
گفت و گو

هرگز خسته نخواهم شد
گفـت وگو با عـزيز عذار، معلـم زيست شناسی نقـده

اشاره
به احتمال زياد بسياری از خوانندگان هميشگی نشرية رشد آموزش زيست شناسی با 
نام آقای «عزيز عذار» معلم زيست شناسی نقده و عکس هايی که از جانداران گرفته اند 
آشنايی دارند. او بيشتر عکس های خود را از حيات وحش پيرامون شهرستان نقده می گيرد. 
برخی از کارهای عکاسی او در کتاب های درسی نوين زيست شناسی دورة متوسطه نيز به 
چاپ رسيده اند؛ از جمله عکس های مربوط به تشريح قلب، کليه و ُشش ها در کتاب درسی 
برخی از کارهای عکاسی او در کتاب های درسی نوين زيست شناسی دورة متوسطه نيز به 
چاپ رسيده اند؛ از جمله عکس های مربوط به تشريح قلب، کليه و ُشش ها در کتاب درسی 
برخی از کارهای عکاسی او در کتاب های درسی نوين زيست شناسی دورة متوسطه نيز به 

زيست شناسی پاية دهم، عکس های چشم و مغز در کتاب درسی زيست شناسی پاية يازدهم و 
عکس های قلب و کليه در کتاب درسی علوم تجربی پاية هفتم. عذار که عالوه بر هنر عکاسی 
از حيات وحش، گسترش مفهوم تنوع زيستی و نيز تهية فيلم های آموزشی، آزمايشگری و 
تدريس روش فعال را نيز در آموزش زيست شناسی با جديت دنبال کرده، در اين گفت وگو 
تجربه های خود را بازگو کرده است. عزيز عذار معلم نمونه و مدرس دوره های ضمن خدمت 

معلمان، نيز بوده است. 

مهرگان روزبه
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é آيا شما از عکس های خود در کالس درس 
هم استفاده می کنيد؟ چگونه؟ 

در  می کنم  تهيه  که  تصاويری  از  من  بله.   è
کالس های درس هم استفاده می کنم. مثًال، از تصاوير 
تشريح جانوران در تدريس زيست شناسِی پايه های 
از تصاوير تنوع زيستی در  هشتم، دهم و يازدهم؛ 
تصاوير  از  و  نهم  علوم  درس  در  رده بندی  تدريس 
تنوع زيستی گياهان و ساختارهای گياهان منطقه در 
شناسايی گياهان تک لپه ای و دو لپه ای و توليد مثل 

گياهان استفاده می کنم. 

سال با همکاری برخی از تشکل های زيست محيطی 
در منطقه و ادارات محيط زيست، منابع طبيعی 
اردو  تعدادی  نقده،  آموزش وپرورش شهرستان  و 
به صورت گردش علمی به تاالب های شهرستان 
آن ها  در  و  کنيم  برگزار  دانش آموزان  برای  نقده 
ويژگی های  جمله  از  مختلف  زمينه های  در 
تنوع  آن ها،  اهميت  منطقه،  بوم سازگان های 
زيستی، راه های حفاظت از اين مناطق و پاکسازی 
محيط آموزش دهيم. در مواردی هم در مدارس 
برگزار  دانش آموزان  برای  آموزشی  کارگاه های 
کاهش  آب،  حفظ  راه های  آن ها  در  و  می کنيم 
آلودگی های شيميايی محيط و حفظ تنوع زيستی 

مطالبی آموزش می دهيم. 
é اين کار چه مزايا و چه مشکالتی دارد؟ 

è مزايای اين کار خيلی زياد است. دانش آموزان 
افراد متعهدی  آينده  اين مطالب در  يادگيری  با 
سوی  از  شد.  خواهند  زيست  محيط  به  نسبت 
جمله  از  مشکالتی  با  زمينه ها  اين  در  ما  ديگر، 
کمبود منابع مالی، وقت و امکانات روبه رو هستيم؛ 
ولی تا به حال به خواست خدا و با تالش دلسوزان 
مشکالت  اين  بر  حدودی  تا  توانسته ايم  منطقه 

غلبه کنيم.
زيست شناسی  جديد  درسی  برنامة   é
متوسطه تا چه حد از فعاليت های علم ورزی 
و آزمايشگری حمايت می کند؟ آيا شما هنوز 
آموزش  فعال  روش  به  را  زيست شناسی 

می دهيد؟
درخواست های  اخير  سال های  در  متأسفانه   è
افزايش  کنکوری  تدريس  برای  خانواده ها  عموم 
يافته و درخواست می کنند طوری تدريس کنيم 
و  آزمون ها  تست های  بتوانند  دانش آموزان  که 
در  متأسفانه،  بدهند.  جواب  خوبی  به  را  کنکور 
کتاب های جديد مباحث آزمايشگاهی از مباحث 
نظری جدا شده و در کتاب های جداگانه ای با عنوان 
آزمايشگاه علوم تجربی (۱) و (۲)  قرار گرفته است؛ 
حتی در اکثر موارد تدريس آن به دبيران شيمی 
و فيزيک داده می شود. همچنين به علت کاهش 
آزمون های  در  آزمايش ها  از  مفهومی  سؤاالت 
مختلف و کنکور و کاهش ساعت تدريس، آموزش 
غيرفعال  آموزش  سمت  به  عمًال  زيست شناسی 
پيش می رود. به همين علت، اگرچه سعی می کنم 
فعال  صورت  به  حدودی  تا  را  زيست شناسی 
به  آموزش  برای  کافی  وقت  اما  می کنم؛  برگزار 
صورت کامًال فعال در کالس و آزمايشگاه ندارم.

é چه دشواری هايی در اين کار در برابر شما 
وجود دارد؟ آيا به طور کلی تصويربرداری از 

حيات وحش کار آسانی است؟
è  برای تهية اين تصاوير بايد به دفعات از مناطق 
و بوم سازگان های مختلف منطقه بازديد کنم و حتی 
به مناطق مرتفع يا به داخل آب تاالب ها و غيره پا 

بگذارم. اين بخش از کار سخت است.  

é آيا شما به قصد عکاسی از حيات وحش 
سفر می کنيد، يا در سفرهای عادی هم عکاسی 

می کنيد؟
è بيشتر به قصد عکاسی از تنوع زيستی و حيات 
وحش منطقه، ابتدا برنامه ريزی و سپس سفر می کنم. 
البته، در سفرهای عادی نيز هميشه دوربين عکاسی 
به همراه دارم تا از سوژه هايی که ممکن است به طور 

اتفاقی در برابرم قرار گيرند، عکاسی کنم.
é آيا برای دانش آموزان اردوها يا گردش های 

خاص عکاسی برگزار کرده ايد؟ 
تاالب   ۱۹ نقده  شهرستان  خوشبختانه  بله؛   è
دشت،  مرتع،  کوه،  دره،  تعدادی  فصلی،  و  دائمی 
جنوب  در  دارد؛  متنوع  بوم سازگان  و  حسنلو  سد 
درياچة اروميه واقع شده و برای برگزاری اردوهای 
دانش آموزی بسيار مستعد است. ما سعی کنيم هر 

از تصاويری که 
تهيه می کنم در 
کالس های درس 
هم استفاده 
می کنم
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چه فعاليت های ديگری در زمينة آموزش   é
تدريس  به  که  داريد  زيست شناسی 
زيست شناسی کمک و روح علم ورزی را در 

دانش آموزان تقويت می کنند؟
è سعی می کنم هر ساله چند ساعت از تدريس 
موظفی خود را در پژوهش سرای اميد دانش شهرستان 
پايه هاي متفاوت  از  نقده تدريس کنم. دانش آموزان 
ابتدايی و متوسطة اول و دوم به پژوهش سرا می آيند و 
مباحث زيست شناسی را به صورت فعال ياد می گيرند. 
سعی کرده ام پوسترهايی از تشريح اندام ها و جانوران 
مختلف مهره دار و تنوع زيستی گياهان و جانوران مهره دار 
و بی مهره تهيه کنم و دانش آموزان را با نام های علمی، 
فارسی و محلی آشنا کنم. امسال وقتی برای دانش آموزان 
دوره ابتدايی جانورانی مثل عقرب، مار و غيره را نشان 
می دادم، يک ميگوی سر وزغی را که از تاالب حسنلو 
گرفته بودم، نشان دادم. دانش آموزان از مشاهدة آن به 
وجد آمدند؛ يا زمانی که پوستر پروانه های سولدوز را به 
ايشان نشان دادم و گفتم که بيش از ۸۰ گونه پروانه در 

تأليف کرده ام و در حال حاضر در حال تأليف کتاب های 
پرندگان سولدوز، گياهان سولدوز، تاالب های سولدوز 
و اطلس تشريح مهره داران آزمايشگاه زيست شناسی 
هستم که اگر خدا بخواهد، به زودی کتاب پرندگان 
سولدوز را به پايان خواهم رساند. به نظر من اگر کسی 
حس جست وجوگری را در خود همواره زنده نگه دارد و 
همچنين هدف، اميد و تالش داشته باشد؛ هرگز خسته 
نخواهد شد و خواهد توانست از تک تک دقايق عمرش 
به صورت مفيد استفاده کند. من برای رسيدن به اهدافم 
قبًال در مورد هر کاری اطالعات کافی جمع آوری و دقيقًا 
برنامه ريزی می کنم؛ هر چند کار سختی است و هميشه 
با کمبود وقت مواجه می شوم. يکی از اهدافم تالش 
برای شناساندن تنوع زيستی منطقه و ايجاد ارتباط با 
درس زيست شناسی و حفاظت از تنوع زيستی منطقه 
است. يکی ديگر از کارهای من پرنده نگری و جمع آوری 
اطالعات مربوط به پرندگان و انتقال آن ها به کميتة ثبت 
پرندگان ايران و ثبت رکوردهای با ارزشی از پرندگان است. 
برای مثال، در طول تحقيقم، سسک رودخانه ای را برای 
دومين بار از ايران در شهرستان نقده ثبت کردم که اولين 
ثبت آن هشتاد سال پيش از خوزستان صورت گرفته 
بود و همچنين برای اولين بار توليد مثل پرستوی دريايی 
بال سفيد را از ايران گزارش کردم. تاکنون توانسته ام در 
منطقه از حدود ۲۶۸ گونه پرنده، حدود ۶۵۰ گونه گياه، 
حدود ۸۰ گونه پروانه و بی مهرگان و مهره داران بسياری 

عکس بگيرم.
زيست شناسی  معلمان  با  صحبتی  چه   é

کشور و ديگران داريد؟
در  به متخصصانی  نياز  ما  نظر من، کشور  به   è
همة رشته ها و زمينه ها دارد. از خانواده های محترم 
و مسئوالن محترم می خواهم در اين زمينه تالش 
کنند و راهکارهايی پيدا کنند تا ساير علوم و رشته ها 
نيز همانند رشته های پزشکی ارزش و جايگاه خود را 
در جامعه پيدا کنند و فرزندان مان را طوری آموزش 
بدهيم که در زمينة استعدادهای خود ادامه تحصيل 
بدهند تا متخصص و دانشمند بار بيايند. در آخر از 
زيست شناسی  رشد  مجله  در  که  عزيزم  همکاران 

تالش می کنند تقدير و تشکر می کنم.

é سپاسگزاريم.   

شهرستان نقده مشاهده شده، در ابتدا باور نمی کردند 
و می گفتند مگر ما اين همه انواع پروانه در منطقه 
داريم؟ بارها دانش آموزانم از انواع گونه های گياهی ، 
جانوری و قارچ ها عکس گرفته اند و برای شناسايی 
به من مراجعه کرده اند و من هم ارتباط آن ها با درس 

زيست شناسی و اهميت آن ها را توضيح داده ام.
به  توجه  با  تأليفاتی داريد و چگونه  é چه 
مشغله های آموزشی به اين کار ادامه می دهيد؟
è تاکنون فقط يک کتاب اطلس تشريح جانوری 

در مدارس کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان 
برگزار می کنيم و در آن ها راه های حفظ آب، کاهش 
آلودگی های شيميايی محيط و حفظ تنوع زيستی را 
آموزش می دهيم

متأسفانه در سال های 
اخير درخواست های عموم 

خانواده ها برای تدريس 
کنکوری افزايش يافته است

ميگوي سروزغي

دانش آموزان در حال 
بررسي تنوع زيستي تاالب و 
پاكسازي محوطة اطراف آن
é عکس قبل از شيوع 
ويروس کرونا

| دورۀ سی و چهارم | شمارۀ   شمارۀ شمارۀ ٢ | زمستان ۱۴۱۴۱۴١٣٩٩


