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سمانه آزاد

 چگونه كتاب »پيش بينی، مشــاهده، توضيح« را برای ترجمه 
انتخاب كردید؟ 

همســرم که در دفتر تألیف کتاب های درسی فعالیت دارند این 
کتاب را معرفی کردند. در واقع کتاب دو جلد بود. جلد نخســت 
آن در حوزة فیزیك بود. جلد دوم آن در حوزة زیست شناســی و 

شیمی که من و خواهرم آن را ترجمه کردیم.

 مخاطب این كتاب بيشتر چه كسانی هستند؟
کتاب بیشــتر برای معلمان دورة اول متوســطه مناسب است. 
معلمــان می توانند از این کتاب ایــده بگیرند و در کالس درس 
از آن اســتفاده کنند. دانش آموزان معموالً قبل از دوره دبستان 
با مشــاهده اطراف خود ذهنیت و درکی نسبت به مسائل دارند. 
وقتی وارد دبســتان می شوند با بسیاری از این مفاهیم به روش 
علمی آشــنا می شــوند. اگر دانش آموزان در مفاهیم اولیه دچار 
کج فهمی شــده باشــند، این کتاب به برطرف کردن آن کمك 
می کند. در واقع به معلــم در تدریس علوم و برطرف کردن این 

کج فهمی ها کمك می کند. 

 با توجه به سابقة شما در تدریس، فکر می كنيد دانش آموزان 
بيشتر در چه حوزه ای دچار كج فهمی هستند؟

مثاًل ما عموماً فكر می کنیم اگر شعلۀ گاز بیشتر باشد غذا زودتر 
می پزد، با اینكه می دانیم وقتی آب به دمای جوش می رسد، هر 
چقدر هم که شعله گاز زیادتر باشد، دمای آب بیشتر نمی شود. 
در این کتاب آزمایش هایی هســت که با انجام آن ها این مفاهیم 

برای دانش آموز کاماًل روشن می شود. 

 شما در زمينه تأليف كتاب های درسی هم فعاليت دارید.
بله. آثار من بیشــتر کتاب کار هستند. یك کتاب کار علوم برای 
پایه های هفتم و هشــتم و نهم منتشــر شــده که تألیف بخش 
زیست شناسی اش را من به عهده داشتم. برای پایه دهم هم کتاب 
گلبرگ را نوشته ام که کاماًل به حوزه زیست شناسی مربوط است.

 به نظر می رســد هم زمان با تغيير نظام آموزشی شما دست به 
قلم شدید.

بله. معموالً کتاب های کمك درســی ایراداتــی دارند. با افزایش 
تجربه، شــاید بد نباشد که معلمی دســت به قلم شود و سعی 

کتابی برای تصحیح 
بدفهمی های ما از علوم

معصومه خلیلی معلم زیست شناســی دوره دوم متوسطه و مؤلف و مترجم كتاب های كمك آموزشی است كه 25 سال سابقه خدمت 
در آموزش وپرورش دارد، به همراه خواهرش ملیحه خلیلی به خاطر ترجمة کتاب »پیش بینی، مشــاهده، توضیح« در ســیزدهمین 
جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد مورد تقدیر قرار گرفتند. این کتاب در حوزة علوم تجربی توسط انتشارات مدرسه برهان 
منتشر شده است. معصومه خلیلی معتقد است این اثر به معلمان کمک می کند تا برخی کج فهمی های رایج دانش آموزان در حوزه های 

زیست شناسی و شیمی برطرف شود.
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کند آن ایرادها را برطرف ســازد. اما متأسفانه کنكور باعث شده 
اکثر دانش آموزان به ســمت حفظ کردن و یادگیری ســطحی 
بروند. من همواره ســعی کرده ام کتاب هایی بنویسم که به فهم 
مطالب درســی کمك کند، مفهومی باشد و ارتباط بین مفاهیم 
را ارائه دهد. در کالس هم به همین شــكل تدریس می کنم و از 

دانش آموزان می خواهم این ارتباط را ارائه دهند. 

 شما، به عنوان معلم، وضعيت كتاب های كمك درسی را چگونه 
می بينيد؟

تعداد و تنوع کتاب ها خیلی زیاد است به طوری که مِن معلم هم 
نمی توانم از بین شان انتخاب درستی داشته باشم. اکثر کتاب ها 
تك بعدی هســتند و به برخی از جنبه ها نپرداخته اند. بعضی از 
کتاب ها هم فقط کنكور را مدنظر قرار می دهند یا بیشتر دانشی 
هســتند و به حفظیات پرداخته اند. کتاب هایی هم هســتند که 
حتی پاســخ سؤاالت را نوشــته اند و دانش آموز نیاز ندارد دیگر 
حتی فكــر کند. برخالف آنچه برخی می گویند که دانش آموزان 
باهوش تر شــده اند، به نظر می رسد فقط فرایند حفظ کردن شان 
بیشتر شده است و خیلی سطحی تر شده اند. در زمینه یادگیری 
مطالب خیلی ضعیف هستند. یك دلیلش می تواند کاهش درس 

علوم در دوره متوسطه اول باشد یا روش های آموزشی. 

 دانش آموزان توانایی های یادگيری متفاوتی دارند و شاید یك 
نوع كتاب كمك درسی برای همه دانش آموزان یك كالس مناسب 
نباشد. شما به عنوان معلم چه نوع كتاب هایی را به شاگردان خود 

پيشنهاد می دهيد؟

بعضی از دانش آموزان ســطح یادگیری باالیی دارند و شاید نیاز 
به کتاب خاصی نداشــته باشــند مگر آنكه بخواهند مفاهیم را 
توسعه یافته تر یاد بگیرند. ولی برخی دیگر به تمرین بیشتری نیاز 
دارند که برای آن ها کتاب کار معرفی می کنم. برای دانش آموزان 
ضعیف تر هم کتاب هایی را که بیشتر جنبه دانشی دارند توصیه 
می کنم. شــاید این کتاب ها به شكل ســؤال و جواب باشند که 
چندان مناســب نیســت اما برای دانش آموزان ضعیف تر چاره 

دیگری نداریم.

 كتاب دیگری هم در دســت ترجمه یا 
تأليف دارید؟

بلــه. به تازگــی ترجمه کتــاب دیگری را 
شروع کرده ام که مشابه کتاب »پیش بینی، 
فضــای  و  اســت  توضیــح«  مشــاهده، 

آزمایشگاهی دارد. 

 خانم خليلی! تا پيش از این با جشنواره 
آشنایی  رشد  تربيتی  و  آموزشی  كتاب های 

داشتيد؟
بله. از طریق مجالت رشــد هم آشــنایی قبلی داشتیم. شرکت 
در این جشــنواره باعث شــد همــكاران دیگر هم نســبت به 
جشنواره کنجكاو شــوند. امیدوارم هدف همه معلمان یادگیری 
دانش آموزان باشد. هر چند می دانم فرصت و فضای آموزش کم 
اســت؛ اما آزمایش کردن به عمق بخشیدن مطالب و یادگیری 

دانش آموزان کمك می کند. 

من همواره سعی کرده ام 
کتاب هایی بنویسم که به 
فهم مطالب درسی کمک 
کند، مفهومی باشد و 
ارتباط بین مفاهیم را 
ارائه دهد

15   رشد جوانه |  شمارة 5۴ | زمستان 1395 |


