
  اما می دانيم که اين طور نيست! به عالوه، از مهم ترين 
هدف های آموزش متوسطه آماده کردن دانش آموزان برای 
زندگی در جامعة اسالمی است؟ اگر بخواهی فقط روی 
آزمون های  در  که  شوی  متمرکز  علمی  دانستنی هايی 
ورودی دانشگاه ها کاربرد دارند، پس اهداف آموزش چه 
ارزيابی  و  تحليل  توانايی  زندگی،  مهارت های  می شوند؟ 
الگوها و روابط حاکم بر پديده های انسانی و طبيعی؛ کار 
مشارکتی در مدرسه؛ بررسي انديشه ها و يافته های علمی و 
فناوری؛ رعايت اخالق علمی؛ کسب سواد علمی- فناورانه؛ 
در  مسئوليت پذيری  سالم؛  زندگی  معيارهای  شناسايی 
قبال سالمت و بهداشِت جامعه؛ شناسايی معيارهايي براي 
بر  الگوها و روابط حاکم  حفظ محيط زيست؛ شناسايی 
پديده ها؛ توانايی حل مسائل، توسعة علمی و مانند اين ها 

چه می شوند؟ 

يادداشت سردبير 

کليدواژه ها
    آموزش زيست شناسی، 
        معلم زيسـت شناسی

پيش از آنکه پا به درون کالس درس بگذارم، لحظه ای درنگ 
کردم و از خود پرسيدم و پاسخ دادم:

 من که هستم؟ به کجا می روم؟ با چه کسانی سروکار 
خواهم داشت؟ چه وظيفه ای در قبال آنان دارم؟ 

 من معلم زيست شناسی هستم. به کالس درس می روم تا 
اهداف رشتة زيست شناسی را محقق کنم؛ يعنی زيست شناسی را به 
بهترين روش به دانش آموزان نوجوانم بياموزم؛ به گونه ای که با علم و 
تفکر علمی بيشتر آشنا شوند، تا آنجا که ممکن است درکی عميق، 
پايدار و گسترده از جهان زندة پيرامون خود به دست آورند و نيز 
بر عالقه مندی آنان به علم و به ويژه به زيست شناسی افزوده شود.   

 ولی اين  اهداِف رشتة زيست شناسی آرمانی اند؛ در 
حالی که تو در دنيای واقعی عمل می کنی. در دنيای واقعی 
بر  تازه،  راهت سبز می شوند.  بسياری سر  دشواری های 
فرض هم توانستی چنين کنی؛ آيا همين کافی است؟ آيا به 
کالس درس نمی روی تا به دانش آموزانت ياری برسانی که 
وارد رشته های محبوب دانشگاهی شوند و به آرزوی خود 

برسند؟
 اگر قرار باشد همه به دانشگاه بروند و در يک رشته تحصيل 

کنند، البته، چرا نه؟ 

 به هـر كار بهــتر
 درنگ  از شتـاب

فردوسی

درنگ کردمدرنگ کردم
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 پس به نظرم بهترين راه آن است که بکوشم نخست تفکر 
علمی را در ذهن دانش آموزانم تقويت کنم تا بتوانند با استفاده از 
آن، نه تنها علمی و منطقی بينديشند و هدف های آموزشی را محقق 
کنند؛ بلکه حتی در حل مسائل شخصی و روزمره هم از آن استفاده 
کنند و نيز به قدرت، اراده و تدبير مطلق آفريدگار بيشتر پی ببرند 

و به او نزديک تر شوند.  
  چگونه چنين کاری خواهی کرد؟ 

  ابتدا بايد اين پرسش ها را در کالس درس مطرح کنم و پاسخ 
آن ها را مورد بحث قرار دهم: آنچه زيست شناسی می ناميم، چيست؟ 
چه مزايا و چه محدوديت هايی دارد؟ داستان حيات را چگونه بايد 
روايت کنيم؟ حيات چگونه روی زمين گسترش يافته است؟ انسان 

در کجای طبيعت ايستاده است و جايگاه او کجاست؟ 

آيا به كالس درس نمى روى تا به 
دانش آموزانت يارى برسانى كه وارد 

رشته هاى محبوب دانشگاهى شوند و به 
آرزوى خود برسند

  فکر می کنی فقط همين کافی باشد؟
  نه؛ البته کافی نيست. اگر چه دانش آموزان به محتوای علمی 
زيست شناختی نياز دارند؛ اما به نگرش های جديد و به مهارت 
تفکر انتقادی نيز محتاج اند. واضح است که شهروندان آينده، چه 
زيست شناس شوند، يا نشوند، بايد مهارت هايی داشته باشند که 
بخشی از آن ها را همراه با آموزش درس زيست شناسی فرا مي گيرند. 
  اما فکر نمی کنی برنامة درسی دست های تو را بسته 
باشد؟ چگونه عالوه بر آموزش مفاهيم موجود در برنامة 

درسی به مهارت ها و نگرش ها هم می پردازی؟  

به نظرم بهترين راه آن است كه 
بكوشم نخست تفكر علمى را در ذهن 

دانش آموزانم تقويت كنم

  بايد بکوشم تا آنجا که می توانم پرورش مهارت ها و نگرش ها 
را ال به الی مطالب برنامة درسی در نظر داشته باشم. 

  کدام نگرش ها؟ چگونه؟
  برای پرورش احساس قدردانی از پروردگار جهان و نظام 
طبيعت بايد از گرايش ذاتی انسان به طبيعت بگويم؛ بگويم که 
انسان به طور طبيعی و ذاتی به جانداران ديگر گرايش دارد. به 
بيان ديگر انسان زيست گرايی دارد و اين نکتة مثبتی است که 
بايد آن را تقويت کنم. بايد بر اين نکتة مهم هم انگشت بگذارم که 
همة سامانه های زنده به هم پيوسته  و مکمل يکديگرند و شبکه ای 
يکپارچه تشکيل می دهند. به دانش آموزانم کمک کنم تا درک 
کنند چگونه فعاليت های انسانی و طبيعت و محيط پيرامون بر 
فعاليت های انسانی اثرهای متقابل می گذارند و در هم آميخته اند؛ 
بفهمند که هر موجود زنده ای بر وجود و عملکرد موجودات زندة 
ديگر اثر می گذارد. به عالوه، نبايد از اهميت بررسی تاريخ علم، 
به ويژه تاريخ زيست شناسی غافل شوم. شناخت ما از تاريخ حيات بر 
شناخت ساز و کار زندگی تأثير فراوان دارد. حل بسياری از معضالت 
زيستی انسان امروز در گرو شناخت تاريخ زندگی انسان است. برای 
کمک به پايداری محيط زيست بايد به دانش آموزانم کمک کنم 
تا جريان ماده و انرژی درون جهاِن زنده، به ويژه فتوسنتز و تنفس 

سلولی و جايگاه آن ها را به درستی درک کنند.  
دنيای  نگرش ها  اين  با  دانش آموزان  می کنی  فکر   

بهتری خواهند داشت؟ 
  البته. مثًال يکی از معضالت کنونی انسان امروز، گرمايش 
زمين است که خود انسان آن را به وجود آورده است. بی گمان 
اگر انسان دانش و نگرش کافی داشت، هرگز دست به چنين اقدام 
نابودکننده ای نمی زد و با دست خود موجب نابودی خود و گونه های 
ديگر نمی شد. يکی ديگر از چالش هاي انسان امروز کاهش تنوع 
زيستی است که آن هم به دست خود انسان در حال انجام است. 
دانش و نگرش دربارة تنوع زيستی و اهميت آن، از گسترش از اين 

خطر بزرگ می کاهد.  
و  جهان  از  بزرگ  تصويری  کنی  سعی  می خواهی  پس    
موجودات زندة آن ارائه دهی؛ تصويری که در زمان و مکان گسترده 
باشد؛ يعنی عالوه بر در نظر گرفتن پيشينة موجودات زنده، شامل 
تنوع آن ها هم باشد؟ می خواهی دست دانش آموزانت را بگيری 
و آن ها را به عمق فرايندهای مولکولی زيستی سلولی ببری و 
متابوليسم سلولی را به  آن ها نشان دهی تا نگرش  آنان نسبت به 

حيات و محيط زيست تقويت شود. فکر می کنی بتوانی؟
   البته، اگر بخواهيم.

  موفق باشی.
محمد كرام الديني
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