
خوب يادم هست در حدود بيست سال پيش که دانش آموز دبيرستان بودم، جلسات 
بسيار محدودی که تعداد آن ها از انگشتان يک دست فراتر نمی رفت، به آزمايشگاه 
زيست شناسی رفتيم. البته يک جلسه معلمی بسيار جدی و باسواد داشتيم که تعدادی 
اساليد گياهی برای ما به نمايش گذاشت. در آن روزگار آموزش زيست شناسی اغلب 
به صورت تئوری انجام می گرفت. بعدها در دوران تحصيل دانشگاه، با روش های مختلف 
آموزش زيست شناسی آشنا شديم: آزمايشگاه، سفر(گردش) علمی، استفاده از اساليد، 
موالژ و ديگر ابزارها و رسانه های کمک آموزشی. البته، روش سخنرانی هميشه محور 
فعاليت های مختلف آموزشی بوده است. در اواخر دهة هفتاد به تدريج رايانه، اينترنت 
و نرم افزارهای کمک آموزشی به جمع روش های آموزش زيست شناسی پيوستند. 
به طوری که اکنون جايگاهی ويژه در آموزش يافته اند. لذا با توجه به نقش مهم ابزارها، 
روش ها و رسانه های مختلف در آموزش زيست شناسی، در سراسر دوران تحصيلم 
اقدام به جمع آوری نمونه های زنده، يادگيری تکنيک های آزمايشگاهی و تهيه طلق های 
شفاف و اساليدهای ميکروسکوپی کردم و همواره سعی کرده ام اين ابزارها را در حد و 
اندازة کالس، توان خود و ظرفيت دانش آموزان و در چارچوب مقررات آموزشی مدارس 
استفاده کنم؛ ولی تاکنون نتوانسته ام دليل قانع کننده ای بيابم که فقط با اين دو روش 

تدريس کنم: روش پرسش و پاسخ ساختگی و روش تستی.

آسيب شناسی روش های
 تدريس زيسـت شناسی 

در مدارس ايران

آسيب شناسی روش های
 تدريس زيسـت شناسی 

در مدارس ايران
رضا مقدسی 

معلم زيست شناسی 
دکتری فيزيولوژی جانوری

                      کليدواژه ها:
     آموزش زيست شناسی، 

فعاليت های آزمايشگاهی
 

نقد و نظر
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در روش پرسش و 
پاسخ مرسوم، معلم 
زيست شناسى با 
ابهت بر صندلى تكيه 
مى زند و با تورق كتاب 
درسى سؤاالتى طرح 
و پاسخ آن ها را براى 
دانش آموزان ديكته يا 
تعيين محل مى كند

در روش پرسش و 
پاسخ مرسوم، معلم 
زيست شناسى با 
ابهت بر صندلى تكيه 
مى زند و با تورق كتاب 
درسى سؤاالتى طرح 
و پاسخ آن ها را براى 
دانش آموزان ديكته يا 

۱. روش پرسش و پاسخ ساختگی
در روش پرسش و پاسخ مرسوم، معلم زيست شناسی 
با ابهت بر صندلی تکيه می زند و با تورق کتاب درسی 
دانش آموزان  برای  را  آن ها  پاسخ  و  طرح  سؤاالتی 
ديکته يا تعيين محل می کند. بنابراين، می توان آن 
را تلفيقی از امال و زيست شناسی ناميد. اين روش 
ساختگی متأسفانه در دوره های ابتدايی و متوسطة 
اول طرفداران زيادی بين معلمان و البته دانش آموزان 
دارد و در واقع، نوعی همزيستی مسالمت آميز بين 
دانش آموز و معلم محسوب می شود. بسيار مشاهده 
شده است که دانش آموزان پاية اول دبيرستان، به ويژه 
در مدارس عادی، در ابتدای سال تحصيلی به علت 
تجربيات شيرين سنوات قبل با اين روش، با آموزش 
زيست شناسی به روش های استاندارد مخالفت و در 
برابر آن مقاومت می کنند و روش غلط و منسوخ 
اماليی را به نيکی ياد می کنند. چنين دانش آموزانی 
معموًال با شيوة صحيح مطالعه و امتحان نيز مشکل 
دارند. چرا؟ آيا دانش آموز، معلم، نظام آموزشی و يا 
اتخاذ  بيشتری در  همه مقصرند؟ کدام يک سهم 
روش های ناصحيح و ناکارآمد آموزشی دارد؟ علت 
انتخاب و به کارگيری روش های غلط و منسوخ در 

آموزش زيست شناسی چيست؟ 
فشار  کم ترين  معلم  روش  اين  در  من  به نظر 
فيزيولوژيک و روانی را متحمل می شود. نيازی به 
مطالعه و روزآمد شدن احساس نمی کند. با چالش های 
نتايج  البته،  و  نمی شود  مواجه  تدريس  در  جدی 
مورد نظر خود، کالس و مدرسه را نيز در امتحانات 
پايان دوره  کسب می کند. حال هر چه دانش آموزان 
باشد،  نتيجه محور  مديری  يا  و  باشند  کم انگيزه تر 
شانس معلم در اتخاذ روش های ساده و کم هزينه نيز 
افزايش می يابد. در اين روش دانش آموزان سؤاالت 
ارائه شده را با کم ترين هزينه  و به خوبی فرا می گيرند 
و البته نتيجة دلخواه خود، خانواده و مدرسه را نيز در 

امتحانات کسب می کنند. 
به نظر می رسد، چند عامل باعث استقبال و استفاده 
گسترده معلمان و دانش آموزان از اين شيوه غلط شده 

است: 
● کسب نتيجة دلخواه و آمار قبولی باال (موفقيت 

کذايی)،
● حذف امتحانات پايان دورة ابتدايی و برگزاری 

امتحانات پايانی از سوی خود معلمان،
● عدم رضايت شغلی معلمان از کار و تالش بيشتر 

در اتخاذ شيوه های صحيح آموزشی،
غلِط  شيوة  از  دانش آموزان  گستردة  استقبال   ●

پرسش و پاسخ،
● توانايی معلمان در برقراری آسان نظم و انضباط 

در کالس درس،
● عوامل اجتماعی که جايگاه علم و عالم را به 
پايين ترين حد تنزل داده و ماديات حرف اول جامعه 

را می زند.
شايد بتوان گفت شيوة اماليی در برخی مواد درسی 
آسيب کم تری به آموزش وارد می کند؛ ولی در دروس 
علوم پايه، به ويژه زيست شناسی، روشی بس نابجا 
و نابخردانه است و خيانت به آموزش و دانش آموزان 
محسوب می شود. سقف سواد و معلومات دانش آموزان 
از سوی معلم تعيين می شود. اين سقف را می توان 
بلند ساخت تا روحية پرسش گری، پژوهش گری و 
سالمتی روح و روان و فکر در دانش آموزان شکل 

بگيرد. 
امروزه، عالوه بر مدارس، در برخی از دانشگاه ها نيز 
روش اماليی جايگاه ويژه ای يافته است. به طوری که 
به نظر می رسد در آينده نه چندان دور همة روش های 
کند.  رده خارج  از  و  مغلوب  را در کشور  آموزشی 
دانشجويانی  از  زيادی  تعداد  با  سال  هر  اينجانب، 
مواجه می شوم که طالب تدريس با روش پرسش 
و پاسخ اند. البته روش تکامل يافته تر آن در دانشگاه 
سال  بيست  از  بعد  اينجانب،  است.  جزوه نويسی 
تدريس زيست شناسی، روش اماليی را ويژة معلمانی 
می دانم که نمی توانند يا نمی خواهند تدريس را به 
روش های صحيح انجام دهند و منافع زودگذِر خود 

را بر منافع درازمدت کشور و ملت ترجيح می دهند.

۲. روش تستی
مدارس  در  اخير  سال های  در  که  ديگری  روش 
جايگاه ويژه ای يافته، روش تستی است. اين روش 
آيندة تحصيلی و شغلی  به علت نقش کنکور در 
دانش آموزان و کسب درآمدهای جانبی برای برخی 
معلمان دبيرستان مورد استقبال گسترده است. در 
به  مختلف  آزمون های  برگزاری  با  اخير،  سال های 
اصطالح تستی، در مقاطع مختلف تحصيلی اين روش 
به دوره ابتدايی نيز تسری يافته است. از روش تستی 
در کالس های مدرسه گاه برای کسب درآمد بيشتر 
و هدايت دانش آموزان به کالس های خصوصی و يا 
کسب جايگاه خاص بين معلمان به صورت نامناسب 
استفاده می شود. بررسی آسيب های آن بر آموزش و 

جامعه مجالی ديگر را می طلبد. 
اجتماعی،  سايت های  اينترنت،  که  شرايطی  در 
نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف همة جهان را به 
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تا  بگذرانند،  مدرسه  آزمايشگاه  در  را  خود  موظف 
فعاليت های آزمايشگاه ها را مديريت کنند، آموزش 
را تعميق بخشند و از تخريب ميلياردها تومان اموال 
و ابزارهای آزمايشگاهی در سرتاسر کشور جلوگيری 
شود و بهره وری آموزشی افزايش يابد. ثانياً، در برنامة 
ندارد  مستقل  نمرة  آزمايشگاه  مدارس،  آموزشی 
ندارد.  نيز سهمی  و حتی در نمره دروس مربوطه 
و  تدريس  ساعات  از  بخشی  اختصاص  بنابراين، 
بخشی از  نمرة درس زيست شناسی به آزمايشگاه اين 
کمبود را جبران می کند. البته، در روش آزمايشگاهی 
کار  مفاهيم،  عميق  آموزش  بر  عالوه  دانش آموزان 

گروهی و روش پژوهش را نيز فرا می گيرند.
بخش  آزمايشگاهی،  آموزشی  فعاليت های 
و  مدارس  در  علوم زيستی  آموزش  تفکيک ناپذير 
دانشگاه ها هستند. به طور کلی، عوامل مختلفی باعث 
از  زيست شناسی  دبيران  استفادة  و  استقبال  عدم 
آموزش های عملی و گرايش شديد به آموزش های 

تئوری شده است. 
بی شک روند احيای فرايند آموزش زيست شناسی 

روش آزمايشگاهى، در 
دوره اى كه به نظام جديد 

معروف بود، بيشترين 
اهميت را در دهه هاى اخير 

پيدا كرد

دهکده ای کوچک و قابل دسترس تبديل کرده اند، 
کشور  در  زيست شناسی  آموزش  برای  روش  کدام 
ما مناسب تر است؟ روش های موجود از اين قرارند: 
سخنرانی، پرسش و پاسخ، بازديد علمی، آزمايشگاه، 
 ،(IT) اطالعات  فناوري  از  استفاده  گروهی،  کار 

پژوهشی و تلفيقی.

روش سخنرانی
روش سخنرانی که همراه با پرسش و پاسخ نيز 
برگزار می شود، از روش های قديمی و مرسوم آموزش 
است و امروز هم جايگاه خاص خود را دارد. البته روش 
پرسش و پاسخ که به صورت تعاملی برگزار می شود 
با روش ساختگی اماليی که دانش آموزان فقط امال 
می نويسند، تفاوت بسيار دارد و همة معلمان به اين 

امر واقف اند. 
استفاده از بازديدهای علمی به علت کمبود اعتبار 
و امکانات آمد و شد و اسکان، مسئوليت مراقبت از 
دانش آموزان در طول بازديد، نداشتن طرح و برنامه 
کافی  شناخت  عدم  معلمان،  و  مدرسه  جانب  از 
از مراکز علمی ـ پژوهشی و عدم شناخت کافی از 
آموزش  وسيلة  بهترين  به عنوان  پيرامون  طبيعت 
زيست شناسی، تقريبًا به فراموشی سپرده شده است.

 
سودای استفاده از فناوری اطالعات 

در آموزش
امروزه، اکثر مديران آموزشی به استفاده از IT در 
آموزش بسيار عالقمندند و اصطالحاتی مانند مدرسه 
هوشمند، کالس هوشمند و ... چند سالی است که 
به طور وسيع استفاده می شود. اين فناوری با توجه 
از  بخشی  می تواند  دارد  که  قابليت های خاصی  به 
کمبود امکانات و ضعف های آموزشی را جبران کند. 
امکاناتی مانند آزمايشگاه مجازی، پويانما و فيلم های 
تشريح جانوران و گياهان نقش ارزنده ای در آموزش 
زيست شناسی دارند. با توجه به سرمايه گذاری های 
عظيمی که در زمينة خريد امکانات سخت افزاری و 
تجهيز مدارس هوشمند صورت گرفته است،  آيا اين 
روش به تنهايی می تواند بار آموزشی همة روش های 
ابزارهای  از  استفاده  آيا  بکشد؟  دوش  به  را  ديگر 
گذاشتن  کنار  معنی  به  سخت افزاری  و  نرم افزاری 
نرم  و  اطالعات  معلمان  آيا  است؟  ديگر  روش های 
افزارهای مورد نياز برای استفاده مطلوب از آن را در 
اختيار دارند؟ آيا استفادة نامناسب از آن تا حد نمايش 
آموزشی،  جزوة  يا  چندگزينه ای  سوال  چند  ساده 

پايين نيامده است؟ 

فعاليت های آموزشی آزمايشگاهی
روش آزمايشگاهی، در دوره ای که به نظام جديد 
معروف بود، بيشترين اهميت را در دهه های اخير 
آزمايشگاه  آموزش  طاليی  دورة  اين  در  کرد.  پيدا 
آزمايشگاه  نام  به  درسی  واحد  دو  زيست شناسی، 
زيست شناسی گياهی و جانوری از دروس اجباری 
دانش آموزان تجربی بود؛ ولی در نظام سالیـ  واحدی 
اهميت و جايگاه خود را از دست داد و فقط به صورت 
کلمه ای بر جلد کتب درسی زيست شناسی خودنمايی 
برگزاری  در  آموزش و پرورش  تالش های  می کند. 
مسابقات آزمايشگاه نيز نتوانسته است، رکود حاکم 
بر آزمايشگاه های زيست شناسی را برطرف کند. چرا؟

مستقل  مسئول  و  تکنسين  آزمايشگاه ها  اوالً، 
متخصص ندارند که آن را مديريت کند. پيشنهاد 
می شود. هر يک از دبيران علوم پايه، بخشي از ساعات 
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بايد بخش مهمی  امکانات آزمايشگاهی،  به کمک 
بنابراين،  باشد.  آيندة کشور  برنامه های آموزشی  از 
يافتن  دنبال دست  به  ما  اينکه کشور  به  توجه  با 
اهميت  است،  پيشرفته  علمی  فنون  و  دانش  به 
از  بسياری  البته،  می شود.  آزمايشگاه ها صد چندان 
امکانات  نبود  يا  و  کمبود  زيست شناسی،  دبيران 
آزمايشگاهی را دليل مهم عدم استفاده از آزمايشگاه 
زيست شناسی معرفی می کنند. در صورتی که به نظر 
مدارس  از  بسياری  آزمايشگاهی  امکانات  می رسد، 
اغلب  انجام  برای  دانش آموزی  پژوهش سرا های  و 
فعاليت های علمی آموزشی دانش آموزان مناسب است. 
به عالوه طبيعت ايران، آزمايشگاه بزرگ و گسترده ای 
است که فراروی ما به وديعه نهاده شده و شناخت 
دبيران  همه  وظيفه  آن  مناسب  معرفی  و  کامل 
زيست شناسی است. بنابراين، به نظر اينجانب، به جز 
امکانات، داليل ديگری، که نقش مهم تری دارند، در 

عدم استقبال و استفاده از آزمايشگاه ها مؤثر است. 
تغيير برنامة آموزشی از ترمی به سالی- واحدی، 
و  زيست شناسی  آزمايشگاه  درسی  واحد  حذف  با 
کلية مسابقات  لغو  نهايت  در  و  نامناسب  برگزاری 
آزمايشگاهی ضربة نهايی را بر پيکر نحيف فعاليت های 

آزمايشگاهی مدارس وارد کرده است. 
توصيه می شود، دبيران زيست شناسی و علوم تجربی 
فهرست فعاليت های کتاب را با امکانات آزمايشگاه 
دانش آموزی منطقة خود  پژوهش سرای  يا  مدرسه 
تطبيق دهند، تا صحت اين مدعا ثابت شود. بدون 
شک، ادعای وجود امکانات کافی و مناسب در همة 
آزمايشگاه های زيست شناسی، در همة مدارس ايران 
غير منطقی و ناصحيح است و در برخی از مناطق ايران 
کمبودهايی وجود دارد؛ ولی مسئله ای که اينجانب را 
تشويق به نوشتن اين مطلب کرده است، مشاهده 
حجم زيادی از امکانات آزمايشگاهی در بسياری از 
مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی بوده، که غبار 
فراموشی آن ها را از ياد برده است. بنابراين، در صورتی 
که به دنبال آموزش مؤثرتر و پايدار علوم زيستی 

هستيم، چاره ای نداريم که نگاه مجددی به آزمايشگاه 
مدرسه و برنامة آموزشی زيست شناسی داشته باشيم. 
را  آموزشی  بنای  توانست  خواهيم  اين صورت،  در 
پايه گذاری کنيم که به تغيير واقعی رفتارهای زيستی 
دانش آموزان مي انجامد. چنين دانش آموزانی ضمن 
بهداشت  زيست شناسی،  نظری  مفاهيم  يادگيری 
فردی و عمومی را به خوبی خواهند شناخت و بدان 
عمل خواهند کرد. محيط زيست ايران و جهان را 
برای  را  راهکارهای الزم علمی  خواهند شناخت و 
حفظ آن خواهند دانست و بدان عمل خواهند کرد. 
و  می شناسند  را  خطر  معرض  در  زنده  گونه های 
ضمن احترام به طبيعت، برای شکار و حذف آن ها 
اقدام نمی کنند. عوامل سازندة بوم سازگان را به خوبی 
می شناسند و نقش عوامل مخرب را در تخريب الية 
زمين  گرمايش  آب،  آلودگی  خاک،  آلودگی  ازون، 
به خوبی می دانند و در جهت کاستن اين مشکالت 

همت می گمارند.
تحصيالت  که  صورتی  در  دانش آموزانی  چنين 
نداشته  نيز  را  زيستی  علوم  با  مرتبط  دانشگاهی 
باشند، به عنوان شهروندانی وظيفه شناس و انسان هايی 
مسئوليت پذير به دنبال حفظ و احيای منابع طبيعی 
بوم سازگان و تحويل آن ها به نسل های آينده هستند 

روش تستى به علت نقش 
كنكور در آيندة تحصيلى و 
شغلى دانش آموزان و كسب 
درآمدهاى جانبى براى برخى 
معلمان دبيرستان مورد 
استقبال گسترده است

روش تستى به علت نقش 
كنكور در آيندة تحصيلى و 

شغلى دانش آموزان و كسب 
درآمدهاى جانبى براى 

برخى معلمان دبيرستان 
مورد استقبال گسترده است
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و نيک می دانند که شايد هيچ مکان ديگری به جز کرة 
زمين برای زندگی يافت نشود. بنابراين، حفظ همة 
امکانات طبيعی را وظيفة اخالقی و ملی خود خواهند 

دانست.

فعاليت ها و امکانات مورد نياز برای 
آزمايشگاه زيست شناسی

● آموزش روش علمی: به منظور آشنايی با روش 
کار در علوم تجربی، تغيير نگرش دانش آموزان به علوم 
تجربی؛ آموزش روش انجام بسيار از فعاليت های ساده 

آزمايشگاهی در منزل،
● موالژها و مدل های زيستی،

● نمونه های محافظت شده شامل گياهان خشک 
شده، جانوران تاکسيدرمی شده و حفظ شده در الکل 

يا فرمالين،
● چارت های آموزشی،

● دستگاه های اساليد، اورهد، اپک، ويژواليزر و ديتا 
پروژکتور،

● انواع ميکروسکوپ و استرئوسکوپ(لوپ)، سانتريفوژ، 
اون، هود، بن ماری، 

● مجموعة الم (کوپ)های ميکروسکوپی و امکانات 
تهية آن ها،

● وسايل تشريح جانوران و گياهان،
بيوشيمی:  آزمايش های  وسايل  و  مواد   ●

شناسايی قندها، چربی ها و غيره،
● امکانات انجام آزمايش های ساده مانند تعيين 
آوندها،  مشاهدة  پياز،  روپوست  تهية  خونی،  گروه 
مشاهدة بافت پوششی دهان، تهية برش هاي عرضي و 

.DNA طولي ساقه و ريشه گياهان، استخراج
فعاليت های پيشنهادی به دانش آموزان عالقه مند 

به زيست شناسی:
مدل های  ساخت  و  طراحی  دست ساخته ها:   ●

زيستی،
از  الگوبرداری  با  فنی  وسايل  و  ابزار  ساخت   ●

طبيعت،
زيستی:  علوم  جديد  حيطه های  با  آشنايی   ●
جشنوارة  مغز،  حقايق  مسابقة  و  شناختی  علوم 
زيست فناوری و غيره در قالب کارگاه های آموزشی،

● مسابقة تشريح بدن جانوران و اندام های جانوری 
و گياهی،

● مسابقة تهية نمونه های ميکروسکوپی،
● تهية عکس های ميکروسکوپی،

● آزمايشگاه مجازی زيست شناسی،
پارک های  علمی،  مراکز  از  علمی  بازديدهای   ●

حيات وحش و غيره،
● تشکيل انجمن های علمی زيست شناسی،

● معرفی نمونه های جانوری و گياهی منطقه از 
طريق تهيه عکس و فيلم و غيره،

● انجام فعاليت های مرتبط با مسابقة آزمايشگاه و 
المپياد زيست شناسی.

واقعی  جايگاه  ارتقای  می رسد،  به نظر  بنابراين، 
روزآمد  تغييرات  نيازمند  زيست شناسی  علم 
کارشناسی در سرفصل ها و متون درسی متناسب با 
پيشرفت های علمی جهان و نيازهای واقعی جامعه 
به روش های صحيح  به عالوه، توجه جدی  است. 
و  آزمايشگاه  (در  زيست شناسی  عملی  آموزش 
طبيعت) به همراه بهينه سازی امکانات آموزشی، در 
تعميق و تفهيم مفاهيم زيستی و انتقال مهارت های 
علمی و فرهنگی الزم به دانش آموزان بسيار مهم و 

تأثيرگذار خواهد بود. 

بى شك روند احياى 
فرايند آموزش 

زيست شناسى به كمك 
امكانات آزمايشگاهى، 

بايد بخش مهمى از 
برنامه هاى آموزشى آيندة 
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