
يادداشتسردبير

وقـت  و  جرئـت  حوصلـه،  حـال،  کسـی  اگـر 
کافـی داشـته باشـد و بخواهـد مشـکات معلمـان 
زیست شناسی کشـور را خاصه و منتشر کند، باید 
بـه  اندازه ای مصمـم، صبور و قوی باشـد که به  امید 

یافتـن راه حـل، هفتـاد مـن کاغذ سـیاه کند.
روشــن اســت کــه معلمــان زیست شناســی هــم 
ماننــد ســایر همــکاران خویــش، عــاوه بر کشــیدِن 
بــارِ مشــکات و دشــواری های عمومــی کــه امــروزه 
گریبان گیــر همــة معلمــان کشــورند، ماننــد انــدازة 
کاس هــا، گســترش بی عاقگــی و بی تفاوتــی 
دانش آمــوزان، مشــکات معیشــتی، تنــوع بیــش از 
انــدازة مــدارس و علم فروشــی، مشــکات و مســائلی 
خــاص و منحصربه خــود دارنــد کــه انعــکاس آن هــا 
ــان  ــژة معلم ــری وی ــریة سراس ــه نش ــن یگان در ای
ــچ وجــه نابه جــا و دور  زیست شناســی کشــور به هی

از انتظــار نیســت. 
از شـما چـه پنهـان، اخیـراً شـماری از معلمـان 
زیست شناسـی کشـور در پاسـخ بـه نظرسـنجی 
و  دغدغه هـا  خصـوص  در  این جانـب  مختصـر1 
مشـکاِت آموزشـِی امـروز معلماِن زیست شناسـِی 
کشـور، برخی از مشـکات را یادآور شـدند که ذکر 
همـة آن هـا در ایـن مختصـر نمی گنجد؛ چـه، اگر 
بخواهـم اََهم آن ها را شـرح دهم، شـاید حجم متن 
و کثـرت واژه هـا از حوصلـه و محـدودة این نوشـته 
بیـرون رونـد؛ بـا ایـن حـال، بـد نیسـت با  امیـد به 
پیداشـدن راه حـل، بـه  برخـی از مهم تریـن آن هـا 
اشـاره ای گـذرا بکنـم تـا شـاید بـرای ادامـة تربیِت 

درسـِت نسـل جـوان کشـور سـودمند افتد.
é نخسـتین مشکل، مشـکلی عمومی و اختاپوسی 
عظیم الجثـه بـه نـام کنکـور اسـت کـه همچون 
چنـگ  آموزش وپـرورش  بـدن  بـر  سـرطان 
انداختـه و در حال نیروگرفتن و پیشـرفت اسـت. 
بنگاه هـای بـزرگ کنکـوری کـه سـؤال محوری 
شـماری  کرده انـد،  پیشـه  آزمون محـوری  و 

ازای  در  را  معلمـان  از 
نه چنـدان  حق الزحمـه ای 

می گیرنـد،  بـه کار  درخـور 
روش هـا و هدف هـای راسـتین 

در  آشـکارا  را  آموزش وپـرورش  
دلسـوزاِن  همـة  دیـدگان  برابـر 
لگدمـال  کهـن  سـرزمین  ایـن 
می کننـد و شـوربختانه علی رغـم 
سخنرانی های پرشور ضدکنکورِی 

و  می تازنـد  همچنـان  مسـئوالن، 
به گونـه ای اسـت کـه  به پیـش می رونـد. وضـع 
معلم زیست شناسـی ناچار اسـت به جای تدریس 
علـم زیست شناسـی و فوت وفن های علـم ورزی و 

نخستین مشکل، 
مشکلی عمومی 
و اختاپوسی 
عظیم الجثه به 
نام کنکور است
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چشـاندن لذت علـم ورزی و تفکـر در امـور الهی2 
کـه از اهـداف آموزش زیست شناسـی اسـت، 
کاس کنکور در مدرسـه تشکیل دهد 
و به اصطـاح عامیانـه، تسـت بزند 
یـا فنـون مهندسـی معکـوس 
آمـوزش  را  تسـت زنی 
مدیـر  مقبـول  تـا  دهـد 
گیـرد  قـرار  جامعـه  و 
ی  هی هـا ا ه خو د یا ز و
برخـی والدیـن را اقنـاع 
و  دلسـوز  معلـم  کنـد. 
فرهیختـه ای کـه تاش 
درسـت،  آمـوزش  در 
هدفمنـد، اصیـل و مؤثـر 
از  دارد،  زیست شناسـی 
آزمون محـور  قافلـة  ایـن 
گفتـة  بـه  و  بازمی مانـد 
سـرعت  بـا  زیست شناسـان 
طـرد رقابتـی می شـود. امـروزه 
یکـی از بحث هـای اصلـی گروه های 
پرداختـن  به جـای  موبایلـی  مجـازی 
و  آموزشـی  مؤثـر  رویکردهـای  و  به روش هـا 
محتـوای نـاب زیست شناسـی، بیشـتر پیرامـون 
گزینه هـای پرسـش های چندگزینـه اِی محصوِل 
ایـن بنگاه هـای کنکوری اسـت. معلم ناچار اسـت 
محتـوا و روش تدریـس را بـا خواسـِت بنگاه های 
کنکـوری منطبـق کنـد. شـوربختانه، مرجعـی 

کارآمـد و واقعـی بـرای کنتـرل و هدایت ناشـران 
نمی شناسـیم.   کمک آموزشـی  کتاب هـای 

é دومین مشـکل که یکی از بزرگ ترین مشـکات 
ویـژة معلمان زیست شناسـی کشـور اسـت، ورود 
ناگهانـی انبوهـی از نوواژه هـای زیست شناسـی به 
کتاب هـای درسـی اسـت کـه از سـال 1395 بـا 
انتشـار نخسـتین چاپ کتـاب زیست شناسـی 1 
آغـاز شـد و تا پایان دورة متوسـطه، یعنی انتشـار 

کتـاب زیست شناسـی۳ ادامـه یافت. 
آمـوزش  رشـد  نشـریة  کـه  می شـوم  یـادآور 
زیست شناسـی در آن زمـان در فرصـت اندکی که 
در اختیار داشـت بر اسـاس هدف هـا، رویکردها و 
راهبردهایی کـه دارد، بافاصله به اطاع رسـانی و 
تحلیـل ایـن رویداد دسـت زد و عـاوه بر توضیح 
و تشـریح نوواژه هـا، گفت وگوهایـی با تعـدادی از 
و  واژه سـازی  صاحب نظـراِن  و  دسـت اندرکاران 
واژه گزینـی انجـام داد و بـه صـورت ویژه نامـه ای 
در ۳2 صفحـه در شـمارة 106 )مهرمـاه 1395( 
منتشـر کرد. به عاوه، در شـماره زمسـتان 1۳97 
نیـز گفت وگویی دیگر در این زمینه بـا تعدادی از 
دانش آمـوزان مدارس تیزهوشـان به چاپ رسـاند 
تـا ببیند دانش آمـوزان تا چـه اندازه به ایـن واژه ها 
خو گرفته اند و همچنین، چنـد پژوهش کاربردی 
و مبسـوط نیز از تعدادی از معلمان و پژوهشگران 

یکی از 
بزرگ ترین 
مشکالت 

ویژة معلمان 
زیست شناسی 

کشور ورود 
ناگهانی انبوهی 

از نوواژه های 
زیست شناسی 

به کتاب های 
درسی است 
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آموزشـی در همیـن زمینه منتشـر کرد. 
همـة ایـن گفت وگوهـا، یادداشـت ها، مقـاالت و 
پژوهش هـا عمومـًا بر این نکته تأکید داشـتند که 
اگرچـه در مجمـوع، واژه گزینی و جانشـین کردن 
واژه هـای فارسـی به جـای واژه های بیگانـه کاری 
علمـی، منطقـی، پسـندیده و معقـول اسـت؛ امـا 
ورود ناگهانـی  تعـداد زیـادی واژة جدید که برخی 
از آن هـا به نادرسـتی سـاخته و گزیده شـده اند، به 
چنـد کتاب درسـی متوسـطه، نتایجـی نامطلوب 
بـه بـار آورده و مشـکل زا شـده اسـت. به عـاوه، 
جزءنگـری، فقدان کل نگری و جامع نگـری و عدم 
تسـری جانشینی واژه ها به سـایر کتب آموزشی و 
دانشـگاهی، آن را به کوششـی عقیم تبدیل کرده 
اسـت. چـه، هنگامـی کـه معلم یـا دانش آمـوز به 
کتاب هـای مرجـع آموزشـی مراجعـه می کنـد با 
اصطاحـات دیگری روبه رو می شـود که بسـیاری 
از آن هـا ریشـه های التینـی، یونانـی یا فرانسـوی 

دارند.
آنچه نوشـتم، سـهم نشـریة مـا بـود در این بـاره، 
بدیهـی اسـت بسـیاری از رسـانه های نوشـتاری، 
تصویـری، صوتـی و مجازی نیز بارهـا این موضوع 
را سـوژه کردنـد و هـر یـک به طریقـی بـر همین 
البتـه  کـه  می کننـد  و  کـرده  تأکیـد  دشـواری 
هیچ کـدام تاکنـون نتوانسـته اند موجـب تصحیح 
امر شـوند، تأثیر مشـهودی برجای بگذارند و بوی 

بهبـود ز اوضـاع کتب به  مشـام برسـانند.  
   بدیهـی اسـت بحث هایـی که پیرامـون این تغییر 

و تحـول واژگانـی درگرفتنـد، سـایر جنبه هـای 
آموزش زیست شناسـی را چنان تحت الشـعاع قرار 
دادنـد که کمتر کسـی محتـوا و متـن کتاب های 
درسـی را مورد بحث قرار می دهد؛ بلکه بیشـتر از 

هجوم نـوواژگان سـخن می گویند.  
علـم  بسـیار سـریع  تحـوالت  و  تغییـر  é سـوم، 
به تناسـب  معلمانـی  کـه  اسـت  زیست شناسـی 
روزآمـد طلـب می کنـد. معلـم بایـد بـه علـم روز 
مجهـز باشـد تـا بتوانـد پاسـخگوِی پرسـش هاِی 
روِز دانش آموزان در کاس درس باشـد. اما شـماِر 
کتاب هـاِی مرجـِع فارسـِی زیست شناسـی اندک 
اسـت و متـون بسـیاری از آن هـا کهنـه و بعضـًا 
نادقیـق  اسـت. از سـوی دیگـر، برخـی معلمان به 
انـدازة کافـی به زبان هـای دیگر، به ویژه انگلیسـی 
مسـلط نیسـتند و نمی تواننـد نوشـته های علمی 
آورنـد،  به دسـت  به آسـانی  را  دیگـر  زبان هـای 
بـا سـرعت مناسـب بخواننـد و یـا بـا دقـت الزم 
درک کننـد؛ فلـذا هم اکنـون، یکـی از بحث هـای 
اصلـی گروه های مجـازی معلمان زیست شناسـی 
رفـع سـوءتفاهم ها، کژفهمی هـا و بدفهمی هـای 
متـون مرجـع زیست شـناختی و مقایسـة آن هـا 
بـا کتاب هـای درسـی اسـت که بـه  تعـداد اندک 
و ناکافـی در بـازار موجودنـد. بدیهی اسـت راه حل 
ایـن مشـکل در دسـت  خـوِد معلمانـی اسـت که 

حمایت انـد. چشـم به راه 
   کمبـود و عـدم کفایت دوره هـای آموزش معلمان، 
اعـم از دوره هـای پیـش از خدمت و ضمن خدمت 
یـا بازآمـوزی به این مشـکل می افزاینـد. بی گمان 
اهـداف  می تواننـد  بهتـر  آموزش دیـده  معلمـان 
آموزشـی را بـرآورده کننـد. معلـم آموزش دیده با 
خیالـی آسـوده تر و تصمیـم و اراده ای محکم تـر و 
منسـجم تر فعالیـت می کنـد و از سـردرگمی ها و 

نومیدی هـای رایـج به دور اسـت. 
é چهـارم، معضـل آزمایشـگاه، یعنی کمبـود وقت، 
فضـا و منابـع مالـی و در نتیجـه کمبـود لـوازم 
آزمایشـگاهی  فعالیت هـای  بـرای  آزمایشـگاهی 
اسـت. بی گمان آموزش زیست شناسـی در کاس 
امـکان  کـه  به گونـه ای  آزمایشـگاه  بـدون  درس 
کارهـای عملی و تجربی بـرای دانش آموزان فراهم 
نباشـد، اهـداف آمـوزش علـوم را که علـم ورزی و 
تفکـر علمـی اسـت، بـرآورده نمی کنـد. آمـوزش 
زیست شناسـی بـدون آزمایشـگاه ماننـد تـاش 
اسـت.  آب  بـدون  شـنا  فنـون  آموختـن  بـرای 
دانش آموزانـی که فن شـنا را به صـورت نظری و در 

تغییر و 
تحوالت بسیار 
سریع علم 
زیست شناسی 
معلما نی 
به تناسب 
روزآمد طلب 
می کنند

کمبود و 
عدم کفایت 
دوره های 
آموزش 
معلمان، اعم از 
دوره های پیش 
از خدمت و 
ضمن خدمت 
یا بازآموزی 
به مشکالت 
می افزایند

  | دورۀ سی  و سوم |  شمارۀ 1|  پاییز  441398



کاس درس می آموزنـد، ممکـن اسـت کلیة نکات 
مربـوط را بداننـد و از عهـدة آزمون هـای مربوط به 
 خوبی برآیند، اما شـناگرانی ناتـوان خواهند بود که 

ممکـن اسـت آب آنـان را بـا خـود ببرد. 
é پنجـم، کمبـود وقت بـرای آمـوزش مؤثر، عمیق 
و یادگیـری زیست شناسـی به عنوان یکـی از علوم 
تجربـی اسـت. متأسـفانه تعـداد سـاعات هفتگی 
درس زیست شناسـی کـه امـروزه از پیشـروترین 
علوم تجربـی و در حال پیشـرفت روزافزون اسـت، 
اندک اسـت و بنابراین، وقت کافی برای واردکردن 
دانش آمـوزان بـه دنیـای علم و نیـز بـرای ورود به 
برخـی شـاخه های زیست شناسـی در برنامه هـای 
درسـی وجود نداشته است. بسـیاری از معلمان از 
ایـن وقت اندک فقـط برای انتقال برخی مفاهیم و 
نکات زیست شناسـی اسـتفاده می کنند و فرصت 
اسـتفاده از روش ها و رویکردهـای آموزش علوم را 

پیـدا نمی کنند. 
é ششـم، مشـکات مربـوط بـه  کتاب های درسـی 
جدیدالتألیـف  درسـی  کتاب هـای  در  اسـت. 
جـای برخـی مباحـث کـه در یـک دورة کامـل 
زیست شناسـی مطـرح می شـود، خالـی اسـت؛ یا 
اینکـه مباحـث بـه علت کمبـود سـاعات تدریس 
صفحـات  تعـداد  محدودیـت  نیـز  و  هفتگـی 
کتاب هـا محـدود و خاصه شـده اند. بوم شناسـی 
و زیست شناسـی سـلولی مولکولـی، باکتری هـا و 
آغازیـان از جملـة ایـن مباحث هسـتند. قبـًا  در 
همیـن صفحـه نوشـته ام، حـذف بوم شناسـی از 
کتـب دورة متوسـطة دوم شایسـتة سـرزمینی با 
مشکات عدیدة بوم شناختی نیسـت. شهروندانی 
که از نظر بوم شناسـی بی سـواد باشند، نمی توانند 
مسـائل کلی بـوم سـرزمین ایـران را درک و برای 
مشـکات فراوان و پیچیدة آن چاره اندیشـی هایی 
کل نگرانـه و آینده نگرانـه کننـد یـا در حـل آن ها 

مشـارکت مؤثر داشـته باشـند. 
   به نظر می رسـد تخفیِف زیست شناسـی سـلولی و 
مولکولـی که بازوی توانا و پیشـرو زیست شناسـی 
اسـت، زیبنـدة فراینـد آموزش زیست شناسـی در 
کشـور ما نباشد. زیست شناسی سلولی و مولکولی 
یکـی از جذاب تریـن، کاربردی تریـن و مؤثرتریـن 
شـاخه های زیست شناسـی اسـت، به گونـه ای که 
چـاپ  نخسـتین  دور،  نه چنـدان  گذشـته ای  در 
کتـاب زیست شناسـی پیش دانشـگاهی تمامـًا به 
زیست شناسـی سـلولی مولکولی اختصاص داشـت. 
در خصـوص کاهـش محتـوای مبحـث تکامـل 

نیـز در شـماره های پیشـین ایـن نشـریه مطالبی 
نوشـته ایم و اینجـا از تکـرار می پرهیزیـم.

به عـاوه، نبـوِد وقـت کافـی و عجلـة بسـیار در 
تألیـف و توزیـع کتب درسـی سـبب شـده اسـت 
کـه برخـی از اشـتباهات سـهوی در کتاب هـای 
درسـی وجود داشـته باشـد. نقد کتاب های درسی 
زیست شناسـی خـود موضوعـی مهـم و نیازمنـد 
تحقیقـی سـترگ اسـت کـه آن را بـه دیگـران 

می سـپاریم. 
é فهرسـت بسـیار بلندباالتـر از آن اسـت کـه در 
حوصلـة این نوشـته جـای گیـرد. بنابرایـن، پایاِن 
این نوشـته بـه  معنی پایـاِن فهرسـِت دغدغه ها و 
مشـکات معلمان زیست شناسـی کشـور نیست. 
ایـن قصـه سـِر دراز دارد. اکنـون ایـن پرسـش 
پیـش می آیـد کـه در برابـر ایـن مشـکات چـه 
کنیم؟ به نظـر نگارنده بهترین راه حـل، پاک کردن 
صورت مسـئله یا سـر فروکـردن در برف نیسـت؛ 
بلکـه به عکـس امیـد بـه یافتـن راه حـل اسـت. 
امیـد را از دسـت ندهیـم.  نگارنـده گمـان دارد 
کـه همـة ایـن دشـواری ها و تنگناهـا بـا تاش ها 
و پی گیری هـای معلمـان سراسـر کشـور و یـاری 
و  بین رفتنـی  از  میهـن  دلسـوزاِن  و  مسـئوالن 

ناپایدارنـد. ان شـااهلل. 
محمد کرام الدینی
سردبیر

پی نوشت ها

از همـه  ایـن نظرخواهـی مشـارکت کردنـد.  افـراد بسـیاری در   .1
ابراهیـم سـمندوک، دبیـر زیست شناسـی  از جملـه  سـپاس گزاریم؛ 
اسـتان  و  زیست شناسـی  دبیـران  و  یاسـایی  ابوالفضـل  مشـهد؛ 
کردسـتان؛ دکتـر مریـم سـازمند، دبیر زیست شناسـی شـیراز؛ دکتر 
فریبـا رمضانـی ویشـکی، عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه فرهنگیـان، 
دکتـر  کرمانشـاه؛  زیست شناسـی  دبیـر  عبدالرسـول خلفـی،  دکتـر 
حمیـده ملیخـان دبیـر دبیرسـتان فرزانـگان قزوین؛ عزیز عـذار، دبیر 
زیست شناسـی نقـده؛ مسـعود نقـش جواهـری، دبیـر زیست شناسـی 
تهـران؛  زیست شناسـی  دبیـر  پـور،  نبـی  فاطمه سـادات  دهلـران؛ 
اقبـال محمـدی، دبیـر زیست شناسـی کرمانشـاه؛ محمـد ابراهیمـی، 
دبیـر زیست شناسـی و از مؤلفـان کتـب درسـی؛ دکتـر خدابخـش 
آل محمـد،  سـیدعلی  کشـور؛  زیست شناسـی  خانـه  دبیـر  بهـزادی، 
دبیـر زیست شناسـی و از مؤلفـان کتـب درسـی؛ دکتـر زهـرا زارع، 
دانشـگاه  زیست شناسـی  آموزشـی  گـروه  علمـی  هیئـت  عضـو 
روزنامه نـگار  و  فرهنگیـان؛ عرفـان خسـروی، معلـم زیست شناسـی 
زیست شناسـی  گـروه  دانشـیار  یـزدی،  الری  حسـین  دکتـر  علـم؛ 
بنی هاشـمی،  بروجـرد؛ سیدعسـکری  آزاد اسـامی واحـد  دانشـگاه 
دبیـر زیست شناسـی گلسـتان؛ مـژگان عباسـی، دبیر زیست شناسـی 
گیـان؛ دکتـر نظـام جلیلیـان، دبیـر زیست شناسـی خرمشـهر؛ اباذر 
اسـماعیلی و گروهی از معلمان زیست شناسـی اسـتان قم و بسـیاری 

از کسـانی کـه مایـل بـه انتشـار نـام خـود نبودنـد.   
2. لیـس العبـادئ کثـرئ الصـائ و الصـوم، إّنما العبـادئ التفّکـر فی أمر 

؛ مسـند امـام رضا)علیه السـام(، ج 1، ص ۳. اهلل عـّز وجـلّ

معضل 
آزمایشگاه، 

کمبود وقت، 
فضا و منابع 

مالی و در نتیجه 
کمبود لوازم 

آزمایشگاهی 
برای فعالیت های 

آزمایشگاهی 
است
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