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 مقدمه 
كره زمين را به عنوان گهواره موجوداتي مي شناسيم كه بر روي آن زندگي مي كنند. 
بر روي این زیستگاه انواع گونه هاي گياهي و جانوري در كنار یكدیگر مشغول زندگي 
هستند. به دليل شگفتي هاي زیاد و تنوع زیستي این سياره، شناختن بخش كوچكي 
از آن نيازمند تفكر و تجربه بســيار است. عالوه بر این كه بررسي گونه هاي متنوع 
گياهي و جانوري انسان را به كشف حقایق و شگفتي هاي بي شمار رهنمون مي شود، 
مي تواند در بهبود زندگي نيز موثر باشــد. بدون شــك آموزش علم زیست شناسي 
در پيشبرد مقاصد عملي رشته هایي حياتي همچون پزشكي، داروسازي، كشاورزي 
و محيط باني اهميت بســزایي دارد. به عبارت دیگر، زیست شناسي علمي است كه 
با نجات جان موجودات و باال بــردن كيفيت زندگي بر روي كره زمين در ارتباط 
اســت. از طریق این علم مي توان در نوع نگرش انسان ها به جهان پيرامونشان تغيير 
ایجاد كرد و با مجهز كردن آن ها به علم روز، نســبت به جایگاه محيط زیســت و 
نگهداري از آن اهميت قایل شد. آموزش زیست شناسي به عنوان یكي از شاخه هاي 
علوم تجربي با روش هاي مختلف تئوري در كالس درس و عملي در آزمایشــگاه 
به طور همزمان قابل ارایه است. كشــورهاي مختلف فراخور امكانات آموزشي و 
نوع نگرش برنامه ریزان، روش هاي متفاوتي را براي آموزش زیست شناســي به كار 
مي گيرند كه آشــنایي و مقایسه آن ها با وضعيت موجود آموزش زیست شناسي در 
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كشــورمان مي تواند براي معلمان قابل توجه باشد. در این مجموعه، تجربه چندین 
كشور دنيا با وضعيت آموزشي این رشته در ایران مقایسه مي شود. در قسمت اول، 
مقاالتي ارایه شــده اســت كه به روش هاي متفاوت آموزش زیست شناسي در ده 
كشور خارجي پرداخته اند. قسمت دوم، اهميت زیست شناسي در سند درسي ملي، 
وضعيت مدارس ایران، كتاب هاي كمك آموزشي و جایگاه محيط زیست را بررسي 

كرده است. اميدواریم همكاران محترم از این مجموعه بهره الزم را ببرند.
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 آموزش زيست شناسي در انگلستان 

الهه علوي

 اشاره 
یکی از پرســش های هميشگی دانش آموزان این اســت كه چرا این موضوع ها 
را باید در زیست شناســی یاد بگيریم و با موضوع های دیگر كاری نداشته باشيم. 
شــاید ما معلمان هم كنجکاو باشيم كه دانش آموزان كشورهای دیگر چه درس ها 
یا موضوع هایی را می خوانند. در این نوشتار مفاهيم اساسی محتوای زیست شناسی 
در 9 ســال آموزش عمومي مدا6رس انگلســتان را می خوانيد.1 برنامة درسی ملی 
انگلستان در سال 2013 نهایی شد و از همان سال، برای اجرا در سال بعد، در پایگاه 

اطالعاتی www.gov.uk قرار گرفت.

علوم از درس های اصلی 9 ســال اول آموزش مدرسه ای در انگلستان است. 
بخشی از برنامة درســی ملی انگلستان به آموزش علوم اختصاص دارد و همة 
دانش آموزان از ســال اول تا نهم باید آن را بياموزند. آموزش علوم در انگلستان 

به منظور دستيابی به اهداف زیر برنامه ریزی شده است:
 دست یابی به دانش علمی و درك مفهومی از طریق موضوع های زیست شناسی، 
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شيمی و فيزیك؛
 درك طبيعت و چيستی آن از طریق فرایندها و روش های علمی با انواع متفاوت 
كاوشــگری علمی و درنتيجه پاسخ به پرسش های علمی كه با مشاهدة دنيای 

اطراف مطرح مي شوند؛
 مجهز شدن دانش آموزان به دانش و مهارت الزم برای به كارگيری علوم در زندگی 

امروز و فردا.
از نــکات جالب توجه حوزة علوم تجربی در این برنامة درســی تأكيد جدی بر 

تقویت و ارتقای مهارت های زبانی، نوشتاری و ...در آموزش علوم است.
محتوای آموزش زیست شناسی در این برنامه در درس علوم در دوره های اول و 
دوم ابتدایی و با عنوان زیست شناسی در دورة سوم و چهارم متوسطه انجام می شود.

مهارت های مورد انتظار از آموزش زیست شناسی همانند سایر موضوعات علوم، 
دســتيابی به نگرش علمی، مهارت های آزمایشگاهی و پژوهشی، تجزیه وتحليل، 

ارزیابی و اندازه گيری است.

 سال اول 
گیاهان

 تشخيص و دانستن نام گياهان رایج مانند گياهان باغی، گياهان وحشی و درختان، 
درختان دوپایه و هميشه سبز؛

 تشخيص و توصيف ساختارهای اصلی گياهان گل دار )ریشه، ساقه، برگ و گل(.

جانورانوانسان
 تشــخيص و دانســتن نام جانوران رایج از انواع پرندگان، ماهی ها، دوزیستان، 

خزندگان، پستانداران و بی مهره ها؛
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 تشــخيص و دانســتن نام جانــوران رایجی كــه گوشــت خوار، گياه خوار و 
همه چيزخوارند؛

 توصيف و مقایسة ساختار انواعی از جانوران رایج )پرندگان، ماهی ها، دوزیستان، 
خزندگان، پستانداران و بی مهره ها(؛

 تشــخيص، نام گذاری و ترسيم بخش های كلی بدن انسان و ارتباط هر بخش با 
هر یك از حس ها.

 سال دوم 
موجوداتزندهوزيستگاههایآنها

 شرح و مقایسة تفاوت های موجودات زنده، مرده و آن هایی كه هرگز زنده نبوده اند؛
 تشــخيص اینکه هر جانداری زیســتگاه خاص خــود را دارد و اینکه چگونه 
زیســتگاه های متفاوت نيازهای اساســی جانوران و گياهان متفاوت را تأمين 

می كنند و چگونه به هم وابسته اند؛
 تشــخيص و نام گذاری انواع گياهان و جانوران در زیســتگاه آن ها و نيز خود 

زیستگاه ها؛
 توصيف اینکه جانوران چگونه غذای خود را از گياهان و جانوران دیگر به دست 
می آورند همراه با به كارگيری ایدة زنجيرة غذایی ساده و شناسایی و نام گذاری 

منابع متفاوت غذا.

گیاهان
 مشاهده و توصيف اینکه چگونه از دانه ها و پيازها، گياهان بالغی رشد می كنند؛

 یافتن و توصيف اینکه چگونه گياهان به آب، نور و دمای مناسب برای رشد و 
سالم ماندن نياز دارند.
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جانورانوانسان
 جانوران و انسان زاده هایی دارند كه رشد می كنند و بالغ می شوند؛

 نيازهای اساسی جانوران و انسان )آب، غذا و هوا(؛
 شــرح اهميت ورزش، خوردن غذای متنوع و كافی و رعایت بهداشت برای 

سالمت انسان.

 سال سوم 
گیاهان

 شناســایی و توصيف عملکرد بخش های متفاوت گياهان گل دار: ریشه، ساقه، 
برگ و گل؛

 كشف نيازهای گياهان برای زندگی و رشد )هوا، نور، آب، مواد مغذی خاك و 
جایی برای رشد( و اینکه چگونه این نيازها از گياهی به گياه دیگر فرق می كند؛

 تحقيق دربارة راه های انتقال آب در گياه؛
 كشف بخشی از چرخة زندگی گياه كه گل در آن نقش دارد؛

شامل گرده افشانی، تشکيل و پراكندگی دانه.

جانورانوانسان
 تشــخيص اینکه جانوران و انسان به مقدار مناسب و كافی غذا نياز دارند و 
چون نمی توانند غذای خود را بســازند مواد غذایی را از چيزی به دســت 

می آورند كه می خورند؛
 تشــخيص اینکه انســان و بعضی جانوران برای حفاظت، استحکام و حركت، 

اسکلت و ماهيچه دارند.
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 سال چهارم 
همةجانداران

 تشــخيص و نام گذاری انواعی از جانداران )گياهان و جانوران( در محيط های 
محلی و وسيع تر و استفاده از كليدهای رده بندی برای گروه بندی آن ها.

 تشخيص اینکه محيط ها می توانند تغيير كنند و این تغيير می تواند برای جانداران 
خطرناك باشد.

جانورانوانسان
 شرح عملکردهای سادة بخش های اصلی دستگاه گوارش انسان؛

 تشخيص انواع متفاوت دندان های انسان و عملکرد سادة آن ها؛
 ترسيم و تفسير انواعی از زنجيره های غذایی، شناسایی توليدكنندگان، شکارچيان 

و صيد.

 سال پنجم 
همةجانداران

 شرح تفاوت های چرخة زندگی پستاندار، دوزیست، حشره و پرنده؛
 توصيف فرایند حياتی توليدمثل در بعضی گياهان و جانوران.

جانوران و انسان
 توصيف تغييرات انسان در فرایند نمو از تولد تا كهن سالی.

 سال ششم 
همةجانداران

 توصيف چگونگی رده بندی جانداران در گروه های بزرگ تر بر اساس ویژگی های 
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عمومی قابل مشاهده و شباهت ها و تفاوت ها شامل ميکروارگانيسم ها، گياهان 
و جانوران؛

 ارائة دليل برای رده بندی گياهان و جانوران بر اساس ویژگی های اختصاصی.

جانورانوانسان
 تشــخيص و نام گذاری بخش های اصلی دســتگاه گردش خون انسان و شرح 

عملکرد قلب، رگ های خونی و خون؛
 شناسایی اثر تغذیه، ورزش و سبك زندگی بر نحوة عملکرد بدن؛

 توصيف راه هایی كه مواد مغذی و آب درون جانوران و انسان منتقل می شوند.

تغییرگونههاووراثت
 تشــخيص اینکه جانداران در طول زمان تغيير كرده اند و سنگواره ها اطالعاتی 
دربارة جاندارانی می دهند كه ميليون ها سال پيش روی زمين زندگی می كرده اند؛
 تشخيص اینکه جانداران زاده هایی از نوع خود توليد می كنند، اما زاده ها معموالً 

متفاوت اند و كاماًل مانند والدین خود نيستند؛
 تشــخيص اینکه جانوران و گياهان چگونــه و از چه راه هایی با محيط زندگی 

سازش می یابند و اینکه چگونه این سازش می تواند به تکامل آن ها بينجامد.

 سه ساله سوم 
ساختاروعملكردجانداران

سلولهاوسازماندهیآنها
 ســلول ها واحدهای اساسی جانداران اند، مشاهده سلول، تفسير و ثبت ساختار 

سلول با استفاده از ميکروسکوپ نوری؛
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 عملکرد دیوارة سلولی، غشای سلول، سيتوپالسم، هسته، واكوئل، ميتوكندری و 
كلروپالست؛

 شــباهت ها و تفاوت های بين ســلول های گياهی و جانوری و نقش انتشار در 
حركت مواد درون و بين سلول ها؛

 سازش های ساختاری بعضی جانداران تك سلولی؛
 ســازمان دهی سلسله مراتبی جانداران پرســلولی: از سلول ها تا بافت تا اندام تا 

سيستم و جاندار؛

دستگاههایاسكلتیوماهیچهای
 ساختار و عملکرد اسکلت انسان، شامل استحکام، حفاظت، حركت و ساختن 

سلول های خونی؛
 بيومکانيك – تعامل بين اسکلت و ماهيچه ها، شامل اندازه گيری نيروی حاصل از 

ماهيچه های متفاوت؛
 عملکرد ماهيچه ها و ماهيچه های مخالف.

تغذيهوگوارش
 دانستن محتوای رژیم غذایی سالم برای انسان، شامل كربوهيدرات ها، چربی ها، 
پروتئين ها، ویتامين ها، مواد معدنی، فيبرهای تغذیه ای و آب؛ و نيز علت نياز به 

هریك.
 محاسبه های نيازهای انرژی در رژیم غذایی سالم روزانه؛

 عواقب عدم تعادل تغذیه شــامل چاقی، الغری مفرط و بيماری های حاصل از 
كمبود؛

 بافت ها و اندام های دســتگاه گوارش انسان، شامل ســازش های عملکردی و 
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چگونگی عملکرد این دســتگاه در گوارش غذا )آنزیم ها به طور ساده به عنوان 
كاتاليزور زیستی عمل می كنند(؛

 اهميت باكتری ها در دستگاه گوارش انسان؛
 گياهان سالم، مواد مغذی معدنی و آب را از خاك به دست می آورند.

دستگاههایتبادلگاز
 ساختار و عملکرد دستگاه تبادل گاز در انسان، شامل سازش های عملکردی؛

 ســازوكار تنفس از حركت هوا به داخل شش ها و خروج هوا از آن ها، استفاده 
از مدل فشــار برای شرح چگونگی حركت گازها شامل اندازه گيری های ساده 

حجم شش ها؛
 اثر ورزش، آسم و سيگار بر دستگاه تبادل گاز؛
 نقش روزنه های برگ در تبادل گاز در گياهان.

تولیدمثل
 توليدمثل در انســان )به عنوان نمونه ای از پستانداران(، شامل ساختار و عملکرد 
دســتگاه های توليدمثلی نرو ماده، چرخة قاعدگی )بدون جزئيات هورمونی(، 
گامت ها، لقاح، بارداری و تولد، شامل تأثير سبك زندگی مادر بر جنين از طریق 

بند ناف؛
 توليدمثل در گياهان شــامل ساختار گل، گرده افشــانی با حشرات و باد، لقاح، 
تشکيل و پراكنش دانه و ميوه، شامل بررسی كّمِي بعضی مکانيسم های پراكنش؛
 اهميت توليدمثل گياه از منظر گرده افشــانی با كمك حشرات در امنيت غذایی 

انسان.
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سالمت
 اثرهای استفادة تفریحی از مواد )شامل سوءمصرف( بر رفتار، سالمت و فرایندهای 

زیستن.

چرخههایموادوانرژی
فتوسنتز

 وابســتگی تقریباً همة حيات روی زمين به نور خورشيد در گياهان و جلبك ها، 
در فرایند فتوسنتز؛ 

 سازش های برگ برای فتوسنتز؛
 ارتباط بين ساختار و عملکرد برگ ها شامل كلروپالست و روزنه؛
 مواد اوليه و محصوالت فتوسنتز و فرمول خالصه شدة فتوسنتز؛

 تغذیة معدنی در گياهان و تشریح نقش نيترات ها؛
 شيميوسنتز در باكتری ها و جانداران دیگر.

تنفسسلولی
 تنفس هوازی و غير هوازی در جانداران، شــامل تجزیه مولکول های آلی برای 

امکاِن انجامِ فرایندهای شيميایی دیگر كه برای حيات ضروری اند؛
 فرمول خالصه شدة تنفس هوازی؛

 فرایند تنفس هوازی در انسان و ميکروارگانيسم ها شامل تخمير و فرمول خالصه 
شدة تنفس غير هوازی؛

 تفاوت بين تنفس هوازی و غير هوازی در ارتباط با واكنش گرها، محصوالت و 
انرژی.
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تعاملهاووابستگیها
ارتباطهادربومسازگان

 وابستگی جانداران در بوم ســازگان شامل شبکه غذایی و حشرات گرده افشان، 
به عنوان مثال؛

 اهميت گرده افشانی با حشرات در توليدمثل گياه در امنيت غذایی انسان؛
 چگونگی تأثيرپذیری جانداران و اینکه چگونه از عوامل محيطی مانند تجمع مواد 

سمی تأثير می پذیرند؛
 نقش گوناگونی در توانمند كردن جانداران برای زیستن در بوم سازگان معين.

ژنتیكوتكامل
وراثت،كروموزوم،DNAوژن

 وراثت فرایندی است كه در آن اطالعات ژني از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند؛
 مدل ساده ای از كروموزوم، ژن و DNA در وراثت شامل آنچه واتسون و كریك؛ 

ویلسون و فرانکلين در مدل سازی DNA انجام دادند؛
 تنوع افراد گونه های متفاوت؛

 تنوع افراد در یك گونه ممکن اســت پيوســته یا ناپيوسته باشد، شامل نمایش 
گرافيك و عددی گوناگونی؛

 تغييرات محيط ممکن است سبب حفظ افراد شود و ممکن است گونه هایی كه 
نتوانند در رقابت و توليدمثل موفق باشند برای هميشه از بين بروند؛

 اهميت تنوع زیستی؛
 استفاده از بانك ژن برای نگهداری مواد وراثتی قبل از انقراض گونه.

منابع
1. برنامة درسی ملی انگلستان.

2. The national curriculum in England,Framework document,July
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 آموزش زيست شناسي در مدارس فرانسه و بريتانيا 

شهناز گگوناني 
دبير زیست شناسي فریدونشهر 

 چكيده 
می دانيم كه محتــوای علم زیست شناســی از تنوع خاصی برخوردار اســت. 
زیست شناسی علمی كاربردی محسوب می شود كه اهميت آن در كشورهای اروپایی 
تا به آن حد رســيده است كه برخی مدارس فرانسه، »علوم زمين و زندگی« ناميده 
می شوند. در بریتانيا نيز قوانين مربوط به حقوق شهروندی را آميخته با زیست شناسی 
در فضای باز آموزش می دهند. در محتوای آموزشی بریتانيا سالمت جسمی و محيط 
زیست و همچنين ســالمت رفتاری مربوط به حقوق شهروندی از توجه ویژه ای 
برخوردار اســت. آنان عقيده دارند كه این علم با مســائل اجتماعی جامعه مرتبط 
اســت؛ لذا، آموزش آن باید برای همه اجباری باشــد. به منظور گزینش مدرسان 
زیست شناسی، در مؤسسة دانشگاهی دبيری آزمون های كتبی و شفاهی بسياری از 
متقاضيان گرفته می شود و منتخبان این آزمون ها به مدت یك سال به صورت آزمایشی 
مشغول تدریس می شوند. در دوره های آموزش ضمن خدمت مطالب مربوط به علم 
بوم شناسی و تدریس در فضاهای باز آموزش داده می شود. تعداد ساعات آموزشی 
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این درس نيز بر حســب توانایی های دبيران و عالقة فراگيران در پایه های مختلف 
تحصيلی متفاوت اســت. در این كشورها به  منظور تدریس زیست شناسی روش 
هماهنگ خاصی به كار نمی  رود. البته، در فرانسه روش تدریس مبتنی بر ICT1 و در 
بریتانيا تدریس در فضاهای باز آموزشی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند.

كليدواژه ها: آموزش زیست شناسی، آموزش تطبيقی علوم 

 مقدمه 
در نظام آموزشی اروپا موضوعات بسيار متنوعي آموزش داده مي شود و در آنجا 
تدریس زیست شناسی جایگاه ویژه ای دارد. در تاریخچة نظام آموزشی فرانسه، علم 
زیست شناســی هميشه مورد توجه قرار می گرفته است و حتی برخی مدارِس این 
كشور مدارس »علوم زمين و زندگی« نام دارند. در این مدارس حدود ۷0 درصد از 
سهم علوم به آموزش زیست شناسی اختصاص داده می شود. معلمان این مدارس به 
هر دو علم زیست شناسی و زمين شناسی مسلط اند. اصلی ترین مفاهيم زیست شناسی 
كه در پایة اول این مدارس تدریس می شوند، عبارت اند از: آشنایی با اندام های بدن 
انسان و جانداران و محيط زیست. هدف از تدریس این مطالب در این پایه، ایجاد 
حس مسئوليت پذیری در قبال سالمت بدن و محيط زندگی است. البته، اطالعات 
اساســی این علوم به آنان آموزش داده می شود. در پایه های تحصيلی باالتر قوانين 
شهروندی را بر پایة روش ها و اطالعات علمی آموزش می دهند تا بدین طریق برای 
تعليم و تربيت علمی آینده آماده شــوند. به علت كاهش تعداد فراگيرانی كه متمایل 
به ادامة تحصيل در مقاطع باالترند، زیست شناسی را در این كشور بسيار جذاب و 
مفيد آموزش می دهند تا بدین شيوه فراگيران به گذراندن مدارج علمی متمایل شوند 

.)Eric, 2004(
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مســئوالن آموزش و پــرورش در ســال 2001، بــه منظــور دســتيابی بــه 
استراتژی های ليســبون2 موضوعات آتی نظام آموزشــی را گزارش كردند. یکی 
از این موضوعات گســترش علوم و فنون شــهروندی اســت. زیست شناســی 
به عنــوان یك علم بــا مســائلی اجتماعی نظير ســالمت و رشــد و نمو مرتبط 
 و بــه همين علت بر مســائل مربــوط به قوانين شــهروندی تأثيرگذار اســت

.)Eric, 2004(

در بریتانيا، همة كودكان به شيوه ای آموزش داده می شوند كه در آینده بتوانند در 
جامعه به خوبی نقش ایفا كنند. در آنجا به منظور آموزش حفظ سالمت شخصی و 
اجتماعی و رعایت قوانين شــهروندی از طرف فراگيران، آموزش در فضاهای باز 
آموزشی را مبنای كار خود قرار داده اند. بسيار مهم است كه هر شهروند بياموزد كه 
برای محيط زیست خود ارزش قائل باشد. باید آموزش بوم شناسی برای همه اجباری 
شود تا همة مردم با قوانين شهروندی و تنوع زیستی حاكم بر جهان آشنا شوند و برای 
تحقق این امر باید آموزش، در فضای باز انجام شود. شایان ذكر است كه در حياط 
 مدارس این كشور فضاهای مناسبی برای انجام دادن آزمایش در نظر گرفته شده است

.)Barker, et al, 2002( 

 مدرسان زيست شناسی 
افرادی كه به تدریس این درس در دورة دوم مدارس فرانســه تمایل دارند، باید 
حداقل مدرك دانشــگاهی را حتماً داشته باشند. مدرسان آینده این علم باید وارد 
مؤسسة دانشگاهی آموزش دبيری شوند و در آنجا به علوم زمين و زیست شناسی 
تسلط یابند. در پایان سال اول آموزشی در این مؤسسه چندین آزمون كتبی و شفاهی 
در هر دو علم گرفته می شــود. افرادی كه موفق به گذراندن این آزمون ها شوند، به 
مدت یك  سال به صورت آزمایشی مشغول تدریس می شوند و در صورت رضایت 
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.)Eric, 2004( از كارشان به عنوان مدرس مشغول كار می شوند

 محتوای آموزشی و مباحث قابل تدريس 
مدرسان فرانسوی اظهار مي  كنند كه زیست شناسی نکته های اصلی بسياری دارد، 
از همين رو آن ها زمان كافی برای سازماندهی بسياری از فعاليت های اصلی كه مورد 

عالقه را دارند. در دورة اول سه موضوع آموزش داده می شود:
 عناوین آموزشــی نوع اول فراگيران را با اطالعات پایه ای مربوط به بدن، محيط 

زیست خود، زمان و مکان زندگی انسان ها و زیست كره آشنا می كنند. 
 عناوین آموزشی نوع دوم راه و روش ها را یاد می دهند. اهداف زیست شناسی در 

این مورد گسترش توانایی مشاهده، تشخيص، ارتباط و ارزیابی علت هاست. 
 عناوین آموزشی نوع سوم مربوط به رفتار است. 

زیست شناسی كودكان را نسبت به سالمت بدن و محيط زیست خود مسئوليت پذیر 
می كند و اطالعات الزم دربارة رفتارهای پرخطر )مصرف دارو، الکل و ســيگار( و 
بيماری هایی كه سالمت را به خطر می اندازند )ایدز و...( در اختيار آنان قرار می دهد. 
در مدارس دورة دوم رعایت حقوق شهروندی بر پایة اطالعات و روش های علمی 
به آنان آموزش داده می شود و عالوه بر این، فراگيران برای پایه های تحصيلی باالتر 

.)Eric, 2004( آماده می شوند

 عناوين اصلی دورة اول؛ 
مرحلةاول:

شناخت انسان
عملکرد اندام ها، فعاليت سلول، تغييرات محيط

محافظت از اندام ها
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فعاليت عصبی 
رشد و نمو و سالمت

مرحلةدوم:
عملکرد بدن انسان )تغذیه، تنفس و چرخه خون(

همانندسازی در انسان
بوم شناسی، تنفس و تخمير

تکامل و تاریخ زندگی

مرحلةسوم:
محيط اطراف ما

شکل گيری زندگی
عوامل مؤثر بر تغذیه

 عناوين اصلی دورة دوم؛ 
پيش سازها                              

ایمنی شناسی
فنوتيپ جانداران مختلف

از ژنوتيپ تا فنوتيپ
مورفولوژی گياهی
دیابت و تنظيم قند

فنوتيپ و فعاليت های عصبی
اندام ها، ساختار فيزیکی )سلول، DNA، واحد زندگی(
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تنوع و تکامل متابوليسمی
از سلول تا زیست فناوری 

 آزمون درس زيست شناسی و تعداد ساعات آموزشی در فرانسه 
در مدارس دورة اول بر اساس عالقه و توانایی دبيران ساعات آموزشی مشخص 
شــده و مدارس دورة دوم از یك تا شش ســاعت در پایه های مختلف تحصيلی 

.)Eric, 2004( متفاوت است
برای درس علوم زميــن و زندگی نمرات فراگيران از صفر تا 20 در نظر گرفته 
می شــود. در آزمون مورد نظر به مدت یك ســاعت نحوة انجام آزمایش توســط 
فراگيران سنجيده می شود. این قسمت از آزمون چهار نمره دارد و سپس بر اساس 
نمرة كسب شده از این آزمون، در آزمون كتبی كه 16 نمره دارد و حدود سه ساعت 

و نيم طول می كشد، دو مورد خيلی مهم ارزیابی می شود: 
1. اطالعات تکميلی فراگيران؛ 

.)Eric , 2004( 2. اهداف آموزشی، ظرفيت و توانایی های فراگيران و استدالل علمی آن ها

 روش های تدريس زيست شناسی در فرانسه و بريتانيا 
در كشور فرانســه، مسئوالن روش تدریس خاصی را براي زیست شناسي طرح 
نکرده اند، ولی مدرسان فعاليت های مربوط به كالس درس و مدرسه را سازماندهی 
می كنند و در قبال دانش آموزان خود احســاس مســئوليت دارند. البته، مدرسان بر 
اســاس نمره هــای كسب شــده از دورة اول، فراگيــران را در گروه های كوچکی 

.)Eric, 2004( گروه بندی می كنند
در بریتانيا عقيده بر این اســت كه تدریس زیست شناســی در فضای باز از نظر 
ذهنی و فيزیکــی اثر فوق العاده بر فراگيران دارد. این روش مخصوصاً برای تفهيم 
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پدیده ها و موضوعاتی كه احتياج به اندازه گيری مستقيم دارند بسيار مناسب است. 
در دوره هــای ضمن خدمت معلمان نيز آموزش تجربــه در فضای باز از اهميت 
فوق العاده ای برخوردار اســت و بــا طرح برنامه هایی در ایــن زمينه مهارت های 
بوم شــناختی معلمان افزایش مي یابد.آن ها باور دارند كه مدرسه باید مركز علمی 
ایجادكنندة هيجان در فراگيران باشد و به همين علت نيز تمرین ها و كارهای عملی 
بســيار خوبی را طراحی و اجرا می كنند. اگرچه این نوع آموزش برای كودكان از 
 اهميت خاصی برخوردار است، اهميت آن برای كودكان كوچك تر چند برابر می شود

)Barker, et al , 2002(. تدریــس در فضاهای باز بين علوم پایه ای و علومی كه 

خانــه، جامعه و جهان ما را تحت تأثير قــرار می دهند، ارتباط برقرار و به ما كمك 
می كند اطالعات ارزشــمندی دربارة مســائل مربوط به حقوق شهروندی، دنيای 
جانوران، مهندسی ژنتيك، تنوع زیستی و... به دست آوریم و در یك كالم، جهانی 

فکر كنيم. 

 كاربرد ICT در آموزش زيست شناسی 
در یك كالس درس ارتباطات به صورت شــکل 1 اســت. در این طرح معلم، 
دانش آموز و  محتوای درسی سه زاویه مثلث به شمار مي آیند. معلم ابزار و وسایل 
آزمایش را تهيه می كند. امروز سعی ما در شناخت پدیده های زیستی نظير فتوسنتز، 
تنفس، بازتاب عضالنی و فعاليت كاردیاست. فناوری ICT نقش مهمی در برقراری 
ارتباط بين فراگير و معلم ایفا می كند و ویدیوپروژكتور نيز بسيار مورد استفاده قرار 
می گيرد. مطالعات محققان فرانســوی در سال 2004 بيانگر این مطلب بود كه 60 
درصد از معلمان زیست شناسی مدارس دورة اول و 95 درصد مدرسان دورة دوم 
تحصيلی از ICT استفاده می كنند. نرم افزار های فراوانی نيز بدین منظور در دسترس 

.)Eric, 2004( مدرسان قرار گرفته است
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 بحث و نتيجه گيری 
آموزش زیست شناسی در كشورهای مذكور دارای نقاط قوت فراوانی است: 

 برای مردم بریتانيا بسيار مهم است كه شهروند یاد بگيرد كه برای محيط زیست 
خود ارزش قائل باشد و همچنين معتقدند كه آموزش مطالب بوم شناسی باید 
برای همه اجباری شود. زیست شناســی علمی كاربردی به شمار مي آید و به 
همين علت مشاهده در محيط خارج از كالس درس باعث ایجاد انگيزه و عالقه 
در فراگيران می شود. از سوی دیگر، مشاهده واقعيت های جهانی، طرح مسئله، 
فرضيه ســازی و كسب تجربه پایه و اساس همه علوم است و گردش علمی یا 
همان تدریس در فضاهای باز آموزشی مشاهدة واقعيت ها در محيط حقيقی را 

براي فراگيران ممکن مي سازد. 
 معلمان فرانسه غنی از اطالعات مربوط به آموزش ICT هستند و ابزار و وسایل 

الزم برای انجام آزمایش، و روش مبتنی بر IT3 را در اختيار دارند.



25

پي نوشت ها
1. ICT: Information comunication Technology
2.  European Council, Lisbon, March,2000
3. IT: Information Technology

عبانم
1. Barker Susan, Slingsby David, Tilling Stephen. )2002(. " Teaching biology outside the 
classroom".  British Ecological Society.
2. Bogner, F.X. (1998). «The influence of short-term outdoor education on long-term 
variables of environmental perspective». Journal of Environmental Education 29 (4): 17-
29.
3. Eric Sanchez. )2004(. "Teaching/learning biology in Frecch secondry schools". Institut 
national de Recherche Pedagogique – ACCES-e.Praxis.
4. Nundy, S. (2001). Raising achievement through the environment: a case for fieldwork 
and field centres. National Association of Field Studies Officers, Peterborough. National 
Assocication of Field Studies Officers (NAFSO).
5. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. 
World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford.



26

آموزشزيستشناسي

 تجربه هاي آموزش محيط زيست در چهار كشور 
 مروري بر رايج ترين روش هاي تدريس آموزش محيط زيست 

 در برنامه های درسی سوئد، كانادا، استراليا و تركيه 

ندا پریشانی
دكترای برنامه درسی
مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مهرگان، خمينی شهر

 اشاره 
در آســتانة هزارة سوم، آموزش محيط زیســت برای پایدارنگه داشتن آن، یکی 
از دغدغه های مهم كشــورهای توسعه یافته است. برای رسيدن به محيط پایدار، 
الزم اســت آموزش محيط زیست به صورت  رســمی، غيررسمی و آزاد صورت 
پذیرد. این پژوهش با توجه به نقش مؤثر آموزش رسمی در ایجاد نگرش مثبت 
به محيط زیســت و حفظ آن، به توصيف و تحليل شيوه های تدریس مؤثر برای 
آموزش محيط زیســت در چند كشــور، به منظور هرگونه استفاده از تجربه های 
كشــورهای دیگر در برای برنامه ریزی برای آموزش رســمی محيط زیســت در 

كشورمان می پردازد.
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كليدواژه ها: آموزش محيط زیست، آموزش پروژه محور.

سوئد
در كشــور ســوئد پس از اجباری شدن آموزش محيط زیســت در سال 199۸ 
مدارِس سبز تأسيس شدند. در این مدارس، آموزش محيط زیست با مشاركت فعال 
دانش آموزان صورت می گيرد. آموزش محيط زیست در این مدارس به صورت پروژه  

محور و نيز آموزش در فضای باز صورت می گيرد )استوكز1 و همکاران، 2014(. 

روشپروژهمحور الفـ
روش پروژه محور روشی از باال به پایين نيست كه با عالیق دانش آموزان هماهنگ 
نباشــد؛ بلکه روشی از پایين به باالســت. به بيان دیگر، روش پروژه محور روشی 
خودانگيخته است كه دانش آموزان را افرادی آگاه و دوست دارِ محيط زیست پرورش 
می دهد و دانش آموزان را برای رهبری آیندة حفاظت از محيط زیست آماده می كند 

)راین ساین و عبداهلل رحمان2 ، 2012(. 
آموزش محيط زیست از طریق پروژه چندمرحله ای است:

 جست وجوی یك مشکل محيط زیستي، 
 شناسایی دانش پایه ای آن مشکل، 

 فرضيه سازی، 
 تجزیه و تحليل،

 نتيجه گيری. 
یادگيــری مبتنی بر پــروژه، یکی از روش های یادگيری فعال اســت كه بر كار 
فعال و خالقانة دانش آموزان تکيه دارد و بيشــتر در دانشگاه ها صورت می پذیرد؛ 
اما در مدارس متوســطه نيز در زمان های فوق برنامه اجرا می شــود. در این روش 
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دانش آموزان منفعل نيستند )استولی آرنکو3، 2000( و به توسعة مهارت های شناختی 
خود می پردازند و ســپس به رشــد دید انتقادی می رسند و در نهایت به دانش در 

فضای اطالعاتی می رسند.
 

تدريسدرفضایباز بـ
تدریس در فضای باز، به آموزش ســازمان یافته ای گفته می شود كه در خارج از 
كالس صورت می گيرد؛ از جملــه، آموزش حين پياده روی، كوه نوردی، قایقرانی، 
جنگل پيمایی، یا گردش در باغ وحش ، فضای سبز مدرسه و یا موزه. این روش نيز 
از روش های آموزش فعال و هدف آن، فراهم آوردن فرصت های یادگيری اســت. 
آموزش در فضای باز با عناوین آموزش ماجراجویانه، گردشــگری ماجراجویانه، 
یادگيری اعزامی، یا آموزش تجربی ناميده می شود. هدف از آموزش در محيط باز، 
ایجاد رابطة عميق با طبيعت و توسعة آن، افزایش رشد شخصی و اجتماعی و نيز 
یادگيری غلبه برسختی هاست. به بيان دیگر، آموزش در فضای باز می تواند با هدف 
كسب یك یا چند هدف، مانند آموزش مهارت های زنده ماندن در فضای باز، بهبود 
مهارت حل مســئله، افزایش مهارت های كار گروهی، توسعه مهارت های رهبری، 
درك محيط طبيعی و ترویج معنویت صورت پذیرد و می تواند لذت بخش، خالق، 
چالش انگيز و پرماجرا باشد و به كودكان و جوانان كمك كند تا شهروندانی مسئول و 
با اعتماد به نفس باشند به نحوی كه از مناظر دیدنی، جذاب و ميراث فرهنگی قدردانی 
كنند. این آموزش خود منجر به ایجاد مهارت های تفکر انتقادی و ترویج یادگيری 
مادم العمر می شود. در برنامه های آموزش در فضای باز، هرچه همکاری های گروهی 
بين دانش آموزان بيشتر باشد، احساس مسئوليت شهروندی در دانش آموزان افزایش 
می یابــد و به تبع آن حس اعتماد به نفس افراد افزایش می یابد و در نهایت آموزش 
محيط زیســت به صورت پایدارصورت می گيرد. مهم تریــن ویژگی این آموزش 
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ایجاد چالش، لذت، ارتباط، خودآگاهی و دگرآگاهی اســت )بران4، 2010(. یکی 
از نظریه پردازان یادگيری بيان كرده اســت كه كسب باید دانش به طور مداوم و از 
طریق تجربی و تجربه های شــخصی، در محيط زندگــی صورت گيرد. منظور از 
یادگيری تجربی، نوعی یادگيری است كه بر اثر فعاليت مشترك دانش آموزان در یك 
محيط واقعی و برنامه ریزی شده، همراه با مدیریت روی دهد )گيلبرسون5، 2006(. 
این روش یادگيری موجب ایجاد بينش جدید در دانش آموزان می شود )كولب6 و 

همکاران، 19۷4(. 
گاه آموزش در فضای باز با هدف یادگيری اخالقی در حفاظت از محيط زیست 
است. در این حالت آموزش در محيط زیست باید به صورت شيوة زندگی در آید و 
دانش آموزان فقط برای آموزش در فضای باز، به مکان های طبيعی نمی روند؛ بلکه 
برای بازی و تفریح در طبيعت حضور پيدا كنند. در كشور سوئد سعی شده است 
كه آموزش در فضای باز به صورت شــيوه زندگی درآید. با توجه به آب و هوای 
سوئد و نيز طبيعت آن، این شيوة آموزش )زندگی در فضاهای باز( حتی در زمانی 
كه دمای هوا منهای 20 درجه ســانتی گراد است هم ادامه دارد، دانش آموزان برای 
اســکی روی برف به فضاهای باز می روند و از طبيعت لذت می برند و در نتيجه 
به مرور زمان و به صورت درونی دارای عادات اخالقی حفاظت از محيط زیســت 
می شوند. در كشور سوئد زندگی در طبيعت به صورت سبك زندگی در آمده است 
)سندل و اوهامن۷، 2010( و هدف از آموزش محيط زیست افزایش دانش در رابطه 
با محيط زیست نيست؛ بلکه هدف توسعة پایدار بر چهار مبناست: توسعة اقتصادی، 
اجتماعی، محيط زیستي و اخالقی در جهت حفظ محيط زیست از طریق ارائة مدل 
زندگی در فضای باز و فرهنگ ســازی. در این سبك زندگی، بر مبانی اخالقی از 
جمله حمایت از حيوانات، گياهان و عدم استفاده از مواد آلوده كنندة محيط و استفاده 
از وسایل متناسب با طبيعت تأكيد شــده است. اشاعة این سبك زندگی از طریق 
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رادیو، تلویزیون، مدارس، ادبيات، شــعر و فيلم انجام می گيرد )لو۸، 2001۸(. نکتة 
مهم در آموزش محيط زیســت در كشور سوئد، قرار گرفتن طبيعت به عنوان مركز 
آموزش و كســب تجربه در محيط باز است. این نوع آموزش دلبستگی شدید به 
طبيعت را فراهم می كند و شهروندان را نگران از آسيب رساندن به طبيعت پرورش 

می دهد )سندل و اوهامن، 2010(. 

كانادا
رایج ترین روش های تدریس آموزش محيط زیست در كانادا، تدریس در فضای 

باز و مشاركت فعال است. 

تدريسدرفضایباز الفـ
تدریس در فضای باز با هدف عمق بخشــيدن به دانــش، افزایش درگير كردن 
دانش آموزان به یادگيری عملی، توسعة مهارت های عملی، ارتقای پيشرفت تحصيلی، 
افزایش مهارت تفکر انتقادی، سالمت و ارتباط بيشتر دانش آموزان با طبيعت صورت 
می گيرد. آموزش در فضای باز موجب تقویت یادگيری مادم العمر می شود. هم چنين 
دانش آموزان در این دوره نيازمند دانستن عواقب اعمال انسان با محيط زیست و نيز 
تأثير ســبك زندگی و فناوری بر محيط زیست است. محروم كردن دانش آموزان از 
آموزش در فضای باز در بسياری از موارد منشأ هزینه و عواقب نامطلوب در استفاده 

از منابع طبيعی می شود )شورای آموزش در فضای باز انتاریو9، 200۷(. 

تدريسبهشیوةمشاركتیفعال بـ
این شــيوة تدریس شامل طيف وسيعی از فعاليت هاســت؛ مانند هنگامی كه 
معلم از دانش آموزان می خواهد به محيط زیست مدرسه احترام بگذارند و كالس 
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درس و مدرسه را تميز  كنند. این امر موجب ایجاد احساس لذت شخصی همراه 
با فعال بودن می  شــود؛ یا هنگام بازی در حياط مدرســه و احساس گرما، معلم 
دانش آمــوزان را به زیر ســایة درخت هدایت می كنــد و در دانش آموزان حس 
قدردانی از محيط زیســت را ایجاد می كند، یا از دیوارهای مدرســه برای رســم 
نقاشی هایی در رابطه با تجمع زباله، رعایت مصرف صحيح آب و انرژی استفاده 
می شود. نمونة دیگر آموزش به شــيوة مشاركتی فعال در حياط مدرسه، معلمی 
است كه با دانش آموزان در حياط مدرسه به گياهان حياط مدرسه توجه می كنند. 
یك نمونه دیگر از مشــاركت فعال روشی است كه در آن دانش آموزان طی بازی 
نقــش حيوان هایی را بازی می كنند كه در بيابان، منطقة قطبی یا در یك دشــت 
پوشيده از گلســنگ گير افتاده اند. بدین طریق دانش آموزان با حيوانات احساس 
همدری می كنند. نمونة دیگر، رفتن معلم و دانش آموزان به بركه و مشخص كردن 
موجودات زنده و غيرزندة آن و تعامل بين آن ها توســط معلم و دانش آموزان؛ یا 
رفتن به جنگل و بيان رابطة بين نور خورشيد و رشد گياهان و یا نقش موریانه در 
تجزیة گياه و توليد خاك و سپس بيان این كه چگونه دخالت انسان و فناوری در 
تغيير محيط زیســت نقش دارد و تعادل موجود در طبيعت را به هم می زند. نمونة 
دیگر استفادة دانش آموزان از هنرهای تجسمی است. در این روش دانش آموزان با 
استفاده از خاك رس مجسمة دایناسور ها یا سایر حيوانات را تهيه می كنند )برنامة 

درسی انتاریو10، 2011(. 

استرالیا
دو روش مهم آموزش محيط زیســت در استراليا روش آموزش در فضای باز و 

روش انتقادی است. 
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تدريسدرفضایباز الفـ
پژوهش های زیادی در رابطه با آموزش در فضای باز انجام شده است از جمله: 
استوارت11، 200۸، 2011؛ واتچوو و بران12، 2011. این روش آموزشی در به دست 
آوردن دانش و پاســخگویی مبتنی بر فرهنگ های محلی و توســعه فهم و شکل 
دادن به روابط فردی و ایجاد حساسيت به مسائل زیست محيطی بسيار مؤثر است. 
آموزش در فضای باز موجب پل زدن بين تئوری و عمل می شود. آموزش در فضای 
باز یك روش آموزش در دبيرستان های ویکتوریا در جنوب شرقی استرالياست. این 
عمل با دو هدف خاص یکی توســعة مهارت های فنی شخصی و دیگری صرف 
زمان در كاوشگری، مشاهده و بحث در مورد مسائل زیست محيطی است. آموزش 
در فضای باز یك آموزش ماجراجویی، اخالق زیســت محيطی، یادگيری مدیریت 

گروه، تفسير محيط زیست و كاربرد تکنيك های رهبری است )پرستون، 2014(. 

تدريسبهشیوهانتقادی بـ
این روش تدریس محيط زیست جزو روش های یادگيری فعال محسوب می شود. 
در این روش تدریس معلم با كمك دانش آموزان به طراحی فعاليت هایی می پردازد 
كه موجب توسعة درك صحيح دانش آموز از مسائل محيط زیستي و توانایی قضاوت 
در رابطه با مدیریت صحيح منابع طبيعی و بهره برداری از آن ها می شــود. در روش 
تدریس محيط زیست با رویکرد انتقادی، ابتدا فعاليت های مربوط به محيط زیست 
محلی برای دانش آموزان طراحی می شود؛ سپس دانش آموزان گروه بندی می شوند. 
دانش آموزان درگروه های خود با دید انتقادی دررابطه با مسائل محيط زیست محلی 
خود فکر می كنند، مشــکالت را تجزیه و تحليل می كنند و راه حل ارائه می دهند. 
كميز، كول و ساجت13 )19۸3( بيان كرده اند، اگر تدریس محيط زیست به گونه فعال 
صورت گيرد، آگاهی دانش آموزان از مسائل كليدی محيط زیستی در منطقة محلی 
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خود افزایش می یابد و ارائة راه حل این مسائل تقویت می شود. 
تدریس انتقادی در دورة متوســطه در كشور استراليا اجرا می شود. در دبيرستان 
كوئيزلند در درس تاریخ مدرن به جنبة اجتماعی آموزش محيط زیســت در طول 
تاریخ به صورت انتقادی نگریسته می شود. بحران محيط زیست همواره به عنوان یك 
مسئلة سياسی نگریسته شــده )بایر14، 2006(. بررسی بحران های محيط زیست در 
درس تاریخ مدرن با این فرض صورت می گيرد كه مشکالت محيط زیست ناشی از 
روابط نابرابر و استثماری بين انسان ها در طيف وسيعی از  نژادها، طبقه ها، جنسيت 
و مکان و زمان اســت. كونل در مطالعات خود به این نتيجه رسيد كه دانش آموزان 
استراليا تا به حال آگاهی باال و عميقی از مشکالت محيط زیستي كه ناشی از علل 
اجتماعی، اقتصادی و سياسی است، ندارند )كونل15، 199۷(. از ویژگی های آموزش 
انتقادی محيط زیســت تعریف صریح ارزش ها است كه زیربنای نقد دانش آموزان 
است. در این روش همة تصميمات مؤثر برای حفظ محيط زیست سياسی است. از 
آنجا كه یادگيری در زندگی واقعی رخ می دهد. بنابراین، دانش آموزان با این شــيوة 
تدریس تشویق می شوند تا سرمایه گذاری عاطفی و دانش خود را تغيير دهند و خود 
را سازماندهی كنند )باری، 2006(. از معایب این روش تدریس انعطاف  ناپذیری كم 

آن را می توان نام برد )گاف، 2003؛ كالرك16، 199۷(. 

تركیه
در كشور تركيه رایج ترین روش های آموزش محيط زیست آموزش در فضای باز، 

آموزش الکترونيك و پروژه محور است. 

روشتدريسدرفضاهایباز الفـ
در یك مطالعة گســترده در كشور تركيه كه توســط اردوغان )2009( صورت 
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پذیرفت، مشخص شــدكه مسئول افزایش رفتار محيط زیستي دانش آموزان، تعداد 
دفعات شــركت دانش آموزان در فضای باز اســت )اردوغان، 2011(. حضور در 
فضاهای طبيعی و ایجاد تجربه های مســتقيم برای شــکل دادن نظرات شخصی 
دانش آموزان مؤثر اســت. این روش آموزش گاه آمــوزش در فضای باز، آموزش 
تفریحی، آموزش حفاظت محيط زیست، آموزش ماجراجویانه و آموزش غيرسنتی 

ناميده می شود )اردغان، بهارو اوساك1۷، 2012(. 
آموزش اكولوژی در پارك های ملی تركيه با هدف باال بردن آگاهی دانش آموزان 
از محيط زیست صورت می گيرد. در این روش هدف آموزش مقدار زیاد اطالعات 
است. افزایش دانش محيط زیست دانش آموزان از طریق مشاهده، تشویق به افزایش 
تفکر و تفکر انتقادی اســت. هم چنين، هدف از این آموزش افزایش آگاهی محلی 
و منطقه ای دانش آموزان برای توسعة پایدار است. این روش آموزش از سال 1999 
آغاز شده اســت. هدف دیگر از آموزش اكولوژی در پارك های ملی ایجاد تعادل 
بين فرهنگ قدیم و جدید بر سر منابع طبيعی همانند آب، خاك و جنگل ها است. 
به عبارت دیگر، بازسازی فرهنگ قدیم با توجه به فرهنگ جدید در راستای حفظ 
محيط زیست توســط دانش آموزان است. این پروژه توسط وزارت آموزش كشور 

تركيه در سال 1999 طراحی و حمایت می شود. 
این روش آموزش می تواند موجب تشویق دانش آموزان به بحث و ایجاد ارتباط 
بين آن ها شود و سطح آگاهی و دانش آن ها را باال ببرد و موجب تغيير نگرش و رفتار 
آن ها شود. در كشور تركيه 39 پارك ملی، 29 پارك طبيعی، 32 رودخانه و 104 اثر 

تاریخی طبيعی حفاظت شده توسط قانون پارك های ملی )سویکن1۸، 2009(. 

روشالكترونیك بـ
در تركيــه، یادگيری الکترونيك به عنوان ابزاری بــرای آموزش، به ویژه در مورد 
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محتوای محيط زیســت بسيار گسترده اســت. روش تدریس تركيبی الکترونيك، 
پاسخی به زباله های الکترونيك است. در این روش آموزش محيط زیست، از روش 
ســنتی به همراه آموزش برخط از طریق رایانه استفاده می شود. در روش تدریس 
ســنتی دسترسی به اطالعات جدید سخت است. اتصال برخط از طریق رایانه این 

عيب روش سنتی را از بين می برد )فرگوسن19 و همکاران، 2009(. 

روشتدريسپروژهمحور جـ
در روش پروژه محور معلم از دانش آموزان می خواهد تا دربارة یکی از آلودگی های 
محيط زیســت خود به صورت یك پروژة اطالعات جمع آوری و دربارة حل آن در 
حد توان راه حل پيشنهاد دهند. در این شيوه در ابتدا دانش آموزان برای جمع آوری 
اطالعات به ســراغ مجالت معتبر علمی چاپ شده، كتاب ها در كتابخانه می روند. 
برمبنای این اطالعات جمع آوری شده برای مشکل محيط زیستي راه حلی پيشنهاد 
می كنند. دانش آموزان در پایان پروژه های خود را به صورت پاورپوینت در مدرسه 

ارائه می دهند )كيلينك20، 2010(. 
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 آموزش زيست شناسي در پايه هاي نهم و دهم 
 ايالت اونتاريوـ  كانادا 

ترجمة الهه علوي

 اشاره 
برنامة درســِی آموزش علوم برای پایه هــای 9 و 10 در ایالت اونتاریوی كانادا 
در ســال 200۸ ميالدی بازبينی و از ســال 2009 جانشين برنامه ای شد كه از سال 
1999 ميالدی به اجرا در می آمد. هدف از اجرای این برنامة  درســی پشــتيبانی از 
یادگيری كيفــی دانش آموزان و نيز فراهم كردن فرصت برای یکایك دانش آموزان 
در انتخاب برنامه هایی متناسب با مهارت ها و عالقه های آن هاست. تدوین كنندگان 
این برنامه بر این باورند كه این برنامه برای دانش آموزان فرصت های یادگيری فراتر 
از آموزش های مرســوم در كالس های علوم، فراهم و اميد بيشتری در آن ها برای 

موفقيت در مدرسه و زندگی ایجاد می كند.
ایــن تالش با نظر به این باور انجام شــده اســت كه افرادِ برخوردار از ســواد 
علمی فناورانه، می توانند خبرهای رایج درباره علم و فناوری را بخوانند، درك كنند 
و نقادانه قضاوت، و در بحث های مربوط به علم و فناوری شركت كنند و آگاهانه 
تصميم بگيرند. بدیهی اســت كه دستيابی به این توانایی ها به معنی دانشمند شدن 
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نيست، بلکه از ضروریات زندگی در جهانی مبتنی بر علم و فناوری است.

 مقدمه 
برنامة درســی علوم در پنج رشته، یعنی مهارت های پژوهش علمی و شناخت 
حرفه ای، زیست شناسی، شيمی، زمين و علوم فضا و فيزیك در دو بخش آكادميك 

و كاربردی و به منظور دستيابی به این اهداف كلی سازمان دهی شده است:
 ایجاد ارتباط بين علوم با فناوری، جامعه و محيط زیست،

 گسترش مهارت ها، راهبردها و روش های ذهنی برای كاوشگر علمی،
 درك مفاهيم اساسی علوم.

مفاهيم اساســی در این برنامه عبارت اند از: ماده، انرژی، سيســتم ها و كنش ها، 
ساختار و عملکرد، توسعة پایدار و مدیریت مصرف، تغيير و پایستگی )تداوم(. این 
برنامه دانش آموزان را قادر می كند تا درك خود از مفاهيم اساسی در زیست شناسی، 
شيمی، علوم زمين و فضا، و فيزیك را بهبود بخشند و علوم را به فناوری، جامعه و 
محيط زیست ارتباط دهند. همچنين، دانش آموزان در این درس می توانند مهارت های 
خود را در فرایندهای تحقيق علمی بهبود بخشند. دانش آموزان مفهوم فرضية علمی 
را درك می كنند و می توانند تحقيق هایی در ارتباط با مفاهيم اساسی را انجام دهند. 
به این ترتيب دانش آموزان با گذراندن این پایه ها، توانایی های مهارت های تحقيق 
)كاوشگری و پژوهش( در چهار زمينه مهارتی طراحی؛ اجرا و ثبت داده ها؛ تجزیه، 
تحليل و تفســير داده ها؛ و برقراری ارتباط به منظور نشــر نتایج را نشان می دهند. 
همچنين می توانند زمينه های مطالعاتِی علوم، كارها و مشاغل متنوع مرتبط به آن ها 

را تشخيص و توضيح دهند.

كليدواژه ها: برنامة درسی، آموزش علوم، اونتاریو.
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 مفاهيم اساسی آموزش زيست شناسی در پاية 9 
 برنامه آكادميك 

 بوم سازگان ها پویا )دیناميك( هستند و به تغيير پاسخ می دهند در حالی كه توازن 
بوم شناختی خود را حفظ می كنند.

 مردم برای حفظ بوم سازگان ها برای نسل های بعدی، مسئول تنظيم اثر خود بر 
پایداری بوم سازگان ها هستند.

پايداریبومسازگانها
تا پایان این پایه دانش آموزان می توانند:

1. اثر فعاليت های انسان را بر پایداری بوم سازگان های خشکی یا آبی توضيح دهند 
و می توانند كارامدی فعاليت هایی را كه به منظور بهبود بوم سازگان ها یا كاهش 

اثرهای منفی انجام می شود، ارزیابی كنند.
2. دربارة فاكتورهای مربوط به اثر فعاليت های انسانی بر بوم سازگان های خشکی و آبی 
تحقيق می كنند و چگونگی اثر این فاكتورها را بر پایداری بوم سازگان ها توضيح 

می دهند.
3. دركی از مفهوم ماهيت پویای بوم سازگان ها به ویژه با كليدواژه هایی مانند توازن 
بوم شناخت و اثر انسان بر پایداری بوم سازگان های خشکی و آبی ارائه می دهند.
به منظور دســتيابی به مهارت ها و ارتباط با فنــاوری و جامعه، محتوا به صورت 
زمينه محــور و با مثال ها و نمونه های واقعی ارائه می شــود. دانش آموزان در پایان 

آموزش این مفهوم اساسی می توانند:
1. ویژگی های زیستی و غيرزیستی بوم سازگان های آبی و خشکی پایدار و ناپایدار 

را مقایسه كنند.
2. فرایندهای تنفس و فتوسنتز را در ارتباط با جریان انرژی و چرخة ماده و انرژی در 
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بوم سازگان ها شرح دهند )كربن دی اكسيد محصول فرعی تنفس سلولی است و 
برای فتوسنتز به كار می رود كه اكسيژن مورد نياز تنفس سلولی را فراهم می كند( 
و شرح دهند كه چگونه فعاليت های انسانی توازن حاصل از این فرایندها را بر 
هم می زنند )مثاًل خودروها مقدار فراوانی تركيبات كربنی توليد می كنند و كاشت 

بيشتر درخت، مقدار كربن دی اكسيد اتمسفر را كم می كند(.
3. عوامل محدودكننده بر بوم سازگان ها )مــــواد مغـذی، فضــا، آب، انــرژی، 
شکارچی ها(  را توضيح و شــرح دهند چگونه این عوامل بر گنجایش حجم 
بوم ســازگان ها )مثاًل اثر افزایش جمعيت موش ها بر جمعيت گرگ ها در یك 

بوم سازگان(  اثر می گذارند.
4. تشــخيص بدهند كه زمين از چهار كره )زیست كره، آب كره، سنگ كره و هوا 
كره( تشکيل شده است و ارتباطی را تشخيص دهند كه باید بين آن ها باشد تا 

تنوع و پایداری باقی بماند. 
5. عوامل متفاوت وابسته به فعاليت های انسانی را كه بر بوم سازگان ها اثر می گذارند 
)معرفی گونه مهاجم، تشکيل خط ساحلی، آالینده های كارخانه ای كه سبب باران 
اســيدی می شوند( تعيين كنند و شرح دهند چگونه این عوامل بر تعادل و بقای 
بوم سازگان تأثير می گذارند )گونه های مهاجم گونه های بومی را از صحنه خارج 
می كنند و تعادل بوم سازگان را بر هم می زنند، خط ساحلی بر نوع حيات خشکی 
و آبی كه می توانند نزدیك دریاچه ها یا رودخانه ها زندگی كنند، تأثير دارد. باران 
اسيدی اسيدیته آب را تغيير می دهد و بر زندگی موجودات آبزی تأثير می گذارد(.

 برنامة كاربردی 
بومسازگانهایپايداروفعالیتانسانی

1. اثر فعاليت های انسان را بر پایداری بوم سازگان های خشکی یا آبی توضيح دهند 
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و كارامدی بعضی ابتکارها را در ارتباط با پایداری محيط زیست بررسی كنند.
2. دربارة عوامل مربوط به اثر فعاليت های انسانی بر بوم سازگان های خشکی و آبی 
تحقيق كنند و چگونگی اثر این عوامل را بر پایداری بوم سازگان ها توضيح دهند.
3. دركـی از مفهوم ویژگی هـای بوم سازگان هـای آبـی و خـاكی و وابستگی های 

درون این بوم سازگان ها و اثر انسان بر پایداری آن ها را نشان دهند.
دانش آموزان در پایان آموزش این مفهوم اساسی می توانند:

1. تفـاوت هـا و شباهت هـای بوم سازگان های آبي و خشکی را توضيح و با دیاگرام 
نمایش دهند.

2. وابستگی های اجزای بوم سازگان های خشکی و آبی را شرح، و توضيح دهند كه 
چگونه این اجزا با هم كار می كنند تا پایداری یك بوم ســازگان بزرگ تر برقرار 

شود.
3. فرایندهای تنفس و فتوسنتز را در ارتباط با جریان انرژی و چرخة ماده و انرژی 
در بوم ســازگان ها شرح )كربن دی اكسيد محصول فرعی تنفس سلولی است و 
برای فتوسنتز به كار می رود كه اكسيژن مورد نياز تنفس سلولی را فراهم می كند(، 
و توضيح دهند كه چگونه فعاليت های انسانی توازن حاصل از این فرایندها را بر 
هم می زنند )مثاًل خودروها مقادیر فراوان تركيبات كربنی توليد می كنند و كاشت 

بيشتر درخت مقدار كربن دی  اكسيد جّو را كم می كند(.
4. عوامل محدودكننده بر بوم سازگان ها )مواد مغذی، فضا، آب، انرژی، شکارچی ها( 
را توضيح، و شرح دهند چگونه این عوامل بر گنجایش حجم اكوسيستم )مثاًل 
اثر كاهش یا افزایش جمعيت موش ها بر جمعيت گرگ ها در یك بوم سازگان( 

اثر می گذارد.
5. عوامل متفاوت وابسته به فعاليت های انسانی را كه بر بوم سازگان ها اثر می گذارند 
)كاربرد كودها و آفت كش ها؛ تغيير خط ســاحلی، كشاورزی ارگانيك و رایج، 
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گســترش زمين ها( تعيين، و شــرح دهند چگونه این عوامل بر تعادل و بقای 
بوم ســازگان تأثير می گذارند  )كودها حاصل خيزی خاك را تغيير می دهند و بر 
نوع گياهی كه می تواند در آن رشــد كند اثــر می گذارند، آفت كش ها به درون 
آب ها نشــت می كنند و كيفيت آب و حيات آبی را تغيير می دهند، گســترش 
خط ســاحلی، نوع زندگی آبی و رویش های خاك زی را در مجاورت رودها 
و دریاچه ها تغيير می دهد؛ گسترش زمين هایی كه برای فعـاليت هـای انسانی 

است، جنگل هـا و زیستگاه هـای حيات وحش را از بين می برد(.

 مفاهيم اساسی آموزش زيست شناسی در پاية 10 
 برنامة  آكادميك 

ايدههایاساسیدرآموزشزيستشناسی
1. گياهان و جانوران و نيز انسان از سلول ها، بافت ها و اندام های تخصص یافته ای 

ساخته شده اند كه به صورت دستگاه سازمان یابی شده اند.
2. توليد داروها و فناوری های پزشــکی می توانند داللت ها و پيامدهای اخالقی و 

اجتماعی داشته باشند.

بافتها،اندامهاوسیستمهایجانداران
تا پایان این پایه دانش آموزان می توانند:

1. اهميّت توســعه فناوری های پزشکی و دیگر فناوری های مربوط به سيستم های 
زیستی را ارزیابی و داللت های اجتماعی و اخالقی آن ها را تحليل كنند.

2. بررســی تقسيم سلولی، تخصص یافتگی سلول، اندام ها و دستگاه های جانوران 
و گياهان با اســتفاده از مهارت های تحقيق و كاوشــگری شامل تکنيکی های 

آزمایشگاهی،
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 3. دستيابی به دركی از سازمان یابی سلسله مراتبی سلول ها از بافت تا اندام و دستگاه 
در جانوران و گياهان.

به منظور دســتيابی به مهارت ها و ارتباط با فنــاوری و جامعه، محتوا به صورت 
زمينه محور و با مثال ها و نمونه های واقعی ارائه می شود.

دانش آموزان در پایان آموزش این مفهوم اساسی می توانند:
1. چرخة سلولی گياهان و جانوران، اهميت تقسيم ميتوز برای افزایش سلول ها و 

ترميم بافت ها را شرح دهند.
2. اهميت تقسيم سلولی و تخصص یافتگی سلول را در توليد بافت ها و اندام های 
جدید شرح دهند )تقسيم ســلول های بنيادی به سلول هایی مانند سلول های 
ماهيچه ای یا عصبی، تقســيم سلول های مریســتمی برای گسترش بافت های 

گياهی(.
3. ارتباط بين ســلول های تخصص یافته، بافت ها، اندام ها، و دستگاه ها در گياهان 
و جانوران )سلول های ماهيچه ای و عصبی بافت های قلب را تشکيل می دهند 
كه بخشی از دستگاه گردش خون است، گرانوم و تيالكوئيد ساختارهایی اند كه 
به عنوان جمع كننده های انرژی نور خورشــيد در كلروپالست عمل می كنند تا 

برای گياهان كربوهيدرات ساخته شود(.
4. عملکرد اساســی هر یك از دستگاه ها را در جانداران شرح دهند )مثاًل دستگاه 
گردش خون مواد را در سراسر بدن جانور منتقل می كند، دستگاه تنفس اكسيژن 

را تأمين و دی اكسيد كربن را از بدن خارج می كند(.
5. تعامل بين دستگاه های متفاوت را در بدن جاندار )دستگاه تنفس به بدن اكسيژن 
و دســتگاه گردش خون آن را به سلول ها می رســاند( و چرایی ضرورت این 

تعامل ها را برای حفظ حيات جاندار شرح دهند.
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 برنامة كاربردی 
ايدههایاساسی

1. گياهان، جانوران و نيز انســان از سلول ها، بافت ها و اندام های تخصص یافته ای 
ساخته شده اند كه به صورت دستگاه سازمان یابی شده اند.

2. فناوری و مواد شيميایی می توانند سالمت انسان را بهبود بخشند، اما ضررهایی 
هم برای سالمت دارند.

بافتها،اندامهاودستگاهها
1. بعضی فناوری های یا مواد رایج را كه بر بافت ها، اندام ها یا دستگاه های انسان اثر 

می گذارند، بررسی و اثر آن ها را بر سالمت انسان ارزیابی كنند.
2. درباره تقســيم سلولی، تخصص یافتگی سلولی و ســازمان دهی دستگاه ها در 

جانوران و انسان با استفاده از تکنيك های متفاوت آزمایشگاهی تحقيق كنند.
3. درك خود از ســازمان یابی سلسله مراتبی سلول ها از بافت تا اندام و دستگاه در 

جانوران و انسان نشان دهند.
دانش آموزان در پایان آموزش این مفهوم اساسی می توانند:

1. چرخة ســلولی در جانوران و اهميت آن را برای رشد سلول ها و ترميم بافت ها 
توضيح دهند.

2. ســاختار، عملکرد و اهميت تخصص یافته ســلول ها و بافت ها را در جانداران 
پرسلولی شرح دهند.

3. سازمان یابی سلول را با استفاده از پيوند بين سلول ها، بافت ها، اندام ها، دستگاه ها 
در بدن انسان شرح دهند.

4. عملکرد عمومی بعضی از دســتگاه های بدن )مثاًل دســتگاه گردش خون مواد 
را در سراســر بدن جانور منتقل می كند، دســتگاه تنفس اكســيژن را تأمين و 
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دی اكسيدكربن را از بدن خارج می كند( را شرح دهند.
5. تعامل بين دستگاه های متفاوت را در بدن جاندار )دستگاه تنفس به بدن اكسيژن 
و دســتگاه گردش خون آن را به سلول ها می رســاند( و چرایی ضرورت این 

تعامل ها را برای حفظ حيات جانداران شرح دهند.

منبع
The ontario Curriculum Grades 9 and 10, science.
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 آموزش زيست شناسي در جمهوري قزاقستان 

سيدعسكري بني هاشمي
دبير زیست شناسي اعزامي به آستاناي قزاقستان

 اشاره 
 در جمهوری قزاقســتان طول مدت تحصيل در مدارس 11 ســال است، دورة 
دبيرستان از پایة نهم شروع می شود و گذراندن همة دروس ارایه شده برای سال نهم 
اجباری است. در پایه های دهم و یازدهم رشتة تحصيلی )مانند ریاضی، تجربی یا 
انسانی( وجود ندارد. بلکه به جای آن، دانش اموزان پروژه تعریف می كنند. یعنی در 
این پایه ها دانش آموزانی كه به زیست شناسی عالقه مندند پروژه های زیست شناسی را 
انتخاب می كنند و فعاليت های عملی و پژوهشی خود را در این زمينه ادامه می دهند. 

كليدواژه ها: آموزش زیست شناسی، قزاقستان، آموزش و پرورش تطبيقی. 

 نظام آموزشی  
نظام آموزشــی در مدارس قزاقستان شــامل دوره های ابتدایی و متوسطه است، 

تحصيالت از سن ۷ سالگی شروع می شود و تا دورة متوسطه اجباری است. 
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برنامه هــای حکومتی توســعة آموزش و پرورش در جمهوری قزاقســتان طی 
ســال های 2005 الی 2010 بر توسعه روش های نوین و كيفيت بخشی به آموزش 
متمركز بوده است. سياست عمومی دولت در راستای دست یابی به استانداردهای 
عالی آموزش در آموزش و پرورش این كشور تنظيم شده است. آموزش و پرورش 
به عنوان سيستمی طراحی شده است كه به منظور توسعة توانایی های فردی و نگرش 
به نيازهای جامعه و شناسایی آنها در جهت راهبرد توسعة كشور در دهه های آینده 

باشد. 
هــدف راهبردی آموزش در این جمهوری بر اســاس رونق صنعت، نوآوری و 
توسعه تا سال 2015 تعریف شده است. هم اكنون پياده كردن سياست های دولت 
در آموزش و پرورش تحت برنامه های توســعه تا سال 2012 در حال اجراست. از 
ســال 2010 تدابيری برای گسترش مهدكودك ها به عنوان پایه و اساس مدارس و 

دستگاه های آموزشی صورت گرفته است. 

 شروع و پايان سال تحصيلی  
سال تحصيلی از اول سپتامبر برابر با نهم شهریور ماه آغاز می شود  در سی ام ماه 
مِی برابر نهم خرداد پایان می یابد. طول دورة آموزش یك ســاله نباید از 210 روز 
كاری كمتر باشد. مدارس ابتدایی این كشور )دوره های اول و دوم( روزهای شنبه و 
یك شنبه تعطيل اند اما دانش آموزان مدارس متوسطه یعنی پایه های 10 و 11 روزهای 

شنبه نيز در كالس های درس حاضرند. 

 دوره های آموزشی  
مجتمع های آموزشی این كشور در سه دوره تحصيلی با سيستم )4-5-2( به شرح 

ذیل مشغول فعاليت اند. 
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1. دورة اول، ابتدایی، طول دوره 4 سال است و از سن 6 یا ۷ سالگی آغاز می شود. 
2. دورة دوم، اصلی، این دوره 5 سال طول می كشد. 

3. دورة سوم، متوسطه، این دوره آموزشی 2 ساله و شامل پایه های 10 و 11 است. 
ســن ورود به مدرســه طبق قانون از 6 ســال تمام شروع می شــود. با توسعة 
مهدكودك ها برنامه هایی وجود دارد كه طول دورة تحصيل مطابق اســتانداردهای 
نوین آموزشــی در سطح جهان به 12 سال ارتقا یابد، قرار است این برنامه تا سال 

2015 اجرایی شود. 

 دروس دوره های آموزشی 
این دروس به دو دسته تقسيم می شوند، دروس اصلی كه گذراندن آن برای همة 
دانش آموزان اجباری است و دروس مدرسه ای كه با توجه به امکانات مدرسه و نياز 

دانش آموزان طراحی می شوند. 
مدارس این كشــور اغلب به صورت مجتمع آموزشــی هستند و دانش آموزان 

ابتدایی پایة اول تا سال 11 متوسطه را تحت پوشش قرار می دهند. 

 رشته های تحصيلی 
در دورة متوســطه دانش آموزان بر اســاس استعداد و عالقه در دو گرایش علوم 
انسانی و نظری یا علوم پایه ادامه تحصيل می دهند، در هر یك از این دو رشته همه 
دانش آموزان باید همة دروس اجباری را بگذرانند. به عنوان مثال، در دروس اجباری 
علــوم پایه هيچ تفاوتی بين دانش آموزان ریاضی فيزیك یا تجربی وجود ندارد اما 
دانش آموزانی كه به زیست شناسی عالقه مندند، دروس مدرسه ای و پروژه های خود 
را در زمينة زیست شناسی می گذرانند و دانش آموزانی كه به ریاضيات عالقة بيشتر 

دارند همين امر را به ریاضی اختصاص می دهند. 
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 آموزش زيست شناسی  
درس زیست شناسی در دورة آموزشی پنج ساله )پایه های پنجم تا نهم( به عنوان 

درس تخصصی است و تعداد ساعات هفتگی آن به این شرح است: 
پایة 9: 2 ساعت در هفته 
پایة ۸: 2 ساعت در هفته 
پایة ۷: 2 ساعت در هفته 

پایة 6: 1/5ساعت در هفته 
پایة 5: ندارد. 

مجموع ساعات زیست شناسی برای دانش آموزان این دوره 255 ساعت در سال 
یا 5 و ۷ ساعت در هفته است. 

درس علوم طبيعی در مرحلة متوســطه: پایه های دهم و یازدهم به عنوان درس 
اصلی است و تعداد ساعات تدریس هفتگی آن به این شرح است: 

پایة 11: 4 ساعت در هفته 
پایة 10: 4 ساعت در هفته 

مجموع ساعات ساالنة علوم طبيعی: 2۷2 یا ساعت هفتگی: ۸ 

 زيست شناسی پاية نهم  
به نظر می رسد كتاب زیست شناسی پایة نهم از لحاظ حجم مطالب و سطح علمی 

و ضریب دشواری، به مراتب از كتاب های ما در سطوح باالتری قرار می گيرند. 
در این كشــور دانش آموزان می توانند انتخاب كنند كه می خواهند به زبان قزاقی 
ادامة تحصيل دهند یا به زبان روســی. برای تحصيل به زبان روسی مدارس دولتی 
و خصوصی روسی زبان و برای زبان قزاقی مدارس دوتی و خصوصی قزاقی زبان 
وجود دارد. كتاب ها نيز دو نوع اند: كتاب های درسی به زبان روسی كه تقریباً همان 
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كتاب های جمهوری روسيه هستند و حتی در روسيه به چاپ رسيده اند و كتاب های 
قزاقی كه ترجمه كتاب های درسی روسی هستند. 

فهرست مهم ترین مطالب این كتاب به این شرح است: 

مقدمه 
بخش 1: تكامل موجودات زندة زمين 

فصل 1. تنوع جهان حيات. ویژگی های اصلی موجودات زنده 
فصل 2. توسعه زیست شناسی در دوره پيش از داروین 

فصل 3. نظریه داروین. خاستگاه گونه ها از طریق انتخاب طبيعی 
فصل 4. جمعيت های جانوران در نتيجه انتخاب طبيعی نســبت به شرایط محيط 

زیست سازش می یابند. 
فصل 5. تکامل موجودات ذره بينی 

فصل 6. پيامدهای زیست شناسی سازش های فراگونه ای )ماكرو اولوشن( 
فصل ۷. پيدایش حيات بر روی زمين 

فصل ۸. گسترش حيات بر روی زمين 

بخش 2. سازمان ساختاری موجودات زنده 
فصل 9. سازمان شيميایی سلول 

فصل 10. متابوليسم و تبادل انرژی در سلول 
فصل 11. ساختار و عملکرد سلول 

بخش 3. توليدمثل و تكوین )سير تكامل فردی( موجودات زنده 
فصل 12. توليد مثل موجودات زنده 
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فصل 13. سير تکوین فردی موجودات زنده )فردزایی( 

بخش 4. وراثت و تنوع موجودات زنده 
فصل 14. الگوهای توارث صفات 

فصل 15. الگوهای تغييرپذیری 
فصل 16. اصالح گياهان، جانوران و ميکرو ارگانيسم ها 

بخش 5. روابط متقابل بين جانداران و محيط زیست. مبانی بوم شناسی 
فصل 1۷. زیست  كره، ساختار و عملکرد آن 

فصل 1۸. انسان و زیست كره 

 خالصة گزارش بازديد  
گزارشبازديدازمدرسةآلتینبیگیشمارة38-آستانادرتاريخ91/2/15
در قزاقســتان چند نوع مدرسه وجود دارد، مدارس خصوصی كه اغلب توسط 
كشــورهای خارجی، مانند تركيه تأسيس شده و اداره می شوند و مجوز ثبت نام از 
دانش آموزان قزاق را دارند. فرایند آموزش در این مدارس به زبان روســی یا قزاقی 
صــورت می گيرد. نوع دیگر مدارس، مدارس تخصصی علوم پایه و ریاضيات اند. 
نوع ســوم مدارس معمولی دولتی محسوب می شوند كه بيشتر مدارس را تشکيل 
می دهند. مدرســة آلتين بيگی از جملة مدارس معمولی دولتی اســت كه در سال 
199۸ توســط شخص ریيس جمهور افتتاح شد و در حال حاضر دانش آموزان سه 
دورة ابتدایی )4 سال(، اصلی )5 سال، معادل دورة راهنمایی تحصيلی( و متوسطه 
)2 ســال( در آن مشــغول تحصيل اند. این مدرســه دارای 100 نفر كادر آموزشی 
اســت و 1250 دانش آموز را طی دو شيفت جداگانه صبح )ساعت 13-۸( و عصر 
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)19-14( تحت پوشش قرار می دهد. طی 10 سال گذشته دانش آموزان این مدرسه 
بيش از 43 مدال ملی كســب كرده اند. این مدرســه در حال حاضر از لحاظ سطح 
علمی و افتخارات در بين مدارس آستانا رتبه اول و در كل مدارس قزاقستان رتبه 
ســوم را به خود اختصاص داده اســت. )رتبه هــای اول و دوم مربوط به مدارس 
خصوصی اند(. در مدارس عادی این كشــور تفکيك رشته های تحصيلی صورت 
نمی گيرد و گرایش های نظری مانند ادبيات و علوم انسانی با گرایش های علوم پایه 
مانند ریاضی و فيزیك یا علوم تجربی وجود ندارد. البته مدارس خاصی وجود دارند 

كه ویژة دانش آموزانی هستند كه به علوم پایه یا ریاضيات عالقه مندند. 
دانش آمــوزان مدارس عادی طی پایه هــای 10 و 11 برای گذراندن آزمون ملی 
)معادل كنکور سراسری ما( آماده می شوند و برای ورود به دانشگاه باید نمره علمی 
الزم را اخذ كنند. در بازدیدی كه از كالس های درس این مدرسه داشتيم دریافتيم 

كه: 
* طبقه هم كف به دانش آموزان ابتدایی اختصاص یافته و شناســنامة مدرســه در 

مکانی مناسب در سالن مدرسه و جنب در ورودی نصب شده است. 
* طبقه های دوم و ســوم در شيفت صبح به دانش آموزان دورة اصلی )معادل دورة 

راهنمایی تحصيلی( و نيز كارگاه ها اختصاص دارد. 
* كالس های هر درس اختصاصی اند، یعنی كالس زیست شناسی، كالس شيمی، 
كالس فيزیك، كارگاه زبان انگليسی، كارگاه رایانه و... صرفاً به تدریس همان 

درس اختصاص دارند. 
* آزمایشــگاه زیست شناســی، كارگاه رایانه و... صرفاً بــه تدریس همان درس 

اختصاص دارند. 
* آزمایشــگاه زیست شناسی، فيزیك و شــيمی نيز از یکدیگر مجزا هستند. برای 
زیست شناسی یك اتاق خاص برای پرورش گل و گياه به صورت گلخانه نيز 



54

آموزشزيستشناسي

در نظر گرفته شده است. 
قزاقستان یکی از كشورهای سردسير دنيا و شهر آستانا با ميانگين دمای زمستانی 
40 درجه زیر صفر در دو سال اخير به عنوان سردترین پایتخت جهان معرفی شده 
است. فضاهای ورزش و كارگاهی در این كشور به علت سردی هوا سرپوشيده و 

دارای سيستم گرمایشی مناسب هستند. 
در مدرسه موزه ای وجود دارد كه شامل تاریخچة مدرسه، افتخارات و مقام ها و 
مدال ها و لوح های تقدیر كسب شده توسط دانش آموزان و كادر آموزشی، تصاویری 
از حضور شخصيت های مهم كشوری و خارجی و مستندات حضور دانش آموزان 
مدرسه در المپيادهای بين المللی است. دیپلم های افتخار، بورسيه های تحصيلی كسب 
شده توسط دانش آموزان و... نيز در این موزه به نمایش گذاشته شده اند به گفتة مدیر 
مدرسه یکی از دانش آموزان این آموزشگاه در سال جاری در رشتة زیست شناسی از 
المپياد مسکو مدال نقره كسب كرده و طرح آموزشی یکی از معلمان این مدرسه در 

المپياد جهانی زاگرب برگزیده شده است. 
نظم حاكم بر مدرسه در ساعات كالس و حتی ساعات تفریح و شادابی فضای 
آموزشــی كالس كه به گل های طبيعی آراسته شــده و نظافت فضای آموزشی از 
راهروها و ســالن ها و كالس ها تا دفتر معلمان و مدیر قابل توجه اســت و برای 
استراحت معلمان اتاقی در نظر گرفته شده كه در آن چند رایانة متصل به اینترنت و 

چابگر نيز به چشم می خورد. 
در هر كالس درس یك دســتگاه رایانه، یك دســتگاه ویدئو پروجکشن و نيز 
چاپگر و اسکنر وجود دارد. در طبقة دوم اتاق نمایشگاه دائمی وجود دارد كه دست 

ساخته های دانش آموزی در آن قرار گرفته اند. 
۷0 درصد معلمان این مدرسه دارای تجربة زیاد و تحصيالت دانشگاهی هستند 

و ۷ نفر از معلمان از نویسندگان كتب درسی كشور قزاقستان اند. 
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دانش آموزانی كه در المپيادهای ملی و جهانی رتبه كسب كنند، از گذراندن آزمون 
ملی)كنکور( معاف هستند. 

در مدرسه دو كتاب خانه وجود دارد، یکی كتاب خانة عمومی برای دانش آموزان 
و دیگری كتاب خانة تخصصی برای دانش آموزان و معلمان. 

یك نسخه كتاب زیست شناسی پایه نهم از سوی دبير زیست شناسی این مدرسه 
در اختيار این جانب قرار گرفت. با مقایسه سرفصل ها و تصاویر و حجم مطالب این 

كتاب با چاپ روسی آن، استنباط می شود كه: 
* تعداد صفحات كتاب زیست شناســی نهم به زبان قزاقــی )203 صفحه( از كتاب 

زیست شناسی نهم به زبان روسی )2۸4 صفحه( كمتر است. 
* فصل اول كتاب زیست  شناســی روسی یعنی »تکامل موجودات زنده« در كتاب 
زیست شناســی نهم زبان قزاقی به بخش دوم منتقل شــده و ساختار سلول به 

بخش اول منتقل شده است. 
* ســایر مباحث با اندكی تغيير در ترتيب مطالب یا تصاویر مورد اســتفاده نسبتًا 

مشترك است. البته تلخيص مطالب صورت گرفته است. 
* كتاب كامل تری نيز به زبان قزاقی وجود دارد كه 300 صفحه اســت و از آن به 

عنوان كتاب راهنمای معلم استفاده می شود. 
* برای تدریس كتاب زیست شناســی نهم مانند علوم زیستی و بهداشت سال اول 
دبيرستان كشور خودمان دو ساعت در هفته در نظر گرفته شده است؛ هرچند 
حجم مطالب این كتاب نيز خيلی از حجم علوم زیســتی و بهداشت پایة اول 

دبيرستان در كشور ما بيشتر است. 

منابع
1. نظام آموزشی قزاقستان – تحقیق پایان مأموریت اعزام – اشرفی، مرتضی، 1389 

2. کتاب سبز جمهوری قزاقستان – ابوالحسنی، صالح؛ مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1382 
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 مدارس محيط زيستی 
 مدارس اكو و مدارس س  ای پی 

ندا پریشانی
دانشجوی دكترای برنامه ریزي درسی
 دانشگاه اصفهان و معلم زیست شناسی

 مقدمه 
آموزش برای توسعة پایدار نيازمند تجدیدنظر و اصالح عمل در همة بخش های 
جامعه، از جمله آموزش وپرورش رسمی است. برای اصالح آموزش رسمی وجود 
مدارس محيط زیستی، مانند مدارس اكو1  و مدارس سی ای پی2 كه در آن آموزش 
محيط زیست با برنامه ریزی اجرا می شود، ضروری است. اهداف و اقدامات  مدارس 
اكو و ســی ای پی در راستای توسعة پایدار است. هدف این مدارس محيط زیستی 
كسب سواد در زمينه های محيط زیستی، كم كردن ضایعات، صرفه جویی در مصرف 
انرژی، حمل ونقل سالم، تنوع زیستی، بهداشت و سالمت و ایجاد مدرسه ای با زمين 
سبز است. مدارس محيط زیستی به منظور توسعة عملی آموزش محيط زیست به ارائه 
راه حل های نوآورانه  نسبت به مسائل زیست محيطی در برنامه مدارس می پردازند.

برنامة بين المللی مدارس اكو در عمل در چارچوب برنامة بنياد بين المللی آموزش 
محيط زیســت4 است كه ســازمانی غيردولتی اســت. این بنياد مجری برنامه های 
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آموزش  محيط زیســت و مسئول مدیریت و صدور گواهی نامه ها و هزینه های آن 
است. )هندرســون وتيل بوری5، 2004  و سایت مدارس اكو(. قسمت اصلی این 
برنامه فکر»سازگاری با محيط به عنوان یك روش زندگی« است )موجنسن و مایر3، 
2005(. بنابراین، دانش آموزان باید دارای نگرش مثبت نسبت به محيط زیست با در 
نظر گرفتن انسان و طبيعت باشند. به این ترتيب مصرف كنندگان آینده، توليدكنندگان 
و كســانی كه در  فرایند تصميم گيری مشــاركت دارند، نسبت به  محيط زیست 
حســاس تر می شوند. پياده سازی آموزش جامع زیســت محيطی در پروژة مدرسه 
بين المللی كشــورهای عضو اكو ممکن است تا حدی به عنوان اصالح یا نوسازی 
سيستم مدرسه ای در نظر گرفته  شود. این پروژه براساس اصول پژوهش های بين 
رشته ای از تركيب علوم طبيعی و جامعه شناسی با رویکردی جامع و سيستماتيك 
است. در این مدارس گرایش به سوی آینده با توجه به نيازهای نسل های آینده بسيار 
مهم است. بر این اســاس، بررسی واقعی مشکالت زیست محيطی محلی، ملی و 
سپس جهانی به شکل دموكراتيك در عمل اجرا می شود. در این مدارس مشکالت 
زیست محيطی از  جنبه های شناختی، عاطفی و زیبایی بررسی می شوند )موجنسن 
و مایر6، 2005 (. مدارس اكو در 5۸ كشور دنيا وجود دارد،  اما مدارس سی ای پی 

تنها در تركيه وجود دارد.

كليدواژه ها: مدارس اكو، مدارس سی ای پی، آموزش محيط زیست.

 اهداف مدارس اكو 
مدارس اكو به منظور توســعه عملی آموزش محيط زیســت به ارائة راه حل های 

نوآورانه نسبت به مسائل زیست محيطی در برنامة مدارس می پردازد. 
الف. اهداف كلی: اجرای عملی توسعة پایدار هدف كلی این مدارس است.
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ب. اهداف ویژه: اهداف مدارس اكو توسعة دانش، ارزش ها و رفتار سازگارانة 
دانش آموزان با محيط زیســت اســت. هم چنين ترویج مشــاركت برخی یا همة 
دانش آموزان در شناســایی، طراحی، اجرا و نظــارت راه حل ها كه منجر به  بهبود 
كيفيت مدرسه و محيط زیست محلی می شوند )برنامه مدارس اكو، 2012(. هدف 
اصلی مدارس اكو سواد زیست محيطی، كم كردن ضایعات، صرفه جویی در مصرف 
انرژی و مدرسه ای با زمين سبز است )كریستی۷ و همکاران، 2011(. به عبارت دیگر 

می توان گفت اهداف ویژه مدارس اكو عبارت اند از:

الف.اهدافدانشی
1. ایجاد درك در مورد ماهيت و عملکرد اكوسيستم و چگونگی ارتباط آ ن ها؛

2. تأثير مردم برمحيط زیست؛
3. نقش جامعه، سياست و نيروی بازار كار در تصميم گيری های محيط زیست؛

4. اصول توسعة پایدار محيط زیست؛
5. آشنایی با فرصت های شغلی مرتبط با محيط زیست.

ب.اهدافمهارتی
1. آشنایی با مهارت های فنی در زمينه محيط زیست؛

2. شناسایی و ارزیابی مشکالت زیست محيطی؛
3. برقراری ارتباط با دیگران برای حل مشکالت زیست محيطی؛

4. مشکالت زیست محيطی و حل وفصل آن ها؛
5. اتخاذ رفتارها و روش های محافظت از محيط زیست؛

6. ارزیابی موفقيت اقدامات خود.
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ج.اهدافارزشیونگرشی
1. احترام به زندگی روی زمين؛

2. قدردانی از ميراث فرهنگی خودی؛
3. تعهد نسبت به حفاظت از محيط زیست؛

4. راه حل های طوالنی مدت به رفع مشکالت زیست محيطی.

د.اهدافمديريتمنابع
1. استفاده ازروشی جامع در مدرسه و نظارت انرژی، مصرف آب و دفع زباله؛

2. كاربرد بهترین عمل در مدیریت منابع؛
3. شناسایی فرصت های یادگيری برای دانش آموزان با توجه به شيوه های مدیریت 
منابع )دپارتمان آموزش و حمایت از كارورزی حرفه ای و برنامه درسی نيوسالت 

ولز۸، 2001(.

 اهداف مدارس ســی ای پی )آموزش محيط زيست و پروژه های عملی 
برای مدرسه9( 

هدف كلی: تالش در جهت توسعه پایدار. 
هدف هــای ویژه: ایجــاد و افزایش آگاهی های زیســت محيطی و تغيير رفتار 
دانش آموزان كه در  نتيجه آن ها تبدیل به افرادی شوند كه مشکالت زیست محيطی 
را درك و در پيدا كردن راه حل و اجرای آن تالش می كنند. هم چنين، درك معنای 
دموكراسی و مشاركت در حل مسائل زیست محيطی و آگاهی رسانی به پدر و مادران 

)2005b ،10و نيز رسيدن به انرژی پاك و تنوع زیستی )سادیکر
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مدارسسیایپیدرراســتایاهدافچهاقداماتیرادرمدرسهانجام
میدهند؟

 طرح مدارس سی ای پی در تمام مدارس تركيه از جمله استانبول وجود دارد. 
این مدارس عالوه بر متون درســی هر مدرسه دیگر، برنامه هایی برای آموزش 
محيط زیست  اجرا می كنند. برخی از این برنامه ها كه می تواند محلی و متناسب 
با شرایط محيطی باشــد، عبارت اند از: تشکيل ســمينار، كارگاه، نمایشگاه ها، 
اجرای برنامه هفتگی در رابطه با یکی از مشکالت زیست محيطی محلی مانند: 
آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی و از بين رفتن خاك و مشــکل دفع پسماند. 
در ایــن مدارس در هر هفته عنوان مشــکل زیســت محيطی از طریق  تابلوی 
مخصوص اطالع رسانی می شــود. دانش آموزان در طول هفته با یکدیگر بحث 
می كنند و برخی از آن ها در پایه های باال یکی از مشکالت زیست محيطی محلی 
را به عنوان یك پروژه انتخاب و روی آن كار می كنند. در هر مدرســه كميته ای 
از معلمــان و دانش آمــوزان وجود دارد كه این فعاليت هــا را ارزیابی می كنند. 
برخــی از این فعاليت ها از طریق رســانه های محلی و گروه های مردمی بيان و 
حمایت می شــوند.  از مطالبی كه در برنامه درسی آن ها وجود دارد، می توان به 
موضوع هایی مانند توليدات پاك، انرژی پاك، تنوع زیستی، معاهدات بين المللی 
محيط زیستی، سازگاری با محيط زیست، حقوق مصرف كنندگان، دستور كار 21 

حفاظت از طبيعت را نام برد.
از جمله بررســی هایی كه در این مدارس صــورت می گيرد می توان به مواردی 
هم چــون: زبالة جامد، آلودگی آب، آلودگی هوا، پارك و ســبزی مناطق، آلودگی 
بصری اشاره كرد. به مدارســی كه در ارزشيابی امتياز باالیی دریافت كنند، جایزة 

ستاره دریایی با نشاِن سی ای پی داده می شود )ثران11، 2006(. 
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تركيه عضو مدارس اكو است كه براساس سيستم مدیریت آموزش محيط زیست 
كار می كنند . طبق اصول اســتکهلم در جهت توســعه پایدار گام برمی دارند و در 
نهایت پس از ارزیابی پرچم ســبز دریافت می كنند، اما بين مدارس س ای پی در 
تركيه از جمله شهر استانبول و مدارس اكو تفاوت هایی وجود دارد. این تفاوت ها 

به قرار زیرند:
1. مدارس ســی ای پی تركيه دارای خطوط راهنمای مشــخص اند، در حالی كه 

مدارس اكو در این زمينه به طور اختياری و آزاد عمل می كنند.
2. معلمان در مدارس اكو كه به عضویت كميتة ارزیابی درمی آیند، باید مجوز كار 
در زمينة محيط زیست را  كسب كرده باشند. این درحالی است كه مدارس سی 

ای پی در استانبول چنين اولویتی ندارند.
3. مدارس اكو دارای سيســتم مدیریت محيط زیستی12 هستند كه شامل: طراحی،  
انجام دادن، كنترل و عمل است، در حالی كه مدارس سی ای پی استانبول شامل 

سه مرحلة آموزش،  چك كردن13 و نمایش است.
4. موضوعات مورد بحث و تحقيق در مدارس اكو مشــخص اســت )پســماند، 
آب، انرژی، تنوع زیســتی( و هر موضوع ساالنه مشخص می شود. در حالی كه 

موضوعات  مدارس سی ای پی استانبول آزاد است و هر هفته تغيير می كند.
5. مدارس اكو هر ســال ارزیابی و به موفق ترین ها پرچم ســبز اعطا می شود، در 
حالی كه به مدارس ســی ای پی در استانبول پس از ارزیایی رتبه بندی و جایزه 

اعطا نمی شود )ثران، 2006(.

مزايایمدارسمحیطزيستچیست؟
از مزایای این مدارس می توان به مزایای فردی و اجتماعی اشاره كرد. از مزایای 
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فردی می توان به مواردی مانند لذت و شــادی، ارتباط عملی بين رفتار و سالمت، 
موفقيت های عاطفی و تندرستی فيزیکی دانش آموزان اشاره كرد )تيم توسعة پایدار 
و انرژی، 2013(. از مزایای اجتماعی مدارس اكو می توان ایجاد رفتار مثبت نسبت 
به محيط زیست، یادگيری خالق، سرمایه گذاری ملی، ایجاد فرهنگ محيط زیستی 
مثبت، كمك به بهبود سالمت جامعه، افزایش همکاری فراتر از دروازه های مدارس، 
مزایای مالی ناشی از صرفه جویی را نام برد )گزارش تحقيقات مدارس تازه اكو14، 

.)2013

 پی نوشت ها
1. Eco-schools 
2. CEP
3. Mogensen, F. & Maye
4. FEE)Foundation for Environmental Education(
5. Henderson & Tilbury
6. Mogensen, F. & Maye
7. Christie
8. NSW Department of Education and Training Professional Support and Curriculum 
Directorate
9. ÇEP )Environmental Education and Implementation Project for School(
10. Sadıker
11. Thrane
12. EMS –Environment Management system
13. audits
14. NEW eco-schools research report
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3. Mogensen, F. & Mayer, M., (2005). Eco-schools – trends and divergences. Vienna: 
Austrian federal ministry of education, science and culture.
4. Sadıker, I.( 2005b). CEP sunumu [CEP Presentation].Power point presentation on CEP 
by İslam Sadıker.
5. NEW eco-schools research report (2013).Exploring success to inform a new horizon, 
keep britain tidy keep britain tidy. . Eco-SchoolsEngland.
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keep britain tidy keep britain tidy. . Eco-SchoolsEngland.



63

7. NSW Department of Education and Training Professional Support and 
CurriculumDirectorate. )2001( Support for the Environmental Education Policy )series 
ofpublications related to HSIE, English, Mathematics, Languages, Creative Arts,Technology 
and Applied Studies; and Personal Development, Health and PhysicalEducation(. Sydney: 
NSW DET.
8. Thrane,M.) 2006(.Environmental education schools in turkey. A alborg university in 
environmental management department of development and February.



64

آموزشزيستشناسي

 آموزش علوم تجربی در سند برنامة درسی ملی 

الهه علوی

 اشاره 
به دنبال عزم جدی بر ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور، دو سند برنامة 
درسی ملی و ســند تحول بنيادین آموزش و پرورش توليد شد. این اسنادِ مصوب، 
تکليف و ســمت و ســوی همة برنامه ها از جمله علوم تجربــی )از پایه اول تا 
دوازدهم( را كه قرار اســت در آموزش و پرورش توليد شــوند، مشخص می كنند. 
به همين علت بررســی اسناد مذكور، چشم انداز آموزش علوم تجربی را در كشور 
جمهوری اســالمی ایران نمایان می كند. در این نوشتار سند برنامة درسی ملی در 

ارتباط با آموزش علوم تجربی بررسی شده است.
 

كليدواژه ها: آموزش علوم تجربی، سند برنامة درسی ملی.

حوزة تربيت و یادگيــری علوم تجربی یکی از حوزه هــای یازده گانة آموزش 
در نظام آموزش و پرورش جمهوری اســالمی ایران اســت. موضع مشخص نظام 
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آموزش و پرورش جمهوری اســالمی ایران نسبت به آموزش علوم تجربی، در این 
بخش از سند برنامة درسی ملی نمایان است.

ایــن حوزة یادگيری همانند حوزه های دیگر از بخش های ضرورت و كاركرد، 
قلمرو حوزه، جهت گيری های كلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه تشکيل 

شده است.
در این حوزه، علم تجربی حاصل تالش انسان برای درك دنيای اطراف و دانشی 
آزمودنی تعریف شده است كه با ظهور شواهد و دالیل جدید در معرض تغيير قرار 
می گيرد و از گســترة وسيعی از روش های تحقيق بهره می برد )برنامة درسی ملی، 

ص 35(.
ایــن تعریف از حوزة علوم تجربی، تعریفی برگرفتــه از ماهيت علم تجربی و 
پذیرفته شــده در نظام های آموزشی فارغ از باورها و ایدئولوژی های حاكم بر این 
نظام هاست؛ اما نمی توان از این واقعيت چشم پوشی كرد كه آموزش علوم تجربی 
در بستری فرهنگی و اجتماعی شکل می گيرد و با باورها و اعتقادات افراد در تعامل 
است. از این روست كه سند برنامة درسی ملی بر این جنبه از علوم تجربی این گونه 
تأكيد می كند: »علوم تجربی هم در مرحلة تکوین و شــکل گيری چارچوب های 
مفهومی و هم در عرصة چگونگی كاربرد و عمل و تصرف در طبيعت در بســتر 
گسترة دیگر حوزه های معرفتی بشر شکل می گيرد و نشو و نما می كند. از این رو، 
تعاملی انکارناپذیر با فلســفه، باورها و ارزش های پذیرفته شدة فرد و جامعه دارد« 

)برنامة درسی ملی، ص 35(. 
از طرفی، با توجه به مبانی برنامة درسی ملی و چشم انداز آن كه برنامه های درسی 
در نظام جمهوری اســالمی ایران را در راستای فرهنگ وتمدن اسالمی-ایرانی با 
تکيه بر ميراث گرانبها و ماندگار رســول ا... )ص(، قرآن كریم و عترت می داند و 
فراهم ساختن زمينه ها و فرصت های الزم برای تربيت نسلی موحد، مؤمن و معتقد 
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به معاد را از وظایف برنامه های درســی می شمرد )برنامة درسی ملی، ص۷و ۸( و 
علم تجربی دستاورد تالش انسان برای درك فعل خداوند معرفی می شود )برنامة 

درسی ملی، ص 35(.  

 كاركرد حوزة تربيت و يادگيری علوم تجربی 
 در برنامة درسی ملی، كاركرد یا به عبارتی مأموریت اختصاصی این حوزه تقویت 
سواد علمی فناورانه به منظور داشتن زندگی سالم در بعد فردی و بقای عزت مدار 
و توسعة پایدار ایران اســالمی در بُعد اجتماعی تعریف شده است. بر این اساس 
رسالت آموزش علوم تجربی تربيت افرادی است كه عالوه بر داشتن توانمندی های 
عقلی، دانشــی و مهارتی با ارتقای شایســتگی های اخالقی و ایمانی، مسئوالنه از 
طبيعت اســتفاده كنند و از طبيعت به عنوان خلقت الهی در جهت تکریم، آبادانی 
و آموختن از آن اقدام كنند. همچنين بر طبق این ســند، آموزش علوم تجربی باید 

زمينه ساز تعظيم خالق متعال شود.
بنابراین، تفاوت اساسی آموزش علوم تجربی در ایران با بسياری از كشورها، دو 
بار در حوزة تربيت و یادگيری علوم تجربی نمایان می شود: یك بار در تعریف این 
حوزه كه آن را تالش انسان برای درك فعل خداوند معرفی می كند و بار دیگر كه 

كاركرد آن را زمينه ساز ی برای تعظيم خالق متعال می داند.

 قلمرو حوزة تربيت و يادگيری علوم تجربی 
 قلمرو حوزة تربيت و یادگيری علوم تجربی در این برنامه شامل موارد زیر است 

)برنامة درسی ملی، ص 36(:
 مطالعه فرایندهای حياتی و موجودات، زمين و پيرامون آن، تغييرات ماده و انرژی، 
طبيعت و مواد فراوری شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی روزانه و تاریخ 
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علم در ایران و اسالم.
 فرایندهای علمی و روش علم آموزی همچون مهارت های فرایندی )مشــاهده، 
جمع آوری اطالعات، اندازه گيری، تفسير یافته ها، فرضيه و مدلسازی، پيش بينی، 

طراحی تحقيق و برقراری ارتباط( و مهارت های پيچيدة تفکر .
 نگرش های ناشی از علم، به خصوص به محيط زیست و نگرش های ناظر به علم 

و فناوری.
بر این اســاس آموزش علوم تجربی فقط انتقال مجموعه ای از یافته های علمی 
نيســت. بنابراین، محتوا و ســازماندهی آن و نيز فرایندهــای یاددهی- یادگيری 
باید به گونه ای باشــد كه ضمن برقراری ارتباط با نيازها، عالیق و زندگی روزمرة 
دانش آموزان، زمينة تربيت نسلی مسئوليت پذیر، متفکر و خالق را فراهم كند. این 
موارد در جهت گيری های كلی این حوزه برای ســازماندهی محتوا و راهبردهای 

آموزشی به تفصيل بيان شده است كه در پی می آید )برنامة درسی ملی، ص 36(.
جهت گيری های كلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه:

 پرورش علمی با اتخاذ روش هایی كه با تلفيق نظر و عمل سازگاری دارند. 
 پرورش مهارت های فرایندی علمی.

 یادگيرنده در محور تمامی فعاليت های یادگيری قرار می گيرد.
 آموختن روش و مسير كسب علم، آگاهی و توانایی، یکی از اهداف اصلی آموزش.

 زمينه ساز پرورش انواع تفکر، خودیادگيری، ژرف اندیشی و تعالی جویی در دانش آموزان.
 ایجاد ارتباط بين آموزه های علمی و زندگی واقعی. 

 مرتبط ساختن محتوای یادگيری با كاربردهای احتمالی.
 معنادار شدن یادگيری و كسب علم مفيد، سودمند و هدفدار برای دانش آموزان. 

 پرورش انسان هایی مسئوليت پذیر، متفکر و خالق. 
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 ارتباط حوزة تربيت و يادگيری علوم تجربی با حوزه های ديگر 
تربيت علمی دانش آموزان در برنامة درسی ملی كه از جنس و سنخ علم تجربی 
باشد، فقط در این حوزه دیده نشده است، بلکه در حوزه تربيت و یادگيری سالمت 
و تربيت بدنی به وضوح ابعادی از آن در قلمرو حوزه و نيز در ضرورت و كاركرد 

حوزه دیده می شود كه در پی می آید.
 ضرورت و كاركرد : آموزه هایی كه به دانش آموزان كمك می كند تا با پيشگيری 
از بيماری و پرهيز از رفتارهای پرخطر، درجهت حفظ ســالمت خود كوشا باشند 

)برنامة درسی ملی، ص 2۸(. 
 قلمرو حوزه : سالمت و بهداشت در این حوزه یادگيری، ارتباط مستقيمی با 
علم تجربی دارد. اصول تغذیه سالم و متوازن، مهارت های زیستی و بهداشت فردی 
و عمومی، مراقبت از سالمت جسمانی از مفاهيم اساسی است كه ارتباط تنگاتنگی 

با علم تجربی به ویژه شاخة زیست شناسی دارد.
 

 علوم تجربی در بخش های ديگر سند برنامة درسی 
عالوه بر حوزة تربيت و یادگيری علوم تجربی، تأكيد بر پرورش علمی دانش آموزان 
در بندهای متفاوت این سند دیده می شود. گرچه برنامه های آموزش علوم باید كاماًل 
مطابق با برنامة درسی ملی باشند، اما بعضی از بندهای سند ارتباط كاماًل روشنی - با 
توجه به تعریفی كه از علم تجربی در این ســند آمده است - با برنامه های آموزش 
علم تجربی دارند. در ادامه بخش هایی از برنامة درسی ملی آمده است كه تکاليفی 

برای حوزة تربيت و یادگيری علوم تجربی دارند: 
در بخش چشم انداز این سند رسالت برنامه های درسی را در تربيت نسلی می داند 
كه دارای چنين ویژگی هایی باشند: دانش پژوه و عالقه مند به علم و آگاهی، امانت دار، 
دانــا و توانا، انتخابگر، خالق، آمادة ورود به زندگی شایســتة فردی، خانوادگی و 
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اجتماعی بر اساس نظام معيار اسالمی. همچنين برنامه ریزان را به تدوین برنامه هایی 
با ویژگی هایی ملزم می كند كه بعضی از این ویژگی ها با توجه به تعریفی كه از علم 
تجربی در حوزة تربيت و یادگيری علوم تجربی شده است، برای برنامه های علوم 

تجربی صادق اند:
بند2 - برخوردار از یافته های معتبر علمی و پژوهشی با تأكيد بر بومی سازی آن ها؛
بند 3 - بهره مند از دستاوردها و یافته های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی؛
بند 5 - ناظر به ویژگی ها، نيازها و فطرت الهی دانش آموزان و نيازهای اساسی جامعه؛

بند 6 - بهره مند از تجربه های موفق مّلی و جهانی؛
در اصول ناظر بر برنامه های درسی موارد زیر قابل ذكر است:

بنــد 2- 3 - تقویت هویت ملی: برنامه های درســی و تربيتی باید زمينة تقویت 
و پایداری هویت ملی را با تأكيد بر تعميق باورها و ارزش های اســالمی، 
فرهنگ و تمدن اســالم و ایران، زبان و ادبيات فارسی، ارزش های انقالب 
اسالمی، ميهن دوستی، وحدت و انسجام فرهنگی، استقالل ملی و همبستگی 

اسالمی فراهم آورند. 
بند 6-3- جامعيت: برنامه های درسی و تربيتی باید به نيازهای گوناگون دانش آموزان 
و جامعه در ســطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی در كلية ساحت های 

تعليم و تربيت تأكيد كند.
بند 7-3- توجه به تفاوت ها: برنامه ها ی درســی و تربيتی باید ضمن تأكيد بر 
ویژگی های مشــترك، به تفاوت های ناشــی از محيط زندگی ( شهری، 
روستایی، عشایری، فرهنگی و جغرافيایی ) جنسيتی و فردی دانش آموزان ( 
اســتعدادها، توانایی ها، نيازها و عالیق( توجه كــرده و از انعطاف الزم 

برخوردار باشد.
بند 9-3- یادگيری مادام العمر: برنامه های درســی و تربيتی باید زمينة كســب 
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شایستگی ها و مهارت های الزم برای استمرار و معنادار شدن یادگيری و 
پيوستگی تجارب یادگيری در زندگی را برای دانش آموزان تأمين كنند.

 رويكرد و جهت گيری كلی 
رویکرد برنامه های درســی و تربيتی »فطرت گرایی توحيدی« است. اتخاذ این 
رویکرد به معنای زمينه سازی الزم جهت شــکوفایی فطرت الهی دانش آموزان از 
طریق درك و اصالح مداوم موقعيت آنان به منظور دســتيابی به مراتبی از حيات 

طيبه است.
دانش آموز در این سند فعال و انتخابگر دیده شده است و انتظار است كه بتواند به 
طور فعال و از طریق برقراری ارتباط با محيط و انتخاب آگاهانه هميشه در راستای 
اصالح باشد.چنين دانش آموزی با اراده و انگيزه در فرایند یاددهی- یادگيری نقش 

اساسی دارد.
بدیهی اســت كه برنامه های آموزش علوم كه در محتوای كتاب درسی بيشترین 
جلوه را دارند، باید بتوانند امکان وجود خارجی چنين دانش آموزی را فراهم كنند.

 محتوای برنامه های درسی نيز باید دارای چنين ویژگی هایی باشد:
 مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازوار با آموزه های دینی و قرآنی، 

 مجموعه ای منســجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيــات یادگيری به منظور 
زمينه سازی برای شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و ... به صورت پيوسته، 

 دربرگيرندة مفاهيم و مهارت های اساسی و ایده های كليدی مبتنی بر شایستگی های 
مورد انتظار از دانش آموزان، 

 برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری، 
 متناسب با نياز های حال و آینده، عالیق، ویژگی های روانشناختی دانش آموزان، 

انتظارات جامعة اسالمی و زمان آموزش .
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در بخش شایســتگی های پایه به ویژه در بندهای تعقــل، علم، عمل و اخالق، 
رسالت های مشخصی برای آموزش علوم تجربی در جمهوری اسالمی ایران دارد 

كه نمونه هایی در پی می آید:
 درك وجود خود، نيازها، توانمندی ها، ظرفيت ها و ابعاد هویت متعالی خویش؛

 بصير نسبت به آثار و پيامد های سبك زندگی خود؛
 تدبر در صفات، افعال و آیات خداوند متعال به عنوان خالق هستی؛

 تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن،
 علم نســبت به پدید ه ها، روابط، رویدادها و قوانين جهان آفرینش و چگونگی 

برقراری ارتباط انسان با آن ها و بهر ه برداری بهينه از آنان،
 به كارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در كار و زندگی،

 بهره گيری آگاهانه از یافته های علمی، هنری، فنی، حرفه ای و بهداشتی و زیستی 
و تالش مؤثر برای توليد و توسعه آن ها،

 حفظ و تعالی محيط زیست، ميراث فرهنگی و سرمایه های طبيعی، ارزش قائل 
شدن برای مخلوقات هستی و محيط زیست،

 التزام به اصول و ارزش های اخالقی در استفاده از علوم و فناوری های نوین.

 حرف آخر 
تأكيد بر نقش تربيتی حوزه های یادگيری بيهوده نيســت. توجه داشته باشيد كه 
خالقان این ســند می توانســتند به جای »حوزة تربيت و یادگيری علوم تجربی« به 
سادگی بنویسند »حوزة یادگيری علوم تجربی«! این انتخاب یك پيام روشن دارد و 
آن این است كه اگر آموزش و یادگيری علم تجربی انجام می شود، باید این فرایند 
در خدمت تربيت دانش آموزانی باشد كه دارای قابليت ها و شایستگی های مورد نظر 

در جغرافيای جمهوری اسالمی ایران باشند.
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ایــن تکليف، تکليف همه را از برنامه ریز تا معلــم، از راهنمای برنامه تا كتاب 
درســی، روشن كرده اســت. از این به بعد كار قضاوت برنامه های درسی سخت 
می شود. اگر زمانی همة توجه به چگونگی محتوای علمی بود، از این به بعد یکی 
از مطالبات، نقش هر برنامه و كتاب درسی در رشد ابعاد شخصيتی دانش آموزان و 

ميزان شایستگی آن ها در محيط زیستی به گستره ایران و جهان خواهد شد. 
آیا به آرزوهایمان می رسيم؟ زمان به ما نشان خواهد داد.
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 آموزش زيست شناسي در مدارس ايران 

رضا مقدسي
دانشجوی دكتری نوروفيزیولوژي، دانشگاه شهيد چمران و معلم زیست شناسی

 
 چكيده 

انســان امروزی با بحران های عدیده ای مواجه اســت كــه یافتن راه حل آن ها 
بدون كمك و راهنمایی دانشــمندان علوم زیســتی امکان پذیر نيست. كشور ما 
نيــز در چند دهة اخير به دليل تغييرات جّدی در اقليم و محيط زیســت، دچار 
مشــکالت بسياری در زمينة سالمت افراد شده اســت. مدیریت ناكارآمد، بدون 
توجه به شاخص های توســعة علمی پایدار در استفاده از منابع طبيعی و ضعف 
بنيادین آموزشــی ما را با چالش های نگران كننده ای مواجه كرده است كه تأمين 
آب شــرب شهروندان ساده ترین آن هاست. شاید به جرئت بتوان گفت كه بيشتر 
مســائل اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی موجود، با آموزش صحيح به وجود 

نمی آمدند و از همين راه قابل حل اند.
آموزش زیست شناسی در ایران، شــاید مثل سایر علوم پایه، كاربردی نيست؛ 
یعنی معلــم در كالس های درس مهارت های الزم را بــرای زندگی امروزی به 
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دانش آموزان آمــوزش نمی دهد. از طرف دیگر، نــگاه كالن مدیریت جامعه به 
آموزش زیست شناسی نارسا و نادرست است. زیست شناسی مدارس همان علمی 
اســت كه پایه های زیست فناوری، علوم شناختی و ده ها رشتة پيشرو دیگر، روی 
آن بنا نهاده می شــوند. چهار علم زیست فناوری، فناوری نانو، علوم اطالعات و 
ارتباطات و علوم شناختی رشته های برتر علمی در حال حاضر در جهان شناخته 
می شــوند. بنابراین با وجود پيشرفت های اخير كشور كه بسيار مهم و اميدبخش 
است، الزم است به منظور شتاب بخشيدن به این فرایند، نيم نگاهی هم به آموزش 
علوم در مدارس داشته باشيم. با توجه به اینکه زیست شناسی نقطة تالقی فيزیك، 

شيمی و ریاضی است؛ می تواند موتور محركة علم كشور باشد.
ارتقای جایگاه واقعی علم زیست شناســی نيازمند تغييرات روزآمد كارشناسی 
در ســرفصل ها و متون درسی متناسب با پيشــرفت های علمی جهان و نيازهای 
واقعی جامعه اســت. به عالوه، توجه جدی به روش های صحيح آموزش عملی 
زیست شناسی )در آزمایشگاه و در طبيعت( به همراه بهينه سازی امکانات آموزشی، 
در تعميق و تفهيم مفاهيم زیســتی و انتقال مهارت های علمی و فرهنگی الزم به 
دانش آموزان بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود. آموزش عمومی بهداشت و محيط 
زیست در كلية رشته های تحصيلی دورة دبيرستان، اجرای پروژه های عملی درباره 
مسائل ملی و منطقه ای محيط زیستی و بهداشتی با هدف آشنایی با روش تحقيق 
در زیست شناسی نقش تعيين كننده ای در مقابله با بحران های زیست محيطی حال 

و آینده دارد.
 ایجاد رشته تخصصی آموزش زیست شناسی در دانشگاه ها و برگزاری كرسی 
آزاد نظریه پردازی و رشتة تخصصی تکامل به منظور تبيين مبانی نظری خلقت از 
دیدگاه ادیان و مقایســه آن با نظریة جدید تکامل چراغ راه آیندگان خواهد بود. 
اجتناب از مركزگرایی در تأليف كتب درســی، ضرورت تدریس مبانی رده بندی 



جانداران در دورة دبيرستان، ضرورت آموزش جدی كار با نرم افزارهای رایانه ای 
زیست شــناختی، برگزاری كنفرانس های ساالنة آموزش زیست شناسی، به همراه 
دوره هــای تخصصی ضمن خدمت ویژه دبيران زیست شناســی و ایجاد كالس 
درسی ویژه تدریس زیست شناسی در مدارس از نکات مورد توجه در این زمينه 

است.

كليدواژه ها: علم زیست شناسی، آموزش در مدارس.

 مقدمه 
زیست شناســی از مهم ترین راه هاي شناخت خدا و رســيدن به خالق یکتا و 
گسترده ترین و مهم ترین رشتة علوم پایه است و نقشی اساسی در حل معضالت و 
مشکالت فعلی و آیندة انسان دارد. ما اكنون در عصر ژن به سر می بریم. بنابراین، 
توســعة كشور نيازمند توجه جدی به این علم اســت. در توسعة پایدار یکی از 
مهم ترین شاخص ها حفاظت همه جانبة محيط زیست است و ما به عنوان كشوری 
در حال توســعه نيازمند توجه جدی به این موضوعيم. محيط زیســت كشور ما 
به شدت آسيب پذیر است. این امر ناشی از محدودیت بارش های ساالنه، افزایش 
انفجاری جمعيت در چند دهة اخير، ســنت ها و باورهای نادرســت و وابستگی 

شدید اقتصاد روستایی به دام و دامپروری است.
از اجزای ضروری آموزش زیست شناسی واحد درسی آزمایشگاه زیست شناسی 
و بازدیدهای علمی اســت كه در برنامة رسمی آموزش مدارس جایگاه خاصی 
ندارد. بنابراین، آموزش زیست شناسی با تأكيد بر حفظ مفاهيم صورت می گيرد. 
منابع، امکانات و تجهيزات آزمایشــگاهی به انــدازه كافی در اكثر مدارس وجود 

دارد، ولی به دالیل مختلف مورد استفاده واقع نمی شوند.
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با وجود اهميت ویژة برخی از مهارت ها در دنيای امروزی در زمينه بهداشــت 
فردی، بهداشت عمومی و محيط زیست، اكثر دانش آموزان ایرانی مفاهيم مورد نظر 
را در مدارس یاد نمی گيرند و حتی دانش آموزان رشــتة تجربی نيز به اندازه كافی و 
مورد نياز ســرفصل های الزم را آموزش نمی بينند. مقایسة تعداد واحدهای دروس 
ریاضی در مدارس ایران نسبت به دروس مرتبط با زیست شناسی و محيط زیست، 

نشان از بی توجهی عميق به این علِم مهم و تأثيرگذار دارد.
یکی دیگر از ضعف های عمده آموزش زیست شناسی در مدارس ایران عدم توجه 
به آموزش صحيح روش تحقيق در این علم است كه زیربنای فراگيری رشته های 
مرتبط دانشگاهی است. به عالوه دورة طوالنی عدم  تغيير كتب درسی زیست شناسی، 
نزدیك به دو دهه، به هيچ عنوان با پيشرفت های علمی انسان در این زمينه هماهنگ 

نيست و افکار جدید و الزم را به دانش آموزان منتقل نمی كند.
بحران هویت و سرگشتگی در دنيای مادی از دیگر مشکالت جدی انسان امروزی 
است. لذا توجه عميق به مفهوم خداشناسی ضمن القای آرامش روحی- روانی در 
افراد جامعه، درك درستی از عظمت كائنات و آفریدگار را به آدمی منتقل می كند. 
چنين مقوله ای در سرفصل های آموزش زیست شناسی گنجانده نشده است و حتی 
در برخی موارد مانند آموزش ناصحيح و ناقص تکامل نتيجه عکس حاصل می آید.

به نظر می رسد در دنيای متنوع و رنگارنگ فعلی از نظر دین، فرهنگ، آداب ورسوم، 
نژاد، سنت ها و غيره، استفاده از تمام پتانسيل های موجود در كشور؛ ضمن توجه به 
ایجاد وحدت ملی باعث هم گرائی و همسوئی بيشتر در رسيدن به اهداف مورد نظر 
می شود. مثاًل حفاظت از محيط زیست و استفادة مناسب از آن در تمام ادیان الهی 
و در بين همة ایرانيان جایگاه رفيع و بلندی دارد، كه می توان از آن در جهت تبيين 

آموزش های زیست محيطی بهره برد.
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 برنامة درسی زيست شناسی 
درس زیست شناســی كليدی ترین درس رشــته علوم تجربی است. موفقيت 
دانش آموزان تجربی در كنکور و دانشــگاه با درك عميق آن ها در زیست شناسی 
رابطه مستقيم دارد. در برنامة فعلی مدارس یك دانش آموختة رشتة تجربی فقط ۸ 
واحد تخصصی زیست شناسی می خواند. ولی دانش آموز رشتة ریاضی 20 واحد 
تخصصی ریاضی می خواند. در مقام مقایسه یك دانش آموخته رشته علوم ریاضی 
32 واحــد ریاضی می خواند. بنابراین، زمان اختصاص داده شــده به هيچ عنوان 

كافی نيست.
در برنامة درسی دانشگاه ها در رشتة زیست شناسی، معموالً هر درس همراه با 
یك واحد آزمایشگاه به دانشجویان ارائه می شود. عنوان كتاب درسی زیست شناسی 
هم پســوند آزمایشگاه را یدك می كشد. از طرفی هر سال مسابقه ای تحت عنوان 
آزمایشگاه زیست شناسی برگزار می شود. این در حالی است كه در نظام آموزشی 

كمترین بها به آزمایشگاه زیست شناسی داده می شود.
واحد آزمایشــگاه اهميت ویژه ای در یادگيری مباحث زیست شناســی دارد؛ 
به طوری كــه حــذف آن در كنار حجم زیاد مطالب كتب درســی و ناكافی زمان 
اختصاص داده شده باعث افت شدید كيفيت آموزش زیست شناسی شده است. 

لذا باید واحد آزمایشگاه به رشتة علوم تجربی بازگردانده شود.
آموزش زیست شناســی در دبيرستان با سه مشکل عمده روبه روست كه باعث 
افت كيفيت آموزشی این درس شده است: كاهش ساعات آموزش زیست شناسی، 
كاهش فهرست موضوعات كتب درسی و حذف واحد آزمایشگاه از برنامة درسی 
مدارس. در نتيجه، این بی مهری و عدم توجه به درس زیست شناســی، فرصت 
آشــنایی كافی دانش آموزان با رشتة تجربی در سال اول دبيرستان ایجاد نمی شود 
و در ســال های بعد نيز فرصت تعميق و تفهيم دقيق مفاهيم فراهم نمی شود. لذا، 
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ایجاد واحد آزمایشــگاه با نمرة مستقل ضروری است. تعریف پروژه های ساالنة 
دانش آموزی در مباحث علوم زیستی نيز نقش ارزنده ای در آشنایی با روش علمی 

و آزمایشگاه زیست شناسی دارد.
نرم افزارهــای رایانه ای بــه دليل حجم زیاد اطالعات مفيــد همراه با تصاویر 
مناســب، فيلم و پویانمایی ها و فراهم آوردن فضای مجازی، ابزار بسيار مناسبی 
برای آموزش زیست شناســی هســتند. همچنين، به دليل كمبود برخی از وسایل 
آزمایشــگاهی در مدارس و عدم امکان مشاهده مســتقيم بسياری از فرایندهای 
زیستی، اســتفاده از نرم افزارهای آموزشی زیست شناســی اجتناب ناپذیر است. 
بنابراین الزم است، آموزش وپرورش زمينه و امکانات مناسب را برای آشنایی هر 
چه بيشتر دبيران زیست شناسی با نرم افزارهای آموزشی و كار با رایانه فراهم كند. 
درنگ در این زمينه، فاصلة ما را با كاروان جهانی علم روز به روز بيشتر می كند.

تدریس مبانی رده بندی جانداران در دورة دبيرستان بسيار ضروری است. آشنا 
شدن دانش آموزان با مبانی علم رده بندی و رده بندی كلی جانداران آنان را در فهم 
مطالب درسی و درك بهتر مثال ها یاری می كند. متأسفانه این موضوع به صورت 
بسيار مختصر در كتب درسی مطرح شده است. این امر دانش آموزان را در درك 
مثال ها و مطالب درسی دچار مشکل می كند. باید شناسایی و رده بندی جانداران 
برای رشــتة علوم تجربی به صورت تخصصی و گســترده و برای سایر رشته ها 
به صورت خالصه و با هدف آشنایی با محيط زیست و حيات وحش ایران باشد. 
رده بندی جانداران همانند جدول تناوبی عناصر اســت و دانش آموزان را با نظم 

موجود در طبيعت آشنا می كند.
در مجموع، محتوای زیست شناسی باید به گونه ای تدوین شود كه از روش های 
انجام پروژه، آزمایشــگاه، گردش علمی و آموزش تعاملی مبتنی بر رایانه بيشتر 
اســتفاده شــود. در غير این صورت، نتایج مورد نظر برنامة درسی ملی حاصل 
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نخواهد شد. از طرفی با وجود جّو كنکوری مدارس و نگاه خاص برخی دبيران 
به آموزش، امکان پيشــبرد برنامه ها بسيار ضعيف است. با توجه به ماهيت درس 
زیست شناســی، باید امکان ارزشيابی به شيوه های متنوع مثل پروژه و آزمون های 

عملی فراهم شود.

 آموزش همگانی بهداشت و محيط زيست 
 برای كلية رشته های دورة دبيرستان 

با توجه به اهميت بهداشــت فردی و عمومی در حفظ ســالمت آحاد جامعه، 
مخصوصــاً جوانان و نوجوانان و تأثير مهم آموزش وپــرورش در نهادینه كردن 
آموزش بهداشــت، الزم است كتابی تحت این عنوان تهيه و در تمامی رشته های 
دبيرستانی و هنرستانی تدریس شود. هدف این برنامه، باید آموزش مسائل اساسی 
بهداشــت فردی و عمومی، مانند تغذیه، بيماری ها و آشنایی با محيط زیست و 
چگونگی تعامل با آن باشــد. امروزه، حفظ محيط زیست در اولویت برنامه های 
توســعه ای تمام دولت ها قرار دارد و از مصادیق توســعة پایدار است. آموزش 
بهداشت و محيط زیســت تأثير مهمی در حفظ و ارتقای سالمت انسان ها دارد، 
به طوری كه آسيب های مادی و معنوی ناشی از بی توجهی به آن جبران ناپذیر است. 
همان گونه كه در مســئلة ایدز و تخریب جنگل ها به وضوح مشاهده شده است. 
بنابراین، باید آموزش بهداشــت و محيط زیســت در تمامی رشته های دبيرستان 
گنجانده شــود، تا به این وسيله بتوان حداقل دانش و مهارت الزم را برای حفظ 

سالمت شهروندان به آن ها منتقل كرد.
امروزه، آلودگی محيط زیســت به عنــوان یك بحران جهانی مطرح اســت؛ 
به طوری كه اكثر كشورها حفظ محيط زیست را در اولویت برنامه های كاری خود 
قرار داده اند. توسعة پایدار توسعة صنعتی و اقتصادی همراه با حفظ محيط زیست 
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اســت. بنابراین، گنجاندن واحد محيط زیست به منظور كسب مهارت های الزم 
برای زندگی اجتماعی همراه با تعامل مناسب با طبيعت در برنامة درسی مدارس 
از اولویت هاست. تأليف كتب جداگانه به صورت پيوست، مانند كتاب جغرافيایی 
استان، با توجه به شرایط زیستگاه ها در مناطق و مشخص كردن گونه های موجود 

با تلفيقی از مطالب مبتنی بر محيط زیست و منابع طبيعی ضروری است.

 محتوای كتب درسی زيست شناسی و ارزش های دينی و ملی 
با توجه به پيشرفت های چشــمگير علوم زیستی و همچنين تغيير برنامه های 
آموزش جهانی زیست شناســی، تغيير محتوای درســی زیست شناسی ضروری 
اســت. البته در جامعة فعلی ما كنکور جنبه های مختلف زندگی را تحت شــعاع 
خود قرار داده اســت. بنابراین، اكثر دانش آموزان و خانواده ها جز به آن، به چيز 
دیگری در حيطه مدارس نمی اندیشند. لذا، مباحث و مفاهيم علمی به خصوص در 
زیست شناسی به صورت ناقص مطرح می شود. در نتيجه ضمن اینکه دانش آموزان 
درس را به صورت محتوایی و عميق نمی آموزند، تغيير نگرشی كه باید در نتيجة 
آموزش ایجاد شــود، حاصل نمی شود. كاهش ســاعات دروس زیست شناسی 
دبيرستان در نظام سالی واحدی باعث ناكافی بودن زمان، برای آموزش و تعميق 
مفاهيم اساسی این علم شده است. لذا، لزوم بازنگری و اصالح تعداد واحدهای 
درس زیست شناسی رشــتة علوم تجربی، مطابق با استانداردهای جهانی، امری 
ضروری اســت. به نظر من، مباحث پایة اول دبيرستان باید بسيار عمومی باشد. 
شــاید برخی از دانش آموزان به جز درس علوم زیستی آموزش دیگری در محيط 
زیست و بهداشت نداشته باشند. برخی از مهارت های ذكر شده برای دانش آموزان 
رشتة علوم تجربی در آینده و سایر دانش آموزان باید متفاوت باشد. مثل كليدهای 
شناســایی كه برای رشتة علوم تجربی بسيار اساسی، ولی برای سایر رشته ها غير 
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الزم است. درحالی كه الزم است هر ایرانی محيط زندگی خود و فون و فلور ایران 
را تا حدی بشناسد.

مســئوليت آموزش بهداشت فردی و عمومی نيز به مقدار زیاد بر عهدة درس 
زیست شناسی است. با اضافه شــدن فصول بهداشت و بيماری ها بخش زیادی 
از ایــن مهم آموزش داده می شــود. با برگزاری اردوهای علمی در ســال دوم و 
سوم می توان بخشی از مســئوليت فردی و اجتماعی را نهادینه كرد. به نظر من، 
زیست شناسی رشته تجربی بسيار الغر است. بنابراین رژیم پيشنهادی ما باید در 
جهت بهبود وزن آن و رســاندنش به جایگاهی شایسته باشد؛ البته درصورتی كه 
مباحث و مفاهيم زیستی به شــکل جامع مطرح شود، فهم و درك آن به مراتب 

آسان تر می شود.
اصول و مبانی آموزش ما دینی و ملی اســت؛ یعنی آموزِش ژنتيِك اسالمی یا 
شــيمِی اسالمی نيست. در زیست شناسی خدا همه جا هست. بنابراین، با افزودن 
آیات و روایات متناسب به كتب درسی زیست شناسی می توان به این مهم دست 
یازیــد. مثاًل در بحث تغذیه می توان با افزودن دســتورات دینی، دانش آموز را به 
عمق مباحث دینی سوق داد. یا در بحث جنين شناسی می توان به مراحل خلقت 
انسان در قرآن اشاره كرد. در بحث بهداشت و محيط زیست نکات و آموزه های 

فراوان ملی و دینی وجود دارد.
تکامل، مسيری یك سویه به خداشناسی است. لزوم اضافه كردن نظر دانشمندان 
مســلمان به آن نيازی جدی است. در زیست شناســی هدف غایی تکامل انسان 
اســت. به نظر می رسد آموزش تکامل نباید محدود به كتاب و پایه خاصی باشد؛ 
بلکه در تمام دورة دبيرستان به آن پرداخته شود. مثاًل در بحث گردش خون یا دفع 
ادرار می توان ســير تحول تدریجی قلب و كليه را در جانوران اضافه كرد. به نظر 
می رسد مباحث تکامل سؤاالت متعددی برای دانش آموزان، به ویژه در آموزه های 
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دینی ایشان مطرح می ســازد. بنابراین، ضرورت لحاظ شدن نظرهای دانشمندان 
مسلمان در این زمينه به صورت روشن و شفاف احساس می شود.

 آموزش های ضمن خدمت 
با توجه به پيشــرفت های چشــمگير علوم زیســتی لزوم برگزاری دوره های 
تخصصی آموزش ضمن خدمت برای افزایش ســطح دانش و معلومات دبيران 
و ارتقای كيفيت آموزشــی بســيار مفيد خواهد بود. بررسی روش های مختلف 
آموزش زیست شناســی، گســترش فرهنگ پژوهش در آموزش زیست شناسی، 
آشــنایی با یافته های نوین علم زیست شناســی، ایجاد زمينه مناسب برای تبادل 
تجربيات آموزشــی نقد و بررســی مسائل و مشــکالت كتب درسی و آموزش 

زیست شناسی در ایران از اهم فعاليت های آموزشی این دوره هاست.

 توجه به حيطه های جديد علوم زيستی 
با توجه به كاربردی شــدن علوم زیســتی در عصر زیست فناوری، لزوم توجه 
بيشتر به آموزش مطالب اساسی رشته های جدید علوم زیستی احساس می شود. 
به نظر می رســد تدوین كتب جداگانه برای آموزش مباحــث گياهی، جانوری، 
زیست شناسی سلولیـ  مولکولی و ژنتيك با توجه به رویکردهای جهانی در رشتة 
زیست شناسی و جایگاه این علم در جهان مورد استقبال دبيران زیست شناسی و 
باعث ارتقای دانش پایة دانش آموزان رشــته تجربی بشود. برای ایجاد و ارتقای 
خودباوری ملی الزم اســت از موفقيت های دانشــمندان ایرانی به فراخور حال 

استفاده شود. مثل اشاره به شبيه سازی رویانا، حنا و سلول های بنيادی.
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  آموزش زيست شناسي در مدارس 
  چالش ها و راهكارها 

سمانه لعل عليزاده
كارشناس ارشد بيوشيمي، دبير زیست شناسی شهرستان چناران

 چكيده 
تدریس به معنای ساده، یعني سخنراني یك معلم براي تعداد زیادي دانش آموز. این 
باور ریشه در قرون وسطی دارد. در زمان های گذشته وقتي كتابی كمياب مي شد، این 
احساس در معلم به وجود مي آمد كه بهتر است دانش خود را در قالب سخنراني و 
خطابه منتشر كند؛ اما به تدریج با پيشرفت فناوری و تغيير یادگيرنده، نياز به تغيير در 

روش های آموزشی احساس شد. 
امروزه آموزش زیست شناســي با چالش های بسياری روبه روست. از جملة این 
چالش ها اســتمرار روش های تدریس منسوخ شده، تفکيك آموخته های علمی از 
دنيای واقعی، كمبود ساعات درسی هفتگی، كاهش فعاليت های آزمایشگاهی، عدم 
برنامه ریزی و طبقه بندی درســِت برخی از مطالب درسی، آزمون محوری، تمركز 
برآموزش كنکورِی مفاهيم و باالخره كمبود توجه به خالقيت یادگيرندگان است. 
در مقابل این ها، روش های مبتنی براســتعدادیابی و توجه به فعاليت های خالقانه، 
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فعال كردن دانش آموزان در فرایند تدریس با اســتفاده از روش های نوین تدریس، 
برگزاری اردوهای علمی و بازدید از دست آوردهای علمی جدید، كوشش برای رفع 
ایرادهای مطالب درسی، توجه به فعاليت های آزمایشگاهی با اختصاص امتياز یا نمره 
به آن، توجه به یادگيری مفاهيم پایه به جای تمركز بر نکات كنکوری و مانند این ها 
از راهکارهای موجود برای بهبود آموزش زیست شناسی و پيشرفت یادگيرندگان 

است.

كليدواژه ها: آموزش زیست شناســی، روش های نویــن تدریس، فعاليت های 
آزمایشگاهی، فعاليت های خالقانه.

 مقدمه 
آموزش )تدریس( عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس 
طراحي منظم و هدفدار معلم، براي ایجاد تغيير در رفتار شــاگرد )آقازاده-13۸۸(. 
علم زیست شناسی مجموعه ای از دانستنی هاست كه از راه تجربة حّسی و آزمایش 
به دست می آیند. براســاس تعاریف موجود می توان علوم پایه را حاصل تجربه و 

مشاهده دانست.
از نظر تاریخی دانش علمی گذشته را باید در متن تاریخی همان دوره بررسی كرد 
و نباید آن را با دانش امروزی مقایسه كرد. به بيان دیگر، باید به شرایطی كه پدیده ای 
در آن رخ داده اســت نگریست. علوم تجربی در شرایط آزمایشی یکسان به نتایج 
یکسانی می رسد. این دانش بر پایة مشاهده یا آزمایش پایه ریزی شده است. علوم 
تجربی به دنبال پيش بينی یا توضيح مطلق پدیده ها نيســت و ماهيت احتمالی دارد. 
این دانش، روش های ویژة خود را دارد، دگرگون شونده است و محصول فرهنگ و 
ارتباط انسان ها با خود و با محيط است )توكلی-13۸9(. بنابراین، به منظور آموزش 
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بهتر این علم، آموزش دهنده نه تنها باید توانایی هایی داشــته باشد، بلکه عالوه بر 
آن بــه امکانات و ابزارهایی نيز در فرایند تدریس نياز دارد. این توانایی ها و ابزارها 

عبارت اند از: 

توانايیهایالزمبرایآموزشزيستشناسی
- آشنا بودن آموزش دهنده با روش های نوین تدریس و مهارت های مؤثر در تدریس،

- آگاهی و تسلط بركتب درسی،
- آشنایی با فناوری های جدید و چگونگی كاربرد آن ها.

ابزارهاوامكاناتآموزشی
- آزمایشگاه و امکانات آزمایشگاهی،
- طبيعت و استفاده از آن در آموزش،

- نرم افزارهایی شــامل اینترنت، فيلم، پویانمایی، نرم افزارهای آموزشــی، تصویر، 
پوستر، مدل های آموزشی و ماكت ها،

- سخت افزارهایی شامل رایانه، تلویزیون و دیتا یا ابزارهای مشابه قدیمی تر شامل 
اورهد، اپك،

- منابع آموزشی اصلی و فرعی،
- برنامة درسی متناسب با ساعات آموزش.

 بحث 
پرسش این است كه آیا دبيران و مدرسان زیست شناسی ایران واجد این امکانات 

هستند؟ چالش های موجود بر سر راه آنان چيست و راهکارهای اصالح كدام اند؟
بيگدلی.الف و كثيرلو.ف )13۸3( در پژوهشی روش آموزش علوم تجربی را در 
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كشور ژاپن مورد بررسی قرار داده و بيان داشته اند كه مهم ترین هدف آموزش علوم 
و فنــاوری در ژاپن ایجاد توانایی فکركردن و تصميم گيری و شــناخت طبيعت و 
قوانين حاكم بر آن در دانش آموزان است. آنان راه رسيدن به این مهم را درگيركردن 

دانش آموزان در فرایند تدریس دانسته اند.
پژوهشگران در پژوهشی دیگر )بدریان .ع -13۸9( چالش های موجود در برنامة 
درسی شيمی دورة متوسطه را مورد بررسی قرار داده و بيان كرده اند كه سواد علمی 
مهم ترین عامل توسعه و پيش  شرط تحقق آن در همة نظام هاست و باید برای بهبود 
سطح سواد علمی جامعه و به خصوص برای كسانی كه درگير نظام های آموزشی اند، 
كوشــش های الزم را به خرج داد. در این پژوهش یکی دیگر از مشکالت آموزش 
شــيمی، كاربردی نبودن آموزش ها بيان شــده وتوجه ویژه را به آموزش شــيمی 

به صورت آزمایشگاه محورسوق داده است. 
كيامنش .ع )13۷9( نتایج حاصل از یك مطالعة بين المللی را كه روی دانش آموزان 
45 كشور جهان در سه مقطع تحصيلی در دروس علوم و ریاضی انجام شده، مورد 
بررســی قرار داده و بيان كرده است كه عملکرد دانش آموزان ایرانی شركت كننده 
در هر ســه جمعيت در ارتباط با محتوای آموزشــی كتب بسيار ضعيف است و 
دانش آموزان ایرانی به اندازة دو سال و یك دهم )2/1( از دانش آموزان هم سال خود 
از نظر آموزشــی در دروس مورد نظر عقب ترند. او دالیل این ضعف را اشکاالت 
محتوایی كتاب ها، عدم اطالع معلمان از روش های تدریس، تراكم زیاد دانش آموزان 
در كالس ها، مسلط نبودن معلمان به محتوای كتاب های درسی و كم  كاری آنان بر 

می شمارد.
كارداك.اونــدر و دیکمنلی.م )200۷( در رابطه با تأثير روش آزمایشــگاهی بر 
پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بيان می دارند كه معلمان باید به جای آنکه اطالعات 
را به دانش آموزان تحميل كنند، آن ها را برای انجام آزمایش ها در یك موقعيت فعال 
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قرار دهند و از طریق پرســش سؤاالت باز آن ها را به سمت فکر كردن پيش  برانند.
سركارآرانی )13۸9( نيز در یك بررسی تطبيقی، به مقایسة فرایند تدریس و آموزش 
در ژاپن و ایران پرداخته و ضمن معرفی ژاپن و پيشرفت های علمی دانش آموزانشان، 
موانع آموزش در ایران را در تفاوت های موجود در سيســتم آموزشــی دو كشور 

برمی شمارد. این تفاوت ها چنين اند:
ژاپنی ها می كوشند حداقل در آموزش عمومی، تعادلی نسبی ميان پرورش قلب، 
ذهن و دســت به وجود آورند و بر مهارت های اجتماعی، زندگی و روابط انسانی 
و پرورش اخالق اجتماعی بســيار تأكيد می ورزند. در حالی كه در ایران پيشرفت 
تحصيلی و مهارت های شناختی و پایه، در قالب »هدف ها و فعاليت های آموزشی« 

بيشتر مورد توجه قرار می گيرد.
ژاپنی ها تاحدود زیادی، هدف های تربيتی كيفی را كه به  دشواری تن به سنجش 
و اندازه گيری كّمی و قابل مشــاهده و مقایسه می سپارند، به دقت مورد توجه قرار 
می دهند و مناســبات پيچيدة »تربيت پنهان« را به خوبی در اندیشه  و عمل تربيتی 
خود لحاظ می كنند؛ در صورتی كه فرهنگ آموزش در ایران بيشتر متوجه هدف های 
آموزشــی قابل اندازه گيری است و در صدر آن ها پيشرفت تحصيلی قابل ارز یابی 

كّمی و هدف های پيدا و آشکار آموزش مدرسه ای، قرار دارند.
در ژاپن به »فرایندها« بيشتر از »نتایج و پيامدها« اهميت داده می شود، معلمان بيشتر 
بر فهم مســئله پا می فشارند و حجم اطالعاتی كه برای فهم مسئله به دانش آموزان 
می دهند، بيش  از اطالعات و راهنمایی هایی است كه برای یافتن پاسخ صحيح مسئله 
الزم اســت؛ درصورتی كه در ایران بيشتر به نتيجه اهميت داده می شود و بعضاً هم 
نتيجه ای بيشتر از توان و »هاضمة فرایندها«ی آموزش و یادگيری طلب می شود. در 
ایران بيشتر وقت كالس درس به انتقال اطالعات كتاب های درسی و راهنمایی های 

معلم برای یافتن پاسخ صحيح مسئله صرف می شود.
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فرهنگ آموزش و یادگيری در ژاپن بيشــتر بر همکاری، مشــاركت و فعاليت 
گروهی تأكيد دارد، حال آنکه در نظام آموزشــی ایران، رقابت بيشتر جلوه می كند. 
ژاپنی ها كمتر دست به جداسازی دانش آموزان براساس آزمون های هوش و پيشرفت 
تحصيلی  می زنند و از ترویج مدارسی كه بر این اساس شکل می گيرند، می پرهيزند؛ 
ولی در ایران بيشتر گروه بندی دانش آموزان براساس آزمون های تحصيلی، فرهنگ 
رایج آموزش و یادگيری است و بر انتقال بسته های مشخصی از دانش با توجه به 
توانایی های فردی دانش آموزان تأكيد و نقش معلم بيشــتر مترادف با انتقال دانش 
تلقی می شود؛ درصورتی كه در ژاپن، گسترش فرصت های یادگيری از طریق تجربة  

دانش آموزان به صورت گروهی و مشاركتی، مورد توجه بيشتری قرار دارد.

 نتايج 
فرایند آموزش زیست شناسی در درون خود نيازمند هماهنگی و همکاری گروهی 
سه قشر درگير در آن یعنی دانش آموز، معلم و مسئوالن است كه هر گروه می تواند 
نقش مهمی در بهبود یا تخریب آموزش ایفا كند. نگارنده به همين علت چالش های 

موجود را به دو دسته تقسيم می كند:
 چالش های وابسته به فرد

 چالش های وابسته به سيستم

چالشهایوابستهبهفرد
این چالش ها به كمبودها و خطاهای معلمان و دانش آموزان به عنوان افراد درگير 
در آموزش مربوط می شــوند. این دو گروه به دليل عدم آگاهی یا عدم تعهد و گاه 
به دليل كمبودهای نظام آموزشــی باعث ایجاد مشکالتی در آموزش می شوند. این 

مشکالت عبارت اند از:
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 استفاده از روش های تدریس منسوخ و عدم آگاهی از روش های نوین تدریس 
و كاربرد آن ها؛

 تفکيك آموخته های علمی از دنيای بيرون و تنها، تمركز بر انتقال دانش؛
 عدم آشنایی به فناوری های آموزشی و تسلط بر آن؛

 عدم توجه به فعاليت های خالقانه؛
 تمركز بر آموزش و آزمون تستی مفاهيم ؛

 عدم استفاده از منابع فرعی به منظور بسط كامل مفاهيم؛
 توجيه كاستی های فردی خود و مقصر دانستن نظام آموزشی؛ 

 عدم استفاده از امکانات ساده آموزشی موجود وتوليد آن امکانات؛
 بی انگيزگی معلم و دانش آموز.

چالشهایوابستهبهنظامآموزشی
چالش های دستة دوم به گروه سوم درگيران در آموزش یعنی مسئوالن آموزشی 
و برنامه ریزان درسی مربوط می شود كه گاه به دليل مهيا نبودن زیر بناهای تدریس 
و عدم بررسی همه جانبة موضوعات و حجم آموزشی سبب كاهش بازده آموزش 

می شوند. این چالش ها از نظر نویسنده شامل نکات زیرند:
 كمبود ساعات درسی و به تبع آن كاهش فعاليت های آزمایشگاهی؛

 عدم برنامه ریزی و طبقه بندی صحيح برخی از مطالب درسی؛
 توجه كم به برخی از مباحث زیستی و یکسان نبودن سطح دشواری برخی از كتب؛

 آزمون محوری نظام آموزشی و تمركز بر آموزش كنکوری مفاهيم؛
 عدم توجه نظام آموزشی به پرورش خالقيت دانش آموزان؛

 توجه ناكافی به فعاليت های آزمایشگاهی و فعاليت های خارج از كالس به صورت 
قابل درك؛
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 توجه ناكافی به آموزش فناوری های نوین مدرسين و بعضاً آموزش نادرست و 
غيركاربردی؛

 ارائة یك كتاب آموزشی به عنوان مرجع و عدم پذیرش و معرفی منابع جایگزین 
و فرعی؛

 بی انگيزه كردن مدرس به  علت متناسب نبودن عوامل تقویتی مثبت با پيشرفت های 
هر فرد و عدم تناسب سطح شغلی با حقوق؛

 ایجاد بی انگيزگی در دانش آموزان با اعمال سيستم های غلط آموزشی در گذشته 
و حال كه منجر به ایجاد شك و تردید راجع به اهميت آموزش و مورد استفاده 

بودن آن در آینده شده است؛
 عدم توجه به اهميت بازدیدها و اردوهای علمی.

 پيشنهادها و راهكارها 
آموزش وپرورش در ایران به دليل مشکالت موجود درنظام آموزشی، عدم آشنایی 
كافی آموزش دهندگان و فراگيران با سياست های نظام آموزشی، عدم مسئوليت پذیری 
برخی ازافراد درگير در این نظام، عدم هماهنگی و همکاری دیگرسازمان های وابسته، 
كمبود منابع مالی و باورهای غلط بسياری ازافرادی كه به طورمستقيم یا غيرمستقيم 
با این سازمان در ارتباط اند، مواجه است اما این موانع غيرقابل حل نيستند و می توان 
با كمی تالش و كاربرد برخی راهکارها به نتایج رضایت بخشی دست پيدا كرد. این 

راهکارها عبارت اند از:
 استعدادیابی و توجه به فعاليت های خالقانه؛

 فعال كردن دانش آموزان در فرایند تدریس با استفاده از روش های نوین تدریس. 
زیرا روش تدریسی كه بيشتر بتواند دانش آموزان را با مسایل عاطفی درگير كند، 

می تواند انگيزش بيشتری برای یادگيری ایجاد كند )پریشانی-1391(؛
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 كوشش جهت رفع ایرادات مطالب درسی؛ 
 توجه ویژه به فعاليت های آزمایشگاهی با اختصاص ساعت و امتياز ویژه به آن ها؛
 كاهش حجم موضوعات درسی همراه با معرفی كتب فرعی و در حقيقت تمركز 

بر فرایند و كيفيت آموزش نه نتيجه ای از پيش  تعيين شده؛
 توجه به آموزش مفاهيم نه تمركز بر نکات تســتی؛ كه این نقيصه در صورتی 
قابل رفع خواهد بود كه شيوة پذیرش در دانشگاه ها به گونه ای متفاوت از شيوة 

امروزی باشد؛
 توجــه به فعاليت های خارج از كالس دانش آموزان با اختصاص امتياز به آن ها، 
مثل ساخت مدل، ماكت، گردآوری مجموعه های زیستی، انجام پژوهش های 

زیستی، توليد نرم افزارهای آموزشی و....؛
 برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی حتی درمحيط آموزشگاه به صورت برگزاری 

كارگاه های خالقانه توسط دانش آموزان؛
 استفاده از امکانات ساده و در دسترس در كالس درس به ویژه در مباحث گياهی؛
 فرهنگ ســازی مناســب نســبت به اهميت دانایی نه صرفاً مــدرك، با اعمال 

سياست های مناسب در جذب مشاغل و...؛
 متناسب سازی حقوق و مزایای مدرسين با سطح علمی آن ها؛

 تغيير شيوه های ارزشيابی متناسب با آموزش نوین.
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 آموزش وپرورش و فرهنگ حفظ محيط زيست 

فاطمه سادات نبی پور
معلم زیست شناسی، كارشناس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
ميترا فربين
معلم زیست شناسی، كارشناس ارشد سيستماتيك گياهی
فرحناز حامدی
معاون آموزشی و كارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

 چكيده
مشکالت مربوط به محيط زیست جهانی هستند. فرهنگ عامل اصلی و نيروی 
محرك توسعة پایدار و حفاظت از محيط زیست است. آموزش محيط زیست به منظور 
ایجاد فرهنگ عميق، یعنی تربيت افراد دارای احساس مسئوليت نسبت به محيط زیست 
و دارای دانش، نگرش، انگيزه، تعهد و مهارت های الزم برای فعاليت های مختلف در 
جهت ایجاد محيط زیستی سالم و پاك و تعهد به نگهداری از محيط برای نسل های 
آینده ضرورت دارد. حفاظت از طبيعت و احترام به محيط زیست، در كشور ایران 
كه فرهنگی كهن دارد، دارای سابقه ای دیرینه است. طبيعت و به خصوص درخت 
و جنگل در اسطوره شناسی ایرانيان بسيار اهميت داشته است. در زمان هخامنشيان 
جلوگيــری از آلودگی عناصر چهارگانه آتش، خــاك، هوا و آب مورد توجه بوده 
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اســت. حفظ و حمایت از طبيعت و محيط زیست در دین مبين اسالم توصيه شده 
اســت. مسلمانان ایرانی هنوز هم در روســتاها آب را مهریة حضرت فاطمه)س( 
می دانند و آلوده كردن آن را گناه می شــمارند. پيامبر اكرم)ص( فرموده اند »نزد من 
شکستن شاخة درخت به منزلة شکستن بال فرشته است«. اصوالً برای ایجاد توسعة 
فرهنگی ســه رویکرد مطرح اســت: »رویکرد مبتنی بر قانون«، »رویکرد مبتنی بر 
اخالق« و »رویکرد مبتنی بر آگاهی«. به نظر می رسد مورد سوم یعنی رویکرد مبتنی 
بر آگاهی در مقایسه با دو رویکرد دیگر قابليت تأثيرگذاری بسيار عميق تر در جامعه 
دارد. آموزش وپرورش كه یکی از مهم ترین مجریان آموزش و ایجاد فرهنگ است، 
می تواند از این رویکرد در جهت توسعة فرهنگ حفاظت محيط زیست بهره برداری 
كند. برای دســتيابی به نتایج مطلوب در جهت ایجاد فرهنگ صحيح در هر زمينه، 
نياز به ارتباط و تعامل دستگاه های متولی آموزش وپرورش است و ارتباط تنگاتنگ 
دو سویه می تواند بســترهای مناسب آموزش رفتارهای مناسب و مورد نظر را در 
فرهنگ جدید در بين كودكان و نوجوانان و در نتيجه بين افراد جامعه فراهم سازد.

كليدواژه ها: محيط زیست، توسعة پایدار، فرهنگ، آگاهی، آموزش وپرورش.

 مقدمه 
جهاِن امروز در حال توســعه و تحول است. محيط زیست در سالمت و توسعة 
پایدار جامعه در هر زمان از تاریخ بشــر نقش و اهميت داشــته است. استفاده از 
هرگونه ابزار در جهت گســترش فرهنگ حفاظت از محيط زیست می تواند حال 
و نيز آیندة بشــری را تضمين كند. بدیهی است برای ایجاد چنين فضایی بيش از 
هر زمان نياز به دانایی، قدرت و فرهنگ و توانایی اســت. بنابراین، توسعة پایدار 
و حفاظت از محيط زیســت زمانی حاصل خواهد شد كه محيط طبيعی و فرهنگ 
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انسان با هم مرتبط باشند و در یك راستا حركت كنند. وجود اخالق زیست محيطی 
در تك تك افراد جامعه می تواند شــادابی و پویایی را برای جامعه به ارمغان آورد. 
مهم ترین راهکار مؤثر در این جهت  فرهنگ سازی و بومی سازی رفتارهای تمامی 
افراد جامعه در این راستا و نهادینه كردن اخالق حفاظت از محيط زیست است. به 
 این دليل است كه آموزش مستمر، مداوم و مبتنی بر تحقيق و پژوهش، رمز ایجاد 
و بهبود فرهنگ صحيح در هر فرد، ســازمان و جامعه اســت و آموزش وپرورش 

مؤثرترین سازمان در راستای این فرهنگ سازی در جهان امروز است.

 بيان مسئله 
محيط زیست موضوعی جهانی است و محيط زیست در سطح ملی و بين المللی در 
معرض تهدیدهای جدی است. انسان ها در سراسر دنيا در طول زمان به این درك 
رسيده اند كه آلودگی محيط زیست و عدم توجه به آن فاجعه محسوب می شود و در 
هر گوشه ای از دنيا كه رخ دهد به تمام كرة زمين آسيب خواهد رساند؛ ولی با وجود 
همة این اطالعات، بی توجهی به محيط زیست و در نتيجه تخریب آن به دست انسان 
هنوز عاملی تهدیدكننده است؛ زیرا محيط زیست فضایی است كه در آن همه چيز 
به  هم مربوط اســت و در آن رخدادهایی دائم در حال جریان است كه بر بودن و 

پویایی داللت دارد. 
فرهنگ صحيح در ارتباط با طبيعت، باید بتواند روحية طبيعت دوستی و هماهنگی 
با طبيعت را در انسان شکل دهد و نگاه انسان را به محيط زیست و منابع طبيعی و 
تمام آنچه در اطراف اوســت، متفاوت و نوعی احساس مسئوليت در قبال آن ها در 

درون وی ایجاد كند. 
آموزش محيط زیســت به منظور ایجاد فرهنگ عميق یعنــی تربيت افراد دارای 
احساس مسئوليت نسبت به محيط زیست و  دارای دانش، نگرش، انگيزه، تعهد و 
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مهارت های الزم برای فعاليت های مختلف در جهت ایجاد محيط زیست سالم و پاك 
و تعهد به نگهداری از آن برای نسل های آینده صورت می گيرد ]1[. در نتيجه توسعة 
پایدار تغيير در بنيادها را اقتضا می كند. عدالت اجتماعی، حفظ ميراث فرهنگی، حفظ 
محيط زیســت، داشتن جامعة سالم، برآوردن نيازها و توجه به نسل آینده در شمار 
مفاهيمی است كه زیربنای توسعة پایدار را تشکيل می دهد]2[ و با توجه به این مهم 
كه توســعة پایدار توجه به انسان و نيازهای اوست، مشاركت خود انسان در تمام 

مراحل هر فرایند یك اصل محسوب می شود.
 از این رو باید تمامی بنيادهای فرهنگی توســعه را شناسایی كرد و نيز عواملی 
كه می توانند جامعه را در ایجاد فرهنگی توسعه یافته و در راستای توسعة پایدار و 

حفاظت از محيط زیست یاری كنند، شناسایی كرد و از آن ها یاری جست.

 تأثير فرهنگ بر توسعه و حمايت از محيط زيست 
فرهنگ عامل اصلی و نيروی محرك توسعة پایدار و حفاظت از محيط زیست 
اســت]3[. فرهنگ از نظر تایلور تمام رســوم، هنرها، علــوم، مذهب و رفتار 
سياســی اســت كه مجموعة آن باعث متمایز كردن جامعه ای نسبت به جامعة 
دیگر می شود. این نکته حائز اهميت است كه توسعة فرهنگی نسبت به توسعة 
اجتماعی، سياســی و اقتصادی از وسعت بيشتری برخوردار است؛ به طوری كه 
جامعه شناسان معتقدند پویایی در فرهنگ جامعه منجر به پيشرفت و توسعه در 

تمامی زمينه ها می شود.
اگر به آدابی كه در رســالت پيامبران نهفته است با نگاهی عميق و دقيق بنگریم، 
مشــاهده خواهيم كرد كه در واقع پيامبــران نيز هر یك با تالش و پيگيری فراوان 
نوعی فرهنگ را در ميان مردم زمان خویش تثبيت می كردند كه پيامد آن به نفع مردم 
بود. همان طور طبق تعریف چارلز وینيگ1 فرهنگ شــامل تمام الگوهای هنری، 
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اجتماعی، ایدئولوژی و مذهبی می شود كه انسان برای سلطه بر محيط زیست خود 
استفاده می كند.

 فرهنگ مردم ايران در طی قرون گذشته در ارتباط با محيط زيست 
حفاظت از طبيعت و احترام به محيط زیســت، در كشور ایران با داشتن فرهنگی 
كهن سابقه ای دیرینه دارد. طبيعت و به خصوص درخت و جنگل در اسطوره شناسی 
ایرانيان بسيار اهميت داشته است. ایرانيان درختان را انسان های خوبی می پنداشتند 
كه پس از مرگ به درخت بدل شده اند و اعتقاد داشتند هيچ گاه نباید كسی درخت 

كهنسالی را قطع كند.
در اوســتا از قول اهورامزدا نقل شــده اســت: ملتی كه درخت مثمر می كارد و 
زمين های لم یرزع را به زمين های كشاورزی تبدیل می كند، خوشبخت تر خواهد بود. 
بعضی از درختان چون چنار، سرو، كنار و انار نزد ایرانيان محبوبيت زیادی داشته اند. 
درخت سرو در افسانه های پارسی درخت مينوی و بهشتی دانسته شده است. حتی 
بررسی آثار ادبی و ادبيات نسل های گذشته، توجه پيشينيان به عدم تخریب طبيعت 
و توجه به حفظ و حراســت از محيط زیست را نشان می دهد؛ به گونه ای كه دقيقی 
و فردوســی در اشعار خود از سروی نام برده اند كه زرتشت آن را از بهشت آورده 
و در كاشمر خراسان كاشته است. در زمان هخامنشيان جلوگيری از آلودگی عناصر 
چهارگانه آتش، خاك، هوا و آب مورد توجه بوده اســت. چند صد ســال قبل از 
ميالد مسيح)ع( اولين منطقة حفاظت شده دنيا زمانی ایجاد شد كه خشایارشا پس 
از لشکركشی خود به آسيای صغير حفاظت منطقه ای از جنگل های سرو را به گارد 

سلطنتی خویش سپرد]4[.
همة ما داســتان انوشــيروان و مردی پير كــه در روز درختکاری درخت گردو 
می كاشت را شنيده ایم؛ جملة طالیی آقای فن هاگن آلمانی، پدر علم جنگلداری را 



98

آموزشزيستشناسي

كه می گفت حداكثر آن قدر برداشت كنيم كه ساالنه می روید و جنگل را حداقل به 
صورتی كه از گذشتگان دریافت كرده ایم، به آیندگان بسپاریم؛ آن پيرمرد در 14 قرن 

پيش به انوشيروان گفت: دیگران كاشتند و ما خوردیم ما بکاریم دیگران بخورند.
تعریف اصل توســعه پایدار بر همين ایده و فکر ایرانی اســتوار است. حفظ و 

حمایت از طبيعت و محيط زیست در دین مبين اسالم نيز توصيه شده است. 
مطالعة زندگی رســول اكرم)ص( كاماًل مبين این است كه ایشان از تمامی علم 
مربوط به فرایند طبيعت برخــوردار بوده و از تمامی ارتباطات ميان موجودات در 
اكوسيستم و طبيعت آگاه بوده اســت و طبيعت را نه تنها فاقد شعور نمی دانست، 
بلکه چنانچه در ســورة فصلت آیة 53، طبيعت دارای شعور و از نشانه ها و آیات 
الهی شــمرده می شود.  با توجه به روش و ســيرة پيامبر اكرم)ص( اگر و تنها اگر 
زندگی پيامبر گرانقدرمان الگوی زندگی مسئوالن و مردم باشد تخریب طبيعت و 

رخدادهایی مشابه بعيد به نظر می رسد]5[.

 آموزش وپرورش ركن اساسی فرهنگ سازی 
براســاس آخرین آمار ارائه شــده از ســوی مركز آمار و فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات وزارت آموزش وپرورش، در مجموع آمار جمعيت دانش آموزی كشــور 
بدون احتساب بزرگساالن )محصالن مراكز آموزش از راه دور(: 12 ميليون و 36۸ 
هزار و ۷93 نفر و به تفکيك جنســيت: 5 ميليــون و 9۸1 هزار و 4۷4 دانش آموز 
دختر و 6 ميليون و 3۸۷ هزار و 319 دانش آموز پسر است]6[. با محاسبه ای بسيار 
ســاده می توان این طور برآورد كرد، حتی با ایــن فرضيه كه تمام دانش آموزان در 
خانواده های تك فرزند باشند، می توان مخاطبان آموزش وپرورش را حداقل سه برابر 
این تعداد دانست، به گونه ای كه دانش آموزان مخاطبان مستقيم و مادران و پدران 
مخاطبان غيرمستقيم به حساب می آیند. بنابراین، آموزش وپرورش با آموزش های 
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مستقيم و غيرمستقيم می تواند تأثيرات شــگرفی، الاقل بر نصف جمعيت كشور 
بگــذارد و هرگونه برنامه ریزی صحيح می توانــد قدم های بزرگی در جهت ایجاد 
فرهنگ حفاظت از محيط زیســت بردارد. اصوالً برای ایجاد توســعه فرهنگی سه 

رویکرد را مطرح می كنند]۷[.
1. رویکرد مبتنی بر قانون كه به موجب آن به وسيلة مقررات و استانداردها جامعه را 

وادار به انجام نوع خاصی از رفتار، یا پرهيز از رفتار دیگری می كنند.
2. رویکرد مبتنی بر اخالق در این رویکرد انسان تحت تأثير خواسته های قوة قاهره 

نيست و به نوعی احساس مسئوليت درونی در قبال مسائل مختلف می كند.
3. رویکرد مبتنی بر آگاهی این رویکرد منجر به پشــتيبانی و گسترش فرهنگ و 
توانمندسازی جامعه برای حفظ ارزش ها، انتقال آن به نسل های بعد و یا جوامع 

دیگر می شود.
مورد سوم در مقایسه با دو رویکرد دیگر قابليت بيشتری برای تأثيرگذاری بسيار 
عميق تر در جامعه دارد و آموزش وپرورش به عنوان یکی از مهم ترین مجریان آموزش 
و ایجاد فرهنگ می تواند از این رویکرد در جهت توسعة فرهنگ حفظ محيط زیست 
بهره  برد ]۸[. تعليم وتربيت عبارت است از فراهم آوردن زمينه ها و عوامل به فعليت 
رساندن یا شکوفا كردن فرد در جهت رشد و تکامل اختياری او به سوی هدف های 

مطلوب و براساس برنامه های سنجيده شده.
 در جهت اهميت تعليم وتربيت همين بس كه اولين معلم خداوند است و پيغمبران 
و امامان، معلمان بشریت هستند، چنانچه پيامبر اكرم)ص( فرمود: »انی بعثت معلما« 

به درستی كه مبعوث شدم تا تعليم دهم.
نظام تعليم وتربيت به دليل تحت پوشش داشــتن ميليون ها دانش آموز و به طور 
غيرمستقيم خانواده های آن ها و با توجه به دوران طوالنی ارتباط، مناسب ترین فضای 
آموزشی در زمينة فرهنگ سازی محسوب می شود؛ چرا كه آموزش فرایندی است 
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كه افراد جامعه از طریق آن نقش ها، قواعد، روابط و به طور كلی فرهنگ جامعة خود 
را فرا می گيرند.

قابل ذكر است كه برای دستيابی به نتایج مطلوب در جهت ایجاد فرهنگ صحيح در 
هر زمينه، نياز به ارتباط و تعامل دستگاه های متولی با آموزش وپرورش است و تنها در 
ارتباط تنگاتنگ دو سویه می تواند بسترهای مناسب آموزش رفتارهای مناسب و مورد 
نظر در فرهنگ جدید را در بين كودكان و نوجوانان و در نتيجه افراد جامعه فراهم كند. 

 روش های فرهنگ سازی در پايه های مختلف 
ارتباط اخالقی هم آهنگ فرد و محيط زیست وی از نظر حفاظت از محيط زیست 
و اعتالی آن اگرچه به عادت ها و آموزش های دوران كودكی و پيش از دبستان نيز 
بســتگی دارد، اما داشتن آگاهی در زمينه محيط زیست و توسعه درك او نسبت به 
فرایندها و ارتباطات داخلی در محيط های طبيعی و مصنوعی الزم است، به صورتی 
كه شــخص به ارزش ها و نظریات، انگيزه ها و تعهدات خود نسبت به حفاظت از 
محيط زیست جامعه عمل بپوشاند و سبب می شود كه شخص اقداماتی برای حل 
مسائل محيط زیست و بهبود كيفيت زندگی به عمل آورد. به عبارت دیگر، توسعة 
آگاهی فرد به این معناســت كه فرد نسبت به حوادث و متغيرات فيزیکی، زیستی، 
اجتماعیـ  اقتصادی و سياسی محيط زیست خود حساسيت نشان دهد و نسبت به 
مسائل ناشــی از آن ها نگران باشد و نسبت به اصالح مشکالت انسانی )مثل فقر، 
بی سوادی، بی عدالتی اجتماعی و تخریب منابع طبيعی(، قدرت تشخيص و توصيف 
و خواستی صميمانه داشته باشد و برای ابداع روش ها و وسایل مورد نياز جهت رفع 
مشکالت زیستی و مهارت های الزم را كسب كند ]9[. بنابراین آموزش حفاظت از 
محيط زیست باید فرایندی در راستای این اهداف باشد و مدرسه كانونی بسيار مؤثر 

در جهت این اهداف خواهد بود.
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كودكان و نيز خردساالن مهدكودك ها فطرت پاك و آماده ای دارند كه چون لوحی 
است كه اگر با آموزش های صحيح زیست محيطی توأم شود، این آموزش ها را چون 
اعضای بدن خود رشــد خواهند داد و بر شخصيت و فطرت آنان تأثيرات شگرف 
خواهد گذاشت. اشاعة فرهنگی غنی در ميان فرزندان این مرز و بوم آیندة این آب و 
خاك را پرثمر و درخشان خواهد كرد. البته باید توجه داشته باشيم كه نقش والدین 
در دوران كودكی بســيار حائز اهميت اســت. بنابراین، مدرسه می تواند با ارتباط 
مستمر و آموزش والدین از طریق انجمن های مدرسه دانش آموزان و نيز والدین را 
مورد آموزش مؤثرتر قرار دهد. به وسيلة آموزش های بازی گونه در ابتدایی كودكان 
روش های حفظ محيط زیســت خود را به خوبی می آموزند. برگزاری مسابقات و 
تحقيقات كتابخانه ای و پژوهشــی حتی در این مقطع می تواند تأثيرات شگرفی در 
یادگيری داشته باشد. گنجانيدن مشکالت و مسائل مربوط به محيط زیست كشور از 
جمله كم آبی، آلودگی محيط زیست و عوامل آلوده كننده و اهميت منابع طبيعی در 
كشورمان در كتب درسی یکی از بزرگ ترین عوامل در ایجاد حساسيت در كودكان 

نسبت به محيط زیست است. 
تهية پيك های ماهانه توسط اداره های مناطق و مدارس و استفاده از دانش آموزان 
در تهية اخبار و اطالع رســانی در زمينة محيط زیســت می تواند آن ها را نسبت به 

مسائل محيط زیستی اطراف خود مسئول بار آورد. 
برگزاری مسابقات علمی و پژوهشی و هنری در زمينه های مختلف محيط زیست 
از جمله شــناخت طبيعت و منابع طبيعی بومی، عوامل آلوده كنندة محيط زیست و 
حتی ارائة راه حل توسط كودكان در جهت حل مشکالت می تواند تأثيرات بسزایی 

در این مقطع داشته باشد. 
دانش آموزان دورة ابتدایی بســيار به معلمان خود اعتماد می كنند و این خود یك 
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نقطة عطف برای سرمایه گذاری در جهت تربيت معلمان دلسوز طبيعت و حساس 
به محيط زیســت اســت. برگزاری دوره های ضمن خدمت و راهنمایی و تربيت 
معلمــان دوران ابتدایی خود می تواند به ميزان زیــادی قدم های مؤثر را در جهت 
حفظ محيط زیســت و توسعه پایدار بردارد؛ چرا كه معلم حساس به محيط زیست 
خودآگاهی الزم در این راســتا را به دانش آموزان خود با روشــی كاماًل صحيح و 
كارا خواهد داد. اســتفاده از روش های نویــن در آموزش مانند: یادگيری از طریق 
همياری، شيوة نمایشنامه ای )ایفای نقش(، شيوة بحث گروهی، الگوی بدیهه پردازی 
یا نوآفرینی، الگوی تفکر اســتقرائی، روش یورش مغزی، در دورة ابتدایی معموالً 
بهترین روش برای ایجاد عادت های خوب و آگاهی های ماندگار اســت. بنابراین، 
ارائة طرح هایی مانند: هميار محيط زیست، یعنی انتخاب دانش آموزان ابتدایی به عنوان 
نگهبانان محيط زیست به شدت آنان را در جهت حفظ محيط زیست حساس می كند 

)مشابه طرح هميار پليس(.

 دوره های اول و دوم دبيرستان 
از ســن 12-13 ســالگی كودكی رفته رفته جای خود را به نوجوانی می سپارد. 
روسو این دوران را به لحاظ تحوالت عميق تولد ثانوی نام نهاد. اطالق این عبارت 
به خوبی نمایانگر اهميت و حساســيت دوران بلوغ و نوجوانی در رشــد فکری 
و جنســی فرد اســت. نقطه عطف تربيتی این دوران پرآشوب، یافتن و شناخت 
توانایی ها، امکانات و ظرفيت های درونی فرد اســت كه راه را برای یافتن هویت و 
نقــش اجتماعی باز می كند. حيات جمعی و نياز به عضوی از گروه بزرگ تر بودن 
مقدمة فعاليت های اجتماعی می شود. خيال بافی، تنوع عالیق و عقاید، ميل به مباحثه 
و مخالفت با اطرافيان، همگی مقدمه پختگی عقلی اســت و فرصت مناسبی برای 
ایجاد شوق و انگيزه به مطالعه و عادت دادن نوجوان به مطالعه و كسب اطالعات 
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بيشــتر در زمينه های مختلف محيط زیست خود فراهم می آورد. خوب می دانيم كه 
هرگونه تحصيل و مطالعه به شــرط آنکه عميق باشد تربيت كننده نيز هست. آدمی 
چيزی را كه به درستی بشناسد و آن را دوست بدارد. این عالقه وسيله معرفت او 
می شــود. انتقال معارف و فرهنگ در كنار تربيت شخصيت در این دوران جایگاه 
ویژه ای دارد. بخش وســيعی از تربيت در دوره نوجوانی از راه كار و حرفه آموزی 
انجام می گيرد به شرط اینکه به قول موریس دبس شغل و حرفه را به نوعی تدبير فنی 
تقليل ندهيم، بلکه آن را اصلی از اصول زندگانی بشماریم و فعاليت های فرهنگی 
مخصــوص نوجوانان را بر پایه آن قرار دهيم. امام صادق)ع( به ابوجعفر احول كه 
از اصحاب و مبلغان دین بود فرمود: به جوانان رو كن و ایشان را تبليغ كن چرا كه 

ایشان به سوی هر خير و نيکی بيشتر سرعت می گيرند.
اهم ویژگی های دانش آموزان دورة متوســطه )14 تا 1۷ ساله( عبارت اند از: بروز 
بخش اعظمی از استعدادهای اختصاصی به دنبال استعدادهای عمومیـ  رشد سریع 
قوای جسمانی و نيرومندی كم سابقهـ  رشد كامل هوش و رسيدن قدرت یادگيری 
به حد اعالی خود ـ  فزون گرفتن الگوپذیری و همانند ســازی ـ جهت دار شدن 
كنجکاوی نوجوان ـ دست یافتن به قواعد اجتماعی پایدار و احساس محدودیت 
نســبت به برخی از قواعد اجتماعی و خانواده ـ گرایش به امور سياسی و مرام و 
مســلكـ  افزایش روحية ارزش گذاری به امور فرهنگی، هنری و علمیـ  ورود به 
مرحله تفکر انتزاعی و گسترده شده توانایی های فکری و ذهنیـ  شك و تردید در 

باورها و اعتقادات برای دوباره سازی آن ها.
بــا توجه به خصوصيات دانش آموزان در این ســنين و با توجه به نظریة جدید 
یادگيری كه می گوید: یادگيری نوعی تأثيرگذاری دو طرفه است بين فرد و محيط 
اجتماعی خاصی كه وی در آن به  سر می برد )نظریة یادگيری اجتماعی( و پيروان این 
نظریه عوامل یادگيری را چنين می دانند: مشاهدة آنچه برای دیگران روی می دهد، 
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با تجربة مســتقيم و سرانجام با گرفتن دستورالعمل برای كاری كه باید انجام دهد، 
چيــزی را فرا می گيرد. باید بخش بزرگی از آموزش در مقطع دبيرســتان مبتنی بر 
مشاهده، بررسی و تحقيق باشد كه آموزشی مفيد، ماندگار و كارامد است و می تواند 
دانش آموز را در جهت حفاظت از محيط زیست به  حركت وا دارد. جستجوگری و 
بــه ورطه عمل درآوردن فرضيات خود می تواند تأثيرات كاماًل ماندگار و عميق در 
دانش آموز نسبت به توسعة پایدار و حفاظت از محيط زیست بگذارد و دانش آموز 

خواهد توانست، آموخته های خود را در محيط واقعی به اجرا درآورد.

 پيشنهادها 
1. به منظور اجرایی كردن روند توســعة آگاهی ها، مســئوليت پذیری و عادات در 
دانش آموزان یکی از بنيادی ترین اقدامات تربيت معلمان و مربيان مهدكودك ها، 
مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبيرســتان در رشــته های علــوم پایه، جغرافی، 
زمين شناسی و ادبيات به صورت اجرای دوره های آموزشی رسمی و خصوصی 
آموزشــی، ضمن خدمت یا آموزش های مکاتبه ای است؛ به طوری كه معلمان 
ضمن كســب آگاهی كامل و بين رشته ای محيط زیست موضوعات تخصصی 
رشــتة خود و با استفاده از خطوط راهنما و روش شناسی این رشته آشنا شوند 
كه در این مسير معلمان در فرایند آموزش و تدریس خود، به خصوص مباحث 
زیســت محيطی را مورد توجه قــرار دارد و در بيان این موضوعات شــرایط 
زیست محيطی منطقه مورد توجه و محور مباحث قرار گيرد. چرا كه كار آن ها 
می تواند به طور مستقيم، یا غيرمستقيم بر محيط زیست منطقه ای اثر داشته باشد. 
2. هماهنگی و انطباق برنامه ها و مواد درســی با مســائل محيط زیست و حفاظت 
از محيط زیســت ویژة دانش آموز هر منطقه باشد. )مثاًل محيط زیست شهری، 
روستایی، صنعتی تجاری، اقتصادی و غيره( چنين برنامه ریزی درسی می تواند 
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تأثيرات عميق آموزشی و قابل لمس بر دانش آموزش داشته باشد.
3. برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی و هنری در بين دانش آموزان در جهت 
اعتالی فرهنگ زیســت محيطی و حفاظت از محيط زیست می تواند در تمامی 

مقاطع كارساز باشد. 
4. برگــزاری مسابقات،جشــنواره ها و ســمينارهای مربوط به توســعه فرهنگ 
زیســت محيطی برای معلمان با ارائة مقاالت و پيشنهادات در بهبود شرایط و 
در جهت بهبود روش های آموزشی و ایجاد فرهنگ زیست محيطی نيز می تواند 
بستر مناســبی نه تنها در جهت افزایش آگاهی معلمان، بلکه دانش آموزانی كه 

تحت آموزش آنان هستند فراهم آورد. 
5. ارتباط مســتقيم سازمان حفاظت از محيط زیســت با سازمان آموزش وپرورش 
در راســتای ایجاد طرح ها و برنامه ریزی های مستمر و مداوم در جهت توسعه 
فرهنگ حفاظت از محيط زیست مانند: تعيين همياران محيط زیست در مدرسه 
از ميان دانش آموزان انتخاب شوند )مشابه طرح هميار پليس( كه ایام تعطيالت 
نوروز و تابســتان از محيط زیســت مراقبت كنند. همچنين، با انتخاب برخی 
دانش آموزان به عنوان نگهبانان محيط زیست كه در مدرسه و محيط های آموزشی 
فعاليت كنند، می توان ميزان حساسيت دانش آموزان را نسبت به محيط زیست 

خود افزایش داد.
6. معلم محيط زیست مشابه معلمان بهداشت مدارس كه مسئوليت آموزش و باال 
بردن ســطح آگاهی معلمان و دانش آموزان و والدین آنان نسبت به مشکالت 

محيط زیست و ایجاد حساسيت در حفاظت از محيط زیست باشند.
7. برگزاری دوره های آموزشی كوتاه مدت به صورت دوره های ضمن خدمت برای 
باال بردن سطح آگاهی معلمان آموزش وپرورش از بحران های محيط زیست و 

ایجاد حساسيت نسبت به حفاظت از محيط زیست.
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8. برگزاری جلسات ماهانه، ترميك و یا ساالنه در سازمان حفاظت از محيط زیست 
و ادارات تابع و آگاهی از ميزان فعاليت های مجریان و نمایندگان محيط زیست 
در آموزش وپرورش و ارزیابی ميزان فعاليت و بررســی نتایج حاصل توســط 

سازمان حفاظت از محيط زیست.
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غالمرضا مقدسی
دبير زیست شناسی

فضل خدای را كه تواند شمار كرد

یا كيست آن كه شكر یكی از هزار كرد )سعدی(

بيش از یك دهه از تغيير نظام آموزشــی كشــور، از ترمی به ســالی- واحدی 
می گذرد، فرایندی كه با تغييرات بنيادین در محتوا و برنامة آموزشِی زیست شناسی 
كشور همراه بود. از مهم ترین تغييرات اجرا شده در نظام سالی – واحدی، می توان 
به حذف درس آزمایشگاه زیست شناسی ) برای سال سوم تجربی ( و درس زیست 

و بهداشت سال دوم ) برای دانش آموزان همة رشته ها( نام برد.
در چند سال اخير لزوم برنامه ریزی و اجرای تحول بنيادین در نظام آموزش و پرورش 
كشور مطرح شــده و به دنبال آن سند برنامه درس ملی تدوین شده است. »برنامة 
درس ملی« سندی است كه نقشة كالن برنامة درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی 
درســی كشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسالمی 
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ایران تعيين و تبيين می كند. یکی از مهم ترین اهدافی كه در تدوین برنامة درسی ملی 
مورد انتظار است، آموزش عميق مفاهيم و پرهيز از پرداختن به فنون و مهارت های 
انتخاب گزینة درســت از ميان چند گزینه  است كه به »تست زنی« معروف است. 
به همين منظور در برنامة درسی جدیِد مدارس، آزمون های تشریحی به تدریج جایگاه 
ویژه ای یافته اند و ســوابق تحصيلی دانش آموزان تأثير بيشتری در قبولی آن ها در 
كنکور سراسری دانشگاه ها دارد. به طوری كه حتی ادعا می شود، در آینده ای نه چندان 
دور، آزمون كنکور سراسری به تدریج حذف می شود و آزمون های نهایی و سوابق 

تحصيلی دانش آموزان ، به جای آن ها، مالك قبولی در دانشگاه خواهد بود.
وقتی صحبت از برنامة درسی ملی، تحول بنيادین آموزش و پرورش، حذف كنکور 
سراسری و آموزش مفهومی علوم در كشور مطرح می شود، باید موشکافی كرد كه 

منظور و مقصود چيست؟ چگونه می توان كتابی متناسب با این اهداف پيدا كرد؟
پيدا كردن یك كتاِب كمك درســِی مناسب در بين شمارِ عظيم كتب موجود با 
تبليغات رنگارنگ كاری دشوار اســت. این سوال مهم اكثر دانش آموزان است كه 

»كدام كتاب های كمك درسی برای افزایش قابليت های علمی من مناسب است«؟ 
پاسخ این جانب كه معلم زیست شناسی هســتم و سال هایی از عمرم را صرف 
آموزش و پژوهش در این رشته كرده ام، این است: »بهترین، جامع ترین و مناسب ترین 
كتاب ها برای مطالعة دانش آموزان، برای كنکورها و امتحانات نهایی، همان كتاب های 
درسی هستند. البته نه به این علت كه كتب درسی زیست شناسی دبيرستان جامع و 
كامل اند؛ بلکه به این علت كه كتب درسی، منبع اصلی امتحانات نهایی و كنکورند. 
دومين علت كه اختصاص به كتاب های زیست شناســی دارد، تفاوت جدی بين 
آموزش زیست شناسی با سایر علوم است. در توضيح این مطلب الزم است بگویم 
كه درس زیست شناســی نه كاماًل حفظی است و نه مثل ریاضی كاماًل محاسباتی، 
بلکه به حفظ اصطالحات و مفاهيم زیادی نياز دارد كه به نوبة خود همچون جدول 
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ضرب ریاضی و فرمول های فيزیك محسوب می شوند؛ به طوری كه بدون آن ها نمی 
توان دربارة هيچ فرایند یا پدیدة زیستی بحث كرد. به عبارت دیگر، همان طور كه به 
صرف حفظ فرمول ها و تعاریف علوم فيزیکی نمی توان مسائل آن ها را حل كرد، با 
حفظ اصطالحات زیست شناسی نيز نمی توان به تشریح و تبيين پدیده های زیستی 
پرداخــت و روابط بين آن ها را پيدا كرد. بنابراین، اصطالحات و مفاهيم پرشــمارِ 
زیست شناسی ابزار كارند، مثل جدول ضرب برای انجام محاسبات پيچيده ریاضی. 
برای فهم دقيق و عميق زیست شناسی باید ضمن حفظ اصطالحات و مفاهيم فراوان 
این علم، كه به گســتردگی حيات اند، بر آن ها تمركز كرد و ارتباط طولی و عرضی 

آن ها را درك كرد. 
درك عميــق مفاهيم در زیست شناســی بــه ابزارهای فراوانــی مانند امکانات 
آزمایشگاهی، تصاویر و پویانماهای مناسب و سایر امکانات جدید و قدیم آموزشی 
دارد. كتب كمك درســی و آموزشــی مناســب نيز از جملة منابع آموزشی اند كه 
دانش آموزان را به درك صحيح و عميق مفاهيم زیســتی كمك می كنند. با توجه به 
اینکه اكثر دانش آموزان نابغه نيستند، بنابراین نياز جدی به راهنمایی دبيران و مطالعة 
كتــب دیگر برای درك عميق دارند. البته معنی این جملــه عدم نياز دانش آموزان 
تيزهوش به مطالعة كتاب نيست. شعار هميشگی این جانب برای دانش آموزان این 
است: »به جای بارها خواندن یك كتاب، كتب متعددی مطالعه كنيد«. چرا؟ چون هر 
مؤلف مفاهيم را به زبان خاصی توضيح می دهد، بنابراین مطالعة كتب گوناگون مثل 
عکس برداری از یك گل از زوایای مختلف است كه همه جوانب را نشان می دهند. 
متأسفانه بر خالف واقعيت موجود، برخی از دانش آموزان، زیست شناسی را درسی 
كاماًل حفظی می دانند و فقط به تکرار و حفظ كردن مطالب می پردازند. از طرف دیگر 
با اجرای تحوالت بنيادین در آموزش و پرورش، شيوه  های آموزش و ارزشيابی نيز 
متحول می شوند؛ یعنی آموزش مفهومی و ارزشيابی مفهومی. در بررسی های به عمل 
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آمده از آزمون های نهایی ســال سوم متوسطه می توان به این نکتة مهم پی برد كه 
بيش از 95 درصد ســؤاالت امتحانی در حيطة دانشــی هستند كه از نظر آموزشی 
كم ارزش اند. سير تحول آزمون های نهایی در چند سال اخير به سمت حيطة دانش 
بوده اســت. تکرار این روند در طول بيش از یك دهه باعث القای این تصور غلط 
شده است كه زیست شناســی را فقط باید حفظ كرد. بنابراین، چه بسا اگر دبيران 
زیست شناســی سؤاالت مفهومی طرح كنند با اعتراض اوليا و دانش آموزان مواجه 
می شــوند كه سؤاالت خارج از كتاب است. در مقام مقایسه، اگر مثال دبير ریاضی 
یا فيزیك مسائلی را سر كالس حل كرده و عين آن ها را برای امتحانات ارائه دهد 
دانش آموزان تعجب خواهند كرد، چون حداقل انتظار دارند مســائل جدیدی برای 

امتحان طرح شود. 
در برنامة جدید آموزشــی كه به دنبال حذف كنکور است، جانشين مناسب را 
امتحانات هماهنگ با سؤاالت مفهومی می دانند. پاسخ به سواالت مفهومی نياز به 

آموزش مفهومی دارد كه با آزمون های چندگزینه ای تفاوت دارد. 



١

سي
شنا

ت 
يس
ش ز

موز
آ

اهميت زيست شناسی به عنوان پايه و اساس رشته هايی 
مهم و حياتی همچون پزشكی و پيراپزشكی، اين  درس 
را در ميان علوم تجربی از جايگاه خاصی برخوردار كرده 
همچون  به روز  و  متفاوت  روش های  با  آشنايی  است. 
تدريس در فضای باز، تمركز بر فرهنگ سازی برای نگهداری 
از محيط زيست، روش های تدريس انتقادی، پروژه محور 
الگوهای  می تواند  الكترونيك  روش  از  بهره برداری  و 
مناسبی در اختيار معلمان زيست شناسی قرار دهد. در 
آموزش  مقايسه  به  كه  آورده شده  مقاالتی  كتاب  اين 
زيست شناسی در ساير كشورها با كشورمان پرداخته است.

آموزش زيست شناسي

 آموزش زيست شناسی در مدارس ايران

 آموزش علوم تجربی در سند برنامه درسی ملی

 تجربه های آموزشی محيط زيست در چهار كشور

 آموزش محيط زيستی


