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ما در كشوري زندگي 

كنيم كه هم بهشت مي

شناسي جهان است، و زمين

هم به لحاظ دارا بودن 

العاده ظرفيت معدني فوق

باال، در جهان مطرح است. 

پاية لذا اقتصاد ما عمدتاً بر 

منابع معدني و زميني شكل 

گرفته است كه شامل نفت و 

گاز و ساير مواد معدني 

 شودمي

 ازدهمشناسی پایة یمیزگرد مجازي نقد و بررسی فصل دوم کتاب زمین

 استان خراسان جنوبی

 

 فائزه رهبردار

 شناسي شهرستان بيرجنددبير زمين، سرگروه استان خراسان

 

 اشاره 

توانند فرصت باشند. هايي وجود دارند كه ميها و بحرانهميشه پيش روي آموزش چالش

ها از جمله كارهايي است كه همكاران ما به خوبي از عهدة آن گيري و مديريت بحرانتصميم

ها را گير كرونا ايجاد كرد، نوع جديدي از آموزشالعاده دشواري كه ويروس همهاند. شرايط فوقبرآمده

 يد آورد. كه فرصت و تجربة جديدي را در مقابل ما  قرار داد. پد

عنوان منابع خصوص بهاهميت منابع معدني در كشور، به

كننده در غيرنفتي، ما را بر آن داشت كه به كمك همكاران شركت

بازديد علمي معدن سنگ آهن سنگان ميزگردي مجازي را براي 

اية يازدهم برگزار شناسي پنقد و بررسي فصل دوم كتاب زمين

 شود. كنيم كه حاصل آن تقديم مي

هاست كه ضمن تشكر هم يكي از اين فرصت« ميزگرد مجازي»

 شماريم. كنندگان اين ميزگرد، آن را مغتنم مياز برگزار

 سردبير
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 كنندگانهاي شركتشناسي و پاسخهاي فصل دوم كتاب زمينسؤال

  ها در كتاب درسي چه بوده است؟كانسنگ. ضرورت اطالعات كانسارها و 1سؤال

 

 علي اكبر احمدي

 شناسي شهرستان تربيت جام دبير زمين

 شناسي اقتصادي دكتراي زمين

 سال سابقة آموزشي  30

التأليف ها و كانسارها يکي از نقاط قوت كتاب جديددر حقيقت، بحث كانسنگ

هاي سوم و چهارم سابق را برطرف شناسي پايهتر، ضعف كتاب زميناست كه  با ارائة برخي از مباحث كاربردي

 كرده است. 

دن ظرفيت شناسي جهان است، و هم به لحاظ دارا بوكنيم كه هم بهشت زمينما در كشوري زندگي مي

العاده باال، در جهان مطرح است. لذا اقتصاد ما عمدتاً بر پاية منابع معدني و زميني شکل گرفته است معدني فوق

آموزان ما با اين منابع خدادادي و شود. پس ضرورت دارد كه دانشكه شامل نفت و گاز و ساير مواد معدني مي

كنند، از چه ن باب است كه بدانند، جايي كه زندگي ميثروت عظيم كشورشان آشنا شوند. ضرورتش هم از اي

 برخوردار است.  امکاناتي

شناسي وارد دانشگاه خواهد هاي مهندسي معدن و زمينآموزي كه براي تحصيل در رشتهاز طرف ديگر، دانش

كه در كشورش شناسي آشنا باشد و در اين زمينه آگاهي كلي داشته باشد شد، حداقل بايد با مفاهيم پاية زمين

 اش با چه مباحثي مرتبط خواهد بود. چه ذخايري وجود دارند و آيندة شغلي

آموز نکتة بعدي اين است كه دبيران رياضي هنگام تدريس انتگرال، مشتق و حد، همواره با اين سؤال دانش

بيران رياضي سعي ها در زندگي كجاست؟ داند كه چرا بايد اين مباحث سخت را ياد بگيرد؟ كاربرد اينمواجه

ها را به اثبات برسانند. اما آموز ملموس نيستند، كاربردي بودن آنهايي كه براي دانشكنند با يک سلسله مثالمي

هاي ها، كانسارها و منابع هيدروكربني، و بيان نحوة استفاده از دادهسنگنشناسي، با معرفي كاما دبيران زمين

دهيم شناسي را در زندگي شرح ميمنابع معدني، به راحتي كاربرد علم زمين شناسي براي اكتشاف فلزات وزمين

آموز انگيزة الزم را براي توجه بيشتر به درس و يادگيري چنين مباحثي بدهد. لذا ضرورت تواند به دانشو اين مي
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ي كشور ما كه يک توان از دو جنبه بررسي كرد: اول آشنايي با ثروت خدادادها و كانسارها را ميبحث كانسنگ

گذاري شده است و دوم اينکه انگيزة الزم را براي كشور معدني است و اقتصاد آن بر پايه معدن و مواد معدني پايه

 ها و كانسارها به وجود آورد. توجه به اين رشته و درس از طريق پرداختن به كانسنگ

 

 رضيه سميعي

 التحصيل دانشگاه تربيت معلم تهران فارغ

 شناسي شهرستان بيرجند يندبير زم

 سال سابقة آموزشي  23

هاي ديني در بهشت خلق شد و به علت نافرماني از بهشت به عنوان اشرف مخلوقات بر اساس آموزهانسان به

زمين هبوط كرد. در زمين حيات معنا پيدا كرد. يعني انسان چيزي با خودش به سطح زمين نياورد و هر چه كه 

اند. با نگاهي اجمالي به پيرامون، متوجه بينيد، همه و همه از زمين گرفته شدهميدر محيط زندگي خود 

شويم كه انسان موجودي است كه براي راحتي و رفاه خودش دست به ابتکارات و اختراعاتي زده است كه همة مي

 ها به مواد اوليه نياز دارند و جز زمين، منبعي براي تأمين مواد مزبور وجود ندارد. آن

شناسي، خودنمايي عنوان پايه و اساس علم زمينها، بهاينجاست كه منابع معدني و كانسارها و كانسنگ

عنوان هدف آموزش بايد با اين موضوع آموز نيز بهشود. دانشها مشخص ميكنند و ضرورت پرداختن به آنمي

 آشنا شود. 

 

 فاطمه فنودي 

 شناسي پترولوژي ليسانس زمينفوق

 شهرستان درميان  محل كار

 سال سابقة كار  14

 

پذيرد كه تدريس درس به آموزش مطالب به صورت تئوري منحصر نباشد و يادگيري احسن هنگامي شکل مي

است كه براي « گردش علمي»هاي فعال و نوين تدريس، هاي عيني و قابل درک همراه شود. يکي از روشبا روش
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ثمر است. چرا كه باعث افزايش انگيزه و مشاركت فعال فراگيرندگان شناسي بسيار مثمرتدريس مطالب زمين

انجامد. همچنين هاي ذهني، و خالقيت و نوآوري ميشود و به يادگيري بهتر، فراموشي ديرتر، پردازش مهارتمي

شناسي را براي هاي زميننمونه ها وشود و امکان مشاهده و تجربة پديدهباعث تقويت حس مشاركت مي

 آورد. طور مستقيم فراهم ميفراگيرندگان به

شود. بنابراين گيرد و نتيجة رفتار فعال يادگيرنده محسوب مييادگيري از طريق تجربيات يادگيري صورت مي

خنراني ها به سشناسي، بايد سعي كنند تدريس آنهاي پايه از قبيل زمينهمکاران، مخصوصاً دبيران درس

دهند، آموزان، هنگامي كه به سخنراني گوش مياند كه دانشهاي بسياري نشان دادهمحدود نباشد.  آزمايش

 يادگيري بسيار اندكي دارند. 

 

 

 دستگردعبدالقدوس احمدي 

 شناسي شهرستان درميان دبير زمين

 مهندسيشناسي كارشناس ارشد زمين

 سال سابقة آموزشي  33

 

هاي موزان امکان مشاهدة عيني پديدهآش مهمي در يادگيري مطالب دارد و براي دانشبازديد علمي نق

ها و تصويرهاي كند. همين كه توانستيم نمونهاند، فراهم ميشناسي را كه در متون علمي مطالعه كردهزمين

د و نظر بخش بوآموزان خيلي لذتبازديد و چگونگي كشف معدن را به كالس درس بياوريم، براي دانش

ي بردن به قدرت خدا، و پهاي ديني، شناسي تغيير داد و سبب برآورده شدن هدفموزان را نسبت به زمينآدانش

عنوان يک منبع بزرگ براي رفع نيازهاي گوناگون بشر، و استفادة بهينه از اين تغيير نگاه به طبيعت پيرامون به

 منابع شد. 

ي مثل كوه، رودخانه، گسل و چين، حوضة آبريز و غيره، ختشنااي زمينپديدهها با در خيلي از مناطق، مدرسه

آموزان را به كنار توانيم دانشپذير است. مياي دارند و بازديد به راحتي امکاندقيقه 15تا  16با خودرو فاصلة 
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گردشدگي، گذاري و نوع رسوبات، نشين رسوبرودخانه ببريم و در مورد تعيين سن رسوبات، چگونگي ته

 ها آموزش بدهيم. پذيري و خيلي از موارد به آننفوذ

امسال با همکاري مديريت محترم ادارة شهرستان درميان به بازديد مدارس خيلي خوب رفته بودم. آنجا هم 

 بردند. آموزان را به اردوهاي آموزشي ميبراي آموزش خيلي از مطالب دانش

 

 فاطمه بوشادي 

 ش استان خراسان جنوبي شهرستان درميان پرورودبير آموزش

 ارشد ژئومورفولوژي  ـ شناسيكارشناس زمين

 سال سابقة كار  16

 

برنامة درسي ملي،  هاي كليهدف ها و كانسارها در ابتدا طبقبا مطالعة كانسنگ

پذيرد. در نتيجه، آموز صورت ميها در ذهن دانشهاي تشکيل اين پديدهتفکر و تعقل نسبت به چگونگي و مکان

او به آثار قدرت پروردگار روي زمين پي خواهد برد )ايمان(، با توجه به مباحث نظري مطرح شده در زمينة 

كار عملي و توليد محصول، و نهايتاً خودكفايي و استقالل اقدام اكتشاف، استخراج منابع معدني، توانايي انجام 

كوشي در كشف يا استخراج معدن، و احساس مسئوليت و خواهد كرد )عمل(، و ميل به كسب روزي حالل، سخت

 تعهد در وجودش جوانه خواهد زد )اخالق(. 

 

 

 فائزه رهبردار 

 شناسي از دانشگاه تربيت معلم حصارك كرج ليسانس دبيري زمين

 شناسي از دانشگاه پيام نور واحد بيرجندشناسي و فسيلليسانس چينهفوق

 سال سابقة آموزش 32
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 ها قرار داده است؛آموزان با منابع طبيعي  كه خداوند براي زيستن بهتر در اختيار انسانآشنايي دانش  ●

آموزان با منابع اولية تمام مواد و وسايلي كه در زندگي آشنايي دانش وشناسي لم زميندرک اهميت ع ●

 كنند؛ ها استفاده ميروزمره از آن

 آموزان به اين باور كه كشور ما داراي ذخاير معدني فراواني است. رساندن دانش ●

 هاي فسيلي به سمت منابع معدني كشيده شود. هاي اقتصاد كشور از سوختتدريج سعي شود پايهشايد به

 

 عصمت عرب 

 شناسي شناسي و فسيلشناسي، چينهكارشناس ارشد زمين

 شناسي شهرستان بيرجند دبير زمين

  سال سابقة آموزشي 32

 

آموزان به يک سلسله اطالعات پايه در مورد شناخت انواع ها، دانشبراي تدريس مبحث كانسارها و كانسنگ

ها در كتاب هاي دستي نياز دارند. يکي از مشکالتي كه بچههاي سادة شناسايي نمونهها و كانسارها و راهكانسنگ

ها بسيار كم است و هاي آنها و ويژگيبنديمها، و تقسيدرسي دارند، اين است كه اطالعاتشان در مورد كاني

خورند. معلم ناچار است اين اطالعات اوليه را ها خيلي به مشکل ميها در مبحث كانسنگبدون اين اطالعات، بچه

 ها توضيح بدهد. براي بچه

 

 پورغالمرضا زاهدي

 شناسي شهرستان مشهد دبير زمين

 شناسي فسيل شناسي وشناسي چينهكارشناس ارشد زمين

 سال سابقة آموزشي  21

 

ها مطرح شده و بر هاست. در خود كتاب علمي دانشگاهي هم، بخش كانياساس و پايه بخش كانسارها، كاني

ها شده است. از نظر منشأ هم، وقتي بندي انواع كانسنگها مطالعه شده و بعد وارد طبقهبندي آنروي انواع رده
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نيم، بايد در كتاب به كانسارهاي دگرگوني اشاره كنيم. در كتاب فقط به كانسارهاي كما كانسارها را بررسي مي

گيرند، و در جايي هم به كانسارهاي رسوبي اشاره شده است. در گرمابي و ماگمايي كه تقريباً در يک رده قرار مي

اي دارند و بايد حتماً ژهها اهميت وي«اسکارن»خصوص اي، و بههاي دگرگوني مجاورتي و ناحيهحالي كه كانسنگ

شناسي دارد. در اينجا به اين نکتة اي در بحث كاربرد زمينشناسي اقتصادي جايگاه ويژهها اشاره شود. زمينبه آن

شناسي در كنکور صفر است و اين خودش باعث چالش بزرگي مهم بايد اشاره كنيم كه ظرفيت درس زمين

 كنند. پنجه نرم مي شود كه همة همکاران ما با آن دست ومي

 

 

  آموزان توضيح داده شوند؟. هنگام تدريس، چه موارد يا نكاتي نياز است به دانش3سؤال

  اكبر احمديعلي

آموز منتقل خواهد شد. اما براي درک مالک كتاب درسي است و مطالب مندرج در كتاب درسي به دانش

هاي عيني، فيلم و تصويرهايي از منطقة محل اقامت خود را به كالس ارائه كنيم. راحت مفاهيم، بهتر است مثال

استان خود ندارد، به ادارة صنايع و براي اين كار خوب است دبير، در صورتي كه اطالعات جامعي از ذخاير معدني 

اي از اطالعات معدني تهيه كند تا با توجه به موضوع كالس از اين اطالعات معادن شهر خود مراجعه و خالصه

معدن آهن »برد. هنگام تدريس معادن روباز، بهره بگيرد. مثالً دبيري كه در استان خراسان رضوي به سر مي

آموز ارائه دهد. اگر هم هايي از آن را به دانشها و نمونهكر كند و تصويرها، فيلمعنوان نمونه ذرا به « سنگان

موز متوجه خواهد شد كه معدن روباز آطور قطع بسيار عالي خواهد بود. دانشامکان بازديد وجود داشته باشد، به

 كند. تر با مطلب ارتباط برقرار ميدور از دسترس و رويايي نيست، و راحت

كند، هنگام تدريس معادن زيرزميني، با فيلم، تصوير، نمونه بيري كه در استان خراسان جنوبي فعاليت مييا د

زار، بپردازد.  در استان كرمان، معادن مس سرچشمه، ميدوک و دره« زريمعدن قلعه»يا حتي بازديد به معرفي 

هاي عيني جذابي هستند. در هر استاني ونهدر استان قم معدن منگنز و نارچ، و در استان يزد سنگ آهن بافق، نم

موزان ايجاد آمنابع و معادني براي معرفي وجود دارند. اين كار ارتباطي عميق و خوب بين مطالب درسي و دانش

آموز هم دربارة سطح باالي علم و آگاهي معلمش به دهد. دانشكند و جايگاه معلم را در كالس درس ارتقا ميمي

 رسد. يقين مي
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معلمي كه يك معدن روباز را 

ديده است و در مورد  آن 

هايش با زند، گفتهحرف مي

ي كه آن معدن هاي كسگفته

ها دربارة را نديده و در كتاب

معدن خوانده است، خيلي 

 كندفرق مي

 

 رضيه سميعي 

طور كلي هاي دگرگوني بهها در كتاب درسي پرداخته شده است، اما كانسنگانواع كانسنگ طور اجمالي بهبه

طوري كه حتي براي برخي دبيران اند؛ بهاند. در ضمن ساير موارد هم بسيار سطحي توضيح داده شدهاز قلم افتاده

، موارد را تفهيم كرد. در ضمن، براي پرداختن به موضوع كانسنگ شد اينكند. بهتر از اين هم ميشبهه ايجاد مي

التأليف ذكر ترين موضوع زمين! در كتاب جديدآموز ابتدا بايد با مفهوم كاني آشنا شود كه متأسفانه اين مهمدانش

مطالب نشده است. گرچه مؤلفان محترم مدعي هستند كه در سنوات قبل به اين موضوع اشاره شده است، اما من 

 بينم. ها كافي نميرا براي مبحث كاني

 

 فاطمه بوشادي 

توان به رسد، اما ميآموزان به  صورت جامع و كامل با برخي مباحث ضروري به نظر نميدرگير كردن دانش

 برخي موارد به صورت گذرا اشاره كرد: 

 شدادي؛  .1

 كننده براي ايجاد يک معدن؛ ، مانند منشأ، اصول تشکيل و عوامل كنترلمعيارهاي اكتشاف .2

 چگونگي تهية عکس هوايي يا نقشة توپوگرافي؛  .3

 ابزار و موارد مورد نياز در  عمليات صحرايي؛  .2

شناسايي مقدماتي با مطالعات آزمايشگاهي و تجزية  .5

 ( xrd و xrfشيميايي عناصر )

 ها. تصوير واضح و مرحله به مرحلة تشکيل كانسنگ .1

 

 فائزه رهبردار  

يادآوري مفاهيمي چون كاني، سنگ، ماگما، و در ادامه يادآوري انواع 

هاي صنعتي در ها  و سنگها، توضيح بيشتر كاربرد كانسنگها و سنگكاني

اي از روش محاسبة غلظت تودة معدني و حجم آن، زندگي روزمره، خالصه
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آرايي شي نحوة اكتشاف، استخراج و كانهآموزان با معادن منطقه، و مشاهدة حداقل يک فيلم آموزآشنايي دانش

 در يک معدن. 

 عصمت عرب 

هاي ها  و كانسارهاست و ظرفيتبه نظر من، با توجه به اينکه كشور عزيز ما ايران، گنجينة عظيمي از كانسنگ

معدني بسياري در كشور ما وجود دارند، گنجاندن اين مبحث در كتاب، به منظور شناساندن كشور ايران و 

 درصد ضروري و الزم است. آموزان صدهاي معدني آن، براي دانشيتظرف

 

 پور  غالمرضا زاهدي

هاي كتاب درسي نوعي خأل مشاهده واضح و مسلم است كه نه تنها در مورد اين فصل، بلکه در مورد كل فصل

سي است و بدون آن شناشناسي. چون اين موضوع اساس و پاية علم زمينشناسي و سنگشود؛ خأل بحث كانيمي

ها كامالً آشنا شويم و انواع بندي آنشناسي و ردهبنابراين ابتدا بايد با مفاهيم كاني شناسي معني ندارد.اصالً زمين

ها را بشناسيم. در كتاب اشارة كوتاهي به اين موضوع شده است كه كافي نيست. ممکن است دوستاني سنگ

ها گويم آنام، و ميكردهها را هم مطالعهبشاره شده است. ولي من آن كتاهاي متوسطة اول ابگويند كه در كتاب

 كنند.  كمک آموزشناسي به دانشتوانند در فهم اصل مفاهيم كتاب زمينهم خيلي نمي

 

ايد، نقش . با توجه به اينكه به تازگي از بازديد معدن سنگ آهن سنگان بازگشته2سؤال

  كنيد؟ارزيابي ميهاي علمي را چگونه بازديد

 اكبر احمدي علي

هاي شناسي كالسها مواجه است، براي رشتة زمينپرورش با آنوهاي مالي كه آموزشبا توجه به محدوديت

التحصيل شده، بيست سال پيش از دانشگاه فارغ شک دبيري كه دهشود. بيضمن خدمت مفيد برگزار نمي

نشگاهي جديد هم دسترسي ندارد، به مرور زمان اطالعاتش به دليل هاي فراوان دارد، و به منابع دامشغله

 شود. رود و يا قديمي ميفراموشي از دست مي

پرورش، از تعداد بسيار اندک دبيران وضمن خدمت، عالوه بر بودجة ناكافي آموزش هايبرگزار نشدن كالس

كالس هم برگزار شود، به دليل نبود  شود. در برخي نقاط، حتي اگرشناسي در يک منطقه هم ناشي ميزمين
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 -هاي علميبرگزاري بازديد

پژوهشي از معادن و صنايع 

هايي كه به معدني و مكان

نوعي با مباحث 

شناسي، و انسان و زمين

محيط زيست مرتبط 

هستند؛ مانند سدها، مخازن 

ها، خانهآبي، تصفيه

شناسي و هاي لرزهايستگاه

هواشناسي، و... سبب 

شود اطالعات همكاران مي

 روز شودبه

شود. حتي اگر نيروي متخصص، از كيفيت الزم برخوردار نيست و به معرفي كتاب و برگزاري آزمون اكتفا مي

 شوند. رو ميها برگزار شوند، به دليل بعد مسافت با اقبال اندكي روبههاي مذكور در مراكز استانكالس

هايي پژوهشي از معادن و صنايع معدني و مکان -هاي علميبرگزاري بازديدحل براي اين مشکل، پس تنها راه

شناسي، و انسان و محيط زيست مرتبط هستند؛ مانند سدها، مخازن آبي، است كه به نوعي با مباحث زمين

بازديد روز شود. شود اطالعات همکاران بهشناسي و هواشناسي، و... كه سبب ميهاي لرزهها، ايستگاهخانهتصفيه

شود كه دبيران اطالعات عالي به دست آورند و اين خود يک كالس ها سبب ميكارشناسان متخصص از اين مکان

هزينه خواهد بود. در يک بازديد چند ساعته يا يکي دو روزه، اطالعات مختصر ضمن خدمت سودمند و بسيار كم

گونه ها كتاب بعيد است به دست بياورند. ايندهگيرد كه حتي با خواندن و مفيدي در اختيار همکاران قرار مي

 گشا باشند. توانند در كالس درس راهاطالعات كاربردي مي

 

 رضيه سميعي 

شناسي درسي عملي است. در چهار ديواري گچي كالس،  تدريس زمين

ام اگر نگفته صورت تئوري كاري بس بيهوده است. گزافهشناسي بهزمين

هاي علمي و كار عملي ها، بازديدن حاصل فيلدبگويم، بيشتر اطالعات م

 شناسي است. زمين

شود. كند، هرگز به فراموشي سپرده نميبيند و لمس ميآنچه كه انسان مي

شناسي به مثابه آب است براي حيات كرة ضرورت بازديدهاي علمي براي زمين

سلط بر افزايي و تآموزان، بلکه دبيران هم براي دانشتنها دانشزمين. نه

ها نياز دارند. دبير موفق دبيري است گونه فيلداينشناسي، بههاي زمينموضوع

هاي بجا كه بر موضوع درس اشراف كامل داشته باشد و براي مواجهه با سؤال

 موزان كامالً آماده باشد. آو نابجاي دانش

 

 فاطمه فنودي 

درس مورد هاي آموزشي گردش علمي بايد طوري طراحي شود كه با هدف
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نظر هماهنگ باشد و براي يادگيري بيشتر فراگيرندگان جذابيت و گيرايي باال داشته باشد. از نظر اقتصادي هم تا 

هايي از درز صرفه باشد و از نظر زماني وقت زيادي صرف نکند. مثالً اگر براي نشان دادن نمونهبهحد امکان مقرون

توان به فراگيرندگان نشان داد؛ ديگر نيازي نيست كه جالبي مي هايهاي اطراف مدرسه نمونهو گسل در كوه

ها را به مناطق اطراف شهر و خارج از استان ببريم و زمان بيشتري را امکانات زيادي را به كمک بگيريم و بچه

هاي آموزشي، بنابراين مدت زمان و مکان گردش علمي براساس هدف ف كنيم تا همان اهداف محقق شوند.صر

 گيرد. معلم با نظرخواهي از مدير و مسئوالن مركز آموزشي صورت مي توسط

توان درس يک يا چند جلسه را در قالب هاي درسي مرتبط است، غالباً ميچون گردش علمي با موضوع

گردش علمي طراحي كرد. هميشه هم الزم نيست كه تمام مطالب در خارج از محدودة كالس گفته شوند. بلکه 

گيري درس را پس از د مقدمات درس و شرح برخي مطالب را قبل از شروع گردش علمي، و نتيجهتوانمعلم مي

هاي درسي و يا توان براي تدريس موضوعانجام گردش علمي، در كالس درس مطرح كند.  از گردش علمي مي

 مرور درسي كه قبالً تدريس شده است استفاده كرد. 

 

 فاطمه بوشادي 

هاي واقعي، و فعال هاي مدرسه با جامعه، كسب تجربهتوان در پيوند فعاليتعلمي را ميهاي مزاياي بازديد

كنندگان دانست. رسيدن از مباحث تئوري به شناخت عيني، برانگيخته شدن حس كنجکاوي، تقويت بودن بازديد

شاط و پويايي بيشتر ها و تعميق يادگيري، ايجاد نو همکاري، به اشتراک گذاشتن آموخته پذيريروحية مشاركت

هنگام تدريس، كسب تجربة عملي و آشنايي مستقيم با دستاوردهاي جامعه، و فراهم شدن فرصت اكتشاف و 

 گونه بازديدهاست. جويي از محاسن اينپي

 

 فائزه رهبردار 

توان به يادگيري كس پوشيده نيست، ولي عالوه بر آن ميتأثير بازديدهاي علمي بر ارتقاي سطح علمي بر هيچ

مندي به هاي زندگي اجتماعي، پرورش روحية همکاري و كار گروهي، افزايش جذابيت يادگيري، و عالقهمهارت

آموزان ديد بهتري نسبت به ر اينکه دانشهاي علمي، عالوه بشناسي اشاره كرد. در بازديدآموختن مباحث زمين

آموزان ما هنوز ورند. دانشآهاي نو به دست ميها و ايدهكنند، فرصتي نيز براي ارائة خالقيتشناسي پيدا ميزمين
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هاي فعال و يكي از روش

گردش »نوين تدريس، 

است كه براي « علمي

شناسي تدريس مطالب زمين

ثمر است. چرا كه بسيار مثمر

انگيزه و باعث افزايش 

مشاركت فعال فراگيرندگان 

شود و به يادگيري بهتر، مي

فراموشي ديرتر، پردازش 

هاي ذهني، و خالقيت مهارت

 انجامدو نوآوري مي

ا ند و اجازة هاي درس محبوس شدههاست بين ديوارهاي كالساند، چرا  كه سالآداب بازديد علمي را نياموخته

 ها داده نشده است. دگي به آنرشد و بالن

 

 آبادينجفمغزي شهال خانم 

 شناسي شهرستان طبس دبير زمين

 شناسي كارشناسي ارشد زمين

  سال سابقة آموزشي 32

طور كامل درک كنيم. معلمي كه يک معدن روباز شود كه ما اطالعاتي را كه داريم، بهبازديد علمي باعث مي 

ها هاي كسي كه آن معدن را نديده و در كتابهايش با گفتهزند، گفتهرا ديده است و در مورد  آن حرف مي

ها چه از لحاظ كند. متأسفانه در شرايط حاضر، چه از لحاظ هزينهدربارة معدن خوانده است، خيلي فرق مي

ا و هحل نگارش كتاباند. به نظر من بهترين راهها محدود شدهخطراتي كه به سبب كرونا وجود دارند، بازديد

هايي در اينترنت هستند كه ما هنگام تدريس از نمايش فيلم است. البته فيلم

هايي كه از اينترنت دانيد، فيلمطور كه ميكنيم. ولي همانها استفاده ميآن

ها را در كالس گيريم، در كنار هم كامل هستند، اما فرصت نيست آنمي

هايي وجود داريم، كليپ نشان دهيم. اگر مطابق آنچه كه ما در تدريس نياز

 خورند. داشته باشند، خيلي به درد مي

 

متأسفانه كتاب درسي مطالب را به خوبي توضيح نداده است. اساس 

ها ها و سنگموز چيزي در مورد كانيآهاست و دانشها و سنگمطلب كاني

آموزان دربارة داند. البته توجيه مؤلفان كتاب اين بوده است كه دانشنمي

ام. كرده شان را هم مطالعهاند، ولي من كتاب قبلين موضوع قبالً خواندهاي

هاي عجيب، مثل اصالً در اين سطح نيستند. بنابراين ما يک مجموعه اسم

هستند. از  فهمند چهها  اصالً نمييم كه بچهدار« امفيبول»يا « پيروكسن»

گوييم يک كاني زنيم، ميها حرف ميآن بدتر، وقتي در مورد كانسنگ
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يا « پگماتيت»گوييم داند كاني چيست. يا وقتي ميآموز اصالً نميارزشمند است، در حالي كه دانش

 هاآموز متوجه نيست كه كالکوپيريت يک كاني است و پگماتيت سنگي است كه از كاني، دانش«كالکوپيريت»

ها توضيح داده ها و خصوصيات سنگتشکيل شده. بنابراين الزم است كه حداقل يکي دو صفحه در مورد كاني

 دهم. ها را توضيح ميشود. من خودم سر كالس اين

اي در مورد جا جملهشوند. مثالً يکهاي كتاب درسي كمي با هم مخلوط ميمشکل ديگر اين است كه تعريف

دهد؛ توضيحاتي كه عمالً در واقع روش تشکيل كانسار در مورد كانسنگ خيلي توضيح ميكانسار گفته است. بعد 

هايشان پس كانسار چه بود؟ اين كانسنگ چه بود؟ تفاوتپرسند ميها مرتب سؤال شوند. بچهمحسوب مي

ک ژيپس يا دهيم كه يح ميكند. يا مثالً در مورد گوهرها ما توضيچيست؟ توضيح بيشتر هم ابهام را رفع نمي

داند كاني را آموز هنوز كاني را نشناخته است و نميتواند گوهر باشد. در حالي كه دانشچرا نمي آهک سنگ

شناسد و ما انتظار داريم كه كنند. كاني سختي، رنگ و استحکام دارد. اين چيزها را اصالً نميچطور شناسايي مي

چرا « عقيق»ها گوهر نيستند. تشخيص بدهد، را اينژيپس و آهک را بشناسد و بتواند تشخيص دهد كه چ

 شناسد. تواند گوهر باشد؛ در حالي كه او اصالً عقيق را هم نميمي

ها هم دقت بيشتري به خرج ها توضيح داده شوند. در ارائة تعريفها و سنگبنابراين به نظر من اول بايد كاني

يم، بايد چند بار بخوانيم تا بفهميم. حاال واي به حال دهند تا گنگ و نامفهوم نباشند. ما كه خودمان بلد

 خواهد اين مطالب را ياد بگيرد. آموزي كه ميدانش

 

 عصمت عرب 

شناسي و درک مطالب مربوط به اين درس، يک بازديد علمي حتي يک روزه، بيشتر از در تدريس درس زمين

دانيم كه بازديد زماني بايد انجام اين را هم همه مي تواند مفيد و ارزشمند باشد. البتهتدريس يک كتاب كامل مي

شود كه از قبل، يک سلسله اطالعات پايه و مقدماتي را در مورد محل بازديد و آنچه كه قرار است مورد بازديد 

 كنندگان بگذاريم. قرار بگيرد، در  اختيار بازديد
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  پورغالمرضا زاهدي

كساني كه تجربة براي هاي علمي نقش اساسي در تعميق يادگيري همة همکاران دارد؛ به خصوص بازديد

با  كاري كمي دارند. براي اينکه بازديد علمي در نهايت مؤثر واقع شود، بايد مطالبش را در كالس درس همراه

آوريم، به خوبي شرح علمي مي هايهاي عيني كه ما از بازديدو حتي نمونه هاي آموزشي،نمايش عکس، فيلم

ارزشي كه من خودم انجام دادم، استفاده از فيلم آموزشي معدن مس سرچشمه بود. در اين فيلم،  دهيم. نمونة با

 شان قطعاً تأثير مثبت داشت. ها همة مراحل استخراج به روش روباز تا فراوري مس را ديدند كه در يادگيريبچه

 

موزان، چه راهكارهايي آهاي علمي دانشهاي موجود، براي بازديدمحدوديت. با توجه به 4سؤال

  كنيد؟پيشنهاد مي

 اكبر احمديعلي

هايي موزي، بعد از حوادث ناگواري كه در برخي نقاط كشور رخ دادند، با محدوديتآهاي علمي دانشبازديد

اي شود. بنابراين، اگر در منطقهد داده ميهمراه است و فقط در محدودة شهري به دبير اجازه برگزاري بازدي

شناسي، و انسان و محيط دسترسي داريم، مانند بحث زمينهاي موردكنيم كه در مسافت كم به پديدهزندگي مي

آموزان از نزديک اين توان بازديد را برگزار كرد تا دانشهاي معدني و... با اتخاذ تدابير الزم ميمعادن، مجتمع

شود و هم كالس از حالت تئوريک درک و لمس كنند. در اين صورت، هم به جذابيت درس كمک مي ها راپديده

هاي شغلي كه در آينده براي او فراهم است، آشنا آموز با موقعيتشود و حتي ممکن است دانشمحض خارج مي

 شود. 

ها شغل ي كه در اين بازديدآموزانهاست. چه بسا دانشهفتة مشاغل معموالً فرصت مناسبي براي اين فعاليت

 كنند. مورد نظر خود را بيابند و راهشان را پيدا مي

هاي آموزان برداشت درستي از مشاغل ندارند و به دليل ناآشنايي با شغلمتأسفانه در بسياري از موارد، دانش

هاي متنوعي ها، شغلورزند. در حالي كه در بازديدمختلف براساس ظاهر به انتخاب رشتة دانشگاهي مبادرت مي

 شود. ها براي انتخاب رشته بازتر ميشوند و دست آنموز معرفي ميآبه دانش

ها نظر نداريم، يا محدوديتهاي موردگونه دسترسي به مکانكنيم كه هيچاي زندگي مياما اگر در منطقه

د مسافت اجازة فعاليت را سلب شهر تهران كه بعمثل كالن -اي هستند كه امکان بازديد وجود نداردگونهبه
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ايع و معادن، هاي تابعة صنها، ادارهآموزان به دانشگاهتوانيم با تهية فيلم، گزارش و يا بردن دانشمي -كندمي

با برگزاري سمينارهاي علمي و دعوت از استادان متخصص به مدرسه، تا حدودي زمينة آشنايي  هاي علمي وموزه

 شناسي فراهم كنيم. ي زمينهاموز را با رشتهآدانش

 

 رضيه سميعي 

آموز اند، اما براي اينکه دانشهاي علمي بيشتر از پيش شدهها براي اجراي گردشهاي اخير محدوديتدر سال

شناسي هاي زميناز محيط بستة كالس خارج شود و تنوع را تجربه كند، بهترين گزينة پيشنهادي، ايجاد اتاق

 حداقلها، به سطح باالتري از آموزش دست پيدا كند. ها و نمونها با ديدن فيلم، ماكتهاست تمجهز در مدرسه

هاي قبل من تجربة تواند تا حدودي كارگشا باشد. در سالشناسي نزديک، ميهاي زمينها و پديدهبازديد از موزه

ها به زمين و اصرار مند شدن آنآموزان، عالقهرا داشتم. احساس رضايت دانش« آموزيهاي دانشفيلد»اجراي 

 ست. هاگونه برنامهروي تکرار آن، خود بيانگر نتيجة خوب اين

 

 فائزه رهبردار

توان از راه ديگري به كالس درس هاي عملي هستند كه گاهي نميهاي آموزشي تجربهبا توجه به اينکه بازديد

، يا حتي «و محيط زيست انسان»و « شناسيزمين»آورد، بهتر است بازديد علمي تلفيقي از مطالب دو كتاب 

هاي ها و ادارهتوان از مؤسسههاي آموزشي ميريزي بازديدنامههاي ديگر باشد. به منظور برشناسي و درسزمين

هاي علمي توان به بخش كوچکي از بازديد اكتفا كرد؛ مثالً آزمايشگاه خاک. انجام بازديدديگر كمک گرفت. يا مي

 تواند مفيد باشد. مجازي و ارائة گزارشي تصويري از بازديدهاي علمي صورت گرفته در گذشته هم مي

  


