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چکیده:

زیست شناسی یکی از مهم ترین دروس علوم تجربی است که ارتباط نزدیکی با مباحث دانشی
مهم از جمله ساختار بدن موجودات و خلقت آن ها دارد .بنابراین هر شخصی با هر رشته
تخصصی نیاز به آموزش بخشی از این رشته راهبردی دارد .روش پژوهش در این مقاله مروری
بوده و نویسنده با بررسی و مطالعه دقیق مقاالت متعدد و تجربیات شخصی سعی بر توصیف و
تجزیه و تحلیل موضوع از ابعاد مختلف نموده است .موضوع خالقیت برای همه رشته ها به ویژه
رشته های تخصصی اهمیت زیادی دارد .آموزش سنتی درس زیست شناسی عالوه بر عدم
رشد تفکر انتقادی در دانش آموزان ،موجب ایجاد شکاف عمیق بین برنامه درسی قصد شده و
اجرا شده گردیده است .بنابراین تحول در آموزش و هدایت آن به سمت خالقیت ضروری می
باشد .دشواری های یادگیری در زیست شناسی ،الگوهای تدریس ،وجود موضوعات چالشی و
نقص برنامه درسی از چالش های مهم آموزش درس زیست شناسی می باشند .تقویت حل
مسئله ،کشف ارتباطات جدید بین مفاهیم و استفاده از آموزش تلفیقی از راهکارهای ذکر شده
در این مقاله می باشند .آموزش خالق موجب بهینه سازی کارکرد مغز و کاهش استرس می
گردد که به افزایش یادگیری می انجامد.
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مقدمه و بیان مسأله

علم زيست شناسي از گسترده ترين و جذاب ترین رشته هاي علوم تجربي مي باشد.
گستردگي آن به دليل تنوع ،پيچيدگي و كثرت گونه هاي جانداران موجود در خشكي ها و
آب ها و جذابيت آن به خاطر پرداختن به آثار حيات و كشف قوانين حاكم بر زندگي موجودات
زنده مي باشد (مقدسی .)1395 ،هر کشوری برای افزایش اقتدار ،امنیت و توسعه همه جانبه
نیازمند علم و فناوری است و علوم تجربی هم نقش بارزی در کسب اقتدار و امنیت و توسعه
ایفا می کنند .مطالعات مختلف نشان داده است که علوم راهبردی و مهم جهان در آینده؛
زیست فناوری ،ریز فناوری ،فناوری اطالعات ،مواد جدید ،هوا فضا و هسته ای خواهد بود و
هر کشوری که در این عرصه ها پیشتاز باشد در عرصه رقابت جهانی جلوتر خواهد بود .از بین
علوم مذکور نیز علم زیست شناسی مهم ترین علم جهان حاضر محسوب می شود و نقش
مؤثری در حل معضالت عمده جهان خواهد داشت .چرا که کشف رازهای طبیعت در گرو
این علم می باشد .به همین دلیل مراکز تحقیقات راهبردی جهان در حال برنامه ریزی برای
پیشگامی و برتری در عرصه علم زیست شناسی و پایه گذاری علم زیست شناسی نوین هستند.
امروزه زیست شناسی دارای تخصص های بسیاری می باشد و دانش کسب شده در گرایش
های مختلف آن ،بشر را به سطحی از دانش رسانده است که کاربرد آن ها در برآوردن نیازهای
اساسی بشر نقش بسیار مهمی داشته است و سطح این مطالعات از شناسایی مولکول های
حیاتی درون سلول ها تا زیست کره را شامل می گردد.
خالقیت در آموزش علوم به این معنی است که اشیاء و لوازم پیرامون دانش آموز می توانند او را
به تفکر خالق درباره اشیاء وا داشته و این امر نیز تحت شرایطی از جمله تجربه ،هدایت والدین
و معلمان محقق می شود .در پرورش تفکر علمی و خالق باید این آمادگی در دانش آموزان
به وجود آید که بتوانند مسائل را شناسایی و بررسی نمایند و درصدد یافتن راه حل مناسب
برای آن ها باشند(کلبادي و همکاران .)1388 ،کدیور( )1387بیان می کند که برای رسیدن
به خالقیت ارائه پروژه های مستقل توسط دانش آموزان ضروری می باشد و دانش آموزان
باید در فعالیت هاي تفکر واگرا مربوط به مهارت هاي فرایندي علم درگیر شوند .دانش آموزان
باید به تولید ایده هاي جدید و چندگانه همچون ،تولید پژوهش هاي علمی ،طبقه بندي،
پرسش ،ارائه فرضیه ،انجام آزمایش ،کاربرد تجهیزات ،ابزارها و استنباط از داده هاي تجربی
تشویق شوند .بنابراین عناصر اصلی خالقیت از طریق اکتساب تجربه هاي متنوع یادگیري به
دست می آید (چنگ .)2010 ، 2پندی )2009( 3خالقیت را پاسخ جدید ،مفید ،مناسب،
صحیح و قابل دسترس ،اکتشافی و ابتکاري به منظور حل مسئله و مشکل می داند .احمدی
و عبدالملکی( )1391مهم ترین عامل تشکیل دهنده خالقیت را روش هاي تدریس مدرسان
و بازخورد آنان به رفتار های دانش آموزان در امر تدریس بیان می کنند .خورشیدي)1387( ،
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به نقل از آمابیل )1983( 4در مطالعه اي ،نقش الگويی مدرسان در فراهم آوردن محیط مثبت
در کالس درس ،داشتن روابط صمیمانه و توأم با عالقه و احترام و دادن فرصت و استقالل به
فراگیران را از مهم ترین عوامل رشد خالقیت دانش آموزان ذکر می کند.
دونالد )2009( 5خالقیت را در سه حیطه؛ شناختی ،عاطفی و روان حرکتی توصیف کرده
است .بدین صورت که در حیطه شناختی که ناظر بر وجود تفکر واگرا است ،فرد خالق
توانمندي تولید ایده هاي بیشتر و جدیدتري دارد و در جریان تولید ایده ها از انعطاف پذیري
ذهنی باالتري برخورداراست و ایده هاي بدیع و ابتکاري تولید می کند که کمتر کسی به
آن توجه دارد .در بعد عاطفی که ناظر بر انگیزه درونی فرد است ،شخص بدون وجود پاداش
بیرونی ،به شکل مستمر و پیگیر به کار مورد عالقه خویش پرداخته و نظریه ها و فرضیه هاي
جدید خود را مورد آزمون قرار می دهد و بعد روان حرکتی هم شامل ویژگی هاي خالق در
امور حرکتی ،هنري و توانایی هاي خاص است که در افراد معمولی کمتر مشهود است.
با توجه به نقش خالقیت در افزایش توان ذهنی دانش آموزان و با عنایت به این که رشته
زیست شناسی از علوم مهم ،پایه و تأثیرگذار بر توسعه همه جانبه کشور می باشد ،توجه به نوع
آموزش این درس و بهینه سازی آن ضروری می باشد .در این مقاله با مطالعه تأثیر خالقیت
بر رشد و توان ذهنی و جسمی دانش آموزان و همین طور چالش های موجود برای آموزش
خالق درس زیست شناسی ،به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شده است.

ضرورت استفاده از آموزش خالق در زیست شناسی

علم زیست شناسی در واقع مطالعه بخش وسيعي از كتاب خلقت و نظاره كردن و مطالعه
بسياري از آيات اعجاب انگيز و تحير آفرين خالق جهان است .لذا درس زيست شناسي ،در
عين حال درس خداشناسي و آشنائي با زيبائي و ظرافت صنع پروردگاري است .زيست
شناسي پرده از بخش وسيعي از نظم و تدبر عميق و مافوق تصور حاكم بر جهان را كنار مي
زند .بيوتكنولوژي ،با بهره گيري از فنون مهندسي ژنتيک و اصول ژنتيک ملكولي چنان تأثير
شگرفي بر روندهاي علمي و اقتصادي نهاده است که آن را «انقالب سوم علمی» نام نهاده اند.
انقالبي كه به عقيده بسياري از پژوهشگران پس از انقالب اتم و انقالب انفورماتيک و رايانه،
آينده بشر به آن متكي است(مقدسی.)1395 ،
در فرایند طراحی ،تولید و اجراي برنامه هاي درسی معموالً از سه نوع برنامه درسی سخن به
میان می آید .برنامه ریزان درسی معتقدند ،بین آن چه شوراي برنامه ریزي درسی به عنوان
برنامه درسی قصد شده طراحی و تولید می کنند و آن چه از جانب معلمان و دانش آموزان
در کالس هاي درس به اجرا درمی آید (برنامه اجرا شده) و آن چه که درنهایت در اثر اجراي
برنامه قصد شده به صورت یادگیري در اعمال و رفتار فراگیران پدید می آید(برنامه کسب
شده) نوعی شکاف وجود دارد (احمدي .)1390 ،تعدادي از معلمان به علت نداشتن تسلط و
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شناخت کافی از روش هاي تدریس خالق در کالس بهره نمی گیرند .به همین دلیل ،برای
خروج از حالت رکود آموزشی به ویژه در رشته زیست شناسی باید بحث خالقیت وارد آموزش
گردد و قبل از ورود آموزش خالق به کالس ها ،آموزش خالقیت به معلمان و مدیران آموزشی
بسیار ضروری به نظر می رسد .با توجه به اهمیت درس زیست شناسی و نقش آن در دنیای
علم ،نحوه آموزش و کاربرد این علم بسیار مهم و حیاتی می باشد و آینده کشور در گرو آن
می باشد .از طرف دیگر نظام آموزشی در کشور ما دچار بیماری و وارد یک چرخه معیوب
شده است .پژوهش هاي انجام شده نشان می دهد که فراگیر در کالس در چهارچوب کتاب
درسی محصور است و مجبور به یادگیري مطالب و فعالیت هاي موجود در کتاب است .در
این شرایط به دانش آموز فرصت کافی برای تفکر انتقادي و خالق و فرصت آزمودن آنچه یاد
می گیرد ،داده نمی شود .به این ترتیب دانش آموز حالت منفعل پیدا کرده و استقالل فکري
او تضعیف می شود.

مفهومخالقیت

اجماعی بر روی چگونگی تعریف خالقیت وجود ندارد .هورنبای ( )2010بیان کرد که
خالقیت ،استفاده از مهارت و ابتکار را برای تولید چیزهای جدید درگیر می کند .پس
شخص خالق مهارت و توانایی برای تولید چیز جدید را دارد .ریلی )2006( 7بیان کرده
که خالقیت به وسیله ابتکاری بودن مشخص می شود و این محسوس بودن و اصل بودن
آن را نشان می دهد .کافمن و استرنبرگ )2010( 8بیان کردند که خالقیت به وسیله
ابداع ،کیفیت و ارتباط تعریف می شود .برخی از دانشمندان اغلب منظور از قوه اختراع یا
خالقیت را نوعی استعداد می دانند که بر دو نوع می باشد -1 :خالقیت بزرگ که به عنوان
توانایی فردی برای تولید ایده های جدیدی است که اساساً برای یک حوزه فکری مشخص
انجام می گیرد و در ابتدا به عنوان یک چیز نو و بدیع مورد توجه قرار گرفته اما در نهایت
در یک فرهنگ ویژه مورد پذیرش قرار می گیرد -2 .خالقیت کوچک ،آینده را با تولید
ایده های جدید برای تغییر تولیدات ،خدمات و فرآیندها درگیر می کند ،به نحوی که به
عنوان یک دستاورد بهتر برای اهداف سازمانی باشد .خالقیت کوچک بر اساس چیزی که
کرفت )2000( 9بیان می کند تفکر احتمالی نامیده شده است و آن زمانی است که کارگران
با تجربه و ورزیده ناگهان دارای بصیرتی می شوند که در حین انجام کار ،یک چیز را به
صورت توسعه یافته و جدید می بینند .یا زمانی که یک دانش آموز دو مفهوم یا حقیقتی را
قب ً
ال به صورت ناهمگون و نامتناجس و سپس آن ها را در نگاه جدید مرتبط بهم می بیند.
کرفت ( )2001دو نوع خالقیت را معرفی می کند و خالقیت بزرگ را ایجاد فعالیت های
غیرعادی شخص مستعد می داند .او این خالقیت را به عنوان چیزی قابل نشانه گذاری،
جدید ،تغییرشکل معنی دار در یک مقیاس جهانی توضیح می دهد .اما خالقیت معمولی
6
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بیشتر مرتبط با مشکالت مردم عادی از جمله دانش آموزان است .داهان )2009 ( 10بیان
کرد که خالقیت کوچک ،یک نظر یا تفکری است که به عنوان موهبت درونی در اشخاص
حقیقی شناخته می شود .او استدالل می کند که تفکر خالق یک فرایند چند جزئی تنظیم
شده از طریق تعامالت اجتماعی است که می تواند برای افزایش توانایی های ذهنی با درک
باال از قبیل انعطاف پذیری دانشی یا کنترل دانشی توضیح داده شود .این توانایی های ذهنی
همانند دیگر مهارت های دانشی سطح باال ،قابل یادگیری هستند و می توانند به وسیله
دستوالعمل های صریح و روشن افزایش یافته باشند .اورال )2009( 11ابراز کرد که خالقیت
محصولی از هر دو شرایط داخلی و خارجی است .شرایط داخلی به صورت ذاتی در فرد وجود
دارد و یا باید توسط فرد ایجاد گردد .توانایی های هوشی هم ،محصولی از عالقه ،آموزش
و دانش هستند .فاکتورهای جسمی ،فرهنگی و اقتصادی هم از شرایط خارجی هستند که
روی خالقیت تأثیرگذار هستند .اورال همچنین بیان می کند که برای تدریس خالق ،معلم
باید هر دو شرایط داخلی و خارجی را در خود داشته باشد .تالش برای پروراندن خالقیت
درکالس ،مثالی از شرایط خارجی است .براساس بیان سیکزن میبالیل )1996( 12خالقیت،
درون سه جزء پرورش می یابد که افراد ،رشته و مکان این سه جزء را تشکیل می دهند.
کارلین آدامس 13به نقل ازآمابیل ( )1992یک الگوی ساده و بسیار کاربردی در مورد
خالقیت ارائه کرده است .همان طور که در شکل  1ترسیم شده است ،خالقیت از تأثیر سه
جزء؛ دانش ،مهارت های تفکر خالق و انگیزه بر همدیگر ایجاد می گردد.کل دانش مرتبط
با داده های فردی برای تولید یک کوشش خالق است .مهارت های تفکر خالق به چگونگی
رویارویی مردم با مسائل ارتباط داشته و وابسته به سبک تفکر،کارکردن و شخصیت افراد
می باشد .انگیزه عموماً به عنوان کلیدی برای تولید خالق است و مهم ترین انگیزش؛
اشتیاق و عالقه درونی به آن کار است.
حتی بیشتر از توانایی های شناختی و دانشی ،مجموعه ای از ویژگی های انگیزشی ،حس
کنجکاوی کودکانه و عالقه است که فرهنگ انسانی را از بقیه موجودات جدا می کند .در واقع
بیشتر نظریه پردازان انگیزه را مهم ترین جزء خالقیت می دانند .بیشتر کار آمابیل هم روی
نقش انگیزه و روش های تقویت انگیزه در کالس و محیط کاری می باشد .مردم زمانی خالق
خواهند شد که به وسیله عالقه ،رضایت مندی و چالش های کاری خودشان برانگیخته شوند.
در این صورت از فرایندها و روش های مختلف کنکاش و جستجو هم لذت خواهند برد (کارلین
آدامس.)2006 ،

پایه های فیزیولوژیکی خالقیت

مشخص شده است که زیربنای مفهوم خالقیت ،متغیر های شناختی از قبیل شیوایی ایده
پردازی ،اصالت ایده ها و حساس بودن به عناصر مفقود می باشد.
12 -Csikszenmibalyl
13 - Karlyn Adams

10 -Dahaan
11 -Oral
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مهارت های
تفکر خالق

خالقیت

دانـش

انگیـزه
شکل  -1الگوی خالقیت ارائه شده به وسیله آمابیل()1992

بیشتر مؤلفان بر این عقیده هستند که یک عمل خالق ،یک رویداد منحصربفرد نیست اما یک
فرآیند یا یک اثر متقابل بین چندین تعامل شناختی و عناصر مؤثر می باشد .در این چشم انداز
خالقیت دو فاز دارد -1 .فاز تولید و  -2فاز اکتشاف یا ارزیابی .در طول فرایند تولید ،ذهن خالق
مجموعه ای از مدل های ذهنی جدید را به عنوان راه حل های بالقوه برای یک مسئله تجسم
می کند .در فاز اکتشافی گزینه های متعدد ارزیابی شده و بهترین انتخاب می گردد (داهان ،
 .14)2009داهان به تقل از پژوهشگران قبلی خالقیت ازجمله گیلفورد ( ،15)1950این دو فاز
را به ترتیب معادل تفکر واگرا و همگرا مشخص کرده است .داهان تفکر واگرا را به عنوان توانایی
برای تولید یک محدوده وسیعی از معانی به یک محرک معین یا رسیدن به راه حل های بسیار
برای یک مسئله تعریف کرده است .در علم عصب شناسی؛ سیمونتون ( 16)2004به تفکر واگرا به
عنوان توانگری معانی اشاره کرده است .به عبارت دیگر تفکر واگرا به ظرفیت تمرکز کامل روی
بهترین راه حل برای یک مسئله اشاره می کند.

چالش های آموزش درس زیست شناسی

مقدسی(  )1395در مقاله خود با عنوان” آموزش زیست شناسی در مدارس ایران“ به چالش
های موجود در آموزش زیست شناسی پرداخته است .او ضعف برنامه درسی را مهم ترین چالش
موجود در آموزش زیست شناسی بیان کرده است و راهکارهایی از جمله اضافه شدن واحد
آزمایشگاه ،آموزش همگانی بهداشت و محیط زیست برای کلیه رشته های دوره دبیرستان،
افزودن تعالیم و ارزش های دینی و ملی مرتبط به دروس زیست شناسی و در نهایت توجه به
حیطه های جدید علوم زیستی را برای افزایش غنای برنامه درسی پیشنهاد داده است .مقدسی
در بخشی از مقاله خود بیان می کند که کاهش ساعات آموزش زیست شناسی ،کاهش
فهرست موضوعات کتب درسی و حذف واحد آزمایشگاه از برنامه درسی مدارس موجب افت
کیفیت آموزشی کلیدی ترین درس علوم تجربی شده است.
ماهیت درس زیست شناسی به گونه ای است که تدریس محتوای آن به صورت تئوری نمی
تواند فراگیر را به اهداف آموزش رهنمون سازد .بلکه نشان دادن فرآیندها به صورت عملی برای
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16 - Simonton

14 -Dahaan
15 -Guilford

 -1دشواری های یادگیری زیست شناسی

امینی تهرانی( )1395در یک مطالعه با عنوان” خالقیت در آموزش زیست شناسی“ به نقل از الو
ولو ( 18)2007بیان کرد که وجود مشکالتی در درس زیست شناسی سبب شده که برخی دانش
آموزان برای یادگیری این درس کم تحرک و بی رغبت باشند .مهم ترین مشکالت دانش آموزان
فقر ارتباطی بین موضوعات علوم زیستی و کاربردهای آن در زندگی روزمره است .به همین علت
یکی از وظایف معلمان ایجاد ارتباط بین موضوعات مختلف زیستی و زندگی است ،تا یادگیری
برای دانش آموزان آسان تر و لذت بخش تر شود .امینی تهرانی در ادامه به نقل از سیمر (19)2012
بیان می کند که بر اساس نتایج مطالعه ای که روی  177دانش آموز دوره متوسطه دوم در ترکیه
انجام شده است ،مشخص شد که دانش آموزان در زمینه مباحثی مانند تقسیم سلولی ،ژنتیک،
هورمون ها ،تنفس هوازی و چرخه عناصر مشکل دارند .بر اساس دیگر نتایج حاصل از مطالعه
مذکور ،ماهیت موضوع تدریس ،عادت های یادگیری دانش آموزان ،نگرش منفی دانش آموزان
نسبت به موضوع درس و فقدان منابع کافی(عمده ترین علت) بازدارنده یادگیری هستند .نتایج
مطالعاتی که روی نظریه بدفهمی زیست شناسی کوبیکا سبیتوزی( 20)2007انجام شده ،نشان
داده است که با بکار گیری و استفاده از مدل های شبیه سازی شده ،تصاویر ،ویدیوها و فعالیت
های آزمایشگاهی بخصوص در مباحث ژنتیک می توان بخشی از این بدفهمی ها را برطرف نمود.
اگرچه این نتایج لزوماً به آن معنی نیست که این ابزارها می توانند خالقیت را افزایش دهند.
بنابراین افزایش خالقیت فقط در فراهم کردن وسایل یادگیری و حتی حل مشکالت یادگیری
نیست .بلکه حل مشکالت یادگیری می تواند مسیر آموزش را هموار نماید و هموار شدن مسیر
یادگیری مقدمه ای برای آموزش خالق می باشد.

19 -Cimer and et al
20 -Kubika-Sebitosi

17 - Steven
18 - Law and Lu

چالش های موجود در آموزش زیست شناسی و نقش خالقیت در افزایش یادگیری آن

دانش آموزان و درگیرنمودن آن ها با مسائل روزمره مرتبط با محتوای دروس از اهمیت فوق
العاده ای برخوردار است .استیون  )2002 ( 17بیان داشته است که در کنار تدریس محتواي
علوم تجربی ،بایستی دانش آموزان را در فرایندهاي علمی درگیر نمود ،اما متأسفانه در عمل
چنین اتفاقی نمی افتد .تحقیقات نشان داده اند که در این زمینه معلمان تا حدودي ضعیف
عمل می کنند و کسب اطالعات توسط دانش آموزان درخارج از مدرسه ،انجام فعالیت های
غیردرسی و تأثیر نظرات والدین موجب کج فهمی هایی در دانش آموزان شده است که بر
یادگیري دروس مدرسه تأثیرگذار است و معلم باید درباره این که دانش آموز چگونه به جهان
می نگرد؟ چگونه در فعالیت هاي یادگیري شرکت می کند؟ و چگونه اطالعات جدید کسب
می کند؟ آگاهی کافی داشته باشد .مهم ترین چالش های درس زیست شناسی از دیدگاه
نویسنده در پنج مورد بیان می گردد.
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 -2الگوهای تدریس

در آموزش زیست شناسی ،چالش جدی قرن حاضر ،تغییر رویه از الگوهای تدریس منسوخ
به الگوهای یادگیری مؤثر است .تأکید بر یادگیری (و نه تدریس) بر پایه اصول ساخت گرایی
استوار است .این روش دانش آموز محور است و هدفش ارتقاء بخشیدن به عمق یادگیری
است .مرحله گذر از تدریس زیست شناسی به یادگیری زیست شناسی چندان هم سهل و
آسان نخواهد بود ،چرا که مستلزم کسب برخی مهارت ها از سوی شاگردان و معلمان است.
دانشمندان پیشنهاد می کنند که آموزش مبتنی برنیازها و بنیان های اجتماعی و ارتباط
بین علم و زندگی در صورتی که در برنامه آموزشی دانش آموزان گنجانده شود ،راهی مؤثر
برای ایجاد انگیزه های الزم در به کارگیری روش های جدید آموزش زیست شناسی است .به
عنوان مثال با استفاده از رويكرد علم -فناوري -جامعه و محيط زيست و استفاده از زمينههاي
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ،ميتوان مفاهيم و نظريههاي زیست را در قالب تجربههاي
يادگيري جديد به دانشآموزان ارائه كرد .مسائل و فعالیت های جامعه نگر به شاگردان فرصت
می دهد تا تنوع حیاتی پیرامون خود را ثبت کنند.

 -3موضوعات چالشی در زیست شناسی

رشته زیست شناسی به دلیل ماهیت وجودی آن مملو از مباحثی است که در وجود یا عدم
وجود یا ساختار آن شبهاتی در جامعه علمی و عمومی مطرح می شود که موجب به چالش
کشیدن این رشته می گردد .زیست شناسی تكاملی از آن دسته موضوعاتی است كه با مشكل
تصویر ذهنی جامعه رو به رو است .برخی از آن احساس نگرانی می كنند و بنابراین با آن
مخالف هستند .تعداد زیادی ،حتی بسیاری از موافقان آن ،زیست شناسی تكاملی را بی ارتباط
با محیط بیرون از مراكز علمی می دانند .تكامل ،مسیري یك سویه به خداشناسی است و
لزوم اضافه نمودن نظر دانشمندان مسلمان به کتب درسی نیازي جدي است .به نظر می رسد
آموزش تكامل نباید محدود به كتاب و پایه خاصی باشد .بلكه در تمام دوره دبیرستان به آن
پرداخته شود.
بهبود و گسترش سريع فناوري هاي نوين در عرصه زيست پزشكي و تداوم بي وقفه ي آن در
سال هاي آغازين هزار ه ي سوم ،بدون هيچ گونه شك و ترديدي ،قرن بيست و يكم ميالدي
را قرن بيوتكنولوژي (ف ّناوري زيستي) ناميده است (ريفكين ،1382 ،ص  .)12دست اندازي
در حوزه هايي كه تا پيش از اين در انحصار قدرت مافوق بشري تل ّقي مي شد و اكنون رنگ
و بوي دخالت در كار آفرينش را به خود گرفته است؛ توليد گونه هاي حيواني و گياهي داراي
ژن خارجی(تراریخته) و رهاسازي آن ها در طبيعت ،كودكان آزمايشگاهي برآمده از فناوري
هاي باروري مصنوعي ،شبيه سازي انسان و حيوان ،كشف و به كارگيري سلول هاي بنيادي،
مرگ آسان ،ساخت اعضاء و اندام هاي انساني و پيوند آن ها ،همگي از جمله موضوعاتي در

 -4نقص برنامه درسی

از اهداف مهم آموزش درس زیست شناسی ،توجه به مهارت های یادگیری ،رسیدن به سطح
مطلوب علمی و ایجاد نگرش های علمی و عمومی می باشد .مهارت های یادگیری از جمله
مهارت مشاهده کردن ،جمع آوری اطالعات و فرضیه سازی و استنباط و تفسیرداده ها برای
توسعه پژوهش و افزایش خالقیت ضروری هستند .متأسفانه به دلیل توجه کمتر به این مهارت
ها ،دانش آموزان ما نه تنها قادر به جمع آوری اطالعات و فرضیه سازی نیستند ،بلکه مهارت
های استنباط و تفسیر داده ها امری بسیار سخت برای آن ها شده است .در بخش ایجاد نگرش،
با توجه به این که زیست شناسی یکی از مهم ترین دروس علمی و معنوی می باشد ،نه تنها
به ایجاد نگرش های دینی و مذهبی در دانش آموزان توجه چندانی نشده است ،بلکه به جنبه
های علمی دانش زیست شناسی نیز توجه بسیار کمتری شده است .یکی از اهداف آموزش علوم
تجربی ایجاد نگرش ها بوده و بخش بسیار زیادی از احادیث و روایات دینی ما مربوط به سالمتی
و داشتن محیط زیست سالم و در راستای ایجاد نگرش های علمی و مذهبی است.

چالش های موجود در آموزش زیست شناسی و نقش خالقیت در افزایش یادگیری آن

قلمرو فناوري زيستي هستند كه فراروي علم اخالق و حوزه هاي مرتبط با آن ،چالش های
جدي را پيش كشيده اند .با توجه به این که محتوای هر کدام از چالش های مذکور در برزخ
علم و اخالق قرارگرفته اند و با عنایت به این که بحران هویت و سرگشتگی در دنیای مادی
از مشکالت جدی بشر امروز می باشد ،لزوم آموزش صحیح مطالب مذکور و ارتباط آن ها با
مفهوم عمیق خداشناسی ضمن ایجاد آرامش روحی و روانی در افراد جامعه ،درک درستی از
عظمت آفریدگار و خلقت را به آدمی منتقل می کند.

 -5عدم وجود شرایط یادگیری

در مطالعه ای در نیجریه ،چالش های تدریس زیست شناسی در مدارس دوره متوسطه دوم را
مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه بیان شده که وزیرآموزش فدرال نیجریه در سال ،2007
شرایط آمادگی دانش آموزان برای یادگیری زیست شناسی را وجود آزمایشگاه مناسب ،مهارت
معلم در تدریس زیست شناسی ،سطح دانش تخصصی ،توانایی برای عملی کردن دانش علمی
در زندگی روزمره و نگرش های علمی و قابل قبول تعیین کرده است .مفاهیم و محتوای برنامه
درسی ،استفاده معلم از روش اکتشافی هدایت شده ،تکنیک های آزمایشگاهی و مهارت های
تفکر از شرایط الزم برای یادگیری مطلوب هستند .البته او در ادامه بیان می کند که بر اساس
مطالعات انجام شده بین سیاست برنامه درسی و تجربه های موجود در مدارس شکاف های
عمیقی وجود دارد .به عنوان مثال در بخش هایی از برنامه درسی به فرایندهای ذهنی و فراگیری
مهارت ها اشاره شده است .در حالی که بیشتر دانش آموزان این فرایندها را در دنیای واقعی درک
نکرده اند( ایگولو و لوبوگو.21)2013 ،
21 - Egolu and logboegwu
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ارتباط بین خالقیت و کارکرد مغز

بر اساس مطالعات علم نوروبیولوژی ،کارکرد مغز با فراهم آوردن محیط های مناسب یادگیری
افزایش می یابد .این درحالی است که همه این محیط ها برای افزایش خالقیت ضروری می باشند.
بنابراین افزایش خالقیت چیزی جز بهینه سازی کارکرد مغز نیست .کاین و کاین ( 22)2002اصولی
را برای انتخاب و فراهم آوردن محیط های مذکور بیان کرده اند که اشاره ای به هر کدام از اصول و
ارتباط آن ها با خالقیت خواهد شد.
• با توجه به اینکه مغز پردازشگری موازی است ،تفکرات و تمایالت انسان در یک زمان با دیگر
حالت های پردازش اطالعات مغز ،تعامل می کند .این قدرت مغز پیش نیاز خالقیت می باشد
چرا که برای ایجاد و رشد خالقیت ،مغز باید همزمان با توسعه و ارتباط اطالعات موجود در
خود و تعامل اجزاء مختلف به تولید ایده های جدید نیز بپردازد.
• یادگیری موجب درگیرشدن همه فیزیولوژی بدن می شود .به دلیل فرماندهی مغز بر بدن،
ارتباط تنگاتنگی بین مغز و سایر اعضاء بدن وجود دارد .در خالقیت نه تنها مغز باید به طور
مؤثر عمل نماید ،بلکه هر کدام از اعضاء بدن داده های مختلف را به مغز برسانند و در اصل،
مغز مسئول ذخیره و سازماندهی و ویرایش اطالعات می باشد .بنابراین ارتباط اجزاء درونی
بدن و مغز موجب افزایش خالقیت می شود.
• اصل بعدی روش جستجوی معنا را بیان می کند .علم نوروبیولوژی بیان می کند که جستجوي
معنا از طريق الگو سازي اتفاق مي افتد .مغز برای رسیدن به معنا نیاز به الگو دارد و خالقیت هم
در جهت کشف همین الگوها می کوشد .قشر جلوي پيشاني مغز در الگوسازي و سازماندهي
معنا فعال می شود.
• عواطف و هيجانات در الگوسازي نقش حياتي دارند .بدین معنی که عواطف و هیجانات برای
کارکرد بهتر مغز ضروری می باشند .وجود عواطف و احساسات زمینه ای برای بروز خالقیت
می باشند .به دلیل این که عواطف و احساسات زمینه ای برای شکل دادن انگیزه بوده و داشتن
انگیزه از عوامل مهم برای درگیر شدن در کارهای خالقانه می باشد.
• علوم بیولوژی به یک اصل مهم اشاره می کند و آن هم اجتماعی بودن مغز است .مغز انسان
در بستر جامعه رشد می کند و قابلیت های خود را به واسطه تعامالت با محیط اجتماعی
سازماندهی و توسعه می دهد .اجتماعی بودن یکی از ابعاد مهم انسان می باشد .یکی از
مشخصه های خالقیت ،تفکر واگرا می باشد و رشد و توسعه این نوع از تفکر نیازمند اجتماعی
شدن است .به دلیل اینکه اجتماع ،تسهیل کننده تعامالت و یادگیری مشارکتی می باشد.
• یکی از فاکتورهای مهم که برای ایجاد خالقیت عنوان می شود ،وجود چالش و دوری از
استرس می باشد و این به دلیل ترشح هورمون های خاصی در بدن می باشد که تأثیر این
هورمون ها بر مغز( البته در غلظت باال) کارایی آن را کاهش داده و موجب تخریب روحیه
جستجوگری در انسان می گردد.
22 - Caine and Caine

معلمان و دانش آموزان عالقمند به روش تدریس خالق با برخی مسائل مخصوصاً در کالس
زیست شناسی مواجه هستند ،که مهم ترین این مسائل عبارتنداز:
زمان :بر اساس نظرالنگشو( 23)2009دشمن خالقیت ،فقدان زمان است .معلمان علوم
مخصوصاً زیست شناسی زمان کافی برای کامل کردن برنامه درسی و رسیدن به اهداف درس
را ندارند .در این صورت معلم زمان کافی برای انعکاس تدریس خالق را نخواهد داشت .با توجه
به این¬که تدریس مباحث موجود در رشته زیست شناسی بسیار زمان بر می باشند و برای
تدریس خالقانه باید چند برابر زمان بیشتری صرف شود ،این موضوع یک مشکل بزرگ برای
آموزش خالق زیست شناسی محسوب می شود.
کیفیت و کمیت معلمان علوم :درحالی که کیفیت تدریس به صالحیت معلمان در قانون
ارزیابی محتوا و کمیت تدریس به تعداد معلمان سودمند برای تدریس فردی موضوعات علوم
(زیست شناسی) در سطح کالس بستگی دارد ،مطالعات نشان داده که کمبود معلم آموزش
دیده در مدارس موجب عدم اجرای واقعی آموزش علوم می گردد .برخی از معلمان سودمند،
مهارت کمتری در موضوع تدریس دارند .بنابراین تدریس ضعیفی برای کسب خالقیت خواهند
داشت.
برنامه درسی پربار زیست شناسی :برنامه درسی زیست شناسی ،فعالیت های هر دو معلمان و
دانش آموزان را به سمت اهداف آموزش زیست در سطح متوسطه دوم هدایت می کند .محتوا
و مفاهیم برنامه درسی زیست شناسی ،روش اکتشافی هدایت شده ،تکنیک های آزمایشگاهی
و مهارت های همراه با تفکر مفهومی از عوامل مهم برنامه درسی هستند (وزیرآموزش فدرال،
 .)2007هرچند هدف برنامه درسی ،تهیه محتوای زیست شناسی مدرن ،پرداختن به نیازهای
یادگیرندگان و جامعه با روش مناسب و عملکردی در محتوا ،روش ها ،فرایندها وکاربردهایش
می باشد ،اما موجب حجیم شدن محتوای زیست نیز می شود.
سرمایه گذاری ضعیف :یکی از مسائل بزرگ آموزش علوم تجربی درعموم و آموزش زیست
شناسی به طور خاص ،سرمایه-گذاری ضعیف است .بر اساس بیان اوکافر()2014در نیجیریه
به سفارش یونسکو 26 ،درصد بودجه آموزش ،فقط صرف آموزش خالقیت در زیست شناسی
می شود .بنابراین مدارس باید دارای توان کافی برای هزینه در بخش آموزش زیست شناسی
باشند که برای فعالیت های ذهنی افزایش خالقیت ضروری هستند .متأسفانه در کشور ما برای
آموزش خالق در کالس درس بودجه ای اختصاص نمی یابد و معلمان و دانش آموزان به ناچار
آموزش سنتی را بر آموزش های فعال و خالقانه ترجیح می دهند.
محیط ضعیف مدارس :منظور از محیط مدرسه ،ساختمان مدرسه و کالس ،صندلی های
آزمایشگاه از نظر زیبا شناسی و غیره می باشد .ساختارهای کهنه ،میز و صندلی های کهنه و
شکسته محیط مدرسه را به سمت خالقیت تشویق نمی کنند.
23 - Longshow

چالش های موجود در آموزش زیست شناسی و نقش خالقیت در افزایش یادگیری آن

چالـــش های تدریس خالق

25

دانشگاه فرهنگیان فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش زیست شناسی سال اول شماره  1بهار 1398

خالقیت در آموزش زیست شناسی

خالقیت در آموزش را می توان نوعی فن یادگیری به حساب آورد که باعث هماهنگی علم
و تجلی هنرمندانه آن در دانش آموزان و سبب رشد معلم و دانش آموز می شود .بنابراین
خالقیت در آموزش همان نیروی محرکه ای است که باعث افزایش توان ذهنی و جسمی دانش
آموز می شود و تا اوج یادگیری در کنار او می باشد .اما آیا هر معلمی می تواند این خالقیت
را در کالس درس ایجاد نماید؟ به ویژه دروس تخصصی مانند زیست شناسی که تدریس
مطلوب آن چیزی از هنرمندی کم ندارد .ایجاد فضای خالقانه موجب افزایش ارتباط فعالیت
های دستی و ذهنی شده و زمینه را برای رشد جستجوگری و الگوسازی در دانش آموز ایجاد
می کند .در چنین شرایطی است که ذهن دانش آموز خالق شده و ایده های نو متولد و رشد
می یابند.
امینی تهرانی( )1395عواملی همانند تمثیل ،آموزش برخط (آنالین) ،فعالیت های آزمایشگاهی،
بازی ،تقلید حل مسئله ،تفسیر و گزارش عکس ها ،یادگیری مشارکتی را از فاکتورهای
تأثیرگذار در ایجاد خالقیت معرفی می کند و کارایی هر کدام از روش های معرفی شده را با
یک مثال از مباحث مهم زیست شناسی توضیح می دهد.
تقویت حل مسئله در کالس زیست شناسی
در کالس درس زیست شناسی معلم می تواند با استفاده از راهبردهای مختلف خالقیت را
تقویت نماید .طوفان مغزی نه تنها هوش هیجانی بلکه تفکر خطی را هم تحریک می کند.
منظور از بارش مغزی ایجاد فرصت برای دانش آموزان در کالس برای ارائه اطالعات آن ها
و توسعه و تبدیل اطالعات به فرم مفید می باشد .معلمان باید همیشه تولید ایده را تشویق
نمایند .دانش آموزان نیز باید برای تولید ایده های خود یادآوری شوند .ایده اکتشافی فراگیران
را وادار به ارتباط دو مفهوم غیرمرتبط برای کشف ارتباطات جدید و افزایش خالقیت می کند.
معلم باید برای کاهش استرس کمک نماید که موجب افزایش خالقیت معلم و دانش آموز
می شود.

آموزشتلفیــقی

عدم ارتباط منطقی بین علوم مختلف و نبود همکاری مناسب بین آن ها و عدم انتقال و به
کارگیری علوم فرا گرفته شده به موقعیت های مختلف و مسائل روزمره ،نشان از ناتوانی علوم
در پاسخگویی به مشکالت و مسائل جدید هستند .بنابر این برای پاسخگویی به علوم مختلف
باید دیدی جامع و همه جانبه به مسائل داشت و علوم مرتبط را با هم تلفیق نمود .پس رویکرد
تلفیقی در پی آن است که با ارائه سازماندهی خاصی از آموزش ،فرصت هایی را برای فراگیران
فراهم سازد تا با اصول ،مبانی ،روش ها و موضوعات متنوع در حوزه های مختلف آشنا شوند.
تلفیق علم زیست شناسی با علوم دیگر موجب افزایش زاویه دید دانش آموزان و ارتباط بین

26

نتیجهگیــری

رشته زیست شناسی از دروس مهم علوم تجربی می باشد که پرداختن به چالش های آن،
آموزش خالق و ایجاد خالقیت در دانش آموزان از دغدغه های اصلی نظام آموزشی کشور
است .برای ایجاد خالقیت در درس زیست شناسی ابتدا باید خالقیت از برنامه درسی شروع
گردد چرا که با وجود نظام متمرکز درسی در ایران ،تالش برای آموزش خالق ،نه تنها موجب
خالقیت نمی گردد ،بلکه سردرگمی معلمان و دانش آموزان را در پی خواهد داشت .با وجود
این که شرایطی از جمله ذهن خالق برای خالقیت بیان شده است .اما کسی که خالقیت را در
خود باور داشته باشد ،حتماً ذهن خالقی خواهد داشت .چالش های موجود در آموزش درس
زیست شناسی مانع از ایجاد خالقیت می گردد .این چالش ها را می توان تا حدودی به وسیله
اصالح محتوای کتاب های زیست شناسی و آموزش معلمان زیست شناسی رفع نمود .برای
بهینه سازی آموزش درس زیست شناسی ،باید مطالعاتی در مورد عملیاتی نمودن و اجرای
واقعی خالقیت در کالس درس انجام گردد.
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علم و زندگی می گردد .عالوه بر آن آموزش تلفیقی موجب یادگیری موضوع از دیدگاه های
مختلف می شود و این نوع آموزش شکاف بین برنامه درسی قصد شده و اجرا شده را از بین
می برد.
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Abstract

Biology is one of the most important lessons in science that has closely
related to important knowledge topics, including the structure of the body
of the beings and their creation. Therefore, anyone with any specialization
needs to learn of this strategic field. In this review the author has tried to
describe and analyze the subject from a variety of dimensions by studying
and scrutinizing multiple articles and personal experiences. The subject of
creativity has great importance for all disciplines, especially the specialized
disciplines. Traditional education of biology prevents the development of
critical thinking in students and causes a deep gap between the planned
and implemented curriculum. Therefore, the evolution in teaching and
guiding it to creativity is essential. Learning difficulties in biology, teaching
patterns, challenging issues and curriculum defects are important challenges
to the study of biology. Amplification of problem solving, discovering new
relationships between concepts, and using the combining education method
are mentioned strategies in this article. Creative education improves brain
function and reduces stress that contributes to increased learning.
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