
رشد آموزش جغرافيا/ دورۀ سی و سوم / شمـــارۀ 1/ پاييز 641397

 حوری قاهری
سرگروه جغرافيای شهر تهران

 فاطمه ابوطالبی، دارای 
جغرافيای  کارشناسی  مدرک 
و  جغرافيا  دبير  و  طبيعی 
زمين شناسی در برخوار با بيست 

سال سابقة خدمت. 
که  است  زيادی  سال های 
سال  سه  ولی  می روم،  کوه 
به  به صورت مستمر  که  است 
داخل  هفته  هر  مشغولم.  آن 
کوهنوردی  اصفهان  استان 
می کنم و آخر هفته در قله های اطراف. در ايران به قله های زيادی 
صعود کرده ام، از جمله به تفتان که واقعًا دهانة آتش فشانی اش که 
از آن گوگرد بيرون می آيد، زيباست. من در گذشته کلکسيون درد 
و بيماری داشتم، ولی وقتی دل به کوه زدم، تمام آن ها از من فراری 
شدند. من سالمتی روح و جسمم را مديون کوه می باشم. عالوه بر آن 
در تدريس مطالب جغرافيايی، چون آن ها را لمس کرده ام با تمام وجود 
آن ها را تدريس می کنم؛ چون مطالب از دل برآيد الجرم بر دل نشيند. 
البته من دوست دارم در تدريس اين دو درس دانش آموزان را به محل 
ببرم و آموزش عملی باشد. برای اين کار بيشتر آن ها را به اردو می برم، 

ولی از لحاظ امنيت جانی برای دانش آموزان مشکل است.
در پايان از همة همکاران درخواست دارم برای سالمتی خودشان به 

اين ورزش بپردازند.

مقدمه
عالقـه مند  معلمان 
به تدريس دوســت دارند 
مخاطبشان با نگاهی پرسشگر و 
سرشار از انرژی در کالسشان حاضر 
شــوند. آنان تدريس را جريانی دوسويه 
می بينند و پويايــی کالس خود را در گرو 
عالقه مندی دانش آموزان به مفاهيم کتاب 
می دانند و از هر ابزاری برای ملموس کردن 

مفاهيم ارائه شده بهره می برند.
بی گمان يکی از اين ابزارها بهره گيری از 
ديده ها و تجربيات معلم در محيط واقعی 
و طبيعت گرد  معلمان کوهنورد  لذا  است، 
به گونه ای مؤثرتر می توانند از اين ابزار بهره 

ببرند.
 انتشار مطلبی با عنوان »معلمان کوهنورد«

در شــمارة 119 مجلــة رشــد، بازخورد 
قابل توجهی در بين دبيران جغرافيا داشت. 
تماس های دبيران کوهنوردی که در جريان 
فراخوان اوليه قرار نگرفته بودند ما را بر 
آن داشت تا در اين شماره به معرفی اين 
دبيران و ارائة ديدگاه های آنان در ارتباط 
با تأثير کوهنــوردی در تدريس جغرافيا 

بپردازيم.

معلمان کوهنورد 2

گزارش

قله دماوند نماد جغرافيايي ايران
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حقگو،  عليرضا   
فوق ليسانس جغرافيای انسانی 
با گرايش شهر و روستا و دبير 
 5 منطقة  آموزش وپرورش 

تهران. 
صعود به قلة دماوند، بلندترين 
کوه ايران، خاورميانه و بلندترين 
قلة آتش فشانی آسيا برای من 
جالب بود. ديدن کوه آتشفشاني 
نيمه فعال که گازهای گوگرد از 
آن خارج می شود و اولين آثار طبيعی ايران و محلی که فريدون در آنجا 
ضحاک را به بند کشيد، آن قدر جذاب بود که در کالس درس از مصائب 
و زيبايی هايش برای دانش  آموزان بگويم و شوق و اشتياق آنان برای 
کوهنوردی و لذت مطالعة جغرافيا را ببينم تا ارتباط مشاهدة عوارض 

طبيعی و جغرافيا را بيشتر درک کنند.

حکمتيان،  زهرا   
جغرافيای  ارشد  کارشناس 
فارغ التحصيل  طبيعی، 
تبريز  دانشگاه  از  کارشناسی 
و کارشناسی ارشد از دانشگاه 
سال  ری،  شهر  اسالمی  آزاد 

.75
افتخار  خداوند  ياری  به 
در  سال   24 که  می  کنم 
به  مشغول  آموزش وپرورش 
کارم. هم اکنون عالوه بر تدريس، افتخار همکاری با پژوهشگاه را در 

سمت سرگروهی جغرافيای استان همدان دارم.
امروزه يکی از مؤثرترين روش های آموزش، فراهم کردن شرايطی 
است که دانش آموزان با مشاهدة مستقيم بتوانند به صورتی کاربردی 
برای کشف  دانش جغرافيا را تجربه کنند. کوهستان بهترين منبع 

بسياري از مفاهيم جغرافيا است.
با  که  دارد  وجود  مختلفی  مسيرهای  قله  فتح  برای  همچنين 
چشم اندازهای بسيار متنوع خود، انسان را در آرامش، پرواز خيال و 

حس خوب زيستن غرق می کند.
جمع  و  جغرافيا  معلم  و  طبيعت  از  که  انرژی  ای  با  دانش آموزان 
دوستان خود در دل طبيعت می گيرند، انگيزة بيشتری برای رسيدن 
به هدف نهايی و فتح قله دارند و تمامی تالش ما برای آموزش آيندگان 

کشورمان همين رسيدن هاست....

خدادادی،  عباس   
فوق ليسانس جغرافيا با 18 سال 
فارغ التحصيل  تدريس،  سابقة 
مرکز،  تهران  دانشگاه  از 
ساکن استان البرز، ساوجبالغ 

)هشتگرد(
از سال 78 طبيعت گردی و 
آغاز  را  حرفه ای  کوهنوردی 
ايران،  مهم  قله های  کردم. 
برخی بيابان ها، برخی دره ها و 

بعضی از غارها را از نزديک ديده ام.
قطعًا کوهنوردی و طبيعت گردی در تدريس جغرافيا و زمين شناسی 
بسيار اثر دارد، چرا که بسياری از دبيران، گسل ها، شکستگی ها و ساير 
ويژگی ها را نديده اند و تنها شناختی نظری دارند، اما دانش تجربی 
ندارند. در مورد مسائل آب و هوا نيز همين گونه است، بلکه مسائل آب 
و هوا بسيار مهم تر از ساير مطالب است. شناخت مسائل طبيعی بدون 
امکان پذير نيست،  مطالعات ميدانی آن هم در مورد درس جغرافيا 
هرچند که درس جغرافيا در کالس های درس مهجور مانده، زندانی 

ديوار و کالس است.

دلفانی،  صديقه   
و  جغرافيا  ارشد  کارشناس 
دارای  شهری،  برنامه ريزی 
دانشگاه  ليسانس  مدرک 
تهران و فوق ليسانس دانشگاه 
سابقة  سال  با 26  تهران مرکز 

تدريس.
و  کوه  به  رفتن  از  هرکس 
بگويم  بهتر  يا  طبيعت هدفی 
آرمانی دارد. من به عنوان يک 
دبير جغرافيا، عالوه بر تقويت نيروی بدنی و فکری، به خويشتن خويش 
نيز واقف می شوم. من هر هفته با تمامی مشقات و سختی ها احساس 
سبک بالی می کنم و با ذهنی باز نسبت به دانسته هايم از علم جغرافيا در 
فضايی تنگاتنگ با محيط پيرامون ارتباط برقرار می سازم. آنچه هرهفته 
تدريس می کنم عينًا آن را نظاره می کنم و با ديدی بازتر و ملموس تر 
و با کنکاشی عميق به بازنگری فضای پيرامون می پردازم. اغراق نيست 
اگر اعتراف نمايم آنچه سال ها در کتاب های درسی خوانده و تدريس 
کرده ام در شکوه کوهستان به طور واقعی و نه مجازی يا در خيال، بلکه 
کاماًل محسوس و قابل رؤيت و در بطن خلقت و در فرازها و فرودها 
به صورت عينی می بينم و مدهوش آن مي شوم. پر واضح است که اين 
احساس صادقانه و موشکافانه چگونه می تواند در تدريسم آثاری شگرف 
و واقعی داشته باشد. من همچون يک راوی صادق می کوشم آنچه را که 

شاهدش بوده ام برای دانش آموزانم بازگو کنم. 
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زين ساز،  معصومه   
متولد 1346 ساکن اروميه.

مشغول  که  است  سال   12
کوهنوردی هستم و سه سال 
حرفه ای  شکل  به  که  است 
کوهنوردی می کنم. اين کار به 
کمک  خيلی  تدريس  در  من 
کرده است و مخصوصاً در تدريس 
به  می توانم  استان  جغرافيای 
شاگردانم تجسمي از منطقة محل زندگی شان بدهم و به آن ها در درک 
مطالب درسی کمک فراوان كرده و عالوه بر آن در اميد به زندگی و 
انگيزة طبيعت گردی برای آنان بسيار مؤثر باشم. شما در هر سنی 
می توانيد گام های مؤثر در زندگی داشته باشيد و کيفيت کالس های 
درس را باال ببريد خدا را شاکرم به خاطر توان کوهنوردی که دارم و از 

شما به خاطر انعکاس مطالب نيز متشکرم.

 محمد عزيزی، سرگروه 
آموزشی جغرافيای استان ايالم، 
ارشد  کارشناسی  دانش آموختة 
جغرافيا و برنامه ريزی شهری در 
شهيد  دانشگاه  از  سال 1380 
بهشتی با 26 سال سابقة تدريس 

به عنوان معلم جغرافيا.
در  جغرافيا  آموزشی  هدف 
کوهنوردی، ورزش و سالمتی، 
آشنايـی بـا طبيعـت زيـبـای 
کبيرکوه، آشنايی با محدوديت ها 
علمی  بازديد  مسير  يک  تعيين  منطقه،  زيست محيطی  توان های  و 
دانش آموزی و آشنايی با مهارت های جغرافيايی )عکاسی و نقشه خوانی 

مسير و استفاده از GPS در مسيريابی( است.
 

 مسعود عاليی، معلم 
به تدريس  جغرافيا و مشغول 
در شهرستان سقز، دارای مدرک 
شهـری  جغرافيای  کارشناسی 
و  بهشتـی  شهيـد  دانشگاه  از 
فعال  زنجان،  دانشگاه  از  ارشد 
به  عالقه مند  و  زيست  محيط 

طبيعت گردی و کوهنوردی. 
کوهنوردی  و  طبيعت گردی 
و  عينی  واقعی،  دريچه های 
ملموس پديده های جغرافيايی را بر جغرافی خوان و جغرافی دان می گشايد 
و می  تواند در جريان ياددهی ـ يادگيری مفاهيم جغرافيايی بسيار مؤثر 

واقع شود.

 

 ابراهيم محی الدينی، 
معلـم  جغـرافيــا،  ليسـانس 
آموزش وپرورش شهرستان مهاباد 
با بيش از 30 سال تجربه آموزش 
جغرافيا و بيست ودو سال عضويت 

در تيم کوهنوردی مهاباد.
يکی از مهم ترين آثار کوهنوردی 
در تدريس جغرافيا، آموزش حفظ 
زيبايـی های  و  محيـط زيسـت 
در  صرفه جويی  نيز  و  طبيعت 

بهره برداری از منابع طبيعی در راستای تحقق اهداف توسعة پايدار است.


