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چکیده

امروزه شاهد افزایش بیش از حد غلظت دیاکسیدکربن جو ،فرسایش و آلودگی خاک و افزایش
سریع جمعیت انسانی هستیم .موارد اشاره شده نشاندهنده چالشهای فراوانی از آلودگی شدید
زیستمحیطی ،تغییرات اقلیمی ،افزایش بیماریها ،کمبود مواد غذایی و غیره است .برای برونرفت
از این مشکالت مؤثرترین راهکار پیشرو استفاده از اقتصاد زیستی است .باید توجه داشت که رشد
اقتصاد زیستی مستلزم ارتقای علوم زیستی و فناوریهای وابسته به آن است .میتوان با آموزش
ن و در مدارس باعث ارتقای سطح
مناسب و به هنگام اقتصاد زیستی و بیوتکنولوژی ،از سنین پایی 
اقتصادی و محیط زیستی و توسعه ایران گردید .در این مقاله مروری 51 ،مقاله و سند درباره
نحوه آموزش صحیح زیستشناسی و چگونگی تربیت کارآمد و مؤثر زیستشناسان بررسی گردید
و یافتهها حاکی از آن بودند یادگیری مستمر معلمان زیستشناسی و توسعه شایستگی ایشان و
ش مناسب آنها در ارتباط با دیجیتالی شدن آموزش و ارزشیابی ،همچنین استفاده
همچنین آموز 
از روشهایی نظیر کالس درس معکوس و فناوری واقعیت مجازی در کالسهای درس بایستی
استفاده گردد .از سویی دیگر گفتمانسازی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به اقتصاد زیستی
بهعنوان مهمترین اولویتهای سیاستگذاران کالن کشوری باید مدنظر قرار گیرد و به دلیل اهمیت
آموزش اقتصاد زیستی برای آینده کشور و امنیت ملی بایستی آموزش این علم از سنین ابتدائی
تحصیل شروع گردد و دانشآموزان توانا و مستعد شناسایی و غربال گشته و بهصورت مناسبی
تربیت گردند.
کلمات کلیدی :مدارس زیستی ،اقتصاد زیستی ،تدریس ،آموزش زیستشناسی ،تغییرات اقلیمی
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مقدمه

در سال  2015زیستشناسان دانشگاه شفیلد اعالم کردند که یکسوم از خاکهای حاصلخیز
در سطح کل زمین در طی این  40سال اخیر به دلیل فرسایش و یا آلودگی بیش از حد نابود گشته
است (میلمن .)2015 ، 2انتظار میرود زمین جمعیتی بالغ بر  9میلیارد نفر را تا سال  2050شاهد
باشد و این نشاندهنده چالشهای فراوانی برای نوع بشر است ،از آلودگی شدید زیستمحیطی و
گرمایش جهانی گرفته تا افزایش چشمگیر بیماریها ،همهگیری بیماریهای پاندمیک و کمبود
مواد غذایی .برای مقابله با کمبود غذا ،بشر به  50تا  70درصد غذای بیشتری تا سال 2050
نیاز خواهد داشت ،درحالیکه با شرایط خشکسالی و خاکهای تخریب شده به دلیل تغییرات
آبوهوایی و اثرات فاحش آن بر روی امنیت غذایی نیز روبرو است و مجبور به تولید غذای بیشتر با
زمین زراعی کمتر است (استیفن3و همکاران2015 ،؛ فائو .)2009 ،4
امروزه ما شاهد افزایش بیش از حد غلظت دیاکسیدکربن جو به دلیل نیاز ما به انرژی و استفاده
حداکثری از سوختهای فسیلی هستیم .یکی از عواقب وحشتناک ناشی از مصرف سوختهای
فسیلی انتشار گازهای گلخانهای است که در واقع تهدیدی آشکار علیه سالمت عمومی و بقای ما
و دیگر موجودات بر روی کره زمین است (چیستی .)2010 ، 5نتیجه این اتفاقات ما را در انتخاب
محل و چگونگی زندگی ،همچنین تولید ،مصرف و استفاده از منابع محدود میکند .از سویی
دیگر ما فقط با مسائل و مشکالت محیط زیستی روبرو نیستیم و محدودیتهای اقتصادی ،مسائل
اجتماعی و اخالقی ،نابرابری در دسترسی به غذا و رژیمهای غذایی سالم و توازن جهانی هم از
جمله مسائلی است که بشر امروز مجبور به یافتن چارهای برای آن است (دابرتیس.)2017 ، 6
بنا بر سخنان خانم کریستالینا جرجیوا مدیرعامل صندوق بینالمللی پول طی هماندیشی تحت
نام بازنشانی بزرگ در سال « ،2020رهبران کنونی جهان ،اکنون در بزنگاهی تاریخی قرار داشته و
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باید فشارهای کوتاهمدت در برابر عدمقطعیتهای میانمدت و یا بلندمدت تغییر رویکرد استفاده از
انرژیهای پاک و زیستی در مقابل استفاده از منابع فسیلی را مدیریت کنند و برای بهبود وضعیت
آینده جهان جهتگیری اقتصادهای ملی ،اولویتهای حیاتی جوامع ،ماهیت الگوهای کسبوکار
و نیز مدیریت مباحث مشترک جهانی را بهسرعت تغییر دهند» .ایشان در سخنان خود مصرانه
خواستار قطع یاران ه سوختهای فسیلی و اقدام به ایجاد اقتصادی سبز و عادالنه بودند (کریستالینا
جرجیوا .)2020 ،7
مؤثرترین راهکار پیش رو ،کاهش مصرف مواد اولیه نفتی و یافتن جایگزینهای مناسب برای آنها
است .کاهش مصرف فراوردههای نفتی مستلزم انتقال و تغییر ساختارهای اقتصادی از منابع
تجدیدناپذیر فسیلی و بهخصوص نفت به منابع تجدیدپذیر دارد .بدیهی است که اوضاع نمیتواند
مانند گذشته ادامه یابد .اما تغییر چگونه میتواند بدون تهدید اساس طبیعی زندگی ما و کمک
به افزایش سطح رفاه در همان زمان آغاز گردد؟ در قرن پیش رو بسیاری از اقتصادهای جهانی
امیدواری بزرگی به اقتصاد زیستی مبتنی بر دانش دارند و معتقدند راه حلی ممکن و مناسب است.
انقالبهای اقتصادی و علمی رخداده درگذشته عالوه بر مزایای بیشماری که نصیب انسان نمود،
چالشها و آسیبهای جدی نظیر گرمایش جهانی و آلودگیهای زیستمحیطی را نیز خلق نمود.
انساندرقرنبیستویکمبااینسؤالحیاتیروبروگردیدکهچگونههمراهبافعالیتهایاقتصادی،
پایداری زیستمحیطی را نیز حفظ نماید .به نظر میرسد اقتصاد مبتنی بر دانش اقتصاد زیستی
نقش کلیدی در روند این تحول دارد .البته مانند تغییرات رادیکال قبلی با عدم قطعیت اساسی
درباره پیامدهای نهایی آن مواجه است (لوندوال.)2010 ، 8
اقتصاد زیستی مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی است که به تولید منابع زیستی تجدیدپذیر
پرداخته و آن را به مواد غذایی و دیگر محصوالت با پایه زیستی تبدیل مینماید و حوزههای علمی
مختلف و دیدگاههای مرتبطی را از بیوتکنولوژی و منابع زیستی گرفته تا اکولوژی و محیطزیست
پوشش میدهد .در این نوع از اقتصاد ،محصوالت زائد کشاورزی و زیستی بهعنوان ماده خام
استفاده شده و جایگزینی مناسب برای سوختهای فسیلی میگردند (بوگه 9و همکاران.)2016،
بهصورت کلی میتوان گفت ،اقتصاد زیستی ماهیت دانشمحور رابطه بین علوم زیستی و اقتصاد
است؛ یعنی تولید دانش بیولوژیکی و کاالیی سازی این دانش زیستی از طریق ثبت اختراع ،مجوز،
حق چاپ و غیره (پاول و اسنیلمن.)2004 ، 10
بهصورت کلی شیب افزایشی اشتغال در حوزه انرژی زیستی و همچنین کل انرژیهای تجدیدپذیر
بیانگر این است که سیاست کلی جهان در خصوص استفاده از منابع زیستی رشد مناسبی دارد،
زیرا نگرانیهای زیستمحیطی ،سالمت انسان و محدود بودن منابع فسیلی بیشازپیش موردتوجه
جوامع و دانشمندان قرار گرفته است و نویددهنده این است که انتقال اقتصاد جهانی از منابع
فسیلی به انرژیهای پاک و زیستی و پایدار در حال وقوع است و در آینده همچنان شاهد افزایش
تصاعدی مشاغل در این زمینه خواهیم بود (طغیانی.)1397 ،
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در قرن حاضر اقتصاد زیستی و باالخص بيوتكنولوژي ابزار قدرتمند در جهت توسعه پايدار محسوب
میشوند .براي دستيابي به توسعه پايدار توجه به مثلث محیطزیست ،رشد اقتصادي و اشتغالزایی
حياتياست.تجربياتگذشتهثابتنمودهاقتصادزیستیباکاهشهزينههايفرایندیواستفادهاز
دورریز صنايع مختلف بهعنوان خوراك عالوه بر حفظ و نگهداري محیطزیست ،در سودآوري و رشد
اقتصادي نيز میتواند نقش بسزايي داشته باشد (قديريان .)1384 ،اقتصاد زیستی فرصتهای
خوبی را برای تحقق یک اقتصاد رقابتی ،دایرهای و پایدار با پایههای صنعتی سالم که کمتر به منابع
فسیلی وابسته است ،ارائه میدهد .اقتصاد زیستی پایدار همچنین به کاهش تغییرات اقلیمی
کمک میکند (فیلپ.)2018 ، 11
تغییرات آبوهوایی جدا از مسائل مربوط به گرسنگی ،فقر ،توسعه ،تولید انرژی ،کاال و خدمات
ضروری و کیفیت زندگی نمیباشد .در یک اقتصاد زیستی پایدار تا آنجا که ممکن است از منابع
تجدیدپذیر استفاده میگردد و غذا ،آب و سالمتی همه مردم بهصورت پایدار و برابر تأمین میشود.
تأثیرات زیستمحیطی به حداقل رسیده و کیفیت زندگی به مقدار قابل قبولی افزایش مییابد
(چیستی.)2010،
در این میان توجه به این نکته ضروری است که رشد اقتصاد زیستی مستلزم ارتقای دانش علوم
ً
زیستی و فناوریهای وابسته به این حوزه است که قطعا سرمایهگذاری قابلتوجهی را در زمینه
تحقیق و توسعه میطلبد .نکته حائز اهمیت این است که تنها راه ایجاد ارتباط میان سه حوزه مهم
فناوری ،اقتصاد و مسائل زیستمحیطی ،از طریق تعریف اقتصاد زیستی میسر است.
گذار به یک اقتصاد مبتنی بر زیست پایدار به این معنی است که ساختارها و شیوههای تکامل زندگی
اجتماعی  -تاریخی بشر که امروزه عادی به نظر میرسد ،نیاز به بازنگری کاملی دارند؛ بنابراین،
همسوسازی تحقیقات بر مبنای یافتن راهحل چالشهای نوظهور اجتماعی و ادغام فزاینده علوم
اجتماعی و اقتصادی و همچنین رشتههای فرهنگی و انسانی پیشنیاز بسیار ضروری است.
دگرگونی اجتماعی به سمت اقتصاد زیستی سؤاالتی را در مورد مبانی اخالقی و چارچوبهای
سیاسی و اجتماعی هنجارهای جامعه ایجاد کرده است .برای مثال چگونه میتوان تغییراتی را
اجرا کرد که به نفع نسلهای آینده و بر اساس نیازهای اقتصادی و درعینحال بر اساس مالحظات
اساسی اخالقی باشد؟ چگونه میتوان به اینگونه اقدامات مشروعیت بخشید؟ بهطورکلی ،این
سؤال مطرح میگردد که چگونه میتوان مقدمات اخالقی و منافع انسانی از یک اقتصاد مدرن و
صنعتی را در یک اقتصاد زیستی به شیوهای قابلقبول با یکدیگر هماهنگ کرد؟ (منابع آموزشی در
زمینه اقتصاد زیستی برای معلمان)2020،
در زمینه مالحظات اخالقی و اجتماعی و ارتباط آن با سوختهای زیستی بایستی به این نکته
توجه نمود که تولید سوخت زیستی باید مزایای اجتماعی  -اقتصادی و زیستمحیطی حداکثری
داشته باشد .همچنین شناسایی و استفاده از جایگزینهای تولید سوخت زیستی باید بر اساس
ارزیابیهای دقیقی باشد که اهداف اجتماعی  -اقتصادی و زیستمحیطی را در مقیاسهای
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محلی ،منطقهای و جهانی یکپارچه سازد (دورات2021 ، 12؛ سادهوخانت 13و همکاران2019 ،؛
خونانی 14و همکاران.)2019 ،
رشد اقتصاد زیستی مستلزم ارتقای علوم زیستی و فناوریهای وابسته به آن و همچنین
سرمایهگذاریهای گسترده در این عرصه است .برای رسیدن به موقعیتی قابلقبول در حوزه
اقتصاد زیستی ما بایستی آموزش آن را از سنین کودکی در مدارس شروع کنیم .همچنین با جذب
سرمایهگذاریهای اقتصادی ،انجام تحقیقات دانشگاهی و همکاریهای فراملی و مشارکت دادن
جامعه به اهداف حداقلی اشاره شده در زیر نائل آییم.
برخورداری از علوم نوین ،تنوع زیستی و سیستم دانش زیستی بومی
•
تربیت محققین در تراز جهانی علوم زیستی ،محیط زیستی و پزشکی
•
سرمایهگذاری قابلتوجه در حوزه واکسن ،انرژیهای نو و تجدیدپذیر
•
توسعةتجهیزاتپزشکی
•
تقویتتحقیقاتبالینیداخلی
•
ایجادکارخانههای تولیدیفرآوردههایزیستی
•
تقویت و توسعة ظرفیتها و قابلیتهای تولید زیستی
•
تقویتقابلیتهایمحلیفرایندهایزیستی
•
توسعة پاالیشگاههای زیستی از مواد اولیة زیستپایه
•
تقویت ،توسعه و نوآوری در حوزههای زیستفناوری
•
آمار منتشر شده حاکی از این مسئله است که در طی یک دهه اخیر تعداد مقاالت علمی ایران در
حوزه زیستشناسی و فناوریهای زیستی افزایش چشمگیری یافته است و ایران جایگاه مناسبی را
در منطقه و جهان به دست آورده است ،ولی متأسفانه به دلیل عدم توجه به ارتباط این حوزه با صنعت
وزندگیمردموعدمسیاستگذاریدراینحوزهمزایایاقتصادیقابلتوجهیرانتوانستهعایدکشور
نماید.ازدالیلمهمیکهمیتوانبرایاینمعضلبرشمرد،عدمایجادارتباطبیندانشگاههایکشور
و همچنین بین دانشگاه و صنایع و عدم نیازسنجی و داشتن لیستی از مسائل ،مشکالت و نیازهای
پیش روی کشور ،کمبود نیروی انسانی متخصص ،کمبود بودجه و امکانات مناسب و مهمتر از همه
عدم آموزش مناسب و بهموقع این علوم از مقاطع تحصیلی پایینتر است (خردمندنیا.)1389،
با اینکه در سخنان و رهنمودهای رهبر فرزانه کشور نظیر ابالغیه ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش
کشور در سال  1392بهصراحت به تجهیز بستر مناسب و استفاده از فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی در مدارس کشور اشاره گردیده است ،ولی کماکان در این زمینه کار آنچنان از متصدیان
این امر مشاهده نشده است (جعفری.)1391 ,
در بند  7سند چشمانداز بیستساله به اهمیت زیستفناوری اشاره گردیده است .بایستی نیروی
انسانی کارآمد و توانمند در این زمینه تربیت شوند و زیرساختهای مناسبی برای بهبود رتبه ایران در
تولید و استفاده از اقتصاد زیست بنیان ایجاد گردد .مطابق با این سند ما بایستی حداقل 3درصد از
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بازار جهانی را تا  1404در دست داشته باشیم .در سال  1395سند توسعه ملی زیستفناوری مورد
بازنگری قرار گرفت ،ولی همچنان شاهد تحول و تغییری مورد قبول در این حوزه نیستیم (جعفری,
( )1391سند چشمانداز ۲۰ساله).
برای برونرفت از مشکالت عدیده ناشی از تغییرات اقلیمی راهکارهای زیادی پیش روی بشر
وجود ندارد .به نظر میرسد راهحل نهایی این مشکل بهجز از طریق دگرگون کردن نظام آموزشی
و جانشین ساختن آن با یک نظام مؤثرتر و کارآمدتر امکانپذیر نیست (اوستا و دیگران.)2019 ،
مطالعات انجام شده در کشورهای توسعهیافته بر روی سرمایهگذاری در آموزشوپرورش نشان
میدهد که بازگشت سرمایه مصرف شده در آموزشوپرورش نه سال است و در طی این مدت همه
هزینه صرف شده در آموزش به سیستم اقتصادی دوباره ب ر میگردد و این دلیل اهمیت آموزش در
کشورهای توسعهیافته بر خالف کشورهای جهانسومی است (احمدی .)1396 ,کشور ایران هم
بایستی برای سرعت بخشیدن به توسعه پایدار و رهایی از مشکالت موجود و خطرات پیش روی
تغییرات اقلیمی و همچنین داشتن جایگاهی قابلقبول در اقتصاد نوین جهانی چارهای جز تغییر
ندارد .یکی از مهمترین این تغییرات را میشود سرمایهگذاری در حوزه نظام آموزشی و تربیت افرادی
همترازباکشورهایتوسعهیافتهدانست.

روش پژوهش

در این مقاله مروری  51مقاله و سند درباره نحوه آموزش صحیح زیستشناسی و چگونگی تربیت
کارآمد و مؤثر زیستشناسان بهصورت اجمالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

یافتههایپژوهش

یافتههای حاصل از مطالعه و مرور منابع ذکر شده ،جمعبندی گردیده و اشاره کوتاهی به آنها
خواهدگردید:
اتحادیه اروپا در حال انجام اقداماتی استراتژیک با هدف ایجاد اقتصاد زیستی پایدار است و این کار
عظیم را با آموزش اقتصاد زیستی از مدارس کشورهای عضو شروع کرده است .بنا بر کمیسیون
اروپا در سال « ،2018نیاز به اقتصادی پایدار و درعینحال مقابله با آلودگیهای زیستمحیطی و
دیگر مشکالت جهان امروز ،انگیزهای قوی برای مدرنسازی صنایع و تقویت موقعیت اروپا در یک
اقتصاد جهانی بسیار رقابتی است و در نتیجه رفاه شهروندانش را تضمین میکند .برای مقابله با این
چالشها ،ما باید روش تولید و مصرف مواد غذایی ،محصوالت و مواد را در اکوسیستمهای سالم از
طریق یک اقتصاد زیستی پایدار بهبود و نوآوری کنیم».
با استراتژی جدید اقتصاد زیستی ،اتحادیه اروپا از ابتکارات در سطح ملی و منطقهای برای توسعه
اقتصاد زیستی کارآمد و پایدار حمایت میکند که این حمایت شامل مواردی نظیر :اجرای یک
سیستمنظارتیدرسراسراتحادیهاروپابرایردیابیپیشرفتبهسمتیکاقتصادزیستیپایدار،ارائه
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راهنمایی در مورد اینکه چگونه میتوان اقتصاد زیستی را در محدوده امن زیستمحیطی به کاربرد و
در این راستا از چه منابعی میتوان استفاده کرد است (اقتصاد زیستی روستایی /مناطق نوآوری
.)2020 ،
مولدر 16در تحقیقی منتشر شده در سال 2017درباره چگونگی مقابله کشاورزان با تغییرات مبتنی
بر داده و دانش فشرده در اکوسیستم میگوید« :آنها به راهحلهای جدیدی نیاز دارند که تعادلی
بین افراد ،سیاره و اهداف مرتبط با سود ایجاد کنند .برخی از کشاورزان ممکن است در نهایت به
دلیل فقدان فرصتهای آینده ،برای ایجاد مدلهای تجاری جدید تحتفشار باشند .در میان این
تغییرات زیرساختی ،شایستگی یادگیری بسیار اهمیت پیدا میکند .آموزش و تدریس باید برای
متخصصان آینده بهروز بماند زیرا زمینهها ،رشتهها و صنایع مختلف بهسرعت در جامعه تغییر و
توسعه پیدا میکنند» (مولدر.)2017،
ایجاد تغییرات عمیق اجتماعی ایجاب میکند که هر فردی در شیوهها ،نگرشها و دانستههای
خود تجدیدنظر کند که مستلزم یادگیری است .در زمینه دگرگونیهای اقتصادی  -اجتماعی جدید
که برای یک اقتصاد زیستی پایدار پیشبینی شدهاند ،یادگیری فراتر از کسب دانش است .بر اساس
اهداف تعیین شده برای دستیابی به توسعه پایدار در سطح جهان بایستی آموزش باکیفیت ،فراگیر
و عادالنه در دسترس همه قرار گیرد .با این پیشفرض ،یعنی فرصت یادگیری برابر و همگانی،
ً
یادگیری بخشی از آموزش است که در آن دانش نباید صرفا شناختی باشد و بایستی جنبههای
عملی و ایجاد شایستگی در فراگیران برای فعالکردن یادگیری در آنها برای ایجاد تفکر و تقویت آن
برای شکلدادن به آینده را نیز در بر بگیرد (اسچلنهابر.)2011 ، 17
صنایع تغییر شکل یافته با اقتصاد زیستی نیازمند انواع جدیدی از شایستگیها و افزایش سطح
مهارتهای جدیدی است که بر یادگیری ،نیازهای یادگیری جدید و آموزش مناسب تأکید دارد
ً
(آتور .)2020 ، 18آموزشی که واقعا با هدف ارتقای توانایی تغییر خود و یا جامعه به سمت پایداری
بیشتر انجامشود یعنی دانش متحولکننده باشد و این دانش مستلزم انتقال مهارتها ،نگرشها
20
و ارزشهای الزم برای قراردادن جامعه در مسیری پایدارتر است( .فادیوا( )2014 ، 19استیب
 .)2009تصور میشود دانش متحولکننده شامل استفاده از یادگیری مشارکتی است تا فرصتی
برای دانشآموزان فراهم کند (دیسترهفت .)2016 ، 21این امر برای آموزش با هدف تحول اقتصاد
زیستی نیز صادق میباشد .درک عمیق تر از عناصر و اهداف دانش تحول آفرین در زمینه تبدیل به
یک اقتصاد زیستی پایدار برای انتقال موثر برنامه های درسی مورد نیاز است.
یکی از مهمترین کارهایی که بایستی در این زمینه انجام گیرد تربیت معلمانی شایسته برای آموزش
دانشآموزانی آماده و آشنا با چالشهای پیش روی جهان وکشور در حوزه زیستشناسی و اقتصاد
زیستی میباشد .برای اینکار معلمان باید بیاموزند که چگونه با داشتن دانش آموزشی ،فنی و
محتوایی میتوانند باعث کمک به دانشآموزان و حل این چالشها گردند (آمهاگ،2019 ، 22
کوهلر.) 2013 ، 23
15
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تدریس اقتصاد زیستی را باید در دو سطح کالن و خرد بررسی نمود .سطح کالن شامل شرایط
اجتماعی ،سیاسی ،تکنولوژیکی و اقتصادی و برنامههایی است که سیاستگذاری در سطح کالن
برنامهریزی کرده است و شامل تحوالت سریع فناوری در سرتاسر جهان میباشد که مستلزم یادگیری
مداوم است ،و همچنین سیاستهای نهادی و ملی در مورد ادغام فناوری میباشد .زمینه سطح خرد
یا میکرو مربوط به شرایط درون کالسی یادگیری میباشد .این سطح شامل منابعی برای فعالیتها،
هنجارها و خط مشیهای یادگیری و همچنین انتظارات ،ترجیحات و اهداف معلمان و دانشآموزان
در حین تعامل در کالسهای درس است .البته پوراس و همکارانش سطحی دیگر به عنوان سطح
وسطیامزونیزدرنظرمیگیرندکهشاملشرایطاجتماعی،فرهنگی،سیاسی،سازمانیواقتصادی
ایجاد شده در جوامع محلی و همچنین در خود موسسه آموزشی را میباشد (هرناندز.)2013 ،24
سطح مزو بیشتر در جوامعی که با ساختار سیاسی فدرال اداره میگردند صادق میباشد و در
سیستمهایسیاسی-آموزشیمتمرکزیهمچونکشورماآنچنانصادقنمیباشد.
یکی از جذابترین پروژههایی که در زمینه تدریس اقتصادی در سطح جهان در حال انجام است،
پروژه  25STEMمیباشد که از طریق اتحادیه اروپا در حال اجرا میباشد و در آن معلمانی از سطح
کشورهای اتحادیه اروپا برای تدریس هرچه بهتر اقتصاد زیستی به دانشآموزان در طی دورههایی
آموزش داده میشوند .پرورش نیروی کار  STEMاقتصاد زیستی شامل یک تغییر پارادایم از
اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد بر پایه منابع طبیعی تجدیدپذیر مانند آب ،خورشید ،باد و زیست
توده میباشد (لوسیا.)2019 ،
در کشور هند از آموزش الکترونیکی و مجازی برای تدریس اقتصاد زیستی دانش محور استفاده
میگردد و اعتقاد بر این است که کشورهای در حال توسعه برای جهش از فقر به رفاه و اقتصاد پایدار
در کل از آموزش الکترونیکی ،آزمایشگاه های مجازی و اجتماعی بایستی استفادهکنند و دولت
هند و سیاستکالن این کشور نیز از این ایده حمایت میکنند .این کشور آموزش الکترونیک را فقط
در مراکز دانشگاهی توزیع نکرده و قصد آموزش و ترویج علوم زیستی را در سطح جوامع روستایی
و مدارس دارد تا تحولی اساسی را در کشاورزی ،صنایع زیستی و پزشکی خود ایجاد نماید .هند
برای اینکار از ابتکاراتی نظیر یادگیری الکترونیکی و آزمایشگاههای بیوتکنولوژی مجازی بخوبی
ً
استفاده مینماید .آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی و تالشهای یادگیری باز مطمئنا برای
کشورهای در حال توسعه با منابع محدود بسیار مفید میباشد ،جایی که تعداد یادگیرندگان بالقوه
بسیار بیشتر از تعداد معلمان و مؤسسات آموزشی هستند (رای .)2016 ، 26شروع همهگیری
کروناویروس در سال  2020و اجبار به در خانه ماندن دانشآموزان و استفاده از یادگیری الکترونیک
مزایای سرمایهگذاری در آموزش الکترونیک هند را نمایان ساخت .عالرغم پیشرفتهای انجام
شده ،بنابر گفته ماتیوانان « :هنوز در دسترسی روستاهای بسیار دور و صعب العبور هند به اینترنت
مشکالتی وجود دارد » ولی بصورت کلی کارنامه خوبی از سیستم آموزشی هند در زمینه آموزش
الکترونیک را شاهد هستیم (ماتیوانان .)2021 ، 27میشود گفت که مهمترین مهارت در آموزش
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علوم زیستی مشاهده است .به همین دلیل بایستی روشهای تدریس جدید با تأکید بر مشاهده
طراحی شوند .تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان میدهد روشهای سنتی نظیر سخنرانی
تأکیدی بر مشاهده و کارگروهی ندارند و کارایی چندانی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان در علوم زیستی نشان نمیدهند(ایمانی و همکاران.)2020 ،
با بررسی سیستم آموزش کشورهای موفقی نظیر ژاپن در زمینه توسعه پایدار مشاهده میکنیم که
عواملی چون توجه به شخصیت دانش آموز ،تاکید بر ارزشهای اجتماعی ،ایجاد حس تعلق به
مدرسه و کالس درس ،بهرهگیری از روش یادگیری مشارکتی ،تاکید بر زندگی گروهی ،توجه به
خوداندیشی و استفاده از امکانات بروز الزمه ایجاد تحرک در فراگیران و بهبود یادگیری در آنها
میگردد(سرکارآرانی.) 1382,
در روشهای فعال و آموزش مدرن معلم بایستی چگونگی استفاده از روشهای نوین تدریس را بداند
28
و با آگاهی بر مزایا و معایب آنان درنهایت تدریسی موفق در کالس درس داشته باشد (وسیلونوسکا
 .)2011 ،مطالعات حاکی از آن هستند که سیستم آموزشی کشورهای توسعه یافتهای نظیر
سنگاپور ،اتگلستان ،آمریکا و استرالیا مبتنی بر روشهاي اكتشافي و حل مسئله در قالب رويكرد
ساختنگرايي میباشد و بر عکس در کشور ما متداولترين شيوه تدريس روش پرسش و پاسخ و نيز
سخنراني بوده و بندرت از روشهای اکتشافی ،گردش علمي  ،حل مسئله و دیگر روشهای فعال
استفادهمیگردد.
یکی دیگر از روشهای مهم و جذاب که اجرای آن در کالسهای درس علوم زیستی کارایی خود را
بخوبی نشان داده است استفاده از کالسهای درس معکوس میباشد .استفاده از این رویکر باعث
درگیر کردن دانشآموزان در فرایند تدریس ،مدیریت بهتر کالس ،افزایش فهم فراگیران از مطالب
گفته شده و افزایش کارایی معلمان خواهد شد .به لطف توسعه روزافزون تکنولوژیها آموزشی،
امروزه اکثر معلمان میتوانند از این روش به سهولت استفاده کنند ،یعنی مطالب درسی را در قالب
محتواهای آماده قبل از زمان کالس درس به فراگیران ارسال نموده و آنها با مطالعه این مطالب
بصورت آماده در کالس درس حاضر خواهند شد (دیناروند و گلزاری.)1398 ,
در مدارس هوشمند عالوه بر برنامه درسی روتین مدارس عمومی که شامل برنامه درسی،
دستورالعملها و برنامه امتحانی است ،معلم از مطالب آموزشی چندرسانهای شامل فیلم ،عکس،
صدا و اسالید نیز برای بهبود کیفیت آموزش بهره میبرد (سلطانی .)2012 ،دیجیتالی شدن کار
معلمان شایستگیهای آنها را از بسیاری جهات به چالش کشیده است .معلمان امروزه به دانش،
مهارتها و نگرشهایی برای برنامهریزی ،اجرا ،ارزیابی ،و تجدیدنظر در آموزش و همچنین آشنایی
با فناوری اطالعات و ارتباطات نیاز دارند .نتایج تحقیقات ایلوماکی و همکارانش در سال 2016
بر پایه تجزیهوتحلیل  76مقاله ،حاکی از آن بود که شایستگی دیجیتال شامل داشتن شایستگی
علمی ،توانایی استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی ،توانایی ارزشیابی دیجیتال و توانایی در ایجاد
انگیزه برای مشارکت هر چه بیشتر فراگیران است (ایلوماکی 29و همکاران .)2016 ،بهصورت
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کلی صالحیتهای دیجیتالی معلمان در ادغام و استفاده از  ICT30به معنای ایجاد ظرفیتها و
تواناییهایگستردهتربرایساختدانشجدید،مدیریتدانشونوآوریاست.براساسایندیدگاه
معلمان عامالن تغییر ،تحقیق و نوآوری هستند که متعهد به تولید ،بهکارگیری و بهاشتراکگذاری
دانش جدید در جامعه به شیوهای انتقادی و مسئوالنه هستند (الوفسن 31و دیگران. )2020 ،
راهکار دیگری که باید مدنظر دبیران زیست برای تدریس زیستشناسی و اقتصاد زیستی قرار گیرد
استفاده از واقعیت مجازی (  )VR32و واقعیت ترکیبی (  )MR33در آیندهای نزدیک باشدVR/ .
 MRنقش مهمی را در تربیت دانشآموزان و معرفی مفاهیم دشواری که در کالسهای درس تفهیم
آن به فراگیران به دلیل ضیق وقت و انتزاعی بودن مفاهیم مشکل است را بسیار آسان نموده است
(مینائدو2019 ، 34؛ مانا.)2018 ،
تکنولوژیواقعیتمجازیبهعنوانپیامدیغیرقابلانکار،نقشآموزشیمهمیدرتربیتمتخصصان
آینده خواهد داشت و به نظر میرسد برنامههای درسی در ارتباط با فناوریهای جدید اطالعات
بروز گردند (زهارائی .)2020 ، 35کمااینکه امروزه شاهد پیشرفتهای شگرفی در حوزه واقعیت
مجازی هستیم که بدون شک تأثیر شگرفی را نیز در زمینه آموزش خواهد گذاشت و امید هست که
کشور ما در این زمینه از جهان عقب نماند.
مورد دیگری که بایستی در تدریس و استفاده از منابع و مدارس هوشمند موردتوجه خاصی قرار
گیرد ارزشیابی هوشمند است .منظور از ارزشیابی هوشمند فضایی است که در آن بهوسیله ابزار
ً
تکنولوژیک و از طریق آزمونهای مختلف هوشمند سریعا به فراگیران بازخورد داده میشود و مطابق
با آموختههای دانشآموز توضیحات ،ورود به مرحله جدیدی از یادگیری و بازخورد به آنها صورت
میگیرد (فرخی و لهراسبی.)1398 ,

جمعبندیوپیشنهادها

از زمان انقالب صنعتی سیستمهای اقتصادی اجتماعی در معرض دگرگونی دائمی قرار دارند که
نتیجه آن تجمع گسترده گازهای گلخانهای در جو و آسیبپذیری اکوسیستم شده است .هنوز
مشخص نیست که آیا این روند تغییرات انجام شده چه تحولی در زندگی انسان و تنوع زیستی ایجاد
خواهد کرد .پیشرفتهای تکنولوژیکی جدید بهتنهایی برای دستیابی به اهداف اساسی جامعه
ً
بشری یعنی وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتر کافی نیست .در اولین گام ،لزوما نیاز به یک اجماع
گسترده در مورداستفاده از منابع و راهکارهای اقتصاد زیستی است .این به معنی شروعی برای
توسعه سرمایهگذاری ،نوآوریها و مقابله با عدم قطعیت اساسی توسط سیاستمداران است و
مستلزم تصمیمات سیاسی است که از جهتگیری جدید تحقیقات حمایت میکند و فعالیتهای
نوآورانه ،بهرهبرداری از منابع جدید انرژی ،بهبود در بهرهبرداری از منابع طبیعی و شیوههای جدید
پایدار زندگی و تولید را حمایت مینماید
مطالعات مختلف حاکی از آن است علومی نظیر زیستشناسی نقشی راهبردی و مهم در آینده
34. .Minaudo
35. Zaharie

30. Information and Communications Technology
31. Olofsson
32. Virtual Reality
33. Mixed reality

36. Dabbert
37. Rintala
38. Birch
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جهان ایفا خواهند کرد و میتوان با قطعیت به این نکته اشاره کرد که زیستشناسی نقش مؤثری در
حل مشکالتی جهان گریبانگیر آن هست داشته و خواهد داشت .چنانکه میبینیم در هر کشوری
از جهان که دغدغه توسعه و رسیدن به اقتصادی پایدار را دارد ،مؤسسات و انستیتوهای بسیار علوم
زیستی توسعه پیدا نمودهاند (صمدی .)1398 ،اگر عوامل ملی و ژئوپلیتیک تحت کنترل نبوده و
سیست م سیاسی کشور برنامهای برای آن نداشته باشد ممکن است منجر به نوع دیگری از نفرین
منابع طبیعی گردد (دابرت.)2017 ، 36
یادگیری مستمر معلمان زیستشناسی و توسعه شایستگی ایشان در محل کار و همچنین
آموزشهای مناسب آنها در ارتباط با دیجیتالی شدن آموزش و توسعه پایدار از منظر اقتصاد زیستی،
از پیشنهادهای مهمی است که میتوان اشاره کرد ،کمااینکه در بسیاری از کشورها از اینگونه
برنامهها برای بهبود توان معلمان چه در سطوح پایین تحصیلی و چه در سطوح دانشگاهی استفاده
میگردد (رینتاال.)2021 ، 37
معلمان بایستی از وسايل کمکآموزشی ،روشهای نوین تدریس و ارزشيابي تكويني و تراكمي
بهصورت مناسبی استفاده كنند و از معلمان شایسته در این حوزه به نحو مناسبی قدرداني و حمايت
گردد تا مستوجب دلگرمی ایشان و تشویق دیگر معلمان و در نهایت افزایش بهرهوری در امر آموزش
گردد.
نکته مهم دیگری که بیشترین مسئولیت و رسالت انجام آن بر عهده رسانههای داخلی است،
گفتمانسازی است .گفتمانسازی یعنی خارج کردن خواستهها و بیانات منطقی از محافل
خصوصی و علمی و تبدیل کردن آن به مطالبات عمومی و ملی .رهبر معظم انقالب طی سخنانی
در تاریخ  1395/06/03در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت به زیبایی دررابطهبا این
موضوع بیان فرمودند« :ما امروز در مسائل فضایی ،در مسائل هستهای ،در نانو ،در ّفناوری زیستی و
دیگر موارد گوناگون ،پیشرفتهای زیادی داریم ،پیشرفتهای ّ
مهمی داریم؛ این پیشرفتها ناشی از
همین گفتمانسازی است .وقتی گفتمانسازی شد ،آنوقت همه به این فکر خواهند افتاد ،یعنی
ّ
در همه یک انگیزهای به وجود میآید؛ کأنه یک جادة وسیع و یک بزرگراهی به وجود میآید که
همه میل میکنند از این بزرگراه حرکت کنند» (بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت،
.)1395/06/03
تغییر در نگرش جامعه نسبت به اقتصاد زیستی را میشود بهعنوان مهمترین اولویتهای
سیاستگذاران کالن کشوری دانست تا جامعه را برای پذیرش سرمایهگذاری و استفاده از این حوزه
اقتصادی و علمی آماده سازد و برای این کار میتوان از پتانسیل موجود در متخصصان علومانسانی
نظیر جامعهشناسان ،سیاستمداران و همچنین رسانهها هم برای افزایش مقبولیت و اهمیت توجه
به موضوعات زیستی بهره برد (بیرچ.)2012 ، 38
برای تغییر نگرش در جامعه و سیاستگذاران کشور ،ضرورت دارد اندیشکدههای آیندهپژوهی در
سرتاسرکشورتأسیسگشتهودانشمندانشایستهحوزهزیستشناسیکشورنیزنظراتوایدههای
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خود را در طی جلساتی مستمر ابراز کرده و برنامه مناسب و قابلپیگیری را مدون سازند .توصیه
میشود که مفهوم اقتصاد زیستی در پروژههای سیاسی کالن کشور همچنان باز باشد و موردبحث و
بررسی قرار گیرد .تنها در این صورت است که میتوانیم سیاستهای گسترده و اقدامات عاقالنهای
برای هدایت کشور بهسوی آینده مطلوب ایجاد کنیم .اهداف توسعه در بیانیه ملل متحد ،نیز
میتواند بهعنوان چکلیستی مفید در این زمینه عمل کند .همچنین حمایت سیاستگذاران کالن
و مراجعی نظیر مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان نیز بسیار ضروری است.
به دلیل اهمیتی که آموزش اقتصاد زیستی برای آینده کشور و امنیت ملی ایفا میکند ،شروع
برنامهریزی کالن برای آموزش این علم از سنین ابتدائی تحصیل بسیار ضروری به نظر میرسد.
کودکان در سنین کودکی آسانتر مسائل را فرامیگیرند و شکوفاسازی خالقیت و یافتن استعداد
آنها در این سن آسانتر است و میتوان از این فرصت برای پرورش دانشآموزانی توانا و مستعد در
این زمینه استفاده کرد .ضرورت دارد مراکز و پژوهشکدههای دانشآموزی با امکان دسترسی برای
ً
همه دانشآموزان سریعا در همه کشور تأسیس گردد و دانشآموزان با مباحث زیستی بهخوبی آشنا
گردند و دانشآموزان مستعد برای آموزشهای بیشتر غربال گردند .الزم است این آموزش همگانی
و استعدادیابی از سطوح و مقاطع ابتدائی در مدارس برای گفتمانسازی و پرورش و استعدادیابی
شروع گردد .در نهایت میتوان دانشآموزان دارای استعداد ذاتی در علوم زیستی غربال شده را در
ً
مدارس ویژهای که میتوان از آنها تحت عنوان مدارس زیستی یادکرد ،بهصورت کامال تخصصی
و بهعنوان رهبران آینده علوم زیستی تربیت کرد تا کشور عزیز ما از سرعت باالی تغییرات علمی و
سهمی که از دنیای جدید میتواند داشته باشد بیبهره نماند.
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Abstract
Today we are witnessing an increase in the concentration of atmospheric
carbon dioxide, erosion, and pollution of more than a third of the soil,
and a rapid increase in the human population. These cases promise many
challenges from severe environmental pollution, climate change, increasing
diseases, food shortages, and so on. The most effective way forward to
overcome these problems is to use bioeconomics. It should be noted that the
growth of the bioeconomy requires the promotion of life sciences and related
technologies.It is possible to improve the economic and environmental level
and development of Iran from an early age and in schools with proper and
timely education in bioeconomics and biotechnology.In this review article,
51 articles and documents on how to properly teach biology and how to
train efficient and effective biologists were reviewed. The findings suggest
the continuous learning of biology teachers and the development of their
competencies, as well as their appropriate training about the digitization
of education and evaluation, as well as the use of methods such as reverse
classroom and virtual reality technology in classrooms, should be used.On
the other hand, discourse building to change society›s attitude towards the
bioeconomy should be considered as the most important priority of macropolicymakers. And because of the importance of bioeconomics education for
the future of the country and national security, the teaching of this science
should start from the earliest years of education, and capable and talented
students should be identified and screened, and properly trained.
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