سبک و هاي کمیته برنامهفعالیت 1383تا  1364از سال ). 25: 1382یزدي،
در این . و همکارانش تداوم یافت) رئیس کمیته(ی یدکتر حسین شکو ۀبوسیل ،سیاقی ثابت

ریزي شهري به همراه جغرافیاي طبیعی، جغرافیاي انسانی و جغرافیا و برنامه ۀدوره سه رشت
ریزي شهري، ژئومورفولوژي، اقلیم شناسی، جغرافیا و برنامه(گرایش تخصصی جغرافیا  7

           اي و جغرافیاي ریزي روستایی، کارتوگرافی، جغرافیاي ناحیهجغرافیا و برنامه
  .طراحی گردید) سیاسی ـ نظامی

و همچنان  ش آغاز شد. ه 1386ریزي جغرافیا از سال برنامه ۀجدید فعالیت کمیت ةدور
روزافزون رشته ها و  ۀکمیته جدید با در نظر گرفتن تحوالت علمی جهان و توسع. ادامه دارد

گرایشهاي تخصصی جغرافیا در دانشگاههاي معتبر جهان و همچنین نیازهاي جامعه ایران، 
 این. را در دستور کار خود قرار دادعلوم جغرافیایی هاي آموزشی بازنگري و تغییر در برنامه

ریزي آموزشی علوم جغرافیایی در برنامه ۀگیري تحول جدیدي در زمیناقدامات به شکل
هاي جدید علوم جغرافیایی به عنوان  تدوین برنامههمچنین با توجه به . منجر شد کشور
در دانشگاههاي کشور » هاي علوم جغرافیایی دانشکده«اندازي  هاي مستقل، راه براي راه رشته

منجر به بازیابی جایگاه منطقی علوم جغرافیایی در نظام دانشگاهی کشور و این امر . شد باز
  ).9: 1390حافظ نیا،( علمی آن متناسب با فلسفه و ماهیت خاص آن خواهد گردید ۀتوسع

  
  روش تحقیق  -2

تحلیلی بوده و اطالعات مورد نیاز از اسناد  -روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی 
ریزي علوم ، آرشیو کمیته برنامهمجالت تخصصی، مقاالت کتب،(و مدارك مکتوب 

تجزیه و . جمع آوري شده است) اینترنت(و نیز از اطالعات شبکه جهانی ...) و جغرافیایی
  .تحلیل اطالعات گرداوري شده از طریق روش کیفی انجام گرفته است

  مبانی نظري؛ فلسفۀ آموزش و یادگیري علوم جغرافیایی -3
. دگیري علوم مختلف یکی از نیازهاي اولیه و اساسی ابناء بشر استآموزش معارف و یا

آورند، نیازهاي گوناگون ها و معلوماتی که به دست میتوانند با تکیه بر آگاهیها میانسان
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صاحبنظران از این مساله به . خود را تامین نموده و زندگی بهتر و مطلوبتري را تجربه نمایند
یت براي انسان و یا لزوم تکاپوي وي براي رسیدن به کمال یا عنوان ضرورت تعلیم و ترب

نشو و نما را عالوه بر  تیو ترب میتعلتوان یکی از معانی اي که میبه گونه. کننداعتدال یاد می
از آنجا که  .دانستبه حد اعتدال افراد بشر سوق دادن ، مرغوب ساختنیا  دنیدادن، برکش

عالم است و چون به طور  نینوع مخلوقات ا نیترعیه از بدعالم خلقت و بلک عیاز بدا یآدم
 يبه کمال فطر دنیرس يبرا نیباشد؛ بنابرایاز وجودش متاخر م ي، کمال ويو فطر یذات

 میمنوط به تعل یآدم یو تجربه دارد و تحقق فطرت متعال تیو ترب میبه تعل ازیدائماً ن شیخو
 تیموجودات به ترب ریاز سا شیرو ب نیاز ا ).10: 1380،يعتمداریشر( است یدائم تیو ترب

باشد  يکه انسان تنها موجود دهیو تجربه سبب گرد تیترب نیا افتیدارد و در ازیو تجربه ن
 يانسان موجود نکهیضمن ا. باشدخود مسئوول  یکه نسبت به انتخاب راه و روش زندگ

 ییهاتواند برنامهیانتخاب م يباشد و از رویم اریو صاحب اخت صیتشخ ةقو يمتفکر و دارا
 از). 14: 1361،یغزال( دینموده و آنها را اجرا نما میخود تنظ یو جمع يفرد یزندگ يرا برا

وجود  –1: استمستلزم در نظر گرفتن چند موضوع  تیو ترب میفلسفه تعل گرید يسو
 ای تیداشتن قابل –2 .شودیواقع م تیو ترب میکه موضوع تعل یروش ای یدانش ایموضوع 

 غازآ يکه وجود آن برا یطیشرا –3 .گرددیواقع م تیو ترب میکه مورد تعل فردياستعداد در 
آغاز  يهاینوکه تداوم دگرگ يمساعد به نحو طیشرا ۀادام –4 .باشدیالزم م یتیتحول ترب

یند در راستاي مورد نخست و در فرا). 2: 1364،یشکوه( شده را به سرانجام مطلوب برساند
هاي مختلف شکل گرفت و در هر هاي گوناگون علوم و دانشتکاملی بشر، به تدریج رشته

  . کدام، دانشمندان و صاحبنظران زیادي ظهور کردند
همزاد با پیدایش انسان هاي قدیمی، در این میان، دانش جغرافیا نیز به عنوان یکی از رشته

بته به طور رسمی از زمانی که این کلمه ال. در سطح کره زمین، تولید و گسترش یافته است
گذرد سال نمی 2300براي نخستین بار بوسیله اراتوستن یونانی استفاده شد، بیشتر از 

اي تواند به این زمان محدود شود و پیشینه، ولی مفهوم جغرافیا نمی)15: 1381شکویی،(
خود، ناگزیر از زندگی و تقال در فضاي جغرافیایی زیستگاه از ابتدا زیرا انسان . درازتر دارد

ی مستلزم یاز سو ،یعنی زندگی کردن ،انجام این امر مهم. براي ادامه حیات بوده است
که امر ی بوده هاي مثبت ها و نیرو هاي زندگی و تشخیص قابلیت ها و فضا  شناخت مکان
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نگناها، ی دیگر نیازمند فهم تیکرده است و از سو پذیر می زندگی کردن را تسهیل و امکان
فرآیند . کشیده است که زندگی را به چالش میبوده هاي منفی آن  ها و نیرو محدودیت

هاي پیرامونی آن و نیز  شناخت و فهم کم و کیف مکان و فضاي جغرافیایی زیستگاه و محیط
ی و  نیز یهاي مثبت براي اهداف زندگی از سو ها و نیرو کارگیري ظرفیت تشخیص و به

ی دیگر، یها از سو حیات انسان در زیستگاه ةکنند هاي منفی و تهدید ا نیروشناخت و مقابله ب
حافظ (هاي دور تاکنون شده است  منجر به تولید و گسترش دانش جغرافیایی از گذشته

و موضوعات مشترك  هایژگیاز و یکتوان گفت که یبه تعبیري دیگر، می). 6: 1390نیا،
خود  یزندگ طیو مح ییایجغراف يمستمر فضاریت وري و مدی، بهرهبه شناخت ازین ،تیبشر

به  يزیغر یپاسخ ایجغراف نیبنابرا. مه دهداباشد تا بر اساس آن به بقا و رشد خود ادیم
و مدیریت و ناشناخته  يهانیها و سرزمطیشناخت مح يانسان، برا يو فطر یذات ۀخواست

 در مفهوم عام خود با انسان همراه و همزاد بوده است ایرو جغراف نیبوده و از اکاربري آنها 
از  يامجموعه ،از آن يبرداربهره یو چگونگ طیدر واقع شناخت مح). 10: 1388پوراحمد،(

 طیاست شرا یهیبد. شد دهینام ایآورد که بعدها جغرافیرا بوجود م ژهیها و فنون وییتوانا
از تمدن  ياموجود بوده و البته در هر دوره عتیدانش، همواره در طب نیا میتعل ۀآغاز و ادام

به  ازین نیبنابرا. شده است رییعلم دچار تغ ي، محتوایو تفکر انسان دیمتناسب با وسعت د
و مشخص در انسان وجود داشته و  يفطر ازین کیبه عنوان  ایجغراف ۀنیو تجربه در زم میتعل

عالوه بر این ). 20: 1378،یجانیعل( دهدیم لیانسان را تشک ینیجهان ب هیاول يمبنا اقعدر و
 يهاطیو رفتار انسان در مح یزندگ ةویو تفاوت در ش نیمتفاوت بودن نقاط مختلف زم

خود،  طیخارج از مح يهاارتباط با مکان يبرقرار يکه انسانها برا دیمختلف موجب گرد
نظام علمی مهم، قادر به عنوان یک  ایجغراف نیبنابرا. به شناخت آنها شوند دو عالقمن قیتشو

 کند جادیا زیرا ن ی، رفتار و فرهنگ انسانشهیاند هاي بنیادین ظهورگردید شالوده
)Bilij,1993 :34 .(انسان تنها  ایاز منظر جغراف، جانداران ریبا سا سهیدر مقا گریدطرفی  از

انسان ساخت، محل  طیبه مح یعیطب طیدادن مح رییدر عالم خلقت است که با تغ يموجود
د دهیو بازساخت م رییسازد و همواره آن را تغیرا م دخو یاستقرار و مکان زندگ

)Deblelij,1995 :23 .(مکان ساز  يموجود بشر ایجغرافمنظر انسان از  فیدر تعر نینابراب
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در  یراتییتغ جادیمنظر دائماً با ا نیو از ا گرددقلمداد می»  و فضا مکان ةکنند دیتول« ایو 
  . شودیم دهیآفر ییایجغرافآموزش و مطالعات  يبرا يدیموضوعات جد ،طیمح

بایست داراي از سوي دیگر هر مجموعۀ معرفتی، براي احراز شرایط علمی بودن، می
مسلم . هایی باشد تا بتوان آن را به مثابۀ یک معرفت علمی در نظر گرفتشرایط و ویژگی

توان نام علم یط و صرفاً بر اساس ادعاي بی پایه، نمیاست که بدون برخورداري از این شرا
جغرافیا نیز از این قائده مستثنی نیست و . و معرفت را بر واژگان مختلف تحمیل نمود

هاي هاي آن براي احراز جایگاه شایسته در بین نظامبنابراین الزم است که ابعاد و ویژگی
ها را هد بتوانیم یک مجموعه از آگاهیدمهمترین شرایطی که اجازه می. علمی تبیین شود

نظام علمی و معرفتی بنامیم، مبتنی بر ابعاد معرفت شناسی، روش شناسی و کارکرد شناسی 
  :عبارتند از

بایست داراي حوزة معرفت شناسی مشخص و معین در درجۀ اول هر معرفت علمی می -1
مطالعۀ فضاهاي جغرافیایی در جغرافیا این مسأله از طریق . باشد که مختص آن علم باشد

به عبارتی در این  .یابدشود که خود از رابطۀ متقابل انسان و محیط تعین میحاصل می
  . پردازدقانونمندیهاي فضاي جغرافیایی می ماهیت، ساختار و شناختقسمت، جغرافیدان به 

به عبارت بهتر کشف . بایست داراي یک روش شناسی مشخص باشدهر علم می -2
  .بایست از مسیرهاي مشخص، معقول و تجربه پذیر صورت پذیردالت در آن علم میمجهو

به . بایست داراي کاربرد و حوزة تأثیرگذاري مشخصی باشدهر علم از حیث منطقی می -3
بایست داراي غایت و کارکرد عبارت بهتر مفاهیم و نظریات مندرج در یک معرفت علمی می

غایت و کارکرد واقعی جغرافیا نیز ساماندهی . ن باشدواقعی و مشخص و متمایز در جها
ي زیرو برنامه شیآما قیاز طر شرافتمندانه و شایستهندگی ز براي ها انسان هازیستگقلمرو و 

  .است
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  فلسفۀ علوم جغرافیایی -1نمودار شماره 

  
  

فضاشناسی و از از حیث بنیادي علم «توان علم جغرافیا را بر مبناي این اصول فلسفی می
  ).1: 1388حافظ نیا،(»حیث کاربردي علم فضاسازي تلقی کرد

  
  ریزي علوم جغرافیایی در دانشگاههاي ایرانفرایند جدید برنامه -4

علوم ریزي برنامه ۀکمیتگیري ساختار جدید همچنانکه پیشتر ذکر گردید با شکل
ریزي آموزشی براي دانشگاههاي برنامه، رویکرد متفاوتی نیز در امر 1386یی در سال جغرافیا

 ۀکمیتدر این راستا . هاي ماقبل آغاز شدکشور در حوزة دانش جغرافیا نسبت به دوره
ش براي هدایت اصولی، هماهنگ و هدفمند .ه 1386ریزي علوم جغرافیایی در دیماه   برنامه

دام به تدوین اصول هاي علوم جغرافیا در مرحلۀ نخست اق ریزي آموزشی رشته فرآیند برنامه
. نمود »نشگاههاهاي جغرافیا در دا ریزي رشته اصول ناظر بر برنامه«اي تحت عنوان  گانه یازده

ریزي آموزش عالی قرار گرفت و با انجام  مورد توجه شوراي برنامه متعاقباًاصول مزبور 
درسی هاي  در قالب هشت اصل به عنوان اصول حاکم بر تدوین برنامه اًتغییراتی، عین

و به  به تصویب شوراي مزبور رسید 11/8/1388ها در تاریخ  دانشگاهها براي همه رشته
ریزي علوم جغرافیایی  برنامه ۀبدین ترتیب اصول پیشنهادي کمیت. ها ابالغ گردیددیگر کمیته

. ریزي جغرافیاآرشیو کمیتۀ برنامه( هاي دانشگاهی کشور تعمیم داده شد به تمامی رشته
  : این اصول عبارتند از. )1387آبان . 10شماره  صورت جلسۀ
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  :اصل بهنگام بودن -1
به  -)علم تولید شده در جهان و ایران(بر پایۀ پیشرفتهاي جدید علمی در جهان و ایران 

  ها مطابق آنروز سازي برنامه
  ):اصالت جغرافیا(اصل هویت گرایی رشته اي -2

پیشگیري و  - ریزيفیا در برنامهتأکید بر هویت و میراث علمی و ادبیات نظري جغرا
، حفاظت و بازیابی )هویت تبعی(ها و قلمروهاي علمی پرهیز از غلطیدن به وادي سایر حوزه

معه شناسی، اقتصاد، جا(ها، هاي جغرافیایی تصرف شده توسط سایر حوزهقلمروها و عرصه
ها و قلمرو ها درها و حوزهدر عین حال همکاري با سایر رشته... ) علوم سیاسی و

هاي نهفته یا غفلت شده که سازي قلمروها و پتانسیلاي و باالخره فعالموضوعات میان رشته
مطالعات محیطی و مطالعات  اي، ریزي منطقهبرنامه آمایش سرزمین، (ذاتا جغرافیایی هستند 

  ...)اي و سیاسی منطقه
  :اصل نگرش علمی -3

ها، نظریه(هاي علمیشمول مشتمل بر گزارههاي عمومی و جهان اصالت دادن به آموزش
هاي در هر یک از موضوعات و شاخه...) ، مدلها، حقایق، اصول، مفاهیم و تکنیکها و  قوانین 

  .جغرافیا اعم از آموزشهاي نظري یا کاربردي
  :اصل کاربردي بودن -4

ارغ سازي فهاي کاربردي براي آمادهها و آموزشها به دانشاختصاص بخشی از برنامه
التحصیالن جغرافیا جهت نقش آفرینی در بازار اشتغال جامعه و ایفاي رسالت علم جغرافیا به 

  .»بهزیستن انسانها در مکان و فضا«عنوان علم 
  :اصل هدفمند بودن و انسجام -5

ساماندهی و حفظ انسجام دروس و لحاظ کردن مواد و محتوي آموزشی و درسی 
  مقطع متناسب با اهداف علمی و کاربردي هر

  :اصل انعطاف پذیري -6
ویان و براي پاسخگویی به نیازهاي علمی و محلی برنامه و افزایش قدرت انتخاب دانشج

د عناوین دروس انتخابی در برنامه          افزایش تعدا -الف :گروههاي جغرافیا از طریق
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اختصاص سهمی از واحد هاي هر مقطع به تعریف و تعیین دروس مربوطه توسط  -ب
  ايهاي آموزشی منطقه گروه

  :اصل پویایی -7
با توجه به پیشرفتهاي سریع علمی و تکنیکی و گشوده شدن افقهاي جدید علمی ناشی 

ها باید واکنش مناسب براي لحاظ شدن نوآوریهاي هاي بنیادي و کاربردي، برنامهاز پژوهش
مثال سه (داشته باشند هاي تهیه شده باید تاریخ مصرف به عبارتی برنامه. مزبور را داشته باشد

  .و پس از آن مورد بازنگري و اصالح قرار گیرند) یا پنج سال
  :هاي نظريسازي آموزشاصل تجربی -8

سازي آموزشهاي نظري در ها باید امکان تجربیبا توجه به ماهیت علم جغرافیا، در برنامه
... سمینارها و  ، کارگاههاي آموزشی،سفرهاي علمی، آموزشهاي میدانی، آزمایشگاهها: قالب

  .ها لحاظ شودهاي عملی در برنامهفراهم شود و اینگونه آموزش
  :اصل تخصص گرایی -9

  :ها بویژه در مقاطع باالتر و نیز در موارد زیردر طراحی برنامه
تدوین و پیشنهاد برنامه توسط اساتید جغرافیا در گرایش یا شاخۀ مربوطه و در قالب  -

  کمیسیونهاي تخصصی 
در همه مقاطع توسط اساتید متخصص و پرهیز از واگذاري آن به اساتید  تدریس دروس -

 غیر متخصص

هاي بنیادي یا کاربردي در چهارچوب ها و پژوهشرساله ها، گزینش عناوین پایان نامه -
 شاخه تخصصی مربوطه

 تعیین اساتید راهنماي دانشجویان از متخصصین مربوط به رشته یا نزدیک به آن -

مواد امتحانی تخصصی براي آزمونهاي ورودي مقاطع مختلف و متناسب  تعیین عناوین و -
 با گرایش یا شاخۀ مربوطه

اي مستلزم همکاریهاي بین دانشگاهی در گروههاي تحقق این اصل تا اندازه: نکته
  .باشدجغرافیایی می
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  :اصل سیستماتیک بودن - 10
و ) و پس نیازپیش نیاز (رعایت ترتیب منطقی عناوین درسی در آموزشهاي طولی 

  )هم تکمیل(جامعیت نسبی در آموزشهاي عرضی 
  :اصل توسعه مشارکت - 11

گیري از نظرات اساتید متشخص و متخصص شاخۀ تخصصی در دانشگاههایی که بهره
از اینگونه . باشندرا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري دارا می) رشتۀ تخصصی(آن شاخه 

رجستۀ شاخه، در کمیسیون تخصصی مربوطه دانشگاهها دست کم یک نفر از اساتید ب
  ).1386. 1سند شمارة. ریزي جغرافیاآرشیو کمیتۀ برنامه(مشارکت خواهد داشت 

  
  ها و سرفصلهامبادي تولید محتوي برنامه -5

 ،غیره و منابع ها، سرفصل ،دروس عناوین شامل ها، رشته اي برنامه محتواي تعیین براي
 تعیین محتوي گزینش براي را زیر منبع و سرچشمه چهار ابتدا همان در ریزي برنامه ۀکمیت
  :گیرند قرار توجه مورد ها برنامه تدوین در شد مقرر که کرد
 در جغرافیا آموزش قرن نیم و یک حدود به توجه با ریزي، برنامه امر در ایران ۀتجرب: الف

 ضعف، و قوت نقاطه ها، ناکامی ها، موفقیت ها، نیاز شامل تاکنون، دارالفنون از کشور،
  . غیره و داخلی علمی تولیدات و ها نوآوري

 معتبر هايدانشگاه در عمل مورد هاي  برنامه ۀمالحظ با ،ریزي برنامه امر در جهانی ۀتجرب: ب
   .هندي و چینی اسپانیولی، آمریکایی، ژاپنی، روسی، آلمانی، فرانسوي، انگلیسی، هاي حوزه در جهان

 بازار در جغرافیایی علوم هاي رشته التحصیالن فارغ جذب منظور به ایران، کار بازار نیاز: ج
  . مهارتی و کاربردي تخصصی دروس تعریف در امر این ۀمالحظ و ایران اشتغال

 قدرت داراي که متخصص و صاحبنظر افراد عنوان به کمیته، عضو اساتید جمعی خرد: د
 در رشته علمی مباحث و موضوعات مسائل، زمینه در ها یتواول و ها نیاز تمیز و تشخیص

  ). 6: 1390حافظ نیا و احمدي،(باشند می کاربردي و نظري ابعاد
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  ریزي علوم جغرافیاییها و سرفصلها در کمیتۀ برنامهسیر اجرایی تدوین برنامه -6
با هدف در رویکرد جدید خود،  1386ریزي علوم جغرافیایی از سال کمیتۀ برنامه

هاي علوم ها و دانشکدهاعضاي هئیت علمی گروهمشارکت  ۀو توسعگرائی  تخصص
هاي ، متناظر با شاخهتخصصی کمیسیون 13جغرافیایی در تدوین برنامه، اقدام به تاسیس 

مختلف علوم جغرافیایی در زیرمجموعه خود گرفت تا از این طریق امکان مشارکت 
ها و رافیایی در تدوین برنامههاي جغها و دانشکدهحداکثري اعضاي هیئت علمی گروه

ریزي به عبارت دیگر، کمیتۀ برنامه). http://pcgiran.blogfa.com( ها فراهم آیدسرفصل
       علوم جغرافیایی در انجام وظایف خود، از نتیجه و پیشنهادات کمیسیونهاي تخصصی 

ریزي در این رنامهفرایند ب. گیرداش، به عنوان بازوهاي اجرایی و مشورتی بهره میگانه13
  :کندشود و مراحل زیر را طی میکمیسیونها آغاز می

  
  ریزي و گسترش آموزش جغرافیا در دانشگاههاي ایراننظام برنامه -2نمودار شمارة 

  
  
. ریزي، طرح مباحث و پیشنهادات در کمیسیونهاي تخصصی استنخستین مرحلۀ برنامه -1

آب و «: کنند، عبارتند ازبازوهاي مشورتی کمیته عمل میاسامی این کمیسیونها که به عنوان 
جغرافیا و مخاطرات  -جغرافیا و گردشگري  -اي آمایش و برنامه ریزي منطقه -هواشناسی 
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جغرافیاي  -جغرافیاي شهري  - جغرافیاي سیاسی  -جغرافیاي زیستی و پزشکی  - محیطی 
 –ت و توسعۀ پایدار جمعی -جغرافیاي نظامی  -جغرافیاي فرهنگی  -روستایی 

صورت جلسۀ . ریزي جغرافیاآرشیو کمیتۀ برنامه(» هاي جغرافیاییفناوري –ژئومورفولوژي 
 ).1387اسفند . 14شمارة 

   اعضاي این کمیسیونها از بین اساتید متخصصی که در دانشگاههاي مختلف تدریس
تشکیل . خود را ارائه نمایندتوانند تجربیات آموزشی کنند، انتخاب شده و بنابراین آنها میمی

این کمیسیونها در راستاي عملی شدن اصل توسعۀ مشارکت بوده و تخصصی بودن آنها 
به همین دلیل، نظرات کمیسیونها در . شود تا نتایج کار آنها کم اشتباه و کامل باشدباعث می

  .شودده میگیرد و به آن اصالت دامراحل بعد و در نهادهاي باالتر، مورد توجه قرار می
ریزي نتایج و تولیدات کمیسیونهاي تخصصی توسط رئیس کمیسیون به کمیتۀ برنامه -2

در برخی موارد، اعضاي کمیته، . شود تا مورد تصویب علمی قرار گیردجغرافیا ارائه می
در برخی . کنندها ارائه میتر شدن برنامهتر شدن و قويپیشنهاداتی را براي اصالح و کامل

شود، نظرات کمیسیونها بدون تغییر مورد تصویب نیز که به اصالحات نیازي دیده نمیموارد 
  .گیردقرار می

ریزي آموزش ریزي جغرافیا براي تصویب رسمی به شوراي برنامهمصوبات کمیتۀ برنامه -3
در این شورا، مقامات عالی رتبۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از . شودعالی ارجاع می

ها در این شورا به منزلۀ قانونی بودن تصویب برنامه. خص وزیر عضویت دارندجمله ش
شوراي . شوندمحتواي آنها است و تمامی دانشگاههاي دولتی و آزاد ملزم به اجراي آن می

  استفاده » ریزيگروه برنامه«ریزي آموزش عالی نیز از کمیسیونهاي تخصصی به نام برنامه
 .گیردهاي آنها را به کار میکند و نظرات و راهکارمی

    ریزي آموزش عالی براي اجرا به دانشگاهها ابالغ هاي مصوب شوراي برنامهبرنامه -4
دانشگاهها بر اساس عالقه، امکانات و تعداد اعضاي هیات علمی خود، به تاسیس . شوندمی

اضاي صدور مجوز کنند و از دفتر گسترش آموزش عالی تقهایی ابراز تمایل میرشته یا رشته
تقاضاهاي مربوطه ابتدا در کمیتۀ تخصصی علوم انسانی و سپس در شوراي گسترش . کنندمی

شرایط الزم موجود باشد، مورد  آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که
  ).http://gostaresh.msrt.ir(گیرد موافقت قرار می
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الزم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از دانشگاهها پس از کسب مجوزهاي قانونی  -5
طریق کنکور سراسري براي مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و کنکور نیمه متمرکز براي 

در حین اجرا نیز . کنندهاي آموزشی را اجرا میپذیرند و دورهمقطع دکتري دانشجو می
  .شودهاي الزم توسط کمیته، انجام مینظارت

  
  ریزيتحصیلی و نظام علمی علوم جغرافیایی در کمیتۀ برنامهتعریف مقاطع  -7

. هدفمند کردن نظام علمی حوزة علوم جغرافیایی در دانشگاهها اقدامی ارزشمند است
زیرا اگر مقاطع مختلف تحصیلی در چارچوب یک ساختار . اهمیت این موضوع آشکار است

ند، به اهداف آموزشی از پیش تعیین منسجم قرار نگیرند و با هم ارتباط ارگانیک نداشته باش
هاي بر اساس این ضرورت، مراحل، اهداف و محتواي برنامه. شده دست نخواهند یافت

آموزشی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري به شرح نمودار زیر قابل تبیین 
  : است
  

  ههاالگوي پیشنهادي براي نظام علمی جغرافیا در دانشگا -3نمودار شماره 

  
 1386ماه  دي - ریزي علوم جغرافیایی سرپرست کمیتۀ برنامه -نیا رضا حافظ دکتر محمد: از              
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  هاي مختلفمقطع کارشناسی علوم جغرافیایی با گرایش -1-7
  عمومی یا مشترك: مرحله اول -الف

   آموزش مبانی، ادبیات و معارف علمی و نیز مهارتهاي پایه در رشته جغرافیا و  :هدف
  هاي مرتبط به دانشجویان شاخه

هاي مکاتب و نظریه تاریخ علم،  ماهیت و فلسفه جغرافیا، اصول علم جغرافیا،  :محتوي برنامه
  کارتوگرافی و غیره  ریزي،آمار و ریاضی، اصول برنامه روش شناسی،  هاي تخصصی، رشته علم، 

  یا گرایش تخصصی/ هاي کاربرديگرایش: مرحله دوم-ب
    هاي نظري و عمومی ایجاد مهارت تخصصی در دانشجویان مبتنی بر آموخته :هدف

به منظور نقش آفرینی فارغ التحصیالن جغرافیا در نظام شغلی جامعه، تعمیق ) 1مرحله (
  هاي تخصصی در جغرافیاهاي نظري با تمرکز بر گرایشآموزش

  :هايمتناسب با هر گرایش تخصصی در جغرافیا شامل گرایش :محتواي برنامه
 - )ايمنطقه -ايریزي ناحیهبرنامه( - ریزي روستاییجغرافیا و برنامه -ریزي شهري جغرافیا و برنامه

  ...کاربردي ژئومورفولوژي  -اقلیم کاربردي  - آمایش سرزمین - ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا 
هاي به صورت رشته) کارشناس و پژوهشگر متخصص(مقطع کارشناسی ارشد  -2-7

  مستقل در جغرافیا
و پژوهشی ) مهارتی(تربیت کادرهاي متخصص براي پاسخگویی به نیازهاي شغلی  :هدف

  هاي تخصصی جغرافیاجامعه متناسب با گرایش
ته، روشها و مدلها و تکنیکهاي مباحث نظري و تئوریهاي مربوط به رش :محتوي برنامه

مباحث گرایش در ) GISروش تحقیق، آمار، (مهارتهاي پژوهشی رشته  کاربردي در رشته، 
جغرافیاي سیاسی (یا ) ریزي شهري در ایرانبرنامه/ جغرافیاي شهري ایران(باره ایران مثل 

  ).ایران، ساماندهی سیاسی فضا در ایران
  با رویکرد تخصص گرایی) متخصص صاحبنظر) (Ph.D(مقطع دکتري -3-7

تواناسازي دانشجویان برجستۀ جغرافیا پس از کارشناسی ارشد براي مشارکت علمی  :هدف
  در رشته و تولید و گسترش معرفت علمی در جغرافیا
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دیدگاهاي نظري نوین در شاخۀ تخصصی، روش شناسی و روش تحقیق،  :محتوي برنامه
، کالبد شکافی مسائل )نظري و مدلهاي کاربردي رشته نقد و نظر در مباحث(مباحث انتقادي 

سند . ریزي جغرافیاآرشیو کمیتۀ برنامه(رشته تخصصی در باره ایران، مسئله یابی پژوهشی 
  ).1386. 2شمارة

  

  هاي موجود مجموعۀ علوم جغرافیایی در نظام آموزش عالی ایرانرشته: 1جدول شمارة 

  
  هاي ماقبلریزي علوم جغرافیایی نسبت به دورهمقایسه رویکرد جدید کمیتۀ برنامه -8

در دانشگاههاي ایران و ریزي آموزش علوم جغرافیایی برنامهدر بارة رویکرد جدید کمیتۀ 
توان موارد با رویکردهاي پیشین، به طور مشخص می سهیمقابرشمردن نکات قوت آن در 

  :زیر را مورد توجه قرار داد

کارشناسی
جغرافیا و برنامه ریزي   

شهري
جغرافیا و برنامه ریزي روستایی  

  

جغرافیاي سیاسی 
)

آمایش و مدیریت سیاسی فضا
ش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی  )

سنج
  

ژئومورفولوژي
آب و هواشناسی  

  

جغرافیاي نظامی 
)

ص دانشگاه هاي نظامی
مخت

(  

جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري
جغرافیا و برنامه ریزي منطقه اي  
  

جغرافیاي فرهن
گی

  

        

کارشناسی ارشد
  

جغرافیا و برنامه ریزي شهري
جغرافیا و برنامه ریزي روستایی در   

4 
گرایش

  

جغرافیاي پزشکی
  

ش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
سنج

ش برنامه ریزي محیطی  
ژئومورفولوژي گرای

  

آب و هواشناسی در 
7 

ش
گرای

  

جغرافیاي نظامی
)

ص دانشگاه هاي نظامی
مخت

(  

جغرافیا و 
برنامه ریزي گردشگري در 

2 
ش

گرای
  

ش سرزمین
برنامه ریزي آمای

  

ش طبیعی و انسانی
مخاطرات محیطی در دو گرای

  

اکوتوریسم 
)

طبیعت گردي
(  

جغرافیاي سیاسی
  

ش فضاي شهري
جغرافیاي سیاسی گرای

  

ژئوپلیتیک
  

دکتري
  

جغرافیا و برنامه ریزي شهري
جغرافیا و برنامه ریزي روستایی  

  

جغرافیاي سیاسی 
در دو گرایش

  

ش از دور و سامامنه اطالعات جغرافیایی 
سنج

ش
در دو گرای

  

ش ژئومورفولوژي
جغرافیاي طبیعی گرای

  

آب و هواشناسی در 
7 

ش
گرای
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. هاي قدیمی جغرافیا در ایران از رویکرد نظري و کاربردي مشخصی برخوردار نبودبرنامه -1
وختگان این رشته با نیازها و بازار اشتغال جامعه تناسب هاي دانش آمهمچنین آموخته
هویتی و در چنین وضعیتی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی با بیکاري، بی. چندانی نداشتند

نشگاهها در روشن است که جذب فارغ التحصیالن دا. شدندسرگردانی در جامعه روبرو می
بایست در  از آنهــا می زیادي یی است که بخشبازار کار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیها

یکی از مهمترین اهداف نظامهاي  بنابراین. طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد
آموزش متناسب با مهارتهاي شغلی مورد نیاز  ۀفراهم آوردن امکان ارائ ،آموزشی جوامع

دانشگاهها از جمله علوم هاي آموزشی  از اینرو ضروري بود که برنامه. جامعه است
جغرافیایی، عالوه بر انطباق با استانداردهاي جهانی با نیازهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

  .جامعه و بازار کار هماهنگ باشد
ریزي در گذشته اساتید جغرافیاي دانشگاههاي کشور به صورت محدود در اجراي برنامه -2

ریزي دورة جدید سیاست کمیتۀ برنامه این در حالی است که در. رشته ها نقش داشتند
هاي مختلف علوم جغرافیایی در جغرافیا، جلب مشارکت گستردة اساتید در رشته

دانشگاههاي کشور بوده است و در این راستا زمینۀ همکاري آنان را در کمیسیونهاي 
ت در توانند از طریق عضویاکنون این افراد می. زیرمجموعه این کمیته فراهم گردیده است

ریزي نقش آفرینی کنند و نقطه نظرات کمیسیونهاي تخصصی وابسته به کمیته، در امر برنامه
 .و پیشنهادات خود را ارائه نمایند

هاي علمی و کاربردي هاي جدید مقطع کارشناسی به منظور توسعۀ مهارتدر برنامه -3
غال، درسی با هاي تخصصی و نقش آفرینی دانش آموختگان این مقطع در بازار اشترشته

ایجاد توانایی و این درس با هدف . بینی شده استبه ارزش سه واحد پیش» پروژه«عنوان 
      هاي تخصصی، کارشناسی و مهارتی دانشجویان به منظور کاربردشکوفایی قابلیت

ها و سیستمهاي سازي ساختاری و بهینهیهاي دانش جغرافیا براي حل مسائل فضاآموخته
تدوین  ...عاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیستگاهی، طبیعی وی در ابیفضا

درس پروژه باید در ترم آخر دورة تحصیل دانشجو اجرا شود و دانشجویان با . شده است
هاي نظري در کالس درس، به مرحلۀ گذراندن آن آمادگی پیدا نمایند تا از مرحلۀ آموخته

 .ل شوندهاي عملی در جامعه منتقفعالیت
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هاي عملی آموزش. بینی گردیده استبراي برخی از دروس آموزشهاي عملی نیز پیش -4
تواند فعالیت در آزمایشگاه یا کارگاه را شامل شود یا اینکه دانشجویان سمیناري را به می

سفرهاي علمی، تحقیقاتی و . کالس ارائه دهند و یا اینکه در یک سفر علمی شرکت نمایند
افزایش کارایی و بازدهی، مرتبط با موضوع درس، در شهر، روستا و دیگر  آموزشی با هدف

هدف از انجام چنین سفرهایی . گیردنواحی مختلف داخل کشور یا خارج از کشور انجام می
کسب  کمک به تفهیم مفاهیم و مسائل جغرافیایی که در کالس آموخته شده است؛ :عبارت از

حس کنجکاوي شخصی ؛ پرورش ها و موقعیتهاي جدید محیطمعلومات و برداشتهاي تازه در 
مهارتهاي کردن ؛ تجربهدر شناخت صحیح محیط و فضاي جغرافیاییو یاري دادن او دانشجو 

اولیه مانند خواندن نقشه و تشخیص عوارض و کاربرد روشهاي علمی در بررسی و فهم 
ی، یی چون پراکندگی فضاهاي طبیعی، انسانی و کالبدي و نیز مفاهیم اندازها و پدیده چشم

 .هماهنگی مکانی، تفاوتهاي مکانی و درك یکپارچگی و سیستماتیک دیدن محیط

هاي علم جغرافیا نیز مثل سایر علوم، خصلتی انبساطی و واگرایانه دارد و همواره افق -5
در گذشته جغرافیا در دانشگاههاي ایران به عنوان یک رشته . شودجدیدي در آن گشوده می

. شدقالب مجموعۀ علوم انسانی، ادبیات، علوم زمین، علوم اجتماعی و غیره دیده میو در 
هاي لیکن در دورة جدید با توجه به گسترش قلمروي معرفتی این رشته و ظهور شاخه

تخصصی در آن، الزم بود که آموزش آن از حالت عمومی خارج شده و به صورت تخصصی 
علوم «هاي جدید با هویت مستقل و در قالب ا و گرایشهبر این اساس بود که رشته. در آید

هاي متنوع و جدید جغرافیایی از این طریق آموزش یافته. طراحی و تدوین شد» جغرافیایی
به عالوه راه براي ارتقاء سطح سازمانی جغرافیا در . گرددبه دانشجویان امکان پذیر می

بر این مبنا . تقل جغرافیا هموار گردیددانشگاههاي ایران از گروه جغرافیا به دانشکدة مس
هاي همچون تهران، اصفهان، زاهدان و خوارزمی دانشکدة جغرافیا تأسیس تاکنون در دانشگاه

 .شده است

  
  تجزیه و تحلیل -9

در طول تاریخ، . است یطوالن ياسابقه يعلوم، دارا نیتراز کهن یکیبه عنوان  ایغرافج
 نیب ۀحاصل از رابط يهايو قانونمند يرفتار يلگوهاا نییتب يبرااز یک طرف علم  نیا
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 اتیبه مقتض یابیدستو از سویی دیگر مورد استفاده قرار گرفته  رامونیپ طیانسان و مح
گیري کرده تا در را پیاو  ستیانسان و سپهر ز یمختلف زندگ يهاجنبه ییفضا -یمکان
    لذا در. فراهم گردد نیسرزم ةو رفاه انسان در گستر ییتوسعه فضا يها-نهیزم تینها

 يهاو کانون استگذارانیس لسوفان،یف شمندان،یعلم مورد توجه اند نیا مختلف، يهادوره
که در  دیگرد لیتشک ییایمتعدد علوم جغراف يهایکرس تاراس نیقدرت قرار گرفته و در ا

 اتیبا توجه به مقتض ياز آموزش و پژوهش و انتقال فناور یها هدف مشخصهمه دوران
  .ها دنبال شده استها و حکومتدولت ياز سو یزمان

فرآیند شناخت و فهم کم و کیف مکان و فضاي جغرافیایی به عبارتی در طول تاریخ نیز 
هاي مثبت  ها و نیرو کارگیري ظرفیت هاي پیرامونی آن و نیز تشخیص و به زیستگاه و محیط

کننده حیات  هاي منفی و تهدید شناخت و مقابله با نیرونیز  ی ویبراي اهداف زندگی از سو
منجر به تولید و گسترش دانش جغرافیایی به طور مداوم ی دیگر، یها از سو انسان در زیستگاه

   .هاي دور تاکنون شده است از گذشته
گاه متوقف نخواهد شد و در آینده بدیهی است که بر اساس این فلسفه، روند مزبور هیچ

فرآیند تولید و کاربرد زیرا . ده از معارف جغرافیایی بوسیلۀ انسانها ادامه خواهد یافتنیز استفا
معرفت جغرافیایی از سرشتی پایدار و متناسب با زمان بقاي انسان به عنوان موجودي واقعی 

به این معنی که تا زمانی که انسان به عنوان یکی از . در جهان خلقت برخوردار است
دانش و معرفت جغرافیایی نیز  ،خلقت، در جهان حیات و وجود داشته باشد ةهاي عمد جلوه

بنابراین علوم جغرافیایی به عنوان ضرورتی حیاتی و واقعیتی  .وجود خواهد داشت
هاي زیست  هاي فضا مندي ناپذیر در راستاي شناخت مستمر ابعاد، مقتضیات و قانون ر انکا

براي زیست شرافتمندانه، از توجیهی منطقی و مبناي ها و نیز سازماندهی بهینه آنها  انسان
  .باشد فلسفی پایداري برخوردار می

متقابل  ۀرابط میو تنظ نییتب یی،ایعلوم جغراف ۀانتظار از مجموع یجهان اتیاکنون در ادب
    توازن يبرقرار ،یمکان -ییفضا یسامانده ،ییعدالت فضا يو فضا، برقرار استیس

 .باشدیم... و رامونیپ يمناسب انسان از فضا يبرداربهره ،ياتوسعه

در و با سابقه به عنوان یک نظام علمی قدرتمند نیز علوم جغرافیایی امروزه به این ترتیب 
و همچنین در دانشگاههاي ایران گسترش یافته و دانشگاههاي کشورهاي مختلف جهان 
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رشد و تردیدي نیست که ادامه این روند یعنی  .متنوعی استهاي و گرایش ها رشتهداراي 
. اساسی و اصولی باشد يهايزیربرنامهتوام با  دیباکمی و کیفی علوم جغرافیایی، گسترش 

. چرا که در غیر این صورت، این نظام علمی دچار بی برنامگی و توسعۀ بی رویه خواهد شد
هاي  خواهد بود و بروز آسیباي که نتیجۀ آن همانا افت کیفیت آموزشی و پژوهشی توسعه

  .هاي علوم جغرافیایی را رقم خواهد زد جدي و کاهش اعتبار علمی رشته
ریزي علوم جغرافیایی بر اساس این ضرورت و اهمیت ها و اقدامات کمیتۀ برنامهفعالیت
 کردیرواز همان ابتدا ، آغاز نمود 1386سال این کمیته که فعالیت خود را از . شودتوجیه می

را در  ایدانش جغراف ةکشور در حوز يدانشگاهها يبرا یآموزش يزیردر امر برنامه یفاوتمت
براي تبیین  یو کارکرد شناس یروش شناس ،یشناسمعرفتسه گانۀ ابعاد  ابتدا. نظر گرفت

فضاي جغرافیایی به بر اساس این توجیه فلسفی، . فلسفه جغرافیا مورد توجه قرار گرفتند
از بود  عبارته شد که براي جغرافیا برگزید جدیديعنوان موضوع رشته تعیین و تعریف 

و نیز ساماندهی آن به عنوان  ییایجغراف يفضا يساختار و قانونمندیها ت،یعلم شناخت ماه«
ر و از منظ» شناسی فضا«بر این اساس جغرافیا از منظر بنیادي، علم  .»ها زیستگاه انسان
سپس براي . براي زیست شایسته و شرافتمندانه انسان شناخته شد» سازي فضا«کاربردي علم 

تعریف شدند که تاسیس  تخصصیهاي کمیسیون، مشارکت ۀگرائی و توسع تخصصتحقق 
هدفمند کردن نظام عالوه بر آن، . سابقه استریزي آموزشی کشور بیآنها در تاریخ برنامه

چارچوب منسجم گیري یک ي کشور براي شکلدر دانشگاهها ییعلوم جغرافیا ةعلمی حوز
  . بین مقاطع مختلف تحصیلی مورد توجه قرار گرفتارتباط ارگانیک و با هدف برقراري 

هاي  ریزي آموزشی رشته در ادامه براي هدایت اصولی، هماهنگ و هدفمند فرآیند برنامه
هاي  ریزي رشته ن اصول ناظر بر برنامهاي تحت عنوا گانه علوم جغرافیایی، تدوین اصول یازده

اصول بعدا مورد توجه شوراي این . در دستور کار قرار گرفتنشگاهها جغرافیا در دا
و با انجام تغییراتی، عینا در قالب هشت اصل به عنوان واقع شد ریزي آموزش عالی  برنامه

شورا این ه تصویب ها ب هاي درسی دانشگاهها براي همه رشته اصول حاکم بر تدوین برنامه
هاي  ریزي علوم جغرافیایی به تمامی رشته برنامه ۀبدین ترتیب اصول پیشنهادي کمیت. رسید

تا نقش الگوئی این کمیته براي سایر علوم به عنوان کمیته  دانشگاهی کشور تعمیم داده شد
  .اي پیشتاز، بیشتر مشخص شود
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هاي اساسی  مؤلفهصحیح تعریف یکی از دالیل رسیدن به این شرایط، بی شک 
چهار به گونه اي که از همان ابتدا . بوده است اي مبادي تولید محتوي برنامهو  ریزي برنامه

خرد  -نیاز بازار کار -جهانی ۀتجرب -ریزي ایران در امر برنامه ۀتجرب(مهم سرچشمه و منبع 
شد و یین براي گزینش محتوي تع) افراد صاحبنظر و متخصصو  جمعی اساتید عضو کمیته

  . ها مورد توجه قرار گیرند در تدوین برنامهگردید که مقرر 
  

  گیرينتیجه - 10
      ۀتیکمرسد که وضعیت به مباحث مطرح شده در متن مقاله، به نظر میبا توجه 

در سالهاي اخیر،  يریعملکرد و عضوگ ،يزیربرنامه ثیاز ح ییایعلوم جغراف يزیربرنامه
مهمترین مالحظات در عملکرد کمیته، همانا استفاده . شده است یقیعم رییدچار تحول و تغ

هاي بازار از تجربیات جهانی، استفاده از تجربۀ موجود در ایران و نیز توجه داشتن به دغدغه
هاي بازنگري این شرایط باعث شده تا هم برنامه. ریزي بوده استاشتغال جامعه در امر برنامه

اند، از کیفیت باالئی برخوردار ه تازگی تاسیس و تدوین شدههایی که بشده و هم برنامه
از . توان در آنها تمایز آشکاري با رویکردهاي قبلی تشخیص داد-اي که میبه گونه. باشند

هاي کمیته و ابتناء آنها بر اصول و مبانی فلسفی یک طرف با در نظر گرفتن هدفمندي فعالیت
ی علوم جغرافیا در مقاطع مختلف بازنگري و به روز هاي آموزشی قدیمعلمی، تمامی برنامه

هاي جدید ها و گرایشهاي جدید در زمینۀ تخصصاز طرفی دیگر، تعدادي از برنامه. شدند
بینی را در میان این تحوالت موجی از امید و خوش. جغرافیایی طراحی و تدوین شدند

ها و دانش آموختگان رشته. استدانشجویان و اساتید جغرافیا در سراسر کشور بوجود آورده 
هاي مختلف علوم جغرافیایی از این به بعد احتماال شانس بیشتري براي استخدام در گرایش

همچنین سطوح مدیریتی و . هاي دولتی و بخش خصوصی خواهند داشتدستگاهها و نهاد
بود وضعیت توانند در بهگیري کشور به تدریج به نقشی که جغرافیا و جغرافیدانان میتصمیم

وري و مدیریت فضاها و سازي بهرهکشور و توسعۀ پایدار فضاهاي زیست و زندگی و بهینه
  .  شوندمکانها داشته باشند، آشنا می

تحقیقات و فناوري به  ،وزارت علوم ییایعلوم جغراف يزیربرنامه ۀکمیتبه این ترتیب 
و افزایش دقت در  يریگمیتصمریزي و عنوان رکنی مهم در فراهم آوردن نیازهاي برنامه
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 یرا مبتن داریمستمر و پا ۀتا تحول و توسعتالش نموده  ییایهاي بلندمدت علوم جغرافبرنامه
. دیعلوم را فراهم نما شیدر بعد آما ژهیبه و ،نیسرزم ةدر گستر یو علم یبوم يهاارزش بر 

امري ضروري  یشیآما افتیریزي راهبردي با ره گیري از برنامه سان است که بهره نیو بد
بر این بوده است که با مشارکت کلیه اعضا از  ،ریزان در این کمیته است و تالش برنامه

 ،یها و مراکز علمدانشگاه ییایجغراف ةگستردر  يفکر يهاهیسرما ختنیو بر انگ کسو،ی
ریزي، روش برنامه ۀدر آموزش عالی را با مطالع ییایعلوم جغراف داریپا ۀاي براي توسع زمینه

 ۀو نیز مالحظ ایجغراف يزیربرنامه ۀاتخاذ تصمیم براي روش تدوین برنامه راهبردي کمیت
  .کندهاي انجام شده و تعیین اقدامات آتی، فراهم فعالیت
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