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در سالهای اخیر معلمان زیستشناسی کشور ما به دالیلی چند
فعالتر و مؤثرتری داشته باشند.3
میدانیم که حجم پیشدانستههای دانشآموزان دورۀ متوسطه
بیش��تر از همیشه در پی دانس��تن روشهای نوین علمآموزی بهطور
بیشتر است ،زیرا هر دانشآموز در طول زندگی خود از معلم ،نزدیکان،
عام و روشهای نوین آموزش زیستشناسی بهطور خاص بودهاند .در
دوس��تان یا رس��انههای گروهی دربارۀ مفهومی که میخواهیم به او
حالی که هماکنون به علت نارساییها و ناکارآمدیهای نظام آموزشی
بیاموزیم چیزهایی آموخته و پس زمینههایی دارد .پس فراموش نکنیم
موجود ،به ویژه به علت سلطۀ کنکور بر آموزش کشور ،در کمتر کالس
ً
که معلم معموال پایهگذار بنای علم در ذهن دانشآموز نیس��ت ،بلکه
درسی میتوان این روشها را به کار بست و نتایج را مشاهده کرد.
وظیفۀ او نخست شناس��ایی و سپس عنداللزوم تصحیح اندیشههای
هستة اصلی اندیشههای نوین دربارة روشهای علمآموزی از چند جزء
علم��ی آن گ��روه از دانشآموزانی اس��ت که تصورهایی ناهمس��و با
تشکیل شده است که مهمترین آنها چنیناند:
توضیحه��ای رای��ج و مقبول در علم امروزی با خ��ود به کالس درس
 پیش دانس��تههای دانشآموز عامل بس��یار مهمی در علمآموزی
اوست ،1یعنی دانشآموزان با اذهان خالی وارد کالس درس نمیشوند؛
آوردهاند.
بلک��ه ذهن هر دانشآموزی که به کالس درس ما آمده ،پای صحبت
گروه��ی از اندیش��مندان ای��ن فرایند اصالح و تغیی��ر مفهوم را
ما نشسته و با دقت هم به موضوع
ب��ه فرایند تکوی��ن اندیش��هها و
درس ما گوش فرا میدهد ،صفحة
تئوریه��ای علم��ی و تصحیح و
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سفیدی نیس��ت که الزم باشد ما
بازسازی آنها در ذهن دانشمندان
ب��ا
مرکب س��خن خ��ود روی آن متوسطه بیشتر است ،زیرا هر دانشآموز در طول زندگی همسان میدانند و معتقدند همان
ِ
بنویس��یم .پر واضح است که او از خود از معلم ،نزدیکان ،دوس�تان یا رس�انههای گروهی طور که یک اندیشۀ علمی پس از
س��الها پیش ،یعنی حتی بسیار دربارۀ مفهومی ک�ه میخواهیم به او بیاموزیم چیزهایی مطرح شدن پیوس��ته دستخوش
اص�لاح و تغیی��ر ق��رار میگیرد،
پیشت��ر از آن ک��ه پا به مدرس��ه آموخته و پس زمینههایی دارد
بگذارد و علمآموزی را رس��ماً آغاز
دانس��تههای دانشآم��وزان نیز به
کند ،به طور غیر رس��می شروع به
همان روش تصحیح میش��وند و
4
آموخت��ن کرده و به همین لحاظ آجرهای بن��ای دانش در ذهن او از
تغییر و تکامل مییابند .
روش��ن اس��ت که باید پایههای دان��ش در ذه��ن دانشآموزان
مدتها قبل چیده شده و او از بسیاری از پدیدههای طبیعی تصورهایی
عمیق باش��د .بدین منظور باید آنان هر آنچ��ه را میآموزند ،در ذهن
پایدار ،ولی ش��خصی در ذهن خود آماده دارد که بیش��تر از دیدة ما
خود در جایگاهی درست در نقشهای مفهومی جای دهند .این نقشۀ
پنهاناند.
مفهومی ذهنی باید به گونهای سازمان یافته باشد که اصالحپذیر و نیز
 ادراک دانشآم��وز ب��ا ادراک معل��م متفاوت اس��ت؛ یعنی معلم و
دانشآموز از یک متن واحد مفاهیم یکسان برداشت نمیکنند؛ به بیان
کاربردی و آسانیاب باشد .بنابراین ،نمیتوانیم فرض را بر این بگیریم
ت متفاوت
دیگر ،هر یک از آنان از کلمهها و جملههای یکسان برداش 
که دانشآموزان پیش��اپیش به نقشۀ مفهومی درست و جامعی دست
و ش��خصی خود را دارد .بنابراین ،باید در کالسهای علمآموزی بین
یافتهاند ،ارتباط بین اجزای این نقش��ه را به خوبی میدانند و مفاهیم
ادراک معلم و ادراک دانشآموز تمایز قائل ش��د و کاری کرد که بین
جدیدی را که از ما میآموزند ،در جایگاه درس��ت خود در این نقش��ه
دانشآم��وزان تعامل برقرار ش��ود تا آنان فرصت پیدا کنند از یکدیگر
جای میدهند.
بیاموزند.2
به ع�لاوه ،باید مهارتهای فراش��ناختی (آگاه��ی دانشآموز از
 اگر دانشآموزان بتوانند بر فرایند یادگیری خود تسلط داشته باشند،
فرآیندهای یادگیری و ش��ناختی خود و کوشش برای تنظیم آنها)
بتوانند نتایج تالشهای خود را ارزیابی کنند و میزان پیش��رفت خود
را نیز به آنان بیاموزیم تا بتوانند بر یادگیری خود تسلط داشته باشند.
را بسنجند ،خواهند توانست بهتر یاد بگیرند و در یادگیری مشارکت
این کار با تعیین و تبیین اهداف یادگیری برای او ش��دنی اس��ت .اگر
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خاصاند ،اما به علت نارساییها و ناکارآمدیهای نظام آموزشی موجود
دانشآم��وزان بتوانن��د موفقیت خود را در راه رس��یدن به هدفهای
و به ویژه به علت س��لطۀ کنکور بر
آموزش��ی اندازه بگیرن��د ،خواهند
آم��وزش کش��ور ،در کمتر کالس
توانس��ت بر یادگیری خود مسلط
معلم�ان خالقی که ب�ه موضوع تدریس تس�لط دارند و درس��ی میتوان این روشها را به
شوند.5
پ��س اگ��ر میخواهی��م در روشهای تدریس را نیز به خوبی میشناسند ،میتوانند کار بس��ت و نتایج را مشاهده کرد
کالس درسمان از روشهای نوین برای تدریس بهتر و مؤثرتر این دو ،یعنی موضوع و روش و لذا بح��ث دربارۀ روشهای نوین
علمآموزی بهره ببریم ،باید همواره تدری�س را با هم ترکیب کنند و نوعی آرمانی از تدریس علمآموزی در جامع��ۀ ما هنوز در
مرحلۀ بررسی تئوریها باقی مانده
انجام این کارها را در نظر داش��ته ارائه دهند
باشیم:
است.
 تصورات پیش��ین دانشآموزان
سردبیر
را از ذهن آنان بیرون بکش��یم ،بشناس��یم و آموزش خود را بر اساس
آنها بنا کنیم .به بیان دیگر ،باید آموزش را بر پایۀ تصورات پیش��ین
دانشآموزان بنا کنیم تا بتوانیم آنها را تصحیح یا ترمیم کنیم و سپس
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 دانشآموزان را تشویق کنیم که فرایند یادگیری خود را با همکاری
و همیاری یکدیگر به پیش ببرند.
معلمان خالقی که به موضوع تدریس تس��لط دارند و روشهای
تدری��س را نیز به خوبی میشناس��ند ،میتوانند برای تدریس بهتر و
مؤثرتر این دو ،یعنی موضوع و روش تدریس را با هم ترکیب کنند و
نوعی آرمانی از تدریس ارائه دهند.
اگ��ر چه در س��الهای اخیر معلمان زیستشناس��ی کش��ور ما
به دالیلی چند ،بیش��تر از همیش��ه در پی دانس��تن روشهای نوین
علمآموزی به طور عام و روشهای نوین آموزش زیستشناسی به طور
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