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پداگوژی دانش محتوا ( )PCKدر آموزش زیست شناسی سلولی :زیستشناسی سلولی باید به شکل تجربی
تدریس شود
فیروزه علویان1

چکیده
طی  02سال گذشته ،در تمامی سطوح اهداف آموزشی و در تمامی رشتههای علومپایه تغییرات چشمگیری ایجادشده است .امروزه ،تأکید از آموختن اصول
و حقایق تئوری علمی به توسعه درک عمقی مفاهیم تغییرجهت داده است .تجدید نظر در سازمان کنونی آموزش نیز مدافع دستورالعملهایی است که با
دیدی وسیع بر روی درک یکپارچه چند مفهوم اساسی شاخههای مختلف علوم و بهصورت بین رشتهای سرمایهگذاری کرده باشند .چنین تغییراتی مستلزم آن
است که معلمان علوم از مفهومسازیهای عمیق برای هدایت تجربی استفاده کنند .این تحول نیاز به تغییر قابلتوجهی در رویکرد و نگرش معلمان و
دانشآموزان و همچنین در روشها و تکنیکهای موردنیاز برای آموزش گرایشهای مختلف علوم؛ ازجمله ،زیست سلولی دارد .نیاز واضح در درک
چگونگی تعامالت سلولی-مولکولی و تعیین عملکرد این ماشین بسیار پیچیده ،زیبایی خاصی دارد که با در نظر گرفتن شکل تجربی آن ،حرکت از سطح
ساده به یادگیری علمی مفهومی و عملی ،بهکارگیری یادگیری مبتنی بر حل مسئله ،مطالعات موردی و نقشههای مفهومی و بسیاری از روشهای دیگر منجر
به خلق دنیایی متفاوت در درک مباحث سلولی-مولکولی میشود؛ موضوعی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی :آموزش ،زیستشناسی سلولی ،تحقیق ،تجربی ،نقشه مفهومی.
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مقدمه
انجمن آمریکایی پیشرفت علم ) (AAASبهشدت توصیه میکند که« :مباحث علم؛ خصوصاً در مورد دروسی مانند مباحث سلولی-مولکولی باید
1

به شکل تجربی تدریس شوند»؛ زیرا فرمت سنتی؛ «سخنرانی و پسآزمون» بهمثابه کتابهای طباخی و با اهداف و نتایج از پیش تعیینشده هستند که اهمیت
آموزشی خود را ازدستدادهاند [ .]1اساس کار  ،AAASتغییر دورههای آموزشی معلم محور ،به تجربیات دانشآموز محوری است که دانشآموزان را در
یادگیری مبتنی بر تحقیق درگیر میکند [ .]3 ,0بااینحال ،بسیاری از معلمان علوم پایه از برنامهریزی تجربی علوم پایه نگران هستند و از نیاز به چنین تغییراتی
اطمینان ندارند .عالوه بر این ،بسیاری از معلمان از استراتژیهای خاصی که میتوانند برای رسیدن به اهداف ،مورداستفاده قرار گیرند آشنا نیستند .انفجار
دانش در زیستشناسی سلولی و مولکولی در دهه گذشته را در نظر بگیرید [ ،]5 ,4این سلول پیچیدهتر از آنی است که ابتدا تصور میشد .دانشآموزان باید
بدانند عملکرد سلولها ماوراء غشاهای اطرافشان است و اینکه پیامدهای گسترده زیستی موجودات پرسلولی را چگونه توجیه کنند .گذشته از این ،نیاز
بیشتری به بحث متقابل و همکاری بین زیستشناسی سلولی و رشتههای دیگر ،خصوصاً ریاضی ،بیوفیزیک و بیوانفورماتیک؛ برای نشان دادن جامعیت
مشکالتی که سالمت و ایمنی ما را تحتالشعاع خود قرار میدهند وجود دارد [ .]12-2بر این اساس ،تعداد کمی از افراد مخالف این موضوع هستند که
معلمان امروزی نسبت به معلمانی که ما داشتیم ،باید دانش واقعیتر و مفهومیتری داشته باشند.
در این مقاله ،به بررسی شواهد حمایتی از نیاز به اصالحات با تمرکز به مبحث زیست شناسی سلول خواهیم پرداخت؛ همچنین ،مثالهای عملی-
کاربردی و منابع ویژهای را برای افرادی که در مورد یادگیری دانشآموز محور در استراتژیهای تدریس خود شک دارند ،معرفی خواهیم کرد.
مشکالت یادگیری زیستشناسی سلولی
محتوای بیشازحد کتابهای زیستشناسی و زمان ناکافی
در حال حاضر موضوع مهم این است که زیستشناسی سلولی بهطورمعمول در کالسها به شکل سخنرانی و آزمایشگاهی ارائه میشود .حال ،آیا
زمانی که برای کالس درس و آزمایشگاه و حجم گستردهای از اطالعات در اختیار ما قرار دارد کافی است؟ چگونه این محتویات انبوه را برای دانشآموزان
در این مدت محدود آموزش میدهیم؟
این امر ممکن است سبب تقویت این اعتقاد اشتباه شود که موضع علم در مورد یادگیری ،پاسخ صحیح به پرسشها است و نه نوآوری ،خالقیت و
تحقیق .عالوه بر این ،نیاز به مقادیر زیادی از مواد برای آزمایشگاههای سلولی مبتنی بر تحقیق به عوامل محدودکننده دیگر دامن میزنند [.]11
مشکل کمبود وقت میتواند زمان الزم برای بحث متقابل و همکاری با سایر رشتهها را کاهش دهد؛ درحالیکه چنین فعالیتهایی ضروری هستند،
زیرا هیچ مشکلی در با تکروی حل نمیشود؛ بنابراین ،راهحل پاسخها در مبحث زیستشناسی مولکولی و البته بسیاری از رشتههای دیگر ،فقط توسط یک
رشته واحد ایجاد نخواهد شد .این یعنی در میانه راه تغییر تدریس علم هستیم؛ ما در حال حرکت از سطح ساده به یادگیری علمی مفهومی و یکپارچه هستیم تا
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پداگوژی دانش محتوا ( )PCKدر آموزش ...
دانشآموزان بهطور فعال در کشف و تحقیق علمی مشغول به کار شوند و سیاستهایی در برنامهریزی درسی الزم است تا برای درسهایی با شرایط نظری-
عملی ،زمان بیشتری تخصیص یابد [.]14-10
نیاز به باز شدن برنامه درسی زیستشناسی سلولی و رفع ابهامات
گزارشهای منتشرشده و روشهای مؤثر تدریس نشان میدهند که معلمان زیستشناسی باید تفکرات اشتباه خود را کنار بگذارند .معلمان نباید
وقت باارزش تدریس را برای فعالیت هایی صرف کنند که خارج از پوشش اصلی محتوای دروس است .در بحث کالسی ،حل مسئله مشارکتی و فعالیتهای
مبتنی بر تحقیق ،یادگیری دانشآموزان را در مورد چگونگی استفاده از دانش علمی برای حل مسئله مطرح میکند .این موضوع مهم است؛ زیرا آموختن
علوم ،اندوختن مجموعهای از حقایق به حافظه نیست ،بلکه به توانایی استفاده از منابع و جستجو در این منابع ،ارزیابی و اعمال اطالعات نیاز دارد .همانطور
که ریاضیدان فرانسوی پوانکاره میگوید« :علم از حقایق ساختهشده است ،همچنان که خانه از سنگ ساختهشده است» [ .]12 ,15برای مثال ،استفاده از
واکنش شیمیایی چرخه کربس بدون درک عمیقتر از روابط بین واکنشهای شیمیایی اجزاء تشکیلدهنده تنفس سلولی و نیاز موجود به برداشت انرژی برای
غذا چه چیزی میتواند باشد []19؟ یادآوری واکنشهای شیمیایی چرخه کربس ممکن است برای گذراندن امتحان مفید باشد ،بااینوجود ،به دانشآموزان
کمک نمیکند تا مشکالت جدید را حل کنند .حتی ،درک روند و چگونگی ارتباط آن با کل بدن موجود زنده نیز در این شرایط مهم نیست؛ در حقیقت،
حفظ مطالب در درجه اول به دانشآموزان نحوه گذراندن امتحانات را یاد میدهد (مهارتی که فرد را برای زندگی واقعی آماده نمیکند ،بلکه نشاندهنده
بازیگر یک بازی است) و فقط دانشآموزان را برای محدوده زمانی دوران مدرسه بیشتر آماده میکند [ .]11البته ،برخی از همکاران با این موضوع مخالف
هستند .این همکاران ممکن است بر اهمیت به خاطر سپردن اسیدآمینههای مختلف و یا مسیرهای بیوشیمیایی ،سیگنالینگ و  ...تأکید کنند .بااینحال ،به خاطر
سپردن جدول ضرب برای حل مشکالت پیچیده الزم نیست ،اما دانستن زمان استفاده از ضرب برای حل یک مشکل ضروری است .نکته مهم این است که
دانستن جدول ضرب ،بهاحتمالزیاد بهطور طبیعی از حل مشکالتی که نیاز به ضرب دارند تکامل مییابند؛ بنابراین ،ارزیابی محتوا با توجه به کار گروهی
دانشآموزان ،جمعآوری شواهد ،یادگیری حاصل از آن و حل مشکالت جدید رخ میدهد .عالوه بر این ،عدم تأکید بر اهمیت دانش محتوا و تمرکز بر
روی فرآیند (بهعنوانمثال :توانایی فکر کردن ،منطقی بودن ،تجزیهوتحلیل و ارتباط عوامل سازنده چرخه کربس) اثر طوالنیمدت بر زندگی دانشآموزان و
توانایی آنها در مشارکت در پیشرفت علم داشته است [.]17
راهحل چیست؟
فرمت «سخنرانی و پسآزمون» سنتی ممکن است تنها سبب افزایش تجربه و خبرگی و آمادگی برای آموزش الزم باشد .متأسفانه اغلب معلمان از
روشهای جایگزین تدریس بیاطالع هستند .به همین ترتیب ،بسیاری از ما بهسادگی آنچه از طریق سخنرانیها و یادداشتها در جریان انتقال دانش
فراگرفتهایم (بهعنوانمثال قوانین مربوط به تنفس و فتوسنتز) را بهجای دخالت فعال دانشآموز و سرمایهگذاری شخصی در فرایندها به دانشآموزان آموزش
میدهیم [ .]01 ,02بااینحال ،پیشرفت قابلتوجهی در درک ما از نحوه یادگیری افراد حاصلشده است [ .]00در حال حاضر کامالً بدیهی است که هر
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یادگیرندهای باید درک خود از مفاهیم ،روابط و رویههای مرتبط با سلول را توسعه دهد [ .]04 ,03بهعنوانمثال ،همه ما میدانیم که تنها خواندن دستورالعمل
غذا برای آمادهسازی غذا مفید نیست .پس چگونه میتوانیم رویکرد خواندن را به «انجام رساندن» ،تا آنجا که به علم مربوط است تغییر دهیم؟
این نکته بسیار مهم است که زیستشناسی سلولی باید بهعنوان یک علم تجربی تدریس شود [ .]3این بدان معنی است که رویکرد تدریس باید با
ماهیت تحقیق علمی سازگار باشد [ .]05 ,3یادگیری مبتنی بر حل مسئله ،(PBL) 1مطالعات موردی و نقشههای ذهنی و مفهومی و همچنین افزایش شور و
شوق دانشآموزان و عشق آنها به یادگیری ،روشهای مختلفی برای دستیابی به این اهداف هستند [ .]01-02یادگیری مبتنی بر حل مسئله توسط مشکالت
پیچیدهای که ریشه در شرایطی دارند که ممکن است یادگیرنده در دنیای واقعی با آن روبرو شود ،آغاز میشوند [ .]07مشکالت دنیای واقعی انگیزه یادگیری
عمیق مفهومی را به وجود میآورند (مثالً وقتی یادگیرنده آنچه را در قبالً یاد گرفته به یادگیری جدید ربط دهد و به اطالعات جدید برای حل مشکالت نوین
اضافه کند) .دانشآموزان بهطور مشارکتی برای شناسایی مشکل ،جمعآوری اطالعات ،درس گرفتن از آن مسئله و پیدا کردن راهحلها کار میکنند (شکل
.)1

Problem-based learning
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پداگوژی دانش محتوا ( )PCKدر آموزش ...
 -6شروع با یک سناریوی
پیچیده در مورد مسئله

 -2طوفان مغزی برای

 -5ادغام

درک ماهیت مسئله

دانش

مهارتهای

-9
یادگیری بر اساس

و
جدید

درزمینه مشکل

حل مسئله
 -9اختصاص هر مسئولیت به یک نفر
برای حل مسئله خاص قبل از شروع

کالس بعدی

 -4آموزش یافتههای حاصل از

مسائل خاص به یکدیگر (همفکری)

شکل  .6یادگیری بر اساس حل مسئله .نمودار نشان دهنده چرخه تکرار مراحلی است که باید توسط گروه کوچکی از دانش آموزان هنگامیکه بر
اساس یادگیری بر پایه حل مسئله )(PBLوارد عمل میشوند ،موردتوجه قرار میگیرد .مرحله  :6یادگیری دانشآموز با مسئلهای که با آن مواجه
میشود ،بهجای تسلط بر واقعیتها ،آغاز می شود (مثالً چه تغییراتی در متابولیسم سلولی ایجاد شود تا سوختوساز افراد چاق افزایش یابد) .این
امر باعث افزایش انگیزه دانش آموزان میشود؛ زیرا مفاهیم به شکل کاربردی آموخته میشوند و دانش آموزان سؤاالتی را مطرح میکنند .مرحله :2
دانش آموزان اطالعات را جمعآوری کرده و با هم مشورت میکنند .شکاف های مفهومی را پرکنید و تصورات غلط را مطرح کنید .مرحله  :9دانش
آموزان و همساالن خود یاد می گیرند اطالعات جدیدی را پیداکرده و آنها را پردازش کنند و برای حل مشکل با پرسش و پاسخ دادن به سؤاالت با
یکدیگر همکاری کنند .مرحله : 4دانش آموزان زمینههای جدید یادگیری موردنیاز را تعریف میکنند (بیشتر در معرض مشکالت قرار میگیرند) و
مهارتهای ارتباطی مؤثر را درحالیکه به یک عضو تأثیرگذار از یک تیم تبدیلشدهاند میآموزند .مرحله  :5دانش آموزان دانش و مهارتهای جدید
درمورد مسئله را به هم پیوند میزنند و مهارتهای مشترک را در دستیابی ،تحلیل و انتقال اطالعات افزایش میدهند.

نقشههای مفهومی :نقشههای مفهومی در درک بهتر رویکردهای آموزش مؤثر هستند .این نقشهها بر اساس نظریه یادگیری شناختیAusubel
طراحی میشوند [ ]32و بهشدت بر روی ساخت مفاهیم و روابط تاکید میکنند .نظریه  Ausubelبیان میکند که مهمترین عامل تأثیرگذار بر یادگیری،

پویش در آموزش علوم پایه /دوره سوم ،شماره چهارم /زمستان 6931

خود دانشآموز است .دانشآموزان باید بهطور علمی و صریح اطالعات جدید را با مفاهیمی که قبالً آموختهاند ،ربط دهند (فقط به اجزای سلول و روابط
ساده این اجزا اکتفا نمیکند) .بهاینترتیب ،دانشآموزان می توانند مفاهیم جدید را شناسایی کرده و به مفاهیم موجود پیوند دهند .این موضوع مهم است زیرا
مفاهیم بهطور مجزا وجود ندارد و هر مفهوم وابسته به ارتباطش با بسیاری از مفاهیم دیگر است .این موضوع خصوصاً در مورد سلول و مفاهیمی که در عمق
آن نهفته است بهخوبی قابلتعمیم است؛ بنابراین ،نقشههای مفهومی نمونه نمودارهایی هستند که دانشآموزان در آنها روابط معنیدار بین مفاهیم را ایجاد
میکنند .شکل  0معرف نمونهای از این نقشههای مفهومی است که در مورد سلول ،اجزا و عملکرد آن رسم شده است.
1

ساخت نقشه مفهومی ،دانش آموزان را فعاالنه در جستجوی روابط بین دانش موجود و دانش جدید درگیر میکند .نواک استفاده از نقشههای
مفهومی را بهعنوان استراتژی مؤثر در آموزش و یادگیری توصیف کرد و توضیحات برجستهای در مورد چگونگی استفاده از آنها را مطرح کرد؛ همچنین،
چند نمونه نقشه مفهومی ارائه داد [.]31

Novak

1
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شکل  .2یک نقشه مفهومی .این نقشه مفهومی ،نموداری غیرخطی از روابط معنیدار بین مفاهیم است .مفاهیم با کلماتی مرتبط هستند که روابط
یا ارتباطات بین مولفههای کلیدی را توصیف میکنند .نقشههای مفهومی در شکلهای مختلفی برای افزایش یادگیری معنیدار استفاده میشوند.
بهعنوانمثال ،مشکلی که به کتابهای درسی یا کتاب های مرجع و تدریس به شکل سخنرانی مرتبط است ،توالی ثابتی از رویدادهای یادگیری است
که توسط نویسنده کتاب یا معلم طراحیشدهاند .با توجه به این که هر یادگیرنده یک ساختار شناختی منحصربهفرد دارد که از تجربیات فردی
خودش حاصل می شود ،یک توالی خاص هرگز برای همه دانش آموزان مطلوب نیست .برای غلبه بر این محدودیت ،معلم میتواند نقشه پایه و
اسکلت مفاهیم مهم را فراهم کند؛ که البته بهتر است این داربست ،مفهومی باشد و بهعنوان نقطه شروع برای دانش آموزان ارائه شود .دانش آموزان
نقشه را با سازمان دهی ساختار و به شیوه دانش خودشان ،تکمیل و پر میکنید و آنها را در نقشههای پیچیدهتر و دقیقتر نشان میدهند .همچنین
دانش آموزان هر کالس میتوانند نقشههای مفهومی خود را بهوسیله شناسایی و پیوند مفاهیم مهم ایجاد کنند .با افزایش درک و دید دانش آموزان،
نقشه آنها بهطور فزاینده پیچیدهتر خواهد شد .وقتی روابط بین مفاهیم نشان داده میشود ،کل سخنرانی ،واحد ،دوره یا برنامه درسی میتواند در
این رویکرد مشخص شود.
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آموزش خالقانه
زیستشناسی سلولی علمی است که در پرورش خالقیت نقش به سزایی دارد .در این علم ،تلفیق ایدههای جدید نیاز به بحث و گفتگو از طریق
تعامالت دانشآموز-دانشآموز و دانشآموز-معلم دارد؛ همچنین ،شکلگیری دانش با مطرح کردن سؤال ،ایجاد پاسخ و تعامل با همساالن ،معلمان و
موضوع مربوط است [ .]14گوسفند «دالی» نمونهای از یک مطالعه موردی است [ :]31با استفاده از این مثال ،معلم میتواند توجه خود را بر روند کلونینگ
سلول ،تنوع مواد ژنتیکی در یک گونه و صفات ژنتیکی ،همچنین آینده و اخالق شبیهسازی ،متمرکز کند .عالوه بر این ،با معرفی تکنیکهای شبیهسازی،
دانشآموزان میتوانند در مورد کشت سلولی ،انتخاب سلولها و ادغام هسته سلول اطالعاتی کسب کنند .طبیعتاً ،دانشآموزان نیز ایدهها و نظرات خود را
مطرح می نمایند و سعی در حل مسائل به شکل تعاملی خواهد نمود .در این میان ،بازخورد سریع معلم نیز برای تمرکز بر روی نکاتی که درک آن برای
دانشآموزان دشوار است ،امری ضروری است؛ بهطوریکه دانشآموزان فرصت کافی برای ارزیابی دانش قبلی و اصالح و تعدیل مناسب در تفکر خود را
کسب میکنند .این روش در پرورش و شکلگیری ذهن خالق و سازمانیافته دانشآموزان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .همچنین ،مطالعات متعدد
نشان میدهد دانشآموزانی که از شیوههای تعاملی استفاده میکنند ،نسبت به کالسهای سنتی پیشرفت بیشتری داشتهاند .بهعنوانمثال ،آموزش به بقیه
دانشآموزان و آزمون مشارکتی -که باعث ارتقای مشارکت دانشآموزان در کالس و افزایش تعامل دانشآموزان با یکدیگر و با معلم میشود ،سبب بهبود
عملکرد فرد در آزمونها و امتحانات (تسلط بر مطالب اصلی) و همچنین یادگیری مفهومی عمیق (توانایی حل مشکالت جدید) میشود [.]34-30
نظریه ساختگرا نشان میدهد که یادگیری نیاز به ساخت دانش جدید از دانش قبلی دارد [ .]32 ,35نظریه ساختگرا به این موضوع تأکید دارد
که اگر مدلهای جایگزین در ذهن دانش آموز وجود داشته باشد ،مفاهیم جدید به صورتی متفاوت شکل خواهند گرفت .بهعنوانمثال ،ماهیت پیچیده و
میکروسکوپی سلولها ،مشوق دانشآموزان است تا آنچه زیر میکروسکوپ میبینند را حس کنند و در مورد جزئیات آن بیشتر فکر کنند .این رهآورد ،در
تمایز بین سلولها و ترکیبات مولکولی آنها مهم است .از طرف دیگر ،مفاهیم جدید زمانی یاد گرفته میشوند که دانش قبلی و تصورات غلط ،کشفشده و
موردتوجه قرار گیرند [.]39 ,14
تدریس و بازخورد آنی زیستشناسی سلولی نیز تکنیکی است که در یادگیری مفهومی و عمیق این درس مؤثر است .ماهیت این متد بر اساس
تخصیص مبتنی بر وب است که دانشآموزان بهصورت الکترونیکی و بهطور دقیق نقشههای ذهنی را تکمیل کرده ،بازخورد دریافت می کند ،روابط جدید را
شناسایی میکنند و درنهایت از یافتههای خود در حل مسائل استفاده میکند [.]31
از سوی دیگر ،آموزش نوآورانه توسط محصوالت چندرسانهای تسهیل میشود [ .]37نرمافزارهای چندرسانهای به معلمان اجازه میدهند تا متون،
تصاویر ،ویدئو ،صدا و انیمیشن را برای یک تجربه یادگیری یکپارچه ترکیب کنند .تجربه یادگیری چندرسانهای ،اکتشاف و تحقیق در فرایندهای پیچیده را
تشویق میکند و تجربه جذابی را به دنبال دارد؛ درحالیکه طیف وسیعی از سبکهای یادگیری را نیز در خود جا داده و با یکدیگر تطبیق میدهد [.]43-42
برای مثال ،انیمیشن کامپیوتری یک ابزار آموزشی است که موجب یادگیری طوالنیمدت میشود ،به دانشآموزان اجازه میدهد تا آنزیمها را بهصورت
سهبعدی مشاهده کنند و ببینند که چگونه یک چنگال همانندساز عمل میکند [ .]43ارزش انیمیشنها ممکن است با تئوری  dual-codingمرتبط باشد که
ثابت میکند حافظه طوالنیمدت با ترکیبی از نشانههای کالمی و بصری تسهیل میشود .عالوه بر این ،وبسایتهایی که حاوی انیمیشنهای فرایندهای
سلولی-زیستی هستند ،بهترین مشوقان یادگیری تجربی در این مبحث هستند.

پداگوژی دانش محتوا ( )PCKدر آموزش ...
منابع آموزش و یادگیری
با توسعه انفجاری اینترنت و سایر فنآوریها ،انقالبی در منابع آموزشی ایجادشده که تبدیل به رقیب اختراع چاپ در قرن پانزدهم شدهاست.
بهعنوانمثال ،چندین مجله آموزشی که توسط جوامع علمی ملی کشورهای مختلف حمایت میشوند ،به بهبود آموزش و یادگیری اختصاصیافتهاند که
بسیاری از آنها به زیست سلولی و شیوه های آزمایشگاهی مرتبط با آن اختصاص دادهشدهاند .تعلیمدهندگان تشویق میشوند که از طریق انتشار روشهای
ابتکاری و ایده های خالقانه ،استراتژیهای خود را برای تدریس ،یادگیری و ارزیابی به اشتراک بگذارند .پژوهشها باید قابل توجیه باشند و از تئوریهای
یادگیری یا یافته های پژوهشی ،با روایی و پایایی باال منشأ گرفته باشند .عالوه بر این ،بایستی شامل محتوای آموزشی تخصصیای باشند که استراتژیهای
تدریس مربوط به آن استفادهشده باشد .برای مثال Blystone،و MacAlpineرویکرد استفاده از اینترنت برای تمرینهای کاربردی آزمایشگاهی
زیست شناسی را توصیف نموده و گسترش دادند .دراین شرایط ،دانش آموزان با کم و زیاد کردن مواد موجود در آزمایشگاه مجازی و بدون هیچ گونه
احساس خطری ،دست به آزمایش میزنند [ . ]44عالوه بر این ،کمپبل یک دوره ژنومیک برای دست ورزی ژن را توسعه داد که بسیاری از پایگاههای
دادههای عمومی ،ابزارهای تحقیقاتی و مجالت آموزشی ژنوم ،پروتئومیک و رایانه از آن استفاده میکنند .این منابع برای افرادی است که نمیخواهند
بهسادگی فقط دستورالعملها را بخوانند ،اما ترجیح میدهند آفریننده و خالق نیز باشند [.]45
نگرانیهای آموزشی
بسیاری از معلمان به علت کم بودن حمایت الزم از سوی همکاران و مدیران و عدم آشنایی با چگونگی ورود به دنیای آموزش خالقانه ،ممکن
است نگران باشند .در برخی از مدارس کشورهای موفق در امور آموزشوپرورش ،پیشرفت بر اساس بهرهوری تحقیق بر مبنای خبرگی تدریس و نوآوری
استوار است .عالوه بر این ،بعضی از معلمان خبره عموماً معتقدند که روشهای سنتی تدریس برای چندین دهه کارکردهاند ،پس چرا باید وقت گران بهایی را
که میتوان برای تحقیق یا سایر فعالیتهای ارزشمند دیگر مورداستفاده قرارداد ،برای توسعه و استفاده از روشهای نوین آموزشی گذاشت؟ برای رفع این
نگرانی ،معلمان زیست باید تشخیص دهند که آموزش بحث زیستشناسی سلولی-مولکولی امری منحصربهفرد با قدرت مانور باال است که هرچه بیشتر وارد
عمق آن میشویم ،نکات جدیدتری نیز خودنمایی میکنند و نهتنها درک آنها لذتبخش است ،بلکه میتواند مسائل و بحرانهای مرتبط با سالمتی را نیز
متحول نماید [ .]49 ,42کارهایی که در آزمایشگاههای مدارس انجام میشود ،احتماالً بر روی بسیاری از افراد تأثیر میگذارد؛ زیرا دانشآموز امروز من،
معلم ،پزشک و محقق آینده خواهد بود؛ بنابراین ،این موضوع و بها دادن به آن ،جای تأمل دارد.
نتیجهگیری
بهطور سنتی ،دانشآموزان ،آموزش زیستشناسی سلولی را بهعنوان یک سری حقایق ،بدون هیچ ارتباطی با حرفهای که در آن میخواهند وارد
شوند ،تجربه میکنند .به خاطر سپردن معانی در بخش سلولی زمانی رخ میدهد که یادگیرنده تالش کند اطالعات جدید را به دانش موجود یا موقعیتهای
جدید مرتبط سازد .بااینحال ،آموزش زیستشناسی سلولی ،هنگامیکه تمرکز بر یادگیری یکپارچه علمی مفهومی اجزا و روابط داخل سلولی و مسیرهای
سیگنالینگ ،به همراه تجربه عملی باشد ،منجر به یادگیری معنیدار میشود .یادگیری معنادار زمانی رخ میدهد که یادگیرنده اطالعات جدید را با دانش
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موجود ارتباط داده و تفسیر کند و از ترکیب آنها با اطالعات جدید برای حل مسائل جدید استفاده کند .با در نظر گرفتن  ،PBLمطالعات موردی ،نقشههای
مفهومی و همچنین سایر استراتژیهای خاصی که در این مقاله ذکر شد ،میتوان به یادگیری معنیدار کمک کرد.
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