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 هاچالش انگیزش و : یشناسست یآموزش ز در استفاده از جانوران 

 1فیروزه علویان 
 5/2/1401پذیرش:                            20/10/1400دریافت:                                                                        

 چکیده

در این میان، .  کنندی فراهم م  متنوع  ی آموزش  اتیتجرب  جادیآموزان و اجلب عالقه دانش  یرا برا  یی هاموجودات زنده فرصت

انسان ح   ی مراقبت  با  رفتار  مهم  ی کی  تواندی م  واناتیو  ز  یهاجنبه  نیتراز  ط  ی شناسست یآموزش  که  از   ی عیوس  فی باشد 

مرتبط با   یهادر رشته   ل یادامه تحص  یآموزان را برادانش  حالنیدرع  رد؛گیی را دربر م  ی ش یو آزما  یامشاهده   یهادستورالعمل 

در   واناتیاز ح  ی و مراقبتنگهدار  تیمسئولمانند سپردن  مطالعات خارج از کالس  و آماده کند.    قیتشو  ،ی و پزشک  ی شناسستیز

  جانوران  ی و تکامل  ی کیاکولوژ  ،ی شناسختیر  ،یآموزش اصول رفتار  یرا برا  ی فرصت  زین  ی جانورشناس   یهاپارک بازدید از      خانه و 

 ق یتشو  حالنی کنند و درع  تیها را تقوکتاب  یامحتو  توانندی اما م  شوند،ی نم  افتی  ی درس یهاکه لزوماً در کتاب   کندی فراهم م

و    3مدپاب،  2گوگل اسکوالر   یهاتیکه با استفاده از مقاالت سا  یمطالعه مرور  ن یو تأمل متفکرانه شوند. در ا  شتریبه مطالعه ب

و اخالق انجام   شیجانوران، آزما  ،ی شناسستیآموزش ز  یهادواژهیو کل  2021تا    1980  در محدوده زمانی  ؛4ساینس دایرکت

  ی مالحظات اخالق   ،ی شناسستیدر آموزش ز  واناتی استفاده از ح  مزایای  یکه عالوه بر معرف هدف مقاله حاضر این است    .شد

  ، موجودات زنده ارزش و احترام قائل هستند   یکه برا  ی پرورش افراد آگاه و سالم  و زنده    واناتیح  یبر رو   شیمربوط به آزما

 .گیردقرار  و بررسی  موردنقد

 .اخالق ش،یجانوران، آزما ،ی شناسست یآموزش ز  :هاکلیدواژه
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    مقدمه 

  ، یظاهر  یهای ژگیها؛ مانند و از آن   ی خاص  ر یچشمگ  یهای ژگیو   کنند،ی زنده را مشاهده م  واناتیدانش آموزان ح  ی وقت

است،    کنندهنییتع  آموزاندانش  یبرا  های ژگیو   نی. شناخت اکنندی م  یی مختلف را شناسا  یها عملکرد اندام   یولوژیزیو ف   ی آناتوم

  ها آن ی شغل ندهیو آ  زهیدر انگ تواندی آمده با ساختار و عملکرد بدن خود، مدستبه  عاتاطال مقایسهعالقه و  جادیعالوه بر ا  رایز

کند   جادی را ا  ی و احترام به زندگ  ی که حس شگفت  شدی م  سیتدر  یاگونهبه  ی شناسستیاگر ز  داشته باشد.  یاکنندهنیینقش تع  نیز

 ی هست  ،ی محافظت و احترام به زندگ  یعزم استوار برا  هاآنکنند،    ی درون  یخود احساس غنا  ی آموزان از مطالعه زندگو اگر دانش

 . آورندی به ارمغان م  ی جامعه جهان  یرا برا  تیالعمر فرموله خواهند کرد و صلح و امنهدف مادام  کیعنوان  موجودات را به  ریو سا

  ژه یو به   وانات،یرفتار با ح(   1980)  2و براونلی  نیف یمک گبه اعتقاد    . (2016،  1وبر )  میدار  ازیشدت به آن نکه به   یزیدرواقع، چ

  یاخالق  ی باشد، موضوع شدهی طراح  ی کیولوژیزیف  ا ی یو عملکرد ی اصول ساختار درک یبراکه مطالعه  ی زمان ی داران؛ حتمهره

 جیبه ترو   توانندی مربوط به جانوران م  ی علم  ی هاشگاهینما  یهاتیو فعال  ی شناسست یآموزش ز  ،یی های نگران  نیچن  ناست و بدو 

 توانند ی شده مشناخته  دهی پد کینشان دادن  ایپاسخ  جادیا یهستند و برا کیارگان یهانیماش  واناتینگرش ادامه دهند که ح نیا

  ک یاز    ریغ  یز یها چباشد که آن   نیجانوران ا  ریآموزان از ساکه برداشت دانش   ی . متأسفانه، زمانشوندی م  ی کاردست  ی راحتبه

  ی راحتبه  گرانیو احترام به حقوق د  تیانسان  ،ی کیولوژیب  دهیچ یممکن است اصول پ  ستند، یاهداف مطالعه ن  ی»الگو« برا  ای  سم«ی»ارگان

 . (1980و براونلی،  نیفیمک گ) شود فیتحر

  یی اعتنای دهنده بکه اغلب نشان   کردی م  ه یتک  یی هابه روش   واناتیبر استفاده از ح  ی رستانیدب  ی شناسستیگذشته، ز  در     

به ارزش ذات   رحمانهی ب ب  ن یا  عتاً،یعنوان موجودات زنده بود. طببه  واناتیح  ی نسبت  ب   رحمانهی نگرش  به   یی اعتنا ی باعث  نسبت 

  واناتیرفاه بهتر ح  یتعهد کامل برا  درنظر گرفتن  ن،ی بنابرا   .خواهد گرفت  زی بشر را ن  نوع  بانیگر  یبسا روزو چه  شودی م  ی زندگ

وحش به باغ  ایموجود زنده در کالس، مزرعه    کیاز    ی که با قدردان  ی آموزش داده شود. دانش  ی شناسست یدر درس ز  دیبا  زین

عالوه بر  .(2003 ،3ی نی)گور کند  تری را غن قیتحقبه  ق یکند و تشو تیموجود در متون را تقو ی مطالب فن تواندی م د،یآی دست م

به فرد بهتر و عضو   شدنل یتبد  یها براآموز از آنکه دانش  شودی م  ی اجتماع  یهاو نگرش   یرفتار  یشامل الگوها  ی دروس  ن،یا

 قیالو ع  ازهای ن  ،هارفتارمجموعه    یفرد هستند و داراموجودات زنده منحصربه  ،. همه جانورانکنددر جامعه استفاده    یترقبولقابل

 شود،ی نم دهیبه چالش کش ی دانش نیکه با چن یآموزاو است. دانش  ی عیطب طیگونه و سازگار با مح خاص هستند که مشخصه آن 

زنده است، اما    یندهایدرک فرآ  ریناپذیی و جدا  یمرحله ضرور   ،واناتیح  یکیولوژی. مطالعات بندیبی طور کامل آموزش نمبه

انسان  حال،نیدرع  دیبا  ی مطالعات  نیچن قلمرو ح  ی نگاه  تقو  واناتیبه  درس  تیرا  برنامه  ا  ی نگاه  دیبا  ی کند.  به    ن یهرچند کوتاه 

که مستلزم رنج    یریادگیاست؛ اما تجارب    یزنده ضرور  ی ندهایدرک فرآ  یبرا  ی کیولوژی ب  یهاشیموضوع داشته باشد که آزما

  ی مطالعات  نی چن  .( 4،1980)روسل  ستیهمراه ن  آموزاندانش  ی تیبا رشد شخص  رایز  ست،ین  هیاست قابل توج  واناتیاسترس ح  ای

 ق یتشو  دیبا  ی ستیدر علوم ز  یاآموزان توانمند و مشتاق دنبال کردن حرفه منجر به احترام به همه موجودات زنده شود. دانش  دیبا

بر   تأکیدشناسی و  استفاده از حیوانات در آموزش زیست  یهاتیمحدودبه    با توجهکنند.    افتیالزم را در  یهایی شوند و راهنما

  ، ی شناسستیدر آموزش ز  واناتیاستفاده از ح  مزایای  ی است که ضمن معرف   نیمقاله حاضر ااز  ، هدف  رعایت اصول اخالقی 

  ی موردنقد و بررس  گیرد رامی   قرار  موردتوجهکه در کشورهای دیگر    زنده  واناتیح  یبر رو   شیمربوط به آزما  ی مالحظات اخالق 

 قرار دهد. 

 

 پژوهش  روش 

اخالق؛    ش،یجانوران، آزما  ،ی شناسست یآموزش ز  یهادواژه یاطالعات به کمک کل  یآورحاضر، جمع   یدر مقاله مرور

  ی شده مربوط به فاصله زمانانجام شد. مقاالت استفاده   رکتیدا  نسسای  و    مدگوگل اسکوالر ، پاب  یهات یو به کمک مقاالت سا
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 ...یشناس ستیآموزش ز دراستفاده از جانوران  ___________________________________________________________

مقاله استفاده    نی در نگارش ا  ماندهی باق   مقاله  16مقاله حذف شد و از اطالعات    25،  ی مقاله موردبررس  41هستند. از    2021تا    1980

   که با هدف نگارش مقاله ارتباط نداشتند، از ادامه مطالعه حذف شدند. ی شد. مقاالت
 

 های پژوهش  یافته
 ی شناسستی اهداف استفاده از جانوران در آموزش ز

که    کنندی و انسان فراهم م  وانیتعامل ح  یرا برا  یی هاو فرصت   د دهی م  اتیامکان ح  زنده در کالس درس   واناتیمطالعه ح

درس    یهاگروه در کالس  نیا  وانات،یح  حیاست که ضمن تشر  نیت شوند؛ اما مشکل ایمثبت هدا   یبه سمت رفتارها  توانندی م

  توانی آن م  قی که از طر  شوندی در نظر گرفته م  ی تجرب   اءیعنوان اشصرفاً به  رایاند، زمورد سوءاستفاده قرارگرفته  ی شناسستیز

آناتوم ف   ی اصول  بررس  یولوژیزیو  و  مشاهده  استفاد  ی را  است  قرار  اگر  ح  هکرد.  معنادار  واناتیاز  شهروندان    یکمک  به 

با  ندهیآ  کردهل یتحص است و    ی مطالعه زندگ  ی شناسستیرا جستجو کرد. درواقع، ز   یترگسترده  اریاهداف بس  دیداشته باشد، 

بر آموزش    دی تأک  ،ی شناسست یدرس ز  یهااز کالس   یاریمتأسفانه، در بس  .داشتسروکار    موجودات زندهبا    دیبا  بیترتنیابه

دانش  ی سنت و  هرگز  است  نم  کیآموزان  را  زنده  زنندیبی موجود  آموزش  در  امروزه،    ی هاتیفعال  رستان،یدب  ی شناسستی. 

تر آن مقدار، بخش کوچک  ن یو از ا  شودی اختصاص داده م  واناتیح  یمحدود به بررس  اریشده، در حد بسارائه  ی شگاهیآزما

 رت یبر اساس مغا  گر،ید  یاست. از سو  ی شگاهیداران آزمامهره  نیترهم از متداول  ززنده است که البته، قورباغه هنو  واناتیشامل ح

شده است؛  حذف  رانیاز کشورها ازجمله ا  یاریبس  ی شناسست یز  ی موجودات زنده از برنامه درس  حیتشر  ،ی اصول اخالق   ی با برخ

  وانات،یاستفاده از ح  حال،نیحالت، محدود است. باا  نیدر بهتر  ،ی شناسستیدرس ز  یهادر کالس   واناتیاستفاده از ح  ن،یبنابرا 

 ز یمدرسه متما  ک یدروس    هیرا از بق  ی شناسستیدرس ز  یها. وجود موجودات زنده است که کالس ستین  حیفقط محدود به تشر

، بلکه ی و جراح  ح ینه به سبک تشر  ی علم  یهاو پروژه  رستانیدب  ی شناسستیز  ی هادر کالس   واناتیده از حاستفا  شیو افزا  کندی م

نکته که    نیا  ی ادآوریبا    ن،یهمراه باشد. همچن  زیبرانگ  جانیو ه  یدکاربر  اریکامالً متفاوت از اهداف بس  یابا مجموعه  تواندی م

ممکن است   ی شناسستیز  خوانند،ی را در مدرسه م  ی شناسستیکه درس ز   ی آموزاندانش  تیدرصد از جمع  50حداقل    یبرا

 د یبا  ی شناسستیآموزش ز  ، ها قرار خواهد داشتمطالعه آندر معرض جانوران و هدف    که باشد    ی و تنها علم  نیآخر  ن،یاول

کالس    کیآموز  دانش  30از    ،بینی یک پیشدر نظر گرفته شود. طبق    تیجمع  نیا  یبرا  افتهی  انیپا  ی آموزشتجربه  کیعنوان  به

 .بپردازد ی شناسست یز ی هااز شاخه  ی کیدر  لیبه تحص سانسینفر تا مقطع ل ک یانتظار داشت که  توانی فقط م ،ی رشته علوم تجرب

آموزش  ن،یبنابرا  آشنا  ی اهداف  در  بس  یی بلندمدت  جانوران  است  اریبا  معنادار  و  مانک   رزیلیو   ی)د  مهم  داون2005،  1و  و    ی ؛ 

   (.1981، 3؛ روآن 1989، 2الکساندر
 

 ی شناسستی با جانوران در آموزش ز  تعامل 

 واناتی با ح  ی. کار و بازکندمی فراهم  ی شناسستیبه اهداف آموزش ز  ی ابیدست  یبرا  مهمی   یهازهیانگ  ،واناتیحتعامل با  

. ستین  ریپذامکان واناتی آموزان از ح. درواقع، جدا کردن دانششودی ها ممانند ضبط داده یی هاتیباعث فعال  ،ی عالوه بر سرگرم

 ا ی   رندیگی که گاز م  ی واناتیح  کنندی م  ی سع  . ها غذا بدهندبه آن   دیکه نبا  دهندی غذا م  ی واناتیکه به ح  میاده یرا د  یهمه ما افراد

-قرار می خطر    درمعرضرا    واناتیخودشان و ح  ی طورکلو به  زنندی م  ادیفر  کنند،ی دنبالشان م  رند،یرا در دست بگ  زنندی م  شین

ها را بکشند و مگس   یهابال  ایباشند،    داشته  یگریهر نوع جانور د  ایپرنده    وم،یآموزان در خانه آکوار. ممکن است دانشدهند

  ی هابلکه پارک   رند،یگی قرار م  واناتیدر معرض ح   ی زندگ  محل در  آموزان  دانش  تنهانه   توجه به این نکته ضروری است که،... .  

و نمونه  ی منابع اطالعات  ی همگ  هاومی آکوار  ای  ی وحش  واناتیح  یهاپارک  ،ی جانورشناس  تعاملاز    یی هادرباره موجودات زنده 

اساس،   نی. براکنندآموزان فراهمدانش  یبرا  یسودآور  اتیتجرب  توانندی هستند که فراتر از کالس درس هستند و م  وانیانسان و ح

  ن یمهم است و فقط در ا  زیدر کالس درس، در خارج از کالس ن  ی و عاطف  ی علم  یهاهدف  یعالوه بر القا  واناتیاستفاده از ح
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ببرند  رندیگی م   ادیآموزان  صورت است که دانش از آن لذت  و   ، 1ن یلیب-چیدانوو یکا)  به همه موجودات زنده احترام بگذارند 

 .  (2011، 4رادر، و وودجت  ،3چ یوکوبرادو  ،2نا یپیل
 

 ی شناسستیدر آموزش ز  واناتیح نقش

 : میریچند موضوع را در نظر بگ دیبا ی شناسست یدر آموزش ز واناتینقش ح افتیدر یبرا

از    یی ها با نمونه  دیآموزان بااست که دانش  ن یاستفاده شود؟ پاسخ ا  ی شناسستیز  یهااز جانوران در دوره  دیبا  چرا      

آشنا شوند.   زنده  موجودات  سازگار  یریشواهد چشمگ  واناتیمختلف ح  یهاگونه انبوه  تنوع،  م  یاز  ارائه  را  رفتار  .  دهندی و 

بدن آن را   یهاو حلقه  ی کرم خاک  ی ها(، کمربند تناسل)مانند چنگال  نندیبب  کیرا از نزد  چنگ زوائد بدن خر  دیآموزان بادانش

بدن   نیریقسمت ز  دنید  ن،ی. همچننندیبب  کیدهان زالو را از نزد  ی و تجربه کنند و بادکش جلو  ی بررس  ی کرم حلقو  کیعنوان  به

 ی عروق   -  ی آب  ستم یاز ساختار و عملکرد س  یترواضح   اریر بسیتصو  خزد،ی م  ومیآکوار  شهی در امتداد ش  کهی درحال  یی ایستاره در

سرد   ،مار  کی  دیاحساس کن  نکهی. ای خط متن  ایتا هر تعداد عکس    گذاردی م  یجابه  در حال حرکتجانور    نیا  یالوله  یی و پاها

 ار یپا در اخت  ون خزنده بد  نیدر مورد ا  ی خشک است، اطالعات مهم  یزیانگاتاق به طرز شگفت  یبلکه در دما  ست،یو لزج ن

آن را تجربه    دیآموز باو دانش  ستین  شیب  ی دروغ و داستان  ل، ی. دست زدن به وزغ و مبتال شدن به زگدهدی آموزان قرار مدانش

آبز زم  انیکند.  بمهره  ها،ی نیو  و  ب  ،مهرگانی داران  تنوع  همه گواه  ماده  و  قلمرو ح  تینهای نر  و    واناتیدر  درس    انواعهستند 

. استفاده آموزدی آموزان منگاه کردن به دانش  ایاز گفتن، خواندن    تر ی تر و طوالنواضح  اریبس   یاوهیخودآگاه و ناخودآگاه را به ش

در مورد    یلمس انواع موجودات زنده، درس قدرتمند  دیاز آموزش است؛ اما مشاهده و شا  یشکل مؤثر  زیجانوران ن  ریاز تصاو 

   .( 1981، 5؛ روان1980و براونلی،  نیفیمک گ) دهدی به ما م وانیح کی ی ستیچ

  ک ی  یانتقال است. تماشا قابل   هاآن مشاهده    ق یاست که تنها از طر  واناتیاز رفتار ح  ی دوم، ارائه درک درست  موضوع       

متن   ایبا عکس    ی راحتکه به   کندی را فراهم م  یی هاداده  شیهاکردن بچه   زیتم  ایدر حال خوردن غذا    یهندخوکچه   ایخرگوش  

از ارتباط    یگریاز انواع د  یر یخش مار شواهد چشمگخش   یصدا  ایپرنده، قور قور قورباغه    از. گوش دادن به آو ستندیانتقال نقابل

 ن یفیمک گ) هستند  یقدرتمند  یهادرس  یها، حاو آن  ی موجودات و تعامل اجتماع نیهستند. درمجموع، مشاهده کنش متقابل ب

 .(1980و براونلی، 

 ی در برنامه درس  دیها را نبامراقبت از آن  یبرا  تیو احساس مسئول  واناتیاز مراقبت از ح  ی درک درست  جادیا  ت،یدرنها      

ن  دهیناد از بهداشت(، فراهم   ی کردن قفس )مفهوم  زیمانند آب، غذا، لزوم تم  واناتیح  یاه یتغذ  یازهایگرفت. در نظر گرفتن 

در نظر گرفتن تعامل   وم،یآکوار  کیمتعادل در    طی شرا   تیدما )باد، آفتاب، صدا(، رعا  رات ییمناسب در برابر تغ  طیکردن شرا

صورت  که به   ی واناتیح  ای  ومیآکوار  ک یآموزش داد.    واناتیاز ح  ی با مراقبت و نگهدار  توانی ...، همه را م  و   واناتیو ح  اهانیگ

دارد. اگر  تی به تفکر و احساس مسئول ازیکه ن دهندی را آموزش م ی مختلف یهادرس شوند،ی م ینگهدار ی جمعدسته ایجداگانه 

آخر هفته    یرا برا   واناتیدار شوند و حرا عهده   واناتیاز ح  ینگهدار  تینوبت مسئولآموزان بهشود که دانش  یزیربرنامه  یطور

ا  التیتعط   ای نکات  نظر گرفتن  با در  )البته  ببرند  ا  ی بزرگ  یها(. درسی منیبه خانه  فرا خواهند گرفت.  موجودات زنده،   نیرا 

برآوردهآن  ی از دوران کودک  ی خاص  یازهاین را  به  ها  برآورده    گرید  یهانیگزیطور مؤثر توسط جاخواهند کرد که احتماالً 

 .(1980و براونلی،  نیفیمک گ) شودی نم

در   دیجد  یزهایچ  یریادگیها و  درک تنوع آن  ،ی ها در زندگآن  یازهایها، درک نمشاهده آن  وانات،ی از ح  مراقبت      

است.    تری معمول  هایهدفشدن در برابر    م یتسل  ،هابه آن   ی ابیدست  یهستند؛ اما تالش نکردن برا  ی ها اهداف ارزشمندمورد آن 
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بلکه، با مثال و کاربرد    شود؛ی آموزش داده نم  ماًیمستق   ،است. احترام  ندهموجودات ز  دربرابر  ینیاحترام ع  ها،نیفراتر از همه ا

 قرار دارند، دشوار است.  ی اهداف که عمدتاً در حوزه عاطف نیا یریگو اندازه یساز. البته، شفاف شودی آموخته م
 

 به کمک جانوران  یشناسستیز  یاهداف آموزش شبردیپ یرهایمس

  ؛ی سلولحشرات و موجودات تک   اهان،یازجمله گ  ترنییدر مورد اشکال پا  یریادگیبا    تواندی مهم م  ی هدف آموزش  کی

  تواند ی م  دارانبه پستانداران باشد. مقدمه کالس درس با پستان  تیداران و درنهامهره   مهرگان،ی به ب  ی تکامل  اسیدر مق  شرفتیو پ

مقا و  پستانداران در   سهیبامطالعه  پستانداران خشک  یی ایرفتار  انواع روش  ی با  از  انسان آغاز شود.   یبرا  توانی م  ی آموزش  ی هاو 

  ی و سفرها   ی کالس  یهاشیو تماس با استفاده از نما  میشامل مشاهده مستق  تواندی استفاده کرد که م  واناتیقلمرو ح  فیط  ی معرف 

باغ  یامنطقه  ای  ی محل  ی دانیم آکواروحشبه  تأس  ها،ومیها،  جوجه  ی شگاهیآزما  واناتیح  دیتول  سات یمزارع،  (،  ی کش)مانند 

  ی ارتباط  یهارسانه   رها یمس  ریباشد. سا  ی دامپزشک  یهاک ینیکل  ایو    ل یاص  واناتیح  یرو ادهیپ  ی رهایشده و مسحفاظت  وحشاتیح

 (.  2019 ،2ی ؛ اوکل2019، 1)نهم هستند های و سخنران هالمیکتاب، مجالت، ف  و،یراد  ون،یزیمانند تلو

  میاموزیاست که به کودکان ب  نیها اجنبه  نیتراز مهم   ی کی.  اشد آموزنده ب  نیو همچن  ی انسان  تواندی م  واناتیح  یرو   قیتحق

مسئول از ح  تیکه  بگ  واناتیمراقبت  بر عهده  بعد رندیرا  فرصت  آموزش  یرگذاریتأث  یبرا  ی.  روند  راهنما  ی بر  مقطع  و    یی در 

و انسان آموزش داده شود،    واناتیو رفتار ح   یولوژی زیف   ،ی شناسستیدر مورد ز  دی. به همه کودکان و نوجوانان با تاس  رستانیدب

سطح   نینه. تنها با فراهم کردن بستر مناسب و قرار گرفتن در ا  ایشوند    ریدرگ  واناتیبا ح  ی بعد  ی داشته باشند در زندگچه قصد 

  ی کیولوژیزیف   یندها یفرآ  ،ی نیمختلف تکامل جن  یهاشد. موضوعات نمونه شامل جنبه   دخواهن  ی است که دانشمند فردا آماده طراح

ها و تومور(،  سلول  ی عیرطبیغ  ری)رشد و تکث  کیوراثت، نئوپالست  سم،یمتابول  ،ی عفون  ی هایماریب  ی شناسب یو آس  هاسمیمکان  ،ی عیطب

 م یرمستقیغ  ای  میمستق  یهابا روش  توانی را م  ی عیطب  ی کیولوژیزیف   یندهایفرآ  معرفی بودن مرگ و ... است.    ریناپذاجتناب  ،یریپ

... انجام داد.   یهاو فرزندان در گونه  نیتعامالت والد  ،یرفتار  یهالمیجوجه و ف   نیدر جن  ی نیمانند مطالعه رشد جن مختلف و 

ژنت م  کیاصول  ال  ی راحتبه  توانی را  آزما  یگوهابامطالعه  جوندگان  در  بدن  رفتارها   ی شگاهیپوشش  در    یکوچک،  خاص 

  ی الگوها  عنوانبه  تواندی م  ی مطالعات  نیچن(.  2019  ،4ی ؛ اوکل2019،  3)نهم   نشان داد  ایو ... آموزش داد    یمختلف جانور  یهاگروه

به انسان دارند. ناگفته نماند   یادیپستانداران شباهت ز  ریخصوصاً در سا  ندها،ی فرآ  نیا   رایآموزان عمل کند، زدانش  یبرا  یریادگی

اعمال   رستانیدر کالس درس دب   دینبا  عتاًیو طب  ردیتحت نظارت مناسب صورت پذ  ی قاتیتحق  شگاهیدر آزما  دیبا  هاک یتکن  نیکه ا

ها، در  پروژه نی در حال انجام ا ی قات یاز مراکز تحق دی و فراهم کردن بازد   قاتیتحق نیمرتبط با ا یهالمیبا ارائه ف  توانی م ماشود؛ ا

 . ( 2019و همکاران،  7؛ لرمن 2021 ،6ا ی، مندوزا، و والنس5)کلرادو  کرد زهیانگ جادیآموزان ا دانش
 

 ی علم یهاو پروژه  واناتیح

استفاده کنند؛ اما موجودات زنده به   هاشیدرک آزما  ای  ی علم  یهابا روش  یی آشنا  یبرا  واناتیاز ح  دیبا  آموزاندانش

  ی اد یشده تا حد زواقعاً کنترل   ی شیآزما  تیموقع  کیمنظور داشتن  ها به آن   یرها یکنترل متغ  دیشد  یدرجه تنوع باال و دشوار  لیدل

 تیموفق  ی وانی ح  ی هاشیآموزان در آزماکه دانش  کنندی م  تی. معلمان اغلب شکاستندین  ی بخش  تیرضا  ی شیآزما  یهای آزمودن

 حیاستفاده صح   یهستند و برا  یادهیچ ی نسبتاً پ  ی موجودات تجرب  واناتی. حند«یآی ها »درست به دست نمپاسخ  رایندارند، ز  ی چندان

  ی تخصص الزم را ندارند. از سو  ،رانیاوقات دب  ی و گاه  ی رستانیآموزان دباست که دانش  ازین  ی دگیچ یاز پ  یاها به درجه ز آنا

بهدانش  گر،ید طبآموزان  تحق  ی عیطور  انواع  عج   شوندی م  یقاتیجذب  معموالً  آن  بیوغربیکه  سعباشند.   کنند ی م  ی ها 

ازآنچه   ی درک کم  که  حالنیدرععمدتاً بدون نظارت انجام دهند؛    طیمح   کیخام، در    یهارا با دستگاه  یادهیچ یپ  یهاشیآزما
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___________________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه فصلنامه   

فراتر از مهارت   نکهیاز ا  یباشد، جدا  واناتیاز ح  ی ش یاستفاده آزما  قات،یتحق  وهیش  نینحوه انجام آن دارند. اگر ا   ای انجام شود    دیبا

و    رندیبم  تیها رنج ببرند و درنها آن  تجربهی در دستان ب  واناتیح  شوندی مهارت معلم هستند، اغلب باعث م  ی آموز و حتدانش

آموزان متوجه اند که در صحبت با دانش( گزارش کرده 1980و همکاران )  نیفیمک گمورد    نی. در ادهندی به ما نم  زین  ی درس

ها  از آن  ی برخ  ی اند؛ حتها داشته از آن   ی فیاند، اما درک ضعانجام داده  واناتیاستفاده از ح  یبرا   ی ها چه تالشاز آن  یاریاند بسشده 

و    ی دهنده فقدان رشد آموزشها نشان آن   فیضع  یها تیفعال  ن یکه چن  دادندی از خود نشان نم  زندهدر قبال موجودات    ی تیمسئول

هستند،    ی کیزی علوم ف   تیبه رعا  لیها ماکه مردم بر اساس آن  ی نیقوان  رسدی به موجودات زنده است. به نظر م   رحمانهی ب  ی توجهی ب

در   ای  کنند،ی نم  ابیآن را خورد و آس  نهیآ  ،یتلسکوپ انکسار  کی  نساخت  ی. مثالً، براشوند ی گرفته م  دهیناد   ی ستیدر علوم ز

الکترون مادانش  ک،یرشته  کامالً  ر  اندل یآموزان  با  از کار  قبل  مدارها  زمدارها یکه  پ  هیاول  ی بر  آن  دا یتسلط  و  نابود کنند  را  ها 

موجود زنده درک ندارد و نادانسته   کی  ی عیطب  اردر مورد رفت  ی اندازه کاف آموزان بهمعموالً دانش  ،ی شناسست یاما در ز  کنند؛ی نم

از هست  نددهی موجود تحت نظارت خود را زجر م م  ی و  براونلی،    نیفیمک گ)  کنندی ساقط    ی ها درس  وجود،نیباا  .(1980و 

ز م  یادیارزشمند  آموخته  زنده  موجودات  م  شودی از  ه   شکلرا    ی مناسب  ی علم  یها پروژه  توانندی که  که  به    ی بیآس  چیدهند 

 چ یبدون ه  توانندی م  ی همگ  رهیو غ  یی غذا  حاتی. مطالعه در مورد حرکت، رفتار، تعامل، ترجکنندی وارد نم   ریموجودات درگ

  وانات یحشده  کمتر شناخته   یهاستم یکاربرد نادرست از س  کیاز    شیب  ی زیمربوطه انجام شوند و مطمئناً چ  یهاسم یبه ارگان  ی بیآس

 یی هاشامل پروژه  دنتوای م  که  دنکنی مارتباط با جامعه فراهم    یبرقرار  یبرا  یابزار  ی وانیمطالعات ح  ت،ی. درنهادهند را آموزش  

 ی برخ  2و    1باشد. جداول    یشهر  یهاموش   تیکنترل جمع  یبرا  ی تیفعال  ایباشد    ی وحش محلباغ  کیاز    تیحما  ای  جادیا  یبرا

 .کنندی م ی داران است را معرف مرتبط بامطالعه مهره ی به اهداف آموزش ی ابیدست یکه برا یی هاتیفعال
 (.1980 ،یو براونل نیفی)مک گ داران زنده با استفاده از مهره  یکالس درس و اهداف آموزش یهاتیفعال.  1جدول  

 داران مهره

 قورباغه ماهی قرمز 

 مرفولوژی خارجی

 های مختلفسرعت تنفس در درجه حرارت 

 های با درجه حرارت مختلف در آب تغییر درجه حرارت بدن 

 شرطی شدن با نور 

 مرفولوژی خارجی

 دگردیسی 

 های مختلفسرعت تنفس در درجه حرارت 

 تغذیه 

 ی بوم شناسزیست

 پستاندار )همستر( )کبوتر(  پرنده

 مرفولوژی خارجی

 بررسی دمای سطح پوست در شرایط مختلف آب و هوایی 

 سرعت تنفس

 رشد پرها در فصول مختلف

 مرفولوژی خارجی

 بررسی دمای سطح پوست در شرایط مختلف آب و هوایی 

 سرعت تنفس

 یافتن مسیر در جعبه ماز
 

 (. 1980 ،یو براونل  نیفی )مک گ بندی بلومبراساس طبقه دارانبا مهره کار  یخالصه اهداف آموزش. 2جدول  

 .پرورش دهند و  را انتخاب کنند  یموجود ،یزندگ ی ازهاین نیتأم ق یفرصت رادارند که از طر  نیآموزان ا: دانش یعاطف

 .کند یفراهم م یگروه  ی همکار یرا برا نهیداران زمپرورش و مطالعه مهره یبرا یگروه یها: تالشیاجتماع

مسئله  داده   یآورجمع  ندها،یفرآ  ح یتوض  ق،یحقا  یآور: جمعیفکر ارائه حل  مؤلفه  ک یها،  ازجمله  پروژه  یفکر  یهاپروژه  با  به    یهامرتبط  مربوط 

 .دارانمهره

 آموز و پرورش حس احترام به جانوران.ی، زمینه برای شغل آینده دانشکیولوژیب یهات یفعالبررسی  عالقه به   جادی: اشیزی انگ

 ها مهارت

 مشاهده کردن

 ها در جداولثبت داده 

 با کنترل  یبررس

 زات یکاری تجهدست

 وان یح یازهاین نیتأم
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 با پژوهش در آموزش   یشناسستیز یهاشیآزما انیم یهاتفاوت

ز  یهاتفاوت تحق  رستانیدب  ی شناسست یز  یهاشیآزما  نیب  یادیمهم  )جدول    یاحرفه  ی علم  قاتیو  دارد  (.  3وجود 

کامالً    تی. در وهله اول، اهداف کار در دو موقعشوندی و در نظر گرفته نم  نشدهفیوضوح تعربه   شهیها همتفاوت  نیمتأسفانه، ا

حرفه  محقق  است.  م  یامتفاوت  کم  کندی تالش  بد  د یجد  ی هاک تا  علم  عیو  دانش  درحال  ی به  باشد،  آموز دانش  کهی داشته 

م  ی رستانیدب بثابت  تیواقع  کی  کندی تالش  را  ااموزدیشده  ممکن  بشر  نتا.  از  شود،  بهره  یاحرفه  ی علم  قاتی تحق  جیست  مند 

  رستان یدب  یآموزدانش  یهاپروژه  از  یی ایمزا  نی. چنکشف کند   ی قلب  ی ماریدرمان ب  یبرا  ید یمثال، ممکن است درمان جدعنوانبه

قرار    جینتا  ریتحت تأث  یادیز  اریبس  تیباشد که جمع  یبه حد  تواندی م  جینتا  تیاهم  ،یاحرفه  ی علم  قاتی. با تحقشودی حاصل نم

 آموزان نشبا کار دا،  اماباشد.    دیکل جامعه مف  ای  مارستان،یب  ک یدر    مارانیاز ب  ی اریبس  یبرا   تواندی م  جیمثال، نتاعنوان. به رندیگ

برا  یایمزا  ،ی رستانیدب فقط  مدانش  یبرا  یی تنهابه   د یشا  ، یتعداد محدود  یبالقوه  براونلی،    نی فیمک گ)  شودی آموز، حاصل  و 

1980) . 

 

بر   ی تهاجم  ی هاک یکه شامل تکن  یی هاآن   ژهیو به   ها،هیاز رو   ی برخ  تواندی م  یی تنهاو امکانات به   زاتیتجه  تیمحدود  

دار  مهره   واناتیح  ی تهاجم  یهاانجام روش  یمعموالً برا  رستانیدب  یهاکند. کالس   ی رانسانیغ  ای  ی رعملیاست را غ  واناتیح  یرو 

شامل آن    دیداران فقط بامهره   یبدون درد« در مدارس بدان معناست که مطالعه بر رو   دهقانون موسوم به »قاع   نی. استندیمجهز ن

 . (2010، 1)کانسیل بدون درد انجام شود توانی باشد که م یی هادسته از روش 

  ی انجام دادن باق  یبرا یکار  گریدردناک را حذف کنند، د یهااگر پروژه کنندی ندارند و فکر م تیافراد خالق  ی برخ      

 کنند می استفاده  موجودات زنده  که از  معتبر    ی آموزش  یهااز پروژه  یار یتفکر نادرست است. بس  نیاست که ا  ی هی! بدماندی نم

دار مهره  واناتی ح  ی دردناک رو   ریغ  ی هاپروژه  یهادهیدرد« انجام شوند. ا  ن»قانون بدو   شی نماشیدر پ  توانندی وجود دارد که م

دردناک   ریغ  ی آموزش  یهامثال، پروژهعنوان. به دهدی را پوشش م  زندهماده    ی کیولوژیب  هیو متنوع است و تمام اصول اول   اریبس  زین

تنفس، رشد و نمو، واکنش به خطر،    ، ی دفع  یهاستمی س  ی بررس  ،ی رفتار ماه  ی شامل بررس  تواندی م  ی ماه  یخطرناک رو   ریو غ

  ییا یبو  ،یی چشا  ،یی حواس خاص )لمس، شنوا  ت،یجمع  کیدر    ی خواص پوست و مو، نسبت جنس  ت،یفعال  یهاحرکت، چرخه 

و   نیفی)مک گ  باشد  ی شرط  یهاو پاسخ  ی عصب  یهارفلکس  ،آراستگی   رفتار  ،هافرومون(، گردش خون،  ی حس عمق  یهاو پاسخ

 .(1980 ،ی براونل
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 (.1980 ، یو براونل  نیف ی)مک گ مربوط به این علم یی پژوهشهاپروژه دبیرستان و   درشناسی زیستآموزش مربوط به  ی هاپروژهی هاتفاوت . 3جدول 
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 .درد دارد زانیو م شیبه نوع آزما
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 جانوران بر اساس درجه احساس  یبر رو  شیانجام آزما یبند طبقه 

تع  ید یکل  ی عامل  ی عصب  ستم یس  ی دگیچ یپ  درجه زنده  یی توانا  نییدر  جدول    یبرا  موجود  است.  درد  نوع4درک   ی ، 

  اس ی. با باال رفتن مقکندی م  ی بر اساس درجه احساس را معرف  رستانیدب  ی شناسستیدر درس ز  شیآزما  هایتیاولو  یبندطبقه

   اعمال شود. ی اخالق  یهانه یهز نیاستفاده شود تا کمتر قیتحق افمناسب با اهد یبندسطح دسته  نیترنییاز پا دیبا  ،ی کیلوژنتیف 
 

 (.1980  ، یو براونل   ن ی ف ی )مک گ  عصبی  سیستم  پیچیدگی براساس  بر اساس درجه احساس در بخش جانوری شناسیبندی مطالعات زیستطبقه. 4جدول 

 پروتوزواها -1

 مهرهجانوران بی -2

 ، دوزیستان و خزندگان(هایماهداران خونسرد )مهره -3

 داران خونگرم )پرندگان و پستاندارانی مانند موش، خرگوش و همستر( مهره -4

 (ییا یو پستانداران در های نخست) پیشرفته خونگرم دارانمهره -5
 

 ( شودیم یکنجکاو نیجانش یدوست)انسان رستانیدب یشناسست یز یدرس یهابرنامه  یبرا ی: اخالقیاحترام به زندگ

  ی ندهایارتباط مناسب با فرآ  جاد یآموزان در اکمک به دانش  دیبا   رستانیدب  ی شناسستیز  ی درس  یهابرنامه  ی کل  هدف

است.   افراد جامعه ی و روان ی و رشد عاطف شعوری با موجودات ذ ی توجه، رفتار انسانمهم قابل ی باشد. نگران ی عیو جهان طب ی ستیز

. رندیبپذ ی راحتبه تواندی بودن مرگ را م ریناپذاجتناب اموزد،یزنده را ب موجوداتآموز احترام و شفقت نسبت به انواع اگر دانش

طور که اگر اصالً  همان  ،دنریمی مو    دنشوی م  ماریخاص ب  نیتامیبدون غذا و و   هاموششده است که  شناخته  ی خوبدر حال حاضر به 

 وانات یها حثابت کند که بدون آن  تواندی جانوران م  نیا  ی هاآوردن چشم   رونیبا ب  ی کس  ای. آرندیمی ها داده نشود، مغذا به آن 

بلکه    کند،ی نم  جیرا ترو   ی تنها احترام به زندگنه   شود،ی آموزش داده م  یی هاروش  نیکه با چن  ی شناسستیز  نند؟یبب  توانندی نم

 .  کندی مو قلب را سخت  بردی م  نیآن را از ب ،ی همدل شی افزا یجا. به کندی م قیرا تشو یی به کفرگو لیتما

بوده که    نیاند اآورده   ی رو   گرید  یهابه حرفه  ی و ناراض  دیامنا  طیاز جوانان با شرا   یاریبس  نکهیا  لیدل  ،ی قبل  اتیدر تجرب

که   یآموزدهند. دانش ی آشت ی خود را باعالقه به شفا و حفظ زندگ رستانیدب اتیمرگ تجرب ایتحمل درد، رنج  توانندی ها نمآن

وز آمانجام دهد. دانش زیها نانسان باکار را  نیهم تواندی کند، قطعاً م لیتحم دفاعی ب واناتی را به ح موردی ب یهاحاضر است رنج

و   ر یبرساند، سختگ  بیآس  واناتیاو به ح  ی رستانیدب  الت یاگر تحص  دهد،ی ادامه نم  ی کیولوژیب  ای  ی که در حرفه پزشک  ی معمول

که به جوانان   م یدار  ی بزرگ  تیمسئول  ،ی مرب عنوان  مطمئناً ما به  (.1980  ،ی و براونل   نیفی؛ مک گ1990  ،کانسیل)  شود ی م  رحمی ب

آموز مشتاقانه را نسبت به همه موجودات زنده توسعه دهند. دانش نیکنند و عشق و تحس داریرا ب ی تا احترام به زندگ میکمک کن

فرآنام و  اجزاء  آن   ی و جانوران   اهان یگ  یندهایها،  به  نسبت  که  تحسرا  احساس  م  نیها  تعجب   ن،ی بنابرا  رد؛یگی م  ادی  کند،ی و 

مورد انتظار، از    ی شیآزما  جینتا   تیاهم  نیو ب  ردیموردتوجه قرار گ  واناتیاز ح  ی فاده آموزشدر رابطه با است  دیبا  ی مالحظات اخالق 

 شود. جادیتعادل ا گر،ید ی( از سووانیمرگ ح ای)ازنظر درد  ی اخالق  ی هانهیبا هز سو،کی
 

 واناتیفاقد القاء درد و رنج در ح یهانیگزیدر مورد جا چالش

  ی شگاهیآزما  اتیبه ارائه تجرب  ازین  دینبا  وانات،یح  یبر رو   هاشیآزما  ی انجام برخ  یشده برامطرح   یهاتیدو ح م  عالرقم

دبدانش  یبرا  داری معن ناد  یرستانیآموزان  فکر مشاغل علوم ز  ی آموزان به دانش  ی شگاه یگرفت. مطالعه آزما  دهیرا  به    ی ستیکه 

  یی هانیگزیبا جا توانی اهداف را م   نیاز ا   ی . برخرندیبگ  میتر تصمکنند و آگاهانه   ترقیخود را عم  قیتا عال  دهدی هستند، اجازه م

 : (2010)کانسیل،  محقق کرد؛ ازجمله شود،ی نم واناتیرنج ح ایکه شامل کشتار 

عنوان به   هاکروبیم  نکهیاثبات ا   یبرا  ازیموردن  یهاکینشان دادن اصول و تکن  یبرا  ی اهیگ  یهااستفاده از پاتوژن  . 1

ها و نقش آن  ه یپا  ی کیولوژیکروبیم  یهاک یدر مورد تکن  ی نوع، دانش دست اول نیاز ا  یی ها. روش کنندی عمل م  زایماریعوامل ب

 . کنندی م فراهم  ی عفون  یهایماریدر مطالعه ب

ف  . 2 دانش  ی کیولوژ یزیمطالعات  از  استفاده  بهبا  آزمودنآموزان  تست  ی تجرب  یهای عنوان  ر  ی هامانند    ، یویعملکرد 

تفسالکتروانسفالوگرام و  اندازه  ینمودارها  ریها   ، یروزشبانه  یهاتمیر  ی حواس خاص، بررس  ی فشارخون، بررس  یریگمربوطه، 
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بس  یرو   شیآزما و  د  یاریادرار  دانش   گریموارد  خود  از  بهکه  آزمودنآموزان  م  ی عنوان  اهم   کنند ی استفاده  از   ی اژهیو   تیو 

 .برخوردار است

سلول  . 3 از  رشد    ی انسان  یهااستفاده   )... و  خون  مح   افتهی)پوست،  بافت  طیدر  دانش  تواندی م  کشت  آموزان توسط 

  ی بر رشد سلول   رهیتشعشعات و غ  ،یی غذا  یهای افزودن  ،یی اثرات عوامل دارو   ی به بررس  توانی م  ن،یانجام شد. عالوه بر ا  ی رستانیدب

 ها پرداخت.و ساختار کروموزوم

ب . 4 رو   ی کیولوژ یمطالعات  روش  واناتیح  یبر  از  استفاده  با  درس  کالس  در  تدریامداخله   ریغ  یهازنده   س ی. 

  ران یدب  فهیوظ  نی. ا زدیامیدر هم ب  ی نیع  قیتحق  هیرا با روح  ی و احترام به زندگ  ی مهربان  ،ی دوستآموزش انسان  دیبا  ی شناسستیز

طب  یاست که کنجکاو   ی شناسستیز مطالعه جد   آموزاندانش  ی عیو محبت  به  را  آن  و  دهند  پرورش  فرآ  یرا    ی ندها یدرک 

 ن یبه ا  دنیرس  یبرا  دئالیا  ی گرفته تا پستانداران کوچک، راه  هااختهیاز موجودات زنده، از تک  یبسط دهند. نگهدار  ی کیولوژ یب

نشان   ی( برامهره ی و جانوران ب ی مختلف ماه یهااز موجودات شفاف )گونه  تواندی معلم خالق م ک ی ن،یهدف است. عالوه بر ا

از   یاریو بس  ی خاک  یهاکرم ها،  ها، عنکبوت ها، دارکوب ها استفاده کند. مشاهده پرندگان، خرگوش آن   ی داخل  یهادادن اندام

 است.  یآموزالعمر به موجودات زنده و علمعالقه مادام  جادیا یبرا ی اساس ی راه ،گریاشکال د
 

 گیری  نتیجه بحث و 

ها )مثبت در مدارس متوسطه با در نظر گرفتن ارزش   واناتیاز ح  میمربوط به استفاده مستق  یهاتیانواع فعال  ی کل  ی بررس 

ها در رابطه با  ارزش آن  یابی با ارز  ز ین  نیگزیجا  یها. روششودی انجام م  و عالقه  ها )ازجمله اخالق(نگرش  ، ( و دانشی منف  ای

به جوانان حس    تواندی م  ی شناسست یدر آموزش ز  ی . در نظر گرفتن ابعاد اخالق رندیگی قرار م  ی مطالعات جانوران زنده موردبررس

شود   سیتدر  یاگونهبه  ی شناسستی. اگر زاموزدیاحترام و شفقت نسبت به انواع موجودات زنده؛ ازجمله احترام به همنوعان را ب

کنند،    ی درون  ی احساس غنا  ی شناسستیآموزان بامطالعه زکند و اگر دانش  جادیرا ا   ی و احساس احترام به زندگ  ی که حس شگفت

بهتر خواهند    یی ایخود را وقف خلق دن  ،ی خداوند متعادل و حفظ زندگ  یهادهیمحافظت از آفر  یافراد عالوه بر عزم استوار برا  نیا

 (.1980 ،ی و براونل نیفی)مک گ کرد

افزارهایی بعدی به کمک نرم   3ی  هامدل(، ضمن مخالفت با تشریح جانوران، استفاده از  2020ارسالن و همکاران )  حانهیر

به نظر این محققان و برخی محققان دیگر،   .(2020،  2، کوفوغلو، و دارگوت 1)ارسالن  را پیشنهاد گردند  "Unity3D"همچون  

ها مهارت ایجاد  برابر در    یعملکرد  توانندی م  ،ی واقع  یهاهای نمونهن جایگزینعنوابه  ،باشند  شدهی طراح   ی خوببه  یی کههامدل 

شرایط را کنترل کنند؛    توانندی م  رانیفراگ  هاکه توسط آن   کنندی مبرای فراگیران فراهم    ی تجارب تعامل  این ابزارها.  داشته باشند

  را   یی ایمیو ش  یی دارو   یهاشیآزما  یبرا  ی نیگزیها ابزار جاروش  نیابدون اینکه باعث نقص اصول اخالقی شده باشند. درواقع،  

   (.2015، 4؛ دوک و داوال 2005، 3و مونک رزیلیو  ی؛ د2020)ارسالن و همکاران،  کنندی فراهم م

 ازین  ی وجود ندارد؛ ول  ی دیترد  ی شناسستیدرس ز  یهااستفاده از جانوران در کالس   ی مورد ارزش آموزش  درهمچنین،  

که در استفاده از جانوران در کالس درس    یاز موجودات زنده وجود دارد. موارد  ی تر به استفاده آموزشبه توجه کامل   یضرور

   (:2016؛ وبر، 2019؛ نهم، 1989و الکساندر،  ی )دان است  ریدر نظر گرفت شامل موارد ز دیبا

انجام شود تا  ی وحش مهیو ن ی وحش یهاط یدر مح  نیدر کالس درس؛ و همچن د یزنده با واناتیح یامطالعات مشاهده  . 1

 فراگرفته شود. زین وحشاتیبلکه حفاظت از ح ،ی شناسست یتنها مطالعه زنه

شود؛   ی نی بشیپ  ی شناسستیز  رانیدب  یبرا  دیبا  واناتیاز ح  یقبل و ضمن خدمت در استفاده و نگهدار  یهاآموزش  . 2

 .شودی ارائه نم ی اندازه کاف به ی آموزش نیچن رایز

 
1 .Arslan 

2 .Kofoğlu, & Dargut 

3 .De Villiers & Monk 

4 .Doke & Dhawale 
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  ایمشخص قرار دهد    ی ناراحت   ایانجام شود که آن را در معرض درد    دیدار نبامهره  وانیح  یرو   ی شیروش آزما  چیه . 3

 .به خطر اندازدرا  هاآن  سالمت

 انجام شود. دیداران نبامهره یبر رو  ی عمل جراح . 4

.  شوندی م  واناتیدر انسان و ح  یماریباشد که باعث ب  یی هاسمیکروارگانیشامل استفاده از م  دینبا  ی شیآزما  یهاروش . 5

پرتوها  دینبا  ن،یهمچن   جادیا  ی عیرطبیغ  ی که عوارض جانب  یی داروها  ،ی سم  یی ایمیزا، مواد شکننده، عوامل سرطان   زهیونی  یاز 

 هستند استفاده کرد.  زاجهشاثرات  جادیقادر به ا ای کنندی م

 کننده باشد. ناراحت یهامحرک ریسا ای ،ی ورزش تا حد خستگ ،ی کیشامل شوک الکتر دینبا  ی درمان تجرب . 6

تغذ  دیبا  واناتیح  هیتغذ . 7 استاندارد  و  باشد  باشد. آب آشام  ی مناسب  هیمتعادل  و هم  ز یتم  دیبا  ی دنیداشته  در   شهیباشد 

 شده باشند.منظور استفاده نی ا یبرا ی خاص ی شوند و از طراح زیتم دیدسترس باشد. ظروف غذا و آب با

را   یادیز  یکیولوژیب  هیاطالعات اول  توانندی و حشرات م  هایااختهیها، تکقارچ  ها،یمانند باکتر  یترنییپا  یهادسته  . 8

استفاده  اتیاز ح یترنییاز سطوح پا توانی موجودات زنده انجام شود، فقط م یبر رو  یی هاش یآشکار کنند. اگر قرار است آزما

 کرد. 

 ی قاتیاز مراکز تحق  شدهه ی ته  ای  شده یداری پالسما و سرم خر  ،ی بافت  یهاسلول   ری قرمز، سا  ی هامانند گلبول   یی هاسلول . 9

 ها و ... استفاده کرد. کروموزوم ی مطالعات مانند بررس ی برخ یبرا توانی را م

انجام شود و در صورت امکان با کارشناسان   صالحیعلوم ذ  ریدب  ای  ی شناسستیز  رینظر دب  ریز  دیبا  هاش یآزما  هیکل . 10

 خاص، مشورت شود.  طیواجد شرا

 یمرتبط به مباحث جانور ی به اهداف آموزش توان ی ، مکارا و سازندهارائه پیشنهادهای و  فوق شدهی موارد معرف تیرعا با

 ی است در برنامه درس  دی. امرندیگی ندرت موردتوجه قرار مشد؛ که البته در حال حاضر به   کینزد  رستانیدب  ی شناسستیکتب ز

خبره و توانمند که    یمتخصص، افراد  ی انسان  رو ین  تیو در بخش ترب  ردیاز جانوران مدنظر قرار گ  نه یاستفاده به  ،ی شناسستیز

 را متقبل شوند.  ی شناسستیدرس ز ی هاکالس تیاند، مسئولرا گذرانده واناتیالزم کار با ح یهادوره
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