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 دانشگاه فرهنگيان
 تخصصي پويش در آموزش علوم پايهـ فصلنامه علمي

 1395، پاييز دوره دوم، شماره چهارم

و خالق؛ ضرورت آموزش زيست معلم ايده  سومة شناسي در هزار پرداز

1زهرا زارع

دهيچك
و توانـاها بررسي و ايجـاد شـغل يي حـل نشان داده است خالقيت امروزه عاملي مهم در زنـدگي اسـت

و ايـده  پـردازي در علـوم مسئله نيز در گرو افزايش خالقيت افراد است. لـذا ايجـاد روحيـه پرسشـگري

و از جمله زيست كه سهم بسزايي در حل مسائل مهم دنياي امروز چه به لحاظ اجتماعي شناسي مختلف

بهمي ضروري به نظر،و چه از نظر زيست محيطي دارد ميزان چشمگيري رسد. با اينكه تقويت خالقيت

پاسـخگوي شناسي سنتي تدريس در آموزش زيستهاي رسد شيوهمي ثر از آموزش است اما به نظرأمت

و به صورت چالشي جدي در اين حوزه خود را نمايان مطالعه حاضر هدف سازد. لذامي اين نياز نيست

و ايدههايي ارائه راهكار است. مقاله بـراي شناسي پرداز در آموزش زيست براي پرورش آموزش خالق

و نيز براي تحليلها گردآوري داده و مشاهده تحليلـي بهـرهـ از رويكرد توصيفيهاآناز روش اسنادي

ازها گرفته است. ارائه راهكارهايي براي رفع چالش اين پـژوهش هاي ين يافتهتر مهمو تقويت خالقيت

رو»آزمايش پايه«است. تقويت به كارگيري روش  ، شناسـي در آموزش زيست»كالس پايه«ش به جاي

از شناسـيو بـه كـارگيري فنـون انگيزشـي در تـدريس زيسـت سازي تدريس استقرايي مبتني بر فرضيه

 اين پژوهش است.هاي ين يافتهتر مهم
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 مقدمه

كهها ليونشايد اگر اسحق نيوتن نيز مانند مي هزاران بار افتـادن سـيب از درخـت را بـه نفر ديگر

آنبي، زمين ديده بودند زمـين بـراي بشـريتة گذشت هنـوز هـم مفهـوم جاذبـمي اعتنا از كنار

ازايهشناخته شده نبود. تفاوت نيوتن با سايرين در ايد و در لحظـه بود كه به ذهنش خطور كرد

ي تكراري تاكنون سببها تاد؟ همين نگاه متفاوت به پديدهخود پرسيد چرا اين سيب به زمين اف

 بزرگ از اكتشاف علمي در حيات بشري شد.هاي گشودن دريچه

و ايـده پردازي نظريه، اگر بنابر برخي تعاريف و دانش بـدانيم خالقيـت نيـز پـردازي را قلب علم

در واقع از اين نظـر علمي است.هاي عامل خلق نظريهترينو اصليپردازي موتور محرك نظريه

قرار دادن چيزهاي بديهي است. نوعي نگـرش بـراي غيـر طبيعـي نشـان سؤالمورد پردازي ايده

، يـادگيري، كنجكـاوي، خـرد ورزي، تفكـر هـاي روش، هـا دادن امور طبيعي. از اين رو مهارت

و ديگر مباحثي از اين دست همگي در ايده  شوند.مي مطرحپردازي پرسشگري

پ و كاميابي در فعاليـت،ر رقابت كنونيدر دنياي ايهمختلـف هرگـز كـار سـاد هـاي ماندگاري

و مسائلي وجـود دارد بهرههاآنوجود دارند كه بايد از هايي نيست. گاهي فرصت برداري نمود

و فصل كرد. براي مقابله با اين گونه مسائل همواره بايد در كارو زنـدگيهاآنكه بايد  ، را حل

و نوآ و ايدهخالقيت و مـي اينكـه چگونـه داشت.پردازي وري تـوان بـه خالقيـت دسـت يافـت

 البته پرسشي مهم است.، چگونه آن را منتقل كرد

15كند كه طـيمي تورنس اشاره، نيست پذير اين كه برخي معتقدند خالقيت آموزش رغم علي

را دهـد خالق مـي شـواهدي را ديـده اسـت كـه نشـان، سال تجربه آموزش تفكرات خـالق  يـت

، كه آيا خالقيت قابل آموزش است يا خير؟ سؤالتوان آموزش داد. تورنس در پاسخ به اين مي

رامي پژوهش را ذكر 142در كتاب خود  كندكه همه بيـانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه خالقيـت

بهمي توان آموزش داد. از اين نظر مي در جريان آموزشها كارگيري يك سري از روش توان با

 واقع شد. مؤثرخالقيت در فراگيران در رشد
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چـه، چـه اقتصـادي، چـه اجتمـاعي، اغلب مسائل مهمي كه در دنياي امروز با آن مواجه هسـتيم

و بـوم  مسـتلزم حضــور، زيســتن در ميـان واقعيــت، نيسـتند شناســي ... بركنــار از زيسـت شـناختي

و افرادي است كـه قادرنـد بـا سـالح دانـش بـا زيست و مدرسان حجـم عظـيمة اجهـمو شناسان

و نظرات متنوع بپردازد. زيستها دغدغه دانشي نيست كـه فقـط بـا حفـظ كـردن شناسيو آراء

و بدون برخورداري مهارت الزم در زمين و پـژوهش در دنيـاي پيرامـونة مطالب آن ، انديشـيدن

 در حل مسائل جامعه به دست آورد.ايهبتوان سهم شايست

و علمهاي به كارگيري روش و نيـز آمـوزش پردازيي براي مواجهه خالق مبتني بر ايدهصحيح

و شيوه  ريشه در چنين نگاهي دارد.، به فراگيرانپردازي ايده مؤثرهايو انتقال ابزارها

 روش پژوهش

: اين مقاله از دو روش پژوهش بهره برده است

به، اول ه را كـه شـامل كار گرفته است. دوم روش مشاهد روش اسنادي را براي گردآوري اوليه

و مراكـزها در دانشگاهشناسي تدريس زيستها نگارنده در طول سالة حاصل از تجربهاي داده

و كارشناسي ارشـد اسـت. از ايـن روش همچنـين بـراي ارائـه تربيت معلم در مقاطع كارشناسي

تحليلـي بـهـ پيشنهادها در پايان مقاله نيز بهره گرفته شده است. مقاله همچنين با رويكرد توصيفي

 پرداخته است.ها تحليل داده

و ايده، آموزش  پردازي خالقيت

و هر كس تا حدي خالقيت دارد، خالقيت و بهسازي ولي همچـون، فرآيندي است قابل توسعه

و استعدادها برخي افراد توانايي بيشتري بـراي خالقيـت نسـبت بـه ديگـرانها بسياري از توانايي

 دارند.

و نوآورياكثر صاحب نظران خال و بيش فطرتا خالق هسـتند، معتقدند، قيت امـا،ً همه افراد كم

عدًشوند كه اصالمي اگر در جامعه افرادي ديده خالقيت بيشـتريايهقدرت خالقيت ندارند يا
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دهند علتش اين است كه افراد مختلف به طور غير ارادي ممكـن اسـت از بـدومي از خود نشان

د و بلكه قبل از تولد و شـكوفايي تولد ر شرايطي قرار گرفته باشند كه موانع كمتري بـراي رشـد

و توسع استعداد بالقوه خالقيت  خالقيت اشـارهة وجود داشته است. كه به نقش آموزش در رشد

).1393،يوسلياني، دادجوي،(عبداللهي كند مي

و تحصيل كرده كه برخي افراد در محيطي رشد ويق كـرده را بـه توسـعه خالقيـت تشـ هـاآناند

و خالقانه عمل كنند. اين آموختههاآناست؛ يعني به   گونه تجارب نشـان اند تا خالقانه بينديشند

و توسعه خالقيت در گرو آموزش است. مي  دهند كه رشد

و ذكر ويژگي  پـرداز ايـده يك مربي هاي پيش از هر گونه شرحي در ارتباط با آموزش خالقيت

سكه،و خالق و ايدهفراگيران را به درمي سوقپردازي وي خالقيت دهـد الزم اسـت تعـاريفي

و ايده و بـه ويژگـي پردازي ارتباط با خالقيت و خـالق پـرداز ايـده يـك مربـي هـاي ارائه شـود

و بي شك خود، تربيت كنند پرداز ايدهپرداخته شود.آموزشگري كه قرار است فراگيران خالق

در خاص برخوردار باشدهاي توانمدي بايد از  خواهيم پرداخت.هاآنبه ادامهكه

 چيست؟ خالقيت

)  جديـد بـراي حـل مسـائل تعريـف هـاي خالقيت را دسـت يـافتن بـه رهيافـت)1967گيلفورد

 قرار دارد.، كند. كه در تقابل با تفكر همگرا كه دستيابي به پاسخ صحيح است مي

و دوبـاره سـا 1999( پروكتكور ختن دانـش خـود در بـاره ) معتقد است خالقيت فرآيند شكستن

و به دست آوردن بينش جديد نسبت به ماهيت آن است.  يك موضوع

) و كشـف هـاي ست از خارج شدن از قالبا خالقيت عبارت، نويسدمي)1997ريكاردز ذهنـي

و  دار. معني چيزهاي جديد

كه، خالقيت و رواني است ، يـك ايـده، تواند به شكل يك اثرمي محصول آن فرآيندي فكري

و يا هر چيز ديگر ارائه شود. محصول خالقيـت پديـد، يك راه حل ء و جديـدايهيك شي نـو

و اثري است كه عالوه بر تازگي داراي ارزش نيـز باشـد. خالقيـت يـك توانـايي عمـومي  است



و خالق؛ ضرورت آموزش زيست معلم ايده  51شناسي در هزارة سوم پرداز

/ دوره  1395پاييز/ چهارم شماره دوم

و بيش وجود دارد. و در همه افراد كم و بـا محـيط است همچنين خالقيت قابـل پـرورش اسـت

و فرهنگي ار و همكار، برجعلي، تباط مستقيم دارد(پير خائفياجتماعي ).1388دالور

 چيست؟ ايده

تواننـد بـه هـا مـي ارائه يك راه حل جديد براي انجـام دادن كارهاسـت. ايـده، در حقيقت، ايده

و يا به صورت دستگاهي جديد با روشي نو براي، صورت يك الگو و يا يك برنامه باشند طرح

و يا حتي يك شيوه نوين مـديريتي باشـند. هـيچ ماشـيني قـادر بـه سـاخت ايـده نظارت بر امور

و پويا برمي آيد.، نيست خـوب در هـاي براي خلق ايده بلكه اين كار فقط از عهده ذهني خالق

 يك كالس درس بايد فراگيران در حال خالقيت قرار گيرند.

و ملـزوممة كسـب رابطـ پـردازي خالقيت با ايـدهة بر اساس تعاريف ياد شده رابط و الزم تقابـل

و هـر جـا خالقيـت صـورت پـردازي هر جا ايـده، است. به عبارتي  هسـت خالقيـت هـم هسـت

آنهاي ايده، گيرد مي زمينه سازها آيند. در اين فرايندها در واقع هر يك از مولفهمي نو به دنبال

 بعدي است.ة مولفةو تقويت كنند

و خالقيت پردازي آموزش مبتني بر ايده

و بـا كوشـش، علمم و روح نظـام آموزشـي هـر كشـوري اسـت و تربيـت كارگزار اصلي تعليم

، شـود. آنچـه كودكـان مـي اوست كه اهـداف تعـالي نظـام آموزشـي كشـور محقـقة خردمندان

ــب ــام آموزشــي كس ــان در نظ و جوان ــان ــي نوجوان ــد م ــيات، كنن ــاثر از خصوص ــات، مت ، كيفي

و معنوي معلمـان اسـت. بـديهي اسـت،ياجتماع، ديني، فرهنگي، علميهاي شايستگي اخالقي

 تواند ايفا كند.ميايهدر اين ميان نقش فوق العاد، پرداز ايدهمعلم 

براي واداشتن فراگيران به تفكر باشـد هايي معلمي است كه به دنبال خلق فرصت پرداز ايدهمعلم

كه فراگيـران عمومـا بـا هايي . مثال يكي از چالشاست آن ايجاد خالقيت در فراگيرانة كه نتيج
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حل، آن مواجه هستند در بسـياري از مـوارد ديـده اسـتت جديدسؤاالنبود خالقيت كافي در

و سؤاالشده است كه فراگير در حل  ت مشابه هـيچ مشـكلي نـدارد ولـي سؤاالت كتاب درسي

حـ، شودميرو روبهي جديد از همان مطلبي كه خوانده است سؤالهمان فراگير وقتي با ل آن در

 هـاآنداليل ايـن موضـوع عـدم پـرورش خالقيـت در ترين شود يكي از اصليمي دچار مشكل

داند بايد چه عملي انجام دهـد. در واقـع ايـن نمي كه در مواجه با موقعيت جديد است. به نحوي

و متربيـان در دوران كـودكي  و بـه نقـش كـه والـدين مشكل ريشه در كودكي ايـن افـراد دارد

 گردد. بازمي

و نظـرات خـود را بـدون تـرسها در كالس درس بايد فضايي ايجاد شود كه فراگير بتواند ايده

 در كالس مطرح كند.

و خالقيت در فراگيران روش تـدريس اسـت. روش پردازي يكي از نكات مهم در پرورش ايده

و فعال باشد يعني روش فعاليـت به كار بسته شود كه فراگيـران را بـه هايي تدريس بايد اكتشافي

و، وا دارد آن وگو گفتجلسات بحث و و هـا تشكيل شود را بـا مسـائل رو بـه رو سـازد. مربـي

مدرس بايد فراگيران را به خطرپذيري معقول تشويق نمايد. منظـور از خطرپـذيري بـه مخـاطره 

تجربــه نشــده اســت؛ هــاي انــداختن زنــدگي نيســت بلكــه مقصــود ورود هوشــمندانه بــه عرصــه

تهايي عرصه شدكه باندهاكنون بديهي شمرده واسطه چنين بداهتي كسي انگيزه يـا جسـارتهو

و علـم نيـز بـاايهرا نداشته است. اين رويهاآنورود به  است كه در طول تاريخ بزرگان انديشه

راهي نو در مسير گسترش مرزها دانش بگشايند. ابوريحـان بيرونـي تـا اندهتوسل به آن قادر شد

سل زماني كه و انفس سرزميندر و معنوي خود به سير افاق و هاي وك مادي اسـالمي نپرداخـت

و نحـل«زحمت اين بار سنگين را بر دوش نكشيد نتوانست اثري فاخر چون   را بـه بشـريت»ملل

و شـفاء در فلسـفه را بـه رشـته عرضه كند؛ بوعلي فيلسوف ايراني زماني توانست قانون در طـب

خ و تمـام مـتن آن تحرير درآورد كه به تعبير ودش چهل بار كتاب مابعدالطبيعه ارسطو را خواند

و تفكر خسته نشد. محمد بـن زكريـاي  را حفظ شد اما همچنان آن را درك نكرد ولي از تالش

و البتـه شـناخته  و فيلسوف ايراني نيز آنگاه توانسـت بـر مهتـرين تـرين شـده رازي دانشمند طبيب

علمـي هـاي قـديمي بـر روش هـاي ماتي از نوع غلبـه سـنت كشفش نائل شود كه در برابر نامالي
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خردمحور در دوراني كه از سوي برخـي هاي يازيدن به روش مقاومت كرد. او توانست با دست

و نيز شكستن قالب جريانات با بي هـاي ورزي برگرفته از روش انديشههاي مهري مواجه شده بود

اسـالمي ارائـه كنـد.ـ ايرانـي هايب ديدگاهنوين مبتني بر خردورزي در چارچو راهي، غيربومي

و مانند  در اينجا نيز يعنـي.بيانگر درسي بزرگ براي ماستهاآناسلوب عملي بزرگان يادشده

.شناسي نوين اما هوشمندانه آموزش در دانش زيستهاي ورود جسورانه به حوزه

 شناسي زيستو خالقيت در آموزشها ايده

ت، تدريسة در حوز و و نبايـدهايي اتخـاذ شـودها صميمات مدرس بايد در چارچوب بايدرفتار

و به نوعي معرف فلسف تأكيدكه مورد و تربيت است.ةو تفاهم واقع شده در مورد قبول تعليم و

و اصـولمي واقع نوعي كنش فكورانه يا هوشمندانه قلمداد و معيارهـاي اتخـاذ هـا مـالك، شود

و كنش ازمي معلم را تداركة دانهوشمنهاي تصميمات فكورانه بيند. برخي از ايـن اصـول كـه

آمـوزش، محور آموزش موقعيت، محور سؤالآموزش:از اند عبارتاهميت زيادي برخوردارند 

(يـادگيري) حسـاس، آموزش پيامدمحور، آموزش هماهنگ با ارزشيابي، محور پروژه آمـوزش

و فهم پديده نسبت به فرهنگ درآم، ها)(نقش آن در شناخت وزش حسـاس بـه معنـاي منـدرج

و آموزش مبتني بر تفاوت (مهرمحمديهاي زبان .)1392، فردي

و نوآوري منجـرة(ايد خالقيت از آنجا كه (تبديل ايده به طرح قابل اجرا) نو) منجر به نوآوري

و كار) به كارآفريني و اسـتفاده از روش، شودمي(اجراي طرح كسب تغييـر در روش تـدريس

و تدريس خال بامي مورد توجه است. به نظر پرداز ايدهق بتوان، زيرهاي گيري روشكاربهرسد

 را نهادينه كرد.شناسي در آموزش زيستپردازي ايده
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 شناسي زيست آموزش در2 پايه كالس روش جاي به1 پايه آزمايش روش كارگيريبه.1

و موجبـات آزمايشگاهي يكي از اركان اصلي آموزش علوم تجربي هاي فعاليت محسوب شـده

و، رشد دانش هـاي كنـد انجـام فعاليـت مـي ان را فـراهم آمـوز دانـش علمـييها نگرشمهارت

و افزايش ميزان ماندگاري مفـاهيم آموختـه شـده  سـبب، آزمايشگاهي عالوه بر تثبيت يادگيري

و كسب مهارت دست مي ورزي و هايي گردد كه در زندگي روزانه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه

در، نوآوريهاي زمينه و تفكر انتقادي را گونـه سازد اجراي اينمي ان فراهمآموز دانشخالقيت

و وسايل آزمايشگاهي بـه نـوعي گـامها فعاليت اوليـه در هـاي در كسب مهارت در كاربرد ابزار

و توليد محسوب و زمينهمي فرايند ساخت و فنـاوري هاي شوند برقراري ارتباط منطقي بين علـم

و ضـرورت انجـام فعاليـت مـي سازند. به نـدرت كسـي پيـدامي فراهم را هـاي شـود كـه اسـاس

و چه در دانشگاه قرار دهد. راهبرد آموزشي مبتني سؤالموردها آزمايشگاهي را چه در مدارس

در مـي متوسـل هـايي آزمايشـگاهي در آمـوزش عـالي بـه شـيوه هاي بر فعاليت  هـاآنشـود كـه

و همزمـان درگيـريامي فراگيران اجازه و فهم مفاهيم را تجربه كـرده بند يادگيري توام با درك

 عملي شوند.هاي فرايند ساخت دانش در كنار فعاليت

و مهـارتي موجبـات رشـدة توسـع هـاي آزمايشگاهي افزون بر داشـتن زمينـه هاي فعاليت فكـري

و شهروندي نيزهاي مهارت ي متداول اسـت كـه شوند. در بسياري از مراكز آموزشمي اجتماعي

و در گـروه هـاي فراگيران فعاليـت  كوچـك انجـام هـاي آزمايشـگاهي را بـه صـورت گروهـي

كهمي دهند. اين امر سبب مي و مهارت در انجـام فعاليـتهاآنشود هـاي عالوه بر كسب تجربه

.گيرندميو تحمل عقايد مخالف را نيز ياد هم فهمي، همياريهاي مهارت، گروهي

ع بـه صـورتها آزمايشدر انجامهاآنهم چنين وارد عمل شدن، مندسازي بيشترهالقبه منظور

و كسب مهارتـ عملي در ايـن هـاآنتغييـر نگـرش، شناسـي زيستة عملي در زمينهاي گروهي

مرتبط با آن از جملـه محـيط هايو شاخهشناسي زيستة به رشتهاآني مند عالقهافزودن، زمينه

و همچنين هدايت آنان به سمت جشنواره بسـيار مفيـد هاي طرح درسة با ارائ، معتبرهاي زيست

 
1 Experiment base 
2 Class base 
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و سرگرم كننده زيستي در شاخه، جالب هاي آزمايشدر قالب مختلف آن از قبيـل هاي هدفمند

... طراحـيوشناسـيو خـون شناسـي جـانور شناسـي گيـاه، شناسـي ميكـروب، بيوشيمي، ژنتيك

 مناسب الزم است.هاي آزمايش

70بـه30درسـي فعلـي حـدود هـاي با توجه به اينكه نسبت سهم كالس به آزمايشگاه در برنامه

 جا شود.هرسد اين نسبت بايد جابمي به نظر، است

 سازي فرضيهبا استقرايي تدريس.2

و فرضيه يران را به سير در فراسـوي فراگ،و توضيح مطالب ناآشناسازي روش تدريس استقرايي

و موجبمي مطالب داده شده ترغيب مناسب براي افـزايش خالقيـت هاي گردد تا زمينهمي كند

فراهم شود. منظور از تفكر استقرايي فرايند حل مسئله بر اساس احصاء تك تك مصـاديقها آن

و سـنجش  و مطالعـه هـاي مولفـهو در نهايـت اسـتخراج هـاآنقابل دسترس مـرتبط بـا موضـوع

 قابل تعميم در موارد مشابه اسـت. در واقـع بـا ايـن روش فراگيـرانة به عنوان يافتهاآنمشترك 

و در مرحلـ مي و استخراج مفهـوم مسـبوق بـه پـردازي بعـد نظريـهة آموزند كه دستيابي به نتيجه

و مراجعه به تـك تـك مصـاديق در دسـترس اسـت. دسـتاورد ذهنـي ايـن روش بـراي  پژوهش

و خالي كردن ذهن از پيش داوري هاست فراگير ).1381،(ببي اجتناب از قضاوت زودهنگام

 كاربردي انگيزشي فنون كارگيريبه.3

 برانگيز فن سؤاالت ايده.الف

و اين تحريك به وسيله يك سري سؤاالت نمونـه هدف اين روش تحريك قدرت تصور است

ش دهنده در رابطه با مسـئله مـورد نظـرش گيرد؛ بدين ترتيب كه آموزمي برانگيز صورتو ايده

و نهايتامي از فراگير پرسش و ارتقـاءها كيفيت ايده،ها با افزايش ايدهًكند كـه.يابـد مـي تضمين

آن به و ايدهسؤاالطبع  مطـرح هـاآنبـراي پاسـخ بـه هـاييت ديگر در ذهن فراگيران نقش بسته

).1391ي،(شيراز كنند مي
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 جايگزيني.ب

را«مطرح كرد هايي توان چنين سؤالمي بيشترهاي ايده براي يافتن توانيم جانشـينمي چه چيزي

را«؛»اين كنيم؟  از چه فرآيند ديگـري«؛»بريم؟ كاربهتوانيم به جاي موارد فعليمي چه مواردي

».توانيم استفاده كنيم؟ مي

ها وجو جست و خطاست كه همه مـا، براي جايگزين م در زنـدگي تـواني مـي يك روش آزمون

).1391،(شيرازي ببريم كاربهروزمره آن را

: كندمي را مطرحهايي در درس فتوسنتز چنين پرسششناسي مثال در كالس زيست

 افتد؟مي استفاده شود چه اتفاقها اگر به جاي انرژي خورشيدي در فتوسنتز از ساير انرژي-

 اده كند؟تواند استفمي گياه از چه انرژي ديگري،به جاي نور-

 توانند انرژي نوراني را دريافت كنند؟مي به جاي گياهان چه جانداراني-

 توان استفاده كرد؟مي به جاي پالستيك از چه موادي-

 فن تركيب.ج

 توان تركيب كرد؟ميراهايي چه ايده

معتقدنـد تركيـب بـه عنـوانايهآيد تا آن جا كه عـدمي از طريق تركيب به دستها غالب ايده

از مـي ). براي هدايت تصور به ايـن مسـير 1391،(شيرازي گرددمي ساس خالقيت تلقيا تـوانيم

:فراگير سؤاالتي از اين نوع بپرسيم

چه-  شود؟مي اگر مخلوط شود

چهو يا حتي داروها در دستگاهها تركيب غذاها با آنزيم-  شود؟مي گوارش

توليد شود چه نقشي بين)و نزديكدوربين( دو تكه استهاآنكه عدسي هايي اگر عينك-

 كند؟مي در تشكيل تصوير بهتر در چشم ايجاد

 فن اقتباس.د

گـردد. وجـو جستممكن هاي تمام شباهت، جويي بجاست كه در هر گونه تالش به منظور ايده

كند تـامي هاي زير به شما كمك البته براي اين منظور بايد از تداعي معاني استفاده كرد. پرسش
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م و يـا موضـوع را بـا مـوارد ديگـر منطبـق شـود از ،(شـيرازي وارد مشابه اقتباس صورت نمايـد

1391.(

 توانيم بسازيم؟مي اين را شبيه چه چيزي-

 ديگـري پيشـنهاد هـاي چه ايـدهو آيا چيز مشابهي وجود دارد كه بتوان از آن اقتباس كرد؟-

 كنيد؟ مي

و زيستيهاي از كدام پديده- تمي طبيعي  ناپذير استفاده نمود؟ جزيه مواد تجزيهتوان در

 زيستي در جانداران است؟هاي توليد تركيبات لبني پروبيوتيك شبيه به كدام واكنش-

 زيستي قابل اقتباس است.ة هوادهي خاك در رشد گياهان از چه پديد-

 سازي فن بزرگـ.ه

و فكـري تـأثيرمي يك تغيير جزئي بگـذارد. بـا طـرح تواند به مقياس زيادي در چيزي يـا ايـده

نماييم. بـه هـر حـال بـامي جديد هدايتهاي قدرت تصور خود را به سمت ايده، سؤاالت نمونه

شـود كـه ممكـن اسـت بـهمي در زمينه ايجاد تغيير ذهن متوجه مسائل جديديهايي طرح سؤال

).1391،(شيرازي ايده جديدي نيز ختم گردد

 توانيم در اين موضوع بدهيم؟مي چه تغييري-

و، رنگش، چطور است شكلش- را.سرعتش  دهيم؟ افزايش ..

 ..گردد؟.وتر با ارزش،تر قوي،تر بزرگتواندمي آيا-

آن- ؟ چرا  را چند برابر نكنيم

 پيكر آن چطور است؟ غول-

مي به عنوان مثال چه استفاده زا هايي توان ايـن موضـوع را تغييـرمي چگونهد كرد؟ئتوان از مواد

ك  اربرد جديد مناسب گردد؟داد تا براي

و دارويــي از دود كارخانــه ذوب آهــن بــه دســت 50,000 و مــي قلــم محصــول شــيميايي آيــد

تامي بيني پيش .نوع محصول فرعي افزايش يابد 500,000شود

 سازي فن كوچك.و
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بيـافزاييم. بـراي سـازي كوچك هاي با تدبير كردن راه، توانيم بر توانايي خالقيت خودمي گاهي

باسؤاالي خود را در وجو جستين منظور بايدا معطـوف» مقادير كمتري از ايـن« تي در ارتباط

و تقريبا در تمام موارد به معنـي تـدبير كـردن» ساده كردن« كنيم ً قسمتي از نبوغ در صنايع است

چيزهايي است كه بايد حذف شود. ساده كـردن در طراحـي امـر خـوبي اسـت امـا در توليـد از

ر باالتري برخوردار است.اهميت بسيا

 زمان را كاهش داد)(تر انجام داد؟ توان اين را سريعمي آيا-

و جورتر كرد؟،تر , فشردهتر توان آن را متراكممي چگونه- و جمع

و نازك يا سبكتر شود اگر كوتاهميچه-  تر شود؟ تر

را-  توان حذف كرد؟مي چه چيز

 به عنوان مثال

توليـد كـرد كـه كـاراييتر كوچكايهتوان محصوالتي در اندازيمايهدر شرايط گلخان-

 بهتري داشته باشند؟

كنيـد كـه اثـرات تخريبــي مـي تـر مـواد ديرتجزيـه پيشـنهاد چـه راهـي بـراي تجزيـه سـريع-

 محيطي كمتري بر جاي گذارند؟ زيست

 شناسي زيست تجارب عملي نگارنده در آموزش

در، هه در مراكـز المپيادهـاي علمـي با توجه به اينكه نگارنده بيش از يكد و نيـز تربيـت معلـم

هاي تدريس فعال داشته است در اينجا به برخي يافتهشناسي زيستة كشور در حوزهاي دانشگاه

اة عملي مربوط به شيو (با اسـتفاده و بـا هـدف زمينـهزمشاركتي تدريس بـروز سـازي فراگيـران

: كندمي ها) اشاره مختصري خالقيت

، تـدريس فعـال هـاي اسـنادي از مقـاالت مـرتبط بـا روشة آوري اطالعات به شـيوعپس از جم

در، شناســي زيســتة عميــق بــا مدرســان بــا ســابقة مصــاحب مشــاهدات ميــداني از قبيــل شــركت

و دوره هاي جشنواره راوپژوهـي اقـدام هـاي الگوهـاي نـوين تـدريس ... اطالعـات مـورد نظـر

و روشبندي دسته مهاي نموده بر اسـاس نـوع شاركتي استخراج شده از تحقيقات خودمختلف
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و در كالس اجرا كرده است. استفاده از روش، موضوع درس ، همچون طرح معمـا هايي طراحي

و 1392،(زارع ــي دروس ــدريس برخ ــران در ت ــش فراگي ــاي نق ــتفاده از ايف ــي ) اس ــز طراح ني

و پاسـخ بـهة كه فراگيران در پايان تجربهايي آزمايش بـه يـادگيري مطلـب بـا،تسـؤاال عملي

(زارع ).1392، جزئيات هدايت خواهد شد

بر هاي چالش يپرداز ايده يك آموزش مبتني

 توان از دو زاويه مطرح كرد؛ميراها براساس آنچه گفته شد چالش

 نظريها چالش: اول

 عمليهاي چالش: دوم

 نظري چالش

. تجـارب برگرفتـه از بررسـي متـون منظور در اينجا نوع نگاه حاكم بر نظام آموزشي اسـت-

و نيز تجارب عملي تدريس اين متون در مقـاطع1از يكسوشناسي آموزشي درس زيست

و مطالـب طـرح شـده در مختلف بيانگر حاكميت نگرشي است كه اولويـت را بـر كـالس

نـوين در زمينـه آمـوزش علـوم بـه طـور هاي كتاب در فرايند آموزش قرار داده است. يافته

آ نشان دهنده ضرورت تغيير اين نگـرش اسـت. تغييـر در جهتـي شناسي موزش زيستكلي

و نيز آموزش و تـر عملـي،ترمؤثرهاي دهندگان را به سوي روش كه هر چه بيشتر فراگيران

و نيـزتر هدفمند و اختيـارات مدرسـان سوق دهد. چنين تغييـري البتـه در حيطـه صـالحيت

است كه در سـطح مـديريت كـالن نظـام آموزشـي مسئوالن اجرايي نيست. بلكه تصميمي 

و در مراحـل بعـد. كشور بايد اتخاذ شود در صورت نهادينه چنين نگرشي البتـه بـه تـدريج

 عملي نيز فراهم خواهد شد.هاي زمينه براي رفع چالش

94و93هاي عضوركارگروه اعتبارسنجي كتب درسي جديدالتاليفو در سال92و93هاي نگارنده در سال1

 شناسي دانشگاه فرهنگيان بوده است. عضو كارگروه بازنگري برنامة درسي زيست
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و ضــعف نگــاه پرســش غلبــه نگــاه حفــظ- و محــوري در تــدوين متــون آموزشــي محــوري

د پرسش ر عمده اين مطالب از فراگيـر خواسـته نشـده اسـت دربـاره انگيزي در مطالب آن.

باها آن اتخاد نمايد بلكه عمـدتا بـرهاآنانديشه كند يا اينكه نگاهي متفاوت را در مواجهه

.)Popkewitz, 1991( شودمي تأكيدهاآنخاطر سپردنهب

 عملي هاي چالش

و نيتجه چالش نظري فوق هستنيها چالش ايـن شـاملد. به طـور خالصـه عملي درواقع حاصل

:دنشوميموارد 

و عمـدتا- و هـاي مبتنـي بـر روشً مواجهه آموزش دهندگان با متـون از پـيش آمـاده نظـري

.ي يك طرفه در كالسوگو گفت

در كالس- كه شايد نه فراگير كتب آموزشي. به نحوي محور بودن عمده مباحث طرح شده

روكاربهو نه آموزش دهنده نيازي به   اجرايي براي فهم بهتر ندارند.هايشگيري

م- .سسات آموزشي علوم زيستيؤنبود فضاي مناسب آزمايشگاهي در اغلب

و نيـز بهـره- از نبود حداقل امكانات آزمايشگاهي در برخي فضـاهاي آزمايشـي منـد نبـودن

و اجراي آزمايشي  مورد نظر را فراهم كند.هاي تجهيزات جديد كه امكان طراحي

 گيري نتيجه

و تربيـت بـر ايـن باورنـد كـه فقـر فكـري فراگيـران نتيجـ حاكميـتة بسياري از متفكران تعلـيم

فـراوان بـر يادگيرنـدگان مطالـب تأكيدتدريس سنتي برنظام آموزشي است. چرا كه هاي روش

و محـدوده نـه تنهـا بـه رشـد، درسي كسب نمرات عالي بدون هر گونه دخل تصـرف در مـواد

دارد. امـروزه مـي بلكه آنان را از حركت در ايـن راسـتا بـاز، كندمين خالقيت فراگيران كمكي

و آنچه فراگيران بايد ياد بگيرندة رويكرد جهاني به مقول مبنـي بـر آمـوزش يكسـويه، يادگيري

و فراگيـر  و سـاختاري متقابـل ميـان آمـوزش دهنـده نيست بلكه آموزش در يك فرايند خـالق

و سپردن انبوهي از مسائل حل شدهها از دانستنيايهمطرح است. اكنون ديگر آموختن مجموع
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كه مسـائلايهتواند فراگيران را براي زيستن در آيند نميي علمي به حافظهها به عنوان فراورده

).1386،(راس آماده سازند، آن غير قابل پيش بيني هستند

فعاالنه خود، پويا باشد بايد روند آموزش براي فراگيران روندي، با توجه به اهميت اين موضوع

و ايده و تفكر و آفريننـدگي هاي در امر آموزش شركت كنند و خالقيـت و نو ارائه نمايند بديع

خـويش دانـش هاي را در خويش پرورش دهند. به جاي اينكه فراگير فقط از معلمان يا از كتاب

ترمي را فراگيرند بايد بتوانند آنچه را كه خود و محصـول نـويي آموزند دوباره با هم كيب كنند

و زندگي و در دوران تحصيل  اين توانايي را به كار گيرند. را ايجاد نمايند

و هـاي ياد دادن بـه شـيوه، آموزشي در آموزش عالية ين وظيفتر مهمدر زمان حاضر يـادگيري

حلهايي پرورش مهارت ،و كشف مجهـوالت كنـد مسئلههاي است كه فرد را قادر به يافتن راه

هـايو شـيوه هـا درسـي دانشـگاه هـايا توجه به اين تغييرات است كه تحولي اساسي در برنامـهب

 تدريس در كشورمان ضروري است.

 منابع

(نظريهشناسي روان، 1386، آلن، راس انتشارات،سياوش جمالفرة ترجم،و مفاهيم)ها شخصيت

 جلد دوم.،روان

و مهارت، 1392،اليس، پيل تورنس و راههاي استعداد و پرورش هاي خالقيت ،هـاآنآموزش

 انتشارات دنياي نو.،زاده حسن قاسمة ترجم

انتشـارات،1 جلـد،دكتر رضـا فاضـلة ترجم،روش تحقيق در علوم اجتماعي، 1381، ارل، ببي

 سمت.

م تأثير«،1388و ديگران، عليرضا، پير خائفي فراشـناختي تفكـر هـاي لفـهؤآموزش خالقيت بـر

د  و مــديريت آموزشـية فصــلنام،»انشـجويان خـالق دانشــگاه آزاد اسـالمي واحــد، رهبـري

.61-51صص،2 شماره، گرمسار سال سوم

،»شناسـي زيسـت در درس هـا سـاز بـروز خالقيـت تدريس مشاركتي زمينـه«،1392، زهرا، زارع

.نرم افزار زيستا، كشورشناسي راهبردي زيستة دبيرخان، پژوهشي گزارش
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و ايده«، 1391،حمصل، شيرازي .پژوهشي گزارش،»پردازي كارگاه خالقيت

و اعتبارسـنجي«،1393،يوسـلياني غالمعلـيو دادجوي تـوكلي عطيه،بيژن، عبدالهي شناسـايي

 صـص،49ة شمار، آموزشيهاي نوآورية فصلنام،»معلمان اثربخشايهحرفهاي شايستگي

25-48.

بــه ســوي اســتاد: شــگري در آمــوزش عــاليدرآمــدي بــر آموز،1392، محمــود، مهرمحمــدي

 . انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.پژوه آموزش

به روش تفكر اسـتقرايي بـر شناسي آموزش زيست تأثير«،1393و ديگران، سعيد؛، ويسي كهره

، دومة دور، سـال يـازدهم، ريـزي درسـي پژوهش در برنامه،»انآموز دانشافزايش خالقيت 

.23-14صص،16ة شمار
Popkewitz,Thomas, 1991, Apolitical sociology of Educational Reform,Teacher 

College Press,pp: 13-17. 
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Ideological and Creative Teacher; the Need for Biology 
Education in the Third Millennium  
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Abstract 

Studies have shown that creativity is an important factor in today life, and job 
creation and the ability to solve problems also depend on increasing people's 
creativity. Therefore, it is necessary to create a spirit of questioning and ideation 
in various sciences, including biology, which has a great contribution in solving 
the important problems of today's world, both socially and environmentally.  
Although the enhancement of creativity is significantly influenced by education, 
it seems that traditional teaching methods in biology do not meet this need and 
pose a serious challenge in this area. Therefore, the aim of this study is to 
provide solutions for fostering creative and ideological education in biology 
education. The paper uses documentary and observational methods to collect 
data and descriptive-analytical approach to their analysis. Providing solutions to 
solve challenges and strengthen creativity is one of the most important findings 
of this research. Strengthening the use of the "basic experiment" method instead 
of the "basic class" method in biology teaching, inductive teaching based on 
hypothesizing and the use of motivational techniques in biology teaching are 
among the most important findings of this research. 
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