
21
دورة بيسـت و ششم/ شمـارة1/پائيــــز1390

21
ةرة1/پائيــــز1390 ااششم/ شمـا ةرة بيسـتو دو

پرسش هاى ميزگرد
1. بزرگ ترين مشكل در كار حرفه اى شما چيست؟

2. بدترين و بهترين كتاب كه در دورة متوسطه تدريس كرده ايد، 
كدام است؟ چرا؟

3. براى رفع مشكل چه پيشنهاداتى ارائه مى دهيد؟
4. نظرتان در مورد مجلة رشد جغرافيا چيست؟

5. چرا دبيران جغرافيا مقاله ارائه نمى دهند؟
6. بيشـترين انتظار شـما از مجله چيسـت و چه نـوع مقاالتى 

مى بايد در مجله چاپ شود؟
7. آيـا اين ميزگردهـا را مناسـب مى دانيد يا خيـر؟ توضيحى 

بفرماييد.

 عليرضا گرامى مطلق، 17 سال سابقه كار، داراى مدرك كارشناسى 
ارشد اقليم شناسى، از بوشهر

ــمند، اينترنت و  ــه كالس هوش ــى اكثر مدارس ب ــدم دست رس ج 1. ع
اينترانت، و نرم افزارهاى آموزشى. متأسفانه جامعه، دبير جغرافيا را كسى 
ــه در عصر كنونى  ــات عمومى دارد، درحالى ك ــد كه صرفاً معلوم مى دان

جغرافيا علمى تخصصى است.
ــن كتاب، «جغرافياى عمومى 1» چون مطالب علمى و مؤثر  ج 2. بهتري
در زندگى و آينده را به دانش آموزان تعليم مى دهد و «ضعيف ترين كتاب 

جغرافياى استان» چون مطالب آن رضايت بخش نيست.
ــت و با دخالت همة  ــرايط و وضعي ــتان با بهترين ش ج3. جغرافياى اس

همكاران، به رشتة تحرير درآيد.
ــميت  ــر مى كند و اكثر دبيران آن را به رس ــاالت علمى منتش ج 4. مق
مى شناسند. مجله اى شناخته شده است و همه سعى دارند كه مقاالتى با 
ارزش براى چاپ در آن، ارسال دارند كه خود دال بر عالى بودن آن است.

ــريع تر چاپ مى شوند؛ خصوصاً  ــرياتى دارند كه س 5. آنها مجالت و نش
ــجويان كارشناسى ارشد و دكترا. شايد بتوان گفت در مرحلة بعد،  دانش

بى انگيزگى بعضى همكاران براى پژوهش و تحقيق علت اين امر باشد.
6. مطالب آن به روز باشد، نرم افزارهاى مرتبط با جغرافيا را آموزش دهد، 
ــردازد و به جاى مقاالت توصيفى،  ــى كتابهاى جغرافيا بپ به نقد و بررس

بيشتر مقاالت تحليلى منتشر كند.
ــت، چون زمينة تبادل نظر بين همكاران و رفع  ــيار مناسب اس ج 7. بس
ــتادان دانشگاهى نيز  ــكاالت را فراهم مى كند. چنان چه مؤلفان و اس اش
ــدن اطالعات همكاران  ــبب به روز ش ــن ميزگردها حضور يابند، س در اي

مى شوند.

 سيده راضيه ساجدى، 16 سال سابقة كار، داراى مدرك ليسانس، 
بوشهر

ــتة جغرافيا، نداشتن فضا يا آزمايشگاه است.  ج 1. يكى از مشكالت رش
معموالً وسايل جغرافيايى، اعم از نقشه ها، كره و... در قسمتهاى مختلف 
ــكل ديگر، فقدان  ــتهلك شده اند. مش ــت و همگى پاره و مس پخش اس
ــت؛ چه  ــراى برگزارى اردوهاى علمى اس ــاص هزينه اى خاص ب اختص
ــراى همكاران محترم. چون جغرافيا علم  در زمينة دانش آموزى و چه ب
ــا در فهم آنها به  ــن ديدن پديده ه ــت و به نظر م ــت و محيط اس طبيع

دانش آموزان مؤثرتر است.
ج 2. ضعيف ترين كتاب، كتاب «مبانى جغرافيا» است، چون مطالب آن 
ــت. بهترين كتاب هم، كتاب  ــراى دانش آموزان چندان قابل فهم نيس ب

 متأسفانه جامعه، دبير جغرافيا را كسى 
مى داند كه صرفاً معلومات عمومى دارد، 
درحالى كه در عصر كنونى جغرافيا 
علمى تخصصى است
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ــيرين است  ــت، چون اكثر مطالب آن قابل فهم و ش «جغرافياى 2» اس
ــوند و اين موضوع باعث رضايت خاطر  و دانش آموزان بهتر متوجه مى ش
ــكالت زيادى دارد و دانش آموزان  دبير خواهد بود. كتاب ديگرى كه مش
ــت. اين  ــتان» اس ــكل دارند، كتاب «جغرافياى اس نيز با آن خيلى مش

مشكل دانش آموزان در روحيه و نحوة عملكرد دبير نيز تأثير مى گذارد.
ج 4. مجلة خوبى است.

ج 7. صد در صد خوب هستند، زيرا با توجه به رد و بدل كردن اطالعات، 
مشكالت رفع خواهد شد.

ــابقة كار، داراى مدرك فوق ليسانس  ــال س  راضيه اشـعثى، 24 س
جغرافيا و برنامه ريزى روستايى، بوشهر (دبيرستان حجاب)

ج 1. متأسفانه در سال جارى فقط پاية دوم را تدريس مى كنم، درحالى كه 
ــازمان دهى  ــفانه، به دليل س ــگاهى را گذرانده ام. متأس دورة پيش دانش
ــة دوم تدريس مى كنم، با وجود  ــب و اهميت ندادن، فقط در پاي نامناس

اين كه سابقة تدريس دانشگاهى نيز دارم.
ــت كه  ــلمان» اس ــورهاى مس ج 2. ضعيف ترين كتاب «جغرافياى كش
ــن كتابها «جغرافياى  ــبيه به هم و حفظ كردنى دارد و بهتري مطالب ش
عمومى» و «جغرافياى 2» هستند كه مطالب جامع، به روز و قابل كاربرد 

در زندگى روزمره دارد.
ج 3. در جغرافياى عمومى مباحثى از جغرافياى سياسى مطرح شود.

ــاس نيازها و مباحث دنياى امروز و  ــت مقاالت آن براس ج 4. خوب اس
مشكالت جغرافياى عصر انتخاب شوند.

ــاس نكردن  ــزه، كمى مطالعه و احس ــتن انگي ــود وقت، نداش ج 5. كمب
مشكالت.

ج 6. مقاالت علمى و به روز چاپ شوند. مقاالت مبتنى بر مطالعة موردى 
و دقيق باشند.

ــت. اين ميزگردها مى توانند زمينة حل مشكالت  ــيار عالى اس ج 7. بس
ــا با حضور افراد  ــازند. اگر اين ميزگرده ــاى عمومى را فراهم س جغرافي

متخصص يا مرتبط با جغرافيا برگزار شوند، بهتر است.

ــال سابقة كار، داراى مدرك فوق ليسانس،   حسين باغبانى، 23 س
خورموج

ــكل معلمى عدم ارتباط  ــاس مى كنم امروزه بزرگ ترين مش ج 1. احس
محتواى آموزشى با زندگى و نياز شاگردان و از سوى ديگر، نبود انگيزه 
ــاگردان است؛ هنگامى كه در كالس نگاه يأس آلود دانش آموز شما  در ش

را مخاطب قرار مى دهد: براى كه بياموزم، تا به چه نتيجه اى برسم؟
ــطه، كتاب «جغرافياى 2»  ــان كتابهاى امروزى دورة متوس ج 2. در مي
نزديك ترين كتاب به زندگى دانش آموزان است. اين كتاب تالش فراوانى 
در پرداختن به زمينه هاى توسعة پايدار دارد. حفظ منابع زيست محيطى 
به همراه استفادة عاقالنه از آنها، از جنبه هاى ارزشمند اين كتاب است. 
ــى جغرافيا  ــاب را بهترين كتاب آموزش ــهايى، اين كت ــل در بخش حداق
مى دانم. اما ضعيف ترين كتاب متأسفانه كتاب «جغرافياى استان بوشهر» 
ــاگردان از  ــت. دليل آن پراكندگى در مفهوم و محتوا، و نارضايتى ش اس
ــوق به  ــت. در ابتداى كالس دانش آموزان با عالقه و ش مطالب كتاب اس
ــوى اين كتاب مى شتابند؛ چون فكر مى كنند تصويرى آشنا از محيط  س
ــوند و حتى از نمرة اين  ــان است. اما به زودى سرخورده مى ش زندگى ش

كتاب هم مى گذرند.
ــت. اما  ــطوح و كتابهاس ــى عام و در همة س ــكل آموزش ج 3. البته مش
ــوع نگاه به اين درس بين مديران  ــوان معلم جغرافيا فكر مى كنم ن به عن
ــن دانش و محيط  ــه اى كه رابطة بين اي ــت به گون مدارس متفاوت اس
ــبة  ــد. مثًال در برگزارى يك بازديد علمى، هنوز محاس را درك نمى كنن
هزينه ها و فايده، به نفع نرفتن و عدم انجام بازديد ميل مى كند. از سوى 
ــهاى پويا و فنون كار  ــود ارزش يابى متمركز، معلم را از روش ــر، وج ديگ
ــاگردان متفاوت  ــه مى دارد. ما مجبوريم از يك روش هم براى ش دور نگ
ــود ببريم و اين يعنى هدر رفتن هزينه هاى  و هم محيطهاى مختلف س

انجام شده براى تعليم روشهاى فعال تدريس.
ج 4. مجلة «رشد آموزش جغرافيا» بخش عمده اى از نيازهاى اطالعاتى 
همكاران فرهنگى را تأمين مى كند. همة علوم و به ويژه جغرافيا روز به روز 
ــدن همكاران نقش مهمى در بهبود  ــتند و به روز ش در حال تكامل هس
ــت كه بايد رابطة مجله با كتب  ــت. نكتة ديگر اين اس كارها خواهد داش
ــود و همكاران فرهنگى در تأمين مطالب مجله نقش  ــى بيشتر ش درس

مهم ترى داشته باشند.
ج 5. شايد ترديد در اين كه مطلب تهيه شده چاپ مى شود يا نه، و يا عدم 

ما مجبوريم از يك روش هم براى شاگردان 
متفاوت و هم محيطهاى مختلف سود ببريم و 

اين يعنى هدر رفتن هزينه هاى انجام شده براى 
تعليم روشهاى فعال تدريس
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دست رس به منابع اطالعاتى از مهم ترين اين عوامل باشد.
ج 6. به روز بودن مجله هم در ترجمة متون جديد علمى و هم در چاپ 
ــى. مقاالت بايد نيازهاى قشرهاى متفاوت درگير با  مقاالت علمى فارس

اين دانش را تأمين كنند.
ــو، همكاران تعامل  ــتند: از يك س ج 7. ميزگردها از چند نظر مفيد هس
ــترى خواهند داشت و ديدگاهها نزديك تر و ابهامات حل مى شوند.  بيش
ــكاران فرهنگى و دركى  ــطح علمى هم ــبب ارتقاى س از طرف ديگر، س

صحيح تر از كارى مى شود كه انجام مى دهيم.

ــابقة كار، داراى مدرك فوق ليسانس  ــال س  عباس جاودانى، 15 س
جغرافيا و برنامه ريزى شهرى

ج 1. علم جغرافيا برخالف علومى مانند روان شناسى، فلسفه و... بر اصول 
ــت كه در جامعه و محيط  ــت و با پديده هايى روبه روس عينى مبتنى اس
ــتند. اما متأسفانه، شرايط براى مواجه كردن دانش آموز  قابل ديدن هس

با محيطهاى جغرافيايى و ديدن پديده هاى جغرافيايى مناسب نيست.
ــرده ام، همه خوب  ــى كه تا به حال تدريس ك ــاى جغرافياي ج 2. كتابه
ــائل زندگى  ــا 1» كه دانش آموز را با مس ــى كتاب «جغرافي ــد، ول بوده ان

امروزى آشنا مى كند، به نظرم مطلوب تر است.
ــاندن  ــتر در جهت شناس ــاى جغرافيايى آينده، هرچه بيش ج 3. كتابه
ــكالت محيطى و پيام براى استفادة درست از محيط نگارش يابند،  مش
ــكالت محيطى موجود را  ــيارى از مش ــر خواهد بود و مى توانند بس بهت

برطرف سازند.
ــگاه معلمان است و پاسخ گوى  ــد آموزش جغرافيا، دانش ج 4. مجلة رش
نيازهاى اساسى آنها. دانش جغرافيا به طور دائم در تحول است و آگاهى 
از تحوالت دانش جغرافيا نياز معلم جغرافياست. با مجلة جغرافيا معلمان 

در كالس درس آسايش بيشترى خواهند داشت.
ج 5. متأسفانه بيشتر معلمان دچار روزمرگى شده اند و كمتر به مطالعه 
ــهاى  ــى معلمان كالس ــد. يكى از نيازهاى اساس ــش مى پردازن و پژوه
ضمن خدمت است كه در سالهاى اخير كمتر شده است و معلمان كمتر 

به دنبال مسائل جغرافيايى هستند.
ج 6. به شخصه با اشتياق منتظر رسيدن شمارة جديد مجلة رشد آموزش 
جغرافيا هستم و تمام مطالب آن برايم آموختنى است. ولى مطالبى كه 

بيشتر دربارة درسهاى نوين تدريس جغرافيا باشد، برايم جالب ترند. 
ج 7. قطعاً ميزگردها مفيدند و ما را با تحوالت آموزشى و پژوهشى علم 
ــيدن به كارايى  ــنا مى كنند. معلم به اين ميزگردها براى رس جغرافيا آش

بيشتر نياز دارد.

 سكينه جوهرى، 15 سال سابقة كار، داراى مدرك ليسانس، گناوه
ج 1. نداشتن امكانات الزم براى بازديد و نبود رايانه و پروژكتور.

ــتان» چون مطالب آن  ــن كتاب، كتاب «جغرافياى اس ج 2. ضعيف تري
ناقص و نقشه هاى آن از كيفيت مطلوب برخوردار نيستند. بهترين كتاب 
ــنا  نيز، كتاب «جغرافياى 2»، چون دانش آموزان را با نواحى متفاوت آش

مى سازد.
ــتان را به روز كنيم و كيفيت عكسها و  ج 3. مطالب كتاب جغرافياى اس

نقشه ها را باال ببريم.
ج 5. بنده به شخصه، به خاطر كمبود زمان فراغت و گذراندن بيشتر وقتم 

با فرزندانم، چندان به كار تحقيقاتى نمى پردازم.

ــابقة كار، داراى مدرك ليسانس  ــال س  عاطفه حبيب زاده، 13 س
جغرافياى انسانى، بندر گناوه

ج 1.كنترل تعداد زياد دانش آموزان كالس.
ــگاهى» است، زيرا بحث  ج 2. ضعيف ترين كتاب، «جغرافياى پيش دانش
ــال سوم و بعد سال دوم  ــت. بهترين كتاب نيز كتاب س آن ملموس نيس
ــت، زيرا بحث آنها براى دانش آموزان قابل درك است و دانش آموزان  اس

در زمان تدريس فعال هستند.
ــود. هم چنين، در كتاب  ــها كمتر ش ــداد دانش آموزان در كالس ج 3. تع

جغرافياى پيش دانشگاهى تجديدنظر شود.
ــوند، به طور تخصصى در مورد يك  ــى كه در آن چاپ مى ش ج 4. مطالب
ــى آگاهى  ــالوه، در مورد كتاب درس ــتند. به ع ــش از جغرافيا هس گراي

نمى دهد.
ــوارد اهميت  ــد و يا به بعضى م ــة كافى ندارن ــزه و عالق ــرا انگي ج 5. زي

نمى دهند.
ج 6. كسب آگاهى بيشتر در مورد مطالب كتاب درسى.

ج 7. بله، بسيار مناسب هستند؛ البته در صورتى كه بحثهاى حاشيه اى 
زياد مطرح نشوند.



ــابقة كار، داراى مدرك ليسانس  ــال س  طاهره خسـروانى، 10 س
جغرافياى انسانى، بندر ريگ

ج 1. پايين بودن درك و فهم دانش آموزان كار و دانش.
ج 2. بهترين كتاب «جغرافياى 2» است، زيرا در سال سوم، جغرافيا كمى 
تخصصى تر مى شود و دانش آموزان با عالقة بيشتر در مورد مباحث كتاب 
ــؤال مطرح مى كنند. ضعيف ترين كتاب «جغرافياى  حرف مى زنند و س
ــگاهى» است، زيرا بيشتر مطالب آن تكرارى است و آنها را در  پيش دانش

سالهاى قبل آموخته اند.
ج 3. بازنويسى كتاب دورة  پيش دانشگاهى.

ج 4. مقاله هايى كه در مجله به چاپ مى رسند، بسيار تخصصى اند. مثًال، 
ــانى است، از فرمول هاى بسيار پيچيدة  ما كه گرايشمان جغرافياى انس

دبى آب فالن منطقه سر درنمى آوريم.
ج 5. نداشتن انگيزه و عالقه و زياد بودن مشكالت زندگى.

ج 6. ارائة بهترين روشهاى تدريس با توجه به هر بحث در كتاب.
ج 7. بله، بسيار خوب هستند. به كمك آنها با بزرگان و استادان جغرافيا 
ــتان، آشنا مى شويم و به بررسى  و گروههاى جغرافيايى ديگر مناطق اس

مسائل و مشكالت آموزشى مى نشينيم.

 هاجر خواجه، 10 سال سابقة كار، داراى مدرك ليسانس، كاكى
ج 1. نبود وسايل كمك آموزشى و كمك درسى و بازديد علمى.

ــه علت ديرفهمى  ــتان»، ب ــن كتاب «كتاب جغرافيا اس ج 2. ضعيف تري
ــال دوم»، به علت  ــاب «جغرافياى س ــن كتاب، كت ــوز، و بهتري دانش آم

كاربردى بودن مطالب آن.
ج 3. تغيير كتاب و راحت تر كردن مطالب.
ج 4. در زمينة جغرافيا مجله كامل است.

ج 5. شايد به دليل نبود منابع علمى.
ــطح آگاهى معلمان را در زمينة  ــتر مقاالتى چاپ شوند كه س ج 6. بيش

مطالب كتاب باال ببرند و منابع با ارزشى به معلمان ارائه دهند.
ج 7. بله، مى توانند نواقص را برطرف كنند.

 عبدالرضا درويشـى، 14 سال سابقة كار، داراى مدرك ليسانس، 
بندر ديلم

ج 1.عدم پذيرش درس جغرافيا به عنوان يك درس كاربردى در زندگى 
روزمره توسط مسئولين آموزش (كمتر به اين درس بها مى دهند).

ــتان  ــال دوم دبيرس ج 2. بهترين كتاب «جغرافياى 1» يا عمومى در س
ــاس نيازهاى امروزى جامعه بيان  ــت كه تا حد زيادى جامع و براس اس

شده است.
ج 3. بها دادن بيشتر از باال به پايين به درس جغرافيا.

ج 4. بسيار خوب است و البته جاى پيشرفت بيشترى دارد.
ج 5. چون به كار برده نمى شود و به شكلى نمى صرفد.

ج 6. ارائة مقاله هاى كاربردى تر.
ج 7. بله، بيشتر بايد تكرار شوند.

مقاله هايى كه در مجله به چاپ مى رسند، بسيار 
تخصصى اند. مثالً، ما كه گرايشمان جغرافياى 

انسانى است، از فرمول هاى بسيار پيچيدة 
دبى آب فالن منطقه سر درنمى آوريم
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25
ةرة1/پائيــــز1390 ااششم/ شمـا ةرة بيسـتو دو

 مرضيه درزه گر، 6 سال سابقة كار، داراى مدرك ليسانس جغرافيا، 
دلوار

ــته هاى متفاوت آن،  ــم جغرافيا به صورت رش ــى نبودن عل ج 1. تخصص
ــودن نحوة تدريس آن،  ــت جلوه دادن آن در آموزش، تئورى ب كم اهمي
ــگاه  ــارى نبودن گردش علمى در درس جغرافيا، با اين كه آزمايش و اجب

آن محيط است.
ــل اين كه هم بيان  ــاب «جغرافياى عمومى 1»، به دلي ــن كت ج 2. بهتري
ــراى دانش آموز  ــم يادگيرى آن ب ــت ه ــب براى معلم راحت تر اس مطال
ــت. ضعيف ترين كتاب وجود ندارد؛ ولى بعضى دروس مانند  آسان تر اس
ــتند  «بيابان و جنگل» در كتاب «جغرافياى 2» چندان قابل هضم نيس
ــب و تكرار آن به صورتهاى  ــرى آنها به دليل توضيح زياد مطال و يادگي

متفاوت، مشكل است.
ج 4. خوب است، ولى مطالب طبيعى آن كم است و عكسهاى آن رنگى 

نيستند.
ــكل مالى براى انجام تحقيقهاى جغرافيايى و  ج 5. بى انگيزه بودن، مش

كمبود فرصت.
ــتند، چرا كه ايده، نظرات و علم افراد متفاوت در اين  ــب هس ج 7. مناس
ــوند. به عالوه سبب ايجاد تنوع در تدريس، نمايان  ميزگردها ارائه مى ش
شدن اهميت درس جغرافيا، ايجاد انرژى مثبت در كار تدريس و نيز رفع 

بعضى از ابهامات مى شود.

ــابقة كار، داراى مدرك فوق ليسانس،  ــال س  امـراهللا دهقان، 26 س
بوشهر

ــى، متمركز  ــود منابع و امكانات آموزش ــن بودن درامد، كمب ج 1. پايي
ــوزى، و تعداد زياد  ــهاى بازآم ــى، كمبود كالس بودن تصميمات آموزش

دانش آموزان در كالس.

ــلمان»، به دليل  ــورهاى مس ــن كتاب «جغرافياى كش ج 2. ضعيف تري
ــاب تا حدودى كتاب  ــاد مطالب و پراكنده گويى، و بهترين كت حجم زي
ــتر با  ــتان، به دليل ارتباط بيش ــال دوم دبيرس «جغرافياى عمومى» س

زندگى دانش آموزان و كاربردى بودن.
ــعى شود تا معلمين نيز در فرايند محتوى آموزشى و ارزش يابى  ج 3. س
ــى را بدون  ــند يا حداقل بتوانند، فصلهاى كتاب درس ــته باش نقش داش
ــد. مثًال اگر در محل  ــاس نياز تدريس كنن ــت ترتيب كتاب و براس رعاي
آموزش حادثة طبيعى رخ داد، بتوانند فصل مخاطرات طبيعى را تدريس 

كنند.
ج 4. رشد جغرافيا مجلة خوبى بود كه شروع مثبتى داشت، ولى به نظر 
ــته است پيشرفت قابل مالحظه اى داشته باشد و دچار نوعى  من نتوانس

سكون شده است.
ج 5. دبيران جغرافيا نيز هم چون ديگر دبيران انگيزه اى براى دانش افزايى 
ــتن انگيزه، اشتغال زياد و كمبود مطالعه، از عوامل  ندارند. عالوه بر نداش

ديگر ارائه ندادن مقاله توسط دبيران است.
ــان به خصوص  ــور دانش افزايى معلم ــاالت علمى به منظ ــة مق ج 6. ارائ
مقاالتى كه با محتواى كتابهاى درسى رابطه داشته باشند و كامل كنندة 
آن باشند. هم چنين، مقاالتى دربارة روشهاى تدريس و شيوه هاى علمى 
ــد روى پيشخوان روزنامه فروشيها هم  ارزش يابى. ضمناً اگر مجالت رش

ديده بشود، مثبت است.
ــب هستند، زيرا نظرخواهى از كسانى كه مستقيماً با آموزش  ج 7. مناس

در ارتباط هستند، به پيشبرد اهداف آموزشى كمك خواهد كرد.

 عالوه بر نداشتن انگيزه، اشتغال زياد 
و كمبـود مطالعه، از عوامل ديگر ارائه 
ندادن مقاله توسط دبيران است
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 زهرا ظفرمند، 21 سال سابقة كار، داراى مدرك ليسانس، بوشهر
ج 1. نگاه و ديد مسئولين به شغل معلمى (البته نگاه عملى نه لفظى) و 

به تبع آن ديد جامعه خصوصاً به معلم جغرافيا.
ــورها» كه در سال اول  ــته كتاب «جغرافياى قاره ها و كش ج 2. در گذش
انسانى تدريس مى شد، و در حال حاضر جغرافياى استان خودمان، براى 
دانش آموزان و معلمشان جاذبة چندانى ندارد. بهترين كتاب به نظر من، 
كتاب «جغرافياى 2» است؛ البته بخشهاى طبيعى آن، يعنى پنج فصل 
ــيار جالب و شيوا نوشته شده اند و دانش آموزان نيز به  اول كتاب كه بس

يادگيرى آن عالقه نشان مى دهند.
ــت  ــكر سالهاس ــورها كه خدا را ش ــاب جغرافياى قاره ها و كش ج 3. كت
ــود و كتاب جغرافياى استان نيز كه در سال آينده  ديگر تدريس نمى ش
تجديد تأليف خواهد شد. اميدوارم گروه جديد تأليف بتواند رضايت اكثر 
ــان فراهم  ــتان محل زندگى ش همكاران و دانش آموزان را در معرفى اس
ــهاى آخر كتاب، يعنى از درس  كند. كتاب جغرافياى 2 هم به ويژه درس

14 به بعد، به بازنگرى نياز دارد. از پراكندگويى نيز خوددارى شود.
ج 4. به نظرم مجله اى نيست كه زياد به درد ما معلمان بخورد و ارتباط 
ــطح آن باالتر و در حيطة دانشگاه و  زيادى با آموزش و پرورش ندارد. س
دانشجوست و معلمانى كه به آن مقاله مى دهند، يا دانشجوى دوره هاى 
كارشناسى ارشد يا دكترا هستند، و يا عالوه بر مدارس، در دانشگاه هم 

تدريس مى كنند.
ج 5. چون اين مجله را از خودشان نمى دانند. متأسفانه خوب هم توزيع 
ــد و ايجاد شوق و انگيزه كند.  ــود كه همواره جلوى چشم ما باش نمى ش
وقتى ديد ما معلمها به شغلمان خوب نباشد، نتيجه همين خواهد شد.

ــود بحث «نحوة آموزش و تدريس درس جغرافيا» در  ج 6. اگر سعى ش

كشورهاى گوناگون جهان، به خصوص كشورهاى موفق در ارائه اين علم، 
ــكافانه در هر شمارة مجله به صورت پيوسته ارائه شود،  خيلى ريز و موش
ــود. به اين ترتيب، ضمن الگوبردارى از كشورهاى  به نظرم مفيد واقع ش
موفق و پيشرفت آموزش جغرافيا در ايران، تعداد مخاطبان و عالقه مندان 

به مجلة رشد نيز افزايش مى يابد و در واقع آن مى شود كه بايد.
ــنهاد ديگرم، معرفى جغرافى دانان بزرگ ايران در حال حاضر است.  پيش
ــته در هر شمارة مجله به سراغ يك جغرافى دان  مى توان به صورت پيوس
ــكالت را از زبان  ــان، راهكارهاى حل مش ــت و ضمن مصاحبه با ايش رف

ايشان شنيد.
ج 7. البته، مطمئن باشيد كه اين نشستها و شنيدن درد دلهاى معلمان 
جغرافيا مفيد خواهد بود. الاقل درمى يابيم كجاى دنيا هستيم و چه قدر 
ــرد تا راه را  ــاى خودمانيم. به عالوه كمك خواهد ك ــر از جلوتريه عقب ت
ــى كنيم. مجدداً از استجابت دعوت گروه جغرافياى  بيابيم و چاره انديش

استان بوشهر و تشريف فرمايى شما، كمال تشكر و قدردانى را دارم.

 سيد محمد عسكرى، 22 سال سابقة كار، داراى مدرك ليسانس 
جغرافيا، دشتى

ــى در مدارس و فقدان اتاقى مخصوص  ــايل كمك آموزش ج 1. نبود وس
ــى  ــايل كمك آموزش ــس جغرافيا كه در صورت لزوم بتوانيم از وس تدري
استفاده كنيم، و هم چنين پراكندگى ساعات تدريس در مدارس متفاوت 
در سطح شهر، مشكل ديگر كه مربوط به كالس نيست بلكه مالى است 
و دامنگير همة اقشار فرهنگى است و جلوى پيشرفت در زمينة تدريس 

خوب هم مى گردد.
ــه دانش آموزان  ــه دليل آن ك ــاى 1» ب ــاب، «جغرافي ــن كت ج 2. بهتري
مى توانند از مطالب آن در زندگى خود بهره بگيرند، و ضعيف ترين كتاب، 
«جغرافياى پيش دانشگاهى»، به ليل اين كه تدريس مطالب آن به كارگاه 
آموزشى مناسب احتياج دارد؛ مانند بخش كاربردى و همة مدارس مجهز 

به چنين تجهيزاتى نيستند.
ج 3. مطالب كتاب را در راستاى امكانات آموزشى تدوين كنند.

ــهاى تدريس نوين  ــتر روش ــت، ولى ترجيح دارد كه بيش ج 4. خوب اس
جغرافيا، از معلمان با تجربه درج شود.
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ــاعات تدريس اين درس، و يا شايد كوتاهى در  ــايد كم بودن س ج 5. ش
چاپ مقاالت آنها سبب شده باشد كه رغبت چندانى به نوشتن مقاله و 

ارائه دادن آن نداشته باشند.
ج 6. از همه جاى كشور نقشه هاى استانى چاپ و در مورد آنها مقاله اى 

نوشته شود. مقاالت بيشتر در راستاى مطالب كتابهاى درسى باشند.
ــده و همكاران نيز سؤاالت خود  ــت مطالب قبًال تعيين ش ج 8. بهتر اس
ــند و هر سرگروه طى زمان مشخص شده، سؤاالت را  را تنظيم كرده باش

مطرح كند. در هرحال، حضور مؤلفين كتاب خوب است.

ــابقة كار، داراى مدرك فوق ليسانس،   قاسـم غريب زاده، 6 سال س
جم

ــتان جم، زيرا محل زندگى من  ج 1. رفت و آمد 600 كيلومتر تا شهرس
ــتان جم. به دليل خطرات ناشى از  ــهر است و محل خدمتم شهرس بوش
رفت و آمد در جاده ها، تقاضاى انتقالى داده ام، اما متأسفانه موافقت نشده 
ــت. اين موضوع بزرگ ترين مشكل است، وگرنه از نظر علمى مشكل  اس

خاصى وجود ندارد.
ج 2. بهترين كتاب، «جغرافياى پيش دانشگاهى» است، زيرا مطالب آن 
ــت و جذاب تدريس مى شود. كتاب ضعيفى در زمينة  جديد و به روز اس
ــود، نمى تواند  جغرافيا نديده ام، زيرا كتابى كه براى تدريس آماده مى ش
بد باشد. شايد در اين كتابها نقاط ضعفى وجود داشته باشند، اما مزاياى 

بسيارى هم دارند.
ــد، هم به  ــل زندگى ام نزديك باش ــل خدمت من به مح ــر مح ج 3. اگ
ــم و در لحظات بى كارى نيز  خانواده ام و هم به دانش آموزانم بهتر مى رس
ــان در  مى توانم به كارهاى تحقيقى بپردازم. زيرا وقتى كه محل كار انس
ــهر ديگرى باشد، بسيارى از تواناييها و وقت انسان درگير اين موضوع  ش

مى شود.
ج 4. مجلة رشد از نظر علمى بسيار مناسب، اما از نظر كاربردى ضعيف تر 

از جنبة نظرى آن است.
ــنايى ندارند و آنها هم كه  ــرا با روش تحقيق علمى، چندان آش ج 5. زي
ــنايى دارند، وقت انجام اين كار، يا برنامه ريزى مناسبى در اين مورد  آش

ندارند.

ــد جغرافيا مى بايد به جنبة عملى  ــگارش مقاله هاى مجلة رش ج 6. در ن
ــتر توجه شود تا مورد استفادة ساير معلمان نيز  و كاربردى مطالب بيش
ــود. جنبه هاى تئوريك مجلة رشد از ساير جنبه هاى آن قوى تر  واقع ش
ــت و چون همة مطالب و تحقيقات نظرى هستند، كمتر مورد توجه  اس

دانش آموزان و معلمان قرار مى گيرند.
ــلماً با  ــتند. مس ــب و ضرورى هس ــيار مناس ــا بس ــن ميزگرده ج 7. اي
ديدگاههاى گوناگون، اين جلسات تقويت مى شوند و نقاط ضعف و قوت 
ــكار مى شود. تا جلسه و ميزگردى برگزار نشود،  در اين گردهماييها آش

هيچ گونه نظرى هم به وجود نمى آيد.

 احمد قاسمى، 19 سال سابقة كار، داراى مدرك ليسانس، شبانكاره
ــه تاريخ و جغرافيا  ــه در دوران تحصيل ب ــا عالقة وافرى ك ــده ب ج 1. بن
ــگاه هم با تالش فراوان  ــته را انتخاب كردم و در دانش ــتم، اين رش داش
ــب علم پرداختم. ولى متأسفانه در مدارس با ديدگاه سطحى نگر  به كس
ــدم. خيلى تالش  ــبت به جغرافيا مواجه ش همكاران و دانش آموزان نس
ــود، ولى كمبود  ــر كند و تا حدودى هم مؤثر ب ــردم اين ديدگاه تغيي ك
ــاز شده و انگيزه ام را  ــخت افزارى برايم مشكل س امكانات نرم افزارى و س
ــدت كاهش داده است. رفع اين مشكل گره گشاى من در تدريس  به ش

پوياى مجدد در مدارس مى شود.
ج 2. ضعيف ترين كتاب، «جغرافياى كشورهاى مسلمان» است كه هنگام 
ــتم. اين كتاب فقط نقاط ضعف و  ــس آن حكم يك قصه گو را داش تدري
مشكالت كشورها را مى گفتم. لذا خيلى برايم آزاردهنده و خسته كننده 
بود. اما بهترين كتاب «جغرافياى 1» است كه مطالب متنوعى در مورد 
ــط طبيعى دارد. نقطة مثبت ديگر اين  ــور عزيزم ايران و حفظ محي كش

كتاب، نظم خوب و به روز بودن مطالب آن است.

متأسفانه در مدارس با ديدگاه 
سطحى نگر همكاران و دانش آموزان 
نسبت به جغرافيا مواجه شدم
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ــه هاى جديد و توزيع آن در مدارس، و استفاده از  ــتفاده از نقش ج 3. اس
ــنا  ــترده بودن اين علم، در آش بانك نرم افزارى جغرافيا كه به علت گس

كردن دانش آموزان با محيط اطراف خيلى مؤثر است.
ــيار علمى و وزين است، ولى فكر  ــد آموزش جغرافيا بس ج 4. مجلة رش
مى كنم اگر مقاالت آن به روزتر باشند مفيدتر خواهند بود. بهتر است هر 

قسمت آن به يك گروه انسانى اختصاص داده شود.
ــات علمى، كمبود منابع  ــى انگيزه براى انجام تحقيق ــه علت كم ج 5. ب
خوب، عدم حمايت وزارت آموزش و پرورش از تحقيقات تخصصى مثًال 
ــيوه هاى  ــنا نبودن برخى همكاران با ش ــا موضوعات جغرافيايى، و آش ب

مقاله نويسى به صورت كامًال عملى.
ــى نرم افزارهاى موجود  ــتند، و معرف ج 6. ارائة مطالب جديد علمى مس

جغرافيا به صورت ساده و روان.
ج 7. بسيار مناسب هستند، اما متأسفانه در حال حاضر برگزارى چنين 
ــيار دشوار است و هفت خوان رستم را بايد طى كرد تا  ميزگردهايى بس
بتوان چنين ميزگردهايى را برگزار كرد. به اميد استمرار چنين كارهايى.

 مسعود كريمى، 23 سال سابقة كار، داراى مدرك ليسانس، برازجان
ج 1. نگرش تا حدى تحقيرآميز به علوم انسانى و جغرافيا كه زيرمجموعة 
ــانى است. اين نگرش در مسئولين اداره، مدرسه و حتى برخى  علوم انس

دانش آموزان نيز مشاهده مى شود وبه جامعه نيز سرايت كرده است.
ــاى 1» و ضعيف ترين كتاب، «جغرافياى  ــن كتاب، «جغرافي ج 2. بهتري

پيش دانشگاهى»، مخصوصاً چاپ قبلى آن.
ــرى بيشتر استفاده شود. يعنى اين طور  ج 3. از جغرافيا در كنكور سراس
ــته ها تدريس شود، ولى در  ــد كه جغرافياى عمومى براى همة رش نباش
كنكور سراسرى، حتى مسابقات علمى، از ساير كتابهاى درسى عمومى، 
نظير ادبيات فارسى، ادبيات عرب و زبان انگليسى سؤاالتى مطرح شود و 

جغرافيا سهمى نداشته باشد.
ج 4. مجلة خوبى است، ولى در سطح دانشگاهيان است و مطلب مناسبى 

در حد مطالب كتاب درسى در آن به ندرت ديده مى شود.
ــه علت اين كه مثل  ــت، ب ــده اس ج 5. عالقه به رقابت بين آنها كمتر ش

سالهاى قبل نوشتن مقالة علمى امتياز مادى و معنوى ندارد.
ج 6. چاپ مقاالت جديد، علمى، مستند و صرفاً جغرافيايى.

ــزارى ميزگرد  ــتند. در جريان برگ ــب و آموزنده هس ــيار مناس ج 7. بس
ــاير همكاران و مخصوصاً استاد  مى توان از تجربيات و معلومات علمى س

دعوت شده به جلسه بهره گرفت.

ــابقة كار، داراى مدرك ليسانس،   ابراهيم مسـعودى، 12 سال س
عسلويه

ج 1. نبود امكانات آموزشى و ميدانى.
ــگاهى» و بهترين كتاب  ج 2. ضعيف ترين كتاب، «جغرافياى پيش دانش

«جغرافياى سوم».
ــنهاد مى كنم كتاب جغرافياى پيش دانشگاهى و نحوة تدوين  ج 3. پيش

مطالب آن مجدداً بررسى شود و ترتيبى دهند كه آموزنده باشد.
ــيده و اگر رسيده، وقت  ــدى به منطقة ما نرس ج 4. تا به حال مجلة رش
ــته و كهنه شده است. براى رفع اين مشكل الزم است تدابيرى  آن گذش

اتخاذ شود.
ج 5. چون اكثر دبيران جغرافيا، دبير تخصصى جغرافيا نيستند و اگر هم 

متخصص باشند، منابع الزم را در اختيار ندارند.
ــه نيازهاى تدريس  ــيع ب ــار مى رود كه مطالب آن به طور وس ج 6. انتظ

موضوعات تخصصى مربوط باشد.
ــد، ربطى به تصوير  ــه در اين ميزگرد ارائه ش ــه، ولى مطالبى ك ج 7. بل

كتابهاى درسى نداشت.

تـا به حـال مجلة رشـدى بـه منطقة ما 
نرسـيده و اگر رسيده، وقت آن گذشته و 

كهنه شده است
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 فرشـاد مهرآوران، 15 سال سابقة كار، داراى مدرك فوق ليسانس 
جغرافياى طبيعى، بردخون

ــيوه هاى نوين  ــهاى الزم براى اجراى ش ــات و آموزش ــود امكان ج 1. نب
تدريس، با توجه به اين كه كيفيت و كميت يادگيرى به صورت شنيدارى 

و ديدارى بسيار مناسب تر خواهد بود.
ج 2. ضعيف ترين كتاب، «جغرافياى كشورهاى مسلمان» بود كه اكنون 
ــب. بهترين كتاب  ــرار و حجم زياد مطال ــود؛ به دليل تك تدريس نمى ش
ــت باال و تنوع مطالب، و  ــت؛ به دليل كيفي هم كتاب «جغرافياى 2» اس

متناسب بودن حجم مطالب با زمان تدريس.
ــى به منظور مجهز  ــهاى آموزش ــالش جدى براى برگزارى كالس ج 3. ت
كردن دبيران و مربيان به علوم و فنون جديد و شيوه هاى جديد تدريس؛ 
ــوم، به ويژه  ــراى هريك از عل ــى دى ها و نرم افزارهاى جديد ب ــة س تهي
جغرافيا، به تفكيك دروس و توزيع آنها در مدارس كشور؛ ايجاد امكانات 
ــور براى  ــاى اختيارات به مناطق ومدارس كش ــاى الزم و اعط و زمينه ه

برگزارى گردشهاى علمى.
ــده اند و مقاالتى كه ارائه  ــويق نش ج 5. زيرا به ميزان الزم توجيه و تش

مى دهند، چاپ نمى شوند.
ــويق معلمان براى گرايش پيدا كردن به مقاله نويسى  ج 6. توجيه و تش
ــكاش علمى و نيز چاپ مقاالتى كه جديدترين موضوعات علمى را  و كن
آموزش مى دهند. هم چنين، انتشار مقاالتى كه با استفاده از روش علمى، 

موضوعى را به اثبات رسانده و يا نكتة مبهمى را روشن ساخته اند.
ج 7. بله، زيرا امكان تبادل نظر فراهم مى آورد. حضور يك استاد دانشگاه 
ــگاه دور  در جمع همكاران و دبيران كه چند زمانى از محيط زندة دانش
بوده اند، ارائة مطالب جديد توسط اسناد و نقد و بررسى كتابهاى درسى 
براساس يافته هاى علمى جديد، در پيشبرد اهداف آموزشى بسيار مفيد 

و مؤثر است.

 ابراهيم يزدان شناس، 23 سال سابقة كار، داراى مدرك فوق ليسانس 
جغرافيا، بوشهر

ج 1.
 دبيران آموزش و پرورش نمى توانند مانند اعضاى هيئت علمى دانشگاهها، 
ــى انجام مى دهند،  ــتگاههاى دولتى كه كارهاى تحقيقاتى و پژوهش با دس
ــگاهها از حق داشتن  قرارداد ببندند. براى مثال، اعضاى هيئت علمى دانش
شركت مشاوره اى براى مطالعات طرحهاى جامع شهرى و طرحهاى هادى 
روستايى برخوردارند. ولى دبيران آموزش و پرورش كارمند دولت محسوب 

مى شوند و حق بستن قرارداد با دولت را ندارند.
 تفاوت حقوق و مزايا دارندة فوق ليسانس در دانشگاه با آموزش و پرورش 

زياد است.
 در سالهاى اخير، در آموزش و پرورش به كسانى كه مطالعات پژوهشى 

انجام مى دهند، امتيازى داده نمى شود.
 بين دارندگان مدرك تحصيلى فوق ليسانس با دارندگان مدرك ليسانس 
تفاوتى وجود ندارد. يعنى حق هم ترازى از فوق ليسانسها متأسفانه گرفته شد.

ج 2. ضعيف ترين كتاب، «مبانى علوم زمين»، زيرا دورة آموزش ضمن خدمت 
براى دبيران آن برگزار نمى شود. بهترين كتاب نيز «جغرافيا 2»، با توجه به 
ــتة تخصصى ام كه برنامه ريزى ناحيه اى است انطباق بيشترى  اين كه با رش

دارد.
ج 3. برگزارى دوره هاى آموزشى ضمن خدمت، و در نظر گرفتن بودجه براى 

بازديدهاى علمى و مطالعات پژوهشى.
ج 4. مجلة رشد آموزش جغرافيا به موضوعات علمى و پژوهشى در زمينة 

جغرافيا مى پردازد و به رشد دانش دبيران كمك مى كند.
ج 5. چون حق تأليف بسيار كم است و در نظام آموزشى نيز امتياز خاصى 
به تأليف نمى دهند. به عالوه، كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى به هزينه و صرف 
وقت زياد نياز دارد و براى پرداخت اين هزينه ها هم متولى خاصى وجود ندارد.

ج 6. انتظار مى رود كه موضوعات مقاالت رشد با موضوعات كتابهاى درسى 
انطباق داشته باشند، ولى بعضى وقتها چندين صفحه از مجله به گزارش و 
يا توصيف يك موضوع خاص و يا به يك بخش پايان نامه كه مربوط به يك 

حوضة آبريز يك رود كوچك است، اختصاص داده مى شود.
ج 7. ميزگردها مى توانند مفيد باشند، در صورتى كه وقت آنها كافى باشد 

و موضوعات براساس سرفصلهاى كتاب درسى باشند.

كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى به هزينه و 
صرف وقت زياد نياز دارد و براى پرداخت 
اين هزينه ها هم متولى خاصى وجود 
ندارد


