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ماهيت و محتواي برنامة درسي زيستشناسي
دانشنامه بريتانيکا ،2زيستشناسي را مطالعه موجودات زنده و فعاليتهاي زيستي آنان تعريف ميکند و آن را با
تمامي جنبههاي فيزيکي  -شيميايي حيات در ارتباط ميداند .اين علم به شاخههاي مختلفي مثل گياهشناسي،
جانورشناسي ،ريختشناسي (مورفولوژي) ،فيزيولوژي ،زيستشناسي مولکولي و مانند آن تقسيم ميشود .حوزة
محتوايي اين علم ،شامل مفاهيم عمدهاي مانند اصول زيستشناسي (هومئوستازي (حفظ حالت پايدار) ،اشتراک
در واحد سازنده (سلول) ،تکامل ،گوناگوني ،رفتار و روابط ميان جانداران ،تسلسل در اثر توليدمثل) ،و مطالعه
ساختار (سلول ،بافت ،اندام) جانداران است .عالوه بر اين ،تمايل به پژوهشهاي مدرن ميانرشتهاي و يکپارچه
سازي دانش و پژوهش علمي حوزههاي مختلف باعث شده است که زيستشناسي با حوزههاي دانشي ديگر مانند
شيمي ،پزشکي و فيزيک ،همپوشانيهاي عمده داشته باشد و حوزههايي مانند بيوشيمي (زيستشيمي) و بيوفيزيک
(زيستفيزيک) به وجود آيد (راجرز و همکاران.)2018 ،3
زيستشناسي در سطح آموزش عمومي کشورهاي مختلف ،با عنوان کلي علوم زيستي 4نيز در برنامه درسي
قرار دارد (کلي-الوبچر 5و الکت .)2016 ،6برنامة درسي زيستشناسي نوعي برنامة درسي رشته  -محور 7است.
برنامههاي درسي رشته  -محور عمدتاً به شکل مجزا هستند (مانند برنامة درسي زيستشناسي يا برنامة درسي
فيزيک دوره متوسطه دوم) ،ولي در قالب تلفيقي از موضوعات يا حوزههاي مطالعاتي مختلف نيز ارائه ميشوند
(مانند برنامة درسي علوم تجربي دوره ابتدايي و دوره متوسطه اول که قلمروهاي علمي فيزيک ،شيمي،
زيستشناسي و زمينشناسي را در خود دارد) (اريامن .)2010 ،8عالوه بر مفاهيم پايه و روشهاي مطرح در حوزه
 .1دانشيار برنامة درسي ،گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد باهنر کرمان
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مطالعاتي زيستشناسي ،فرايندهاي مربوط به کاوش علمي ،يعني استفاده از مهارتهاي فرايند علمي توسط
دانشآموزان ،مانند مشاهده ،پرسشگري ،فرضيهسازي يا تحليل دادهها و ترکيب اين مهارتها با استدالل علمي
بهمنظور شکلگيري و رشد دانش علمي براي درک مناسب مفاهيم زيستشناسي ،جايگاه مهمي در برنامة درسي
زيستشناسي دارد .اگرچه در دورههاي آموزشي ابتدايي و متوسطه اول ،برنامة درسي زيستشناسي عمدتاً به شيوه
تلفيقي با ساير موضوعات ،بهويژه در درس علوم تجربي ارائه ميشود ،اما در دوره آموزشي متوسطه دوم ،معموالً
تمامي موضوعات مربوط به علوم تجربي (زيستشناسي ،شيمي ،فيزيک و زمينشناسي) به شکل ويژه و مجزا ،در
قالب کتابهاي درسي زيستشناسي در برنامة درسي مدارس جاي ميگيرد (کرمر و همکاران.)2014 ،1
زيستشناسي در برنامة درسي دورههاي آموزشي مختلف
هدف برنامة درسي زيستشناسي در دوره ابتدايي (در قالب برنامة درسي علوم تجربي دوره ابتدايي) ،رشد دانش
علمي و درک مفهومي 2دانشآموزان در زيستشناسي ،رشد ادراک آنان از طبيعت ،فرايندها و روشها و همچنين
کاربست دانش علمي کسبشده در اين حوزه ،در زندگي حال و آينده آنان است (برنامة درسي ملي انگلستان،3
2013الف) .وايت ،)1981( 4زيستشناسي را بهعنوان يکي از اجزاي اساسي برنامة درسي علوم در دوره ابتدايي در
نظر ميگيرد .ازنظر وي ،زيستشناسي در دوره ابتدايي سهمي بديهي دارد ،زيرا دانشآموزان در سنين ابتدايي ذاتاً
به مطالعه گياهان و جانوران عالقهمند هستند .اگرچه همواره زيستشناسي در کتابهاي درسي علوم دوره ابتدايي
حضورداشته ،ولي آموزش آن پراکنده و نسبت به ساير موضوعات علوم تجربي کمتر بوده است .بااينحال در ساليان
اخير ،کالسهاي بيشتري به آموزش مفاهيم زيستشناسي در اين سطح ميپردازند و تالشهاي بيشتري براي
رسيدن به استانداردهاي ملي و ايالتي آمريکا در آموزش زيستشناسي وجود دارد ،اگرچه بهطورکلي ،ساعات کمي
به برنامة درسي علوم در دوره ابتدايي اختصاص دادهشده است (لئونارد.)2004 ،5
ازنظر ولفورد 6و دانلي ،)1989( 7جايگاه زيستشناسي در برنامة درسي دوره متوسطه و تصميمگيري در مورد
محتواي آن هميشه به يک موضوع پيچيده و تااندازهاي چالشبرانگيز تبديلشده است .بهعنوانمثال ،اينکه برنامة
درسي زيستشناسي در دوره متوسطه بهعنوان يک درس مشخص بانام زيستشناسي ارائه گردد ،در قالب
زيررشتههايي مجزا مانند بيوشيمي و بومشناسي ،و يا زير عنوان کلي علوم قرار گيرد ،همواره مورد پرسش بوده
است (رولند .)2007 ،8عالوه بر اين ،موضوع مهم ديگر به ساختار متفاوت زيستشناسي دوره متوسطه و
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زيستشناسي دانشگاهي و چالش بر سر تصميمگيري در مورد محتواي برنامة درسي زيستشناسي در دوره
دبيرستان بازميگردد (کلي-الوچر و الکت.)2016 ،
هدف آموزش زيستشناسي در سطح متوسطه اول ،1رشد دانش علمي و درک مفهومي از طريق زيستشناسي،
توسعه ادراک از طبيعت ،فرايندها و روشهاي علم زيستشناسي با شيوههاي مختلف کاوش علمي و تجهيز دانش
آموزان به دانش علمي موردنياز براي درک و کاربست زيستشناسي در دنياي حال و آينده آنان است (برنامة
درسي ملي انگلستان .)2014 ،برنامة درسي در اين سطح ،بهطورکلي موضوعاتي مانند سالمت و بهداشت فردي،
بيماريهاي انسان ،آناتومي و فيزيولوژي عمومي ،توليدمثل انسان ،گوناگوني زيستي و محيطزيست را در برمي
گيرد (لئونارد .)2004 ،اين برنامه همچنين شامل موضوعاتي مانند ساختار و کارکرد جانداران زنده (ساختار سلول،
دستگاه اسکلتي و ماهيچهاي ،تغذيه و گوارش ،سامانههاي تبادل گاز ،توليدمثل ،و بهداشت) ،چرخههاي ماده و
انرژي (شامل فتوسنتز و تنفس سلولي) ،تعاملها و وابستگي متقابل (شامل روابط در بومسازگانها) ،ژنتيک و
تکامل (شامل وراثت ،کروموزومها DNA ،و ژنها) است (برنامة درسي ملي انگلستان2013 ،ب).
هدف آموزش زيستشناسي در سطح متوسطه دوم ،2رشد دانش علمي و درک مفهومي از طريق زيستشناسي،
توسعه ادراک از طبيعت ،فرايندها و روشهاي علم زيستشناسي با شيوههاي مختلف کاوش علمي ،و کسب
مهارتهاي مشاهده ،مدلسازي و حل مسئله در آزمايشگاه و محيط طبيعي است (برنامة درسي ملي انگلستان،
 .)2014برنامة درسي زيستشناسي در اين دوره ،عالوه بر پرداختن به مفاهيم مربوط به دوره اول متوسطه ،تأکيد
بيشتري بر درک مفهومي پوياييهاي مربوط به بومسازگانها ،جمعيتها ،ژنتيک و تکامل دارد .تمامي اين
موضوعات بهصورت بخشها و يا فصلهاي مختلف در کتابهاي درسي دبيرستاني قرارگرفتهاند (لئونارد.)2004 ،
برنامة درسي زيستشناسي در دوره متوسطه دوم ،همچنين شامل زيستشناسي سلولي ،سامانههاي تبادل گاز در
گياهان و جانوران ،بهداشت ،بيماري و تهيه داروها ،هماهنگي و کنترل ،فتوسنتز ،بومسازگانها ،تکامل ،وراثت و
تغيير و گوناگوني است (برنامة درسي ملي انگلستان.)2014 ،
سير تحول و چالشهاي برنامة درسي زيستشناسي در ايران

علوم تجربي يکي از عناوين يازدهگانه مربوط به حوزههاي تربيت و يادگيري در برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي
ايران ( )1391است .در اين سند برنامة درسي ،مطالعه فرايندهاي حياتي و موجودات [زنده] ،در قلمرو حوزه
يادگيري علوم تجربي قرار ميگيرد .همچنين در بخش شايستگيهاي پايه اين سند ،در شايستگي چهارم ،با عنوان
عمل ،به بهرهگيري آگاهانه از يافتههاي بهداشتي و زيستي و تالش مؤثر براي توليد و توسعه آنها تأکيد شده
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است .عالوه بر اين ،در شايستگي اخالق نيز به ارزش قائل شدن براي مخلوقات هستي اشاره گرديده است .در سند
تحول بنيادين آموزشوپرورش ( ،)1390اما اشارهاي مستقيم به علوم زيستي نشده است.
طي دورههاي تاريخي مختلف پس از ورود علم جديد به ايران ،کتابهاي درسي مربوط به آموزش زيستشناسي
همواره در برنامة درسي آموزشي ايران ديده ميشود .پس از تأسيس دارالفنون (پلي تکنيک) در سال ،1230
آموزش زيستشناسي را ميتوان در اين موسسه آموزشي و در قالب کتابهاي طب (پزشکي) دنبال کرد .ازجمله
کتاب تشريح بدن االنسان ،زبده االبدان ،طب ،فيزيولوژي ،و جراحي که محدود به موضوعات مربوط به بدن انسان
بود (مجيدي 1364 ،و معتمدي .)1382 ،در سال  1290و پس از تصويب قانون اساسي معارف در مجلس شوراي
ملي (معتمدي ،)1391 ،براي اولين بار به برنامة درسي (پروگرام مدارس) در اسناد مربوط به آموزش رسمي ايران
اشاره گرديد .در سال  1295و طي تحوالت ايجادشده پس از تصويب اين قانون ،درس علم االشياء (علوم تجربي)
از کالس اول تا ششم ،رسماً در برنامه مدارس وارد شد .در قالب اين درس ،دانشآموزان در سالهاي اول و دوم
مقدماتي و همچنين سالهاي اول تا چهارم ابتدايي ،با موضوعات مربوط به زيستشناسي آشنا ميشدند (نوايي،
 .)1377در سال  1300و با تصويب قانون شوراي عالي فرهنگ ،مؤلفان کتابهاي درسي موظف شدند که کتاب
هاي درسي را به شکل يکسان و مطابق با برنامه وزارت معارف تأليف نمايند .آموزش علوم (شامل آموزش
زيستشناسي) نيز جزء درسهايي بود که در اين زمان از دوره ابتدايي آغاز ميشد (معتمدي .)1382 ،در سال
 ،1307تأليف کتابهاي درسي ابتدايي و در سال  ،1317تأليف کتابهاي دبيرستاني بر عهده وزارت معارف
(فرهنگ) قرار گرفت .در اين دوره که به دوره کتابهاي وزارتي معروف است ،برنامة درسي علوم (شامل
زيستشناسي) متأثر از فرهنگ علمي فرانسه و جزوههاي باقيمانده از دارالفنون بود (محسن پور .)1383 ،از
شهريور  1320و با ورود متفقين به ايران ،رقابت علمي و آزاد براي چاپ کتابهاي درسي به تأييد وزارت فرهنگ
رسيد .از اين زمان به مدت بيست سال ،مجموعه متنوعي از کتابهاي مربوط به آموزش زيستشناسي در دوره

ابتدايي و متوسطه و باکيفيتهاي مختلف در مدارس کشور تدريس ميشد .با تأسيس سازمان کتابهاي درسي
در سال  ،1341برنامة درسي زيستشناسي نيز داراي کتابهاي يکسان براي آموزش خود شد .طي سالهاي
 1345تا  ،1347نظام آموزشي از سسيستم ( 6-6ابتدايي ،متوسطه) به ( 6-3-5ابتدايي ،راهنمايي ،متوسطه) تغيير
کرد .بر اساس اين تحوالت ،تغييرات عمدهاي نيز در کتابهاي درسي و برنامة درسي آموزش زيستشناسي در هر

سه دوره به وجود آمد .در سال  ،1355سازمان کتابهاي درسي تعطيل ،و بهجاي آن سازمان پژوهش و نوسازي
آموزشي تشکيل گرديد که وظيفه تأليف ،تدوين و انتشار کتابهاي درسي بر عهده آن قرار گرفت.

پس از انقالب اسالمي و در سال  ،1358ضمن ايجاد تغييراتي در قانون تشکيل سازمان پژوهش و نوسازي
آموزشي ،سازمان جديدي با عنوان سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي تشکيل شد که تا به امروز متولي اصلي
تأليف کتابهاي درسي ايران است (معتمدي .)1391 ،طي اين دوره ،برنامة درسي زيستشناسي شامل آموزش
مفاهيم زيستشناسي و بهداشت در قالب کتابهاي علوم تجربي دوره ابتدايي و راهنمايي و همچنين کتابهاي
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مستقل زيستشناسي براي دورههاي نظري آموزش متوسطه بود .از سال  1371و با آغاز تحول در دوره متوسطه،
نظام جديد آموزش متوسطه به شکل واحدي آغاز شد .اين تحول ،تغييرات عمدهاي را نيز در محتوا و شيوه آموزش
زيستشناسي در دوره متوسطه ايجاد کرد .در اين دوره بهويژه با تهيه کيتهاي آموزشي زيستشناسي ،در قالب
دروس آزمايشگاه زيستشناسي ،بر آموزش عملي و يادگيري از طريق کاوش علمي تأکيد شده بود .واحدهاي
درسي بر اساس اين برنامة درسي جديد ،شامل زيستشناسي (مشترک ميان همه دانشآموزان سال اول
دبيرستان) ،زيستشناسي و آزمايشگاه  ،1زيستشناسي و آزمايشگاه  2و زيستشناسي (ويژه دوره پيشدانشگاهي)
بود .اين برنامه تا سال  1394اجرا ميشد .بااينحال ،در سال  ،1389گروه زيستشناسي دفتر برنامهريزي و تأليف
کتب درسي ايران اقدام به انتشار راهنماي برنامة درسي زيستشناسي در راستاي تغييرات ايجادشده در
سياستهاي کلي آموزشوپرورش در سند چشمانداز بيستساله و اهداف و محتواي آموزش دوره متوسطه در سطح
جهاني کرد .اين راهنما شامل بخشهاي مختلفي مانند ضرورتهاي تغيير برنامه درسي ،رويکرد و اصول حاکم بر
برنامة درسي ،اصول انتخاب محتوا ،اهداف و محتواي برنامه براي کالسهاي اول ،دوم و سوم متوسطه ،پيشبيني
امکانات و مواد آزمايشگاهي ،راهبردهاي ياددهي  -يادگيري زيستشناسي و ابزارهاي ارزيابي بود (راهنماي برنامه
درس زيستشناسي.)1389 ،
در سال  ،1394در پي تغيير نظام آموزشي به سيستم ( 3-3-6ابتدايي ،متوسطه اول ،متوسطه دوم) و در
راستاي دستيابي به اهداف ترسيمشده در سند تحول بنيادين آموزشوپرورش و برنامة درسي ملي ،برنامة درسي
زيستشناسي در دوره متوسطه نيز دستخوش تغييرات مجدد گرديد .بر اين اساس ،دروس متوسطه دوم در قالب
خوشههاي مختلف در برنامة درسي تعريف شدند .در خوشه مربوط به علوم تجربي ،در کالسهاي دهم ،يازدهم و
دوازدهم شاخة علوم تجربي ،به ترتيب زيستشناسي  ،1زيستشناسي  2و زيستشناسي  3پيشبيني شد.
همچنين در همين خوشه ،آزمايشگاه علوم تجربي  1و آزمايشگاه علوم تجربي  2براي پايههاي دهم و يازدهم
پيشبيني گرديد (جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه.)1394 ،
برنامة درسي زيستشناسي در سطح جهاني :سير تحول ،چالشها و چشماندازها
در گزارش کميته ده 1در مورد تلفيق برنامة درسي دوره متوسطه اياالتمتحده در سال  ،1893علوم طبيعي
(زيستشناسي و فيزيولوژي) جزء موضوعهاي نهگانهاي بود که در برنامة درسي اين دوره موردتوجه قرار گرفت.
در نيمه اول قرن بيستم ،تمايل به رشتههاي فني و حرفهاي رو به افزايش نهاد و توجه به ساير رشتهها کاهش
يافت .دو استثنا در اين ميان ،زيستشناسي و علوم عمومي بود .در اين دوره ،آموزشگران حوزه آموزش علوم،

 . 1کار گروهي شامل ده نفر از متخصصان آموزش به رياست چارلز اليوت ،رياست وقت دانشگاه هاروارد ،که استانداردهاي برنامة درسي مدارس متوسطه آمريکا
را در دهه پاياني قرن نوزدهم تدوين کردند.
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کردند (برتن .)2010، 1بهطور مشخص ،در سال  1907جرج دبليو هانتر 2با تأليف يک کتاب درسي با عنوان عناصر
زيستشناسي ،3براي اولين بار زيستشناسي را به شکل امروزين آن در برنامههاي درسي مدارس وارد کرد (بايبي،4
 .)2001تا پيش از دهه  ،1950برنامة درسي زيستشناسي دوره متوسطه صرفاً شامل آموزش زيستشناسي بود
و بهندرت داراي آزمايشگاههايي بود که طي آن دانشآموزان از طريق کاوش علمي ،زيستشناسي را ياد بگيرند.
پس از تحوالت مربوط به پرتاب اسپوتنيک ،تغييرات عمدهاي نيز در برنامة درسي آموزش علوم ،ازجمله برنامة
درسي زيستشناسي پديد آمد .طي دهه  ،1960برنامة درسي زيستشناسي در کنار ساير دروس علوم ،در قالب
برنامههايي که به برنامههاي الفبايي مشهور بودند (به دليل استفاده از سرنامهاي الفبايي براي ناميدن آنها) متحول
شدند .اين تغييرات شامل آموزش زيستشناسي نيز ميشد و طي آن مطالعه برنامة علوم زيستي 5بر برنامههاي
درسي زيستشناسي در مدارس سايه افکند .اين برنامه شامل مجموعهاي از پژوهشها بود که به دانشآموزان
کمک ميکرد تا با اجراي آن ،مفاهيم زيستشناسي را از طريق فعاليتهاي کاوش علمي کشف کنند .برنامه علوم
زيستي شامل پنج برنامه بود که هرکدام با تأکيدي متفاوت ،مخاطب مخصوص به خود را داشت .نسخه سبز اين
برنامه ،داراي رويکرد بومشناختي 6بود؛ در نسخه آبي ،رويکرد مولکولي ،و نسخه زرد عمدتاً مربوط به رشد و نمو و
طبقهبندي بود .نسخه سياه اين برنامه ،براي سال دوم دبيرستان تهيهشده بود و تأکيد بيشتري بر پژوهش ميکرد
و درنهايت ،نسخه قرمز (يا مرجاني رنگ) اين برنامه ،براي دانشآموزاني تهيهشده بود که قصد داشتند ازلحاظ
علمي بيشتر به چالش کشيده شوند .اگرچه مطالعه برنامه علوم زيستي بهطورکلي بر مبناي نظريه يادگيري معاصر
بنانهاده شده بود که دانشآموزان را از طريق انجام کاوش علمي درگير ميساخت و به محتواي دانش زيستشناسي
و روششناسي آن توجه ميکرد ،بااينحال پس از دهه  ،1960استفاده ازآنرو به کاستي نهاد (لئونارد.)2004 ،
در ابتداي دهه  ،1990در اياالتمتحده عقيده بر اين بود که برنامههاي درسي علوم ،بهويژه در دوره پيش از
دانشگاه ،در راستاي تأمين نيازهاي علمي و فناورانه جامعه نيست (راترفورد .)1990 ،7در اين راستا ،انجمن
آمريکايي براي پيشرفت علوم ،8پروژه  2061را اجرا کرد که آغازي بود براي تدوين استانداردهاي آموزش علوم .با
اجراي اين پروژه ،انجمن آمريکايي براي پيشرفت علوم ( ،)1993اقدام به انتشار استانداردهاي آموزش علوم از
کودکستان تا کالس دوازدهم کرد .فصل پنجم اين استانداردها با عنوان محيط زنده و فصل ششم آن با عنوان
انسان ،بهطور ويژه مربوط به آموزش زيستشناسي بود .عالوه بر اين ،ساير فصلهاي مربوط به اين استانداردها نيز
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ارتباط مهمي با زيستشناسي داشت .در سال  ،1995شوراي ملي پژوهش ،1استانداردهاي ملي آموزش علوم را در
سه بخش ،براي دورههاي مختلف از کودکستان تا کالس چهارم ،کالسهاي پنجم تا هشتم و کالسهاي نهم تا
دوازدهم منتشر کرد .هر بخش از اين استانداردها ،شامل زير بخشهاي مختلفي ازجمله علوم زيستي بود .يک اصل
مشترک در اين استانداردهاي ملي ،کوشش براي انتخاب مهمترين محتواي زيستشناسي بهجاي پوشش تمامي
مفاهيم زيستشناسي در برنامة درسي بود .در قسمت علوم زيستي ،استانداردهايي براي زير بخشهاي آن
پيشبينيشده بود که عبارت بودند از استانداردهايي براي آموزش سلول ،مباني مولکولي وراثت ،تکامل زيستي،
وابستگي جاندارن ،و رفتار جانداران (بهويژه در جانوران) (شوراي ملي پژوهش .)1995 ،همزمان با اين تحوالت و
پسازآن ،بنياد ملي علوم 2از سه پروژه برنامة درسي زيستشناسي براي دوره دبيرستان حمايت مالي کرد .اين
پروژهها عبارت بودند از علوم زيستي :رويکردي انساني( 3مطالعه برنامة درسي علوم زيستي، )2003 ،1997 ،4

بينشها (مفاهيم) در زيستشناسي (انجمن توسعه آموزش )1998 ،5و زيستشناسي :يک زمينه اجتماعي
( .)2003تمامي اين پروژهها مبتني بر شناخت فعاليتهاي دانشآموزان ،درگيري دانشآموز در کالس درس،
کاوشگري و آزمايشگاه  -محوري بودند و عمدتاً بر محتواي مربوط به تکامل و ژنتيک تأکيد داشتند.
يکي از چالشهاي عمده در برنامههاي درسي زيستشناسي ،گنجاندن و آموزش نظريه تکامل داروين به دليل
تضادهاي آن با داستان آفرينش 6در ادياني چون مسيحيت و اسالم (موسوم به مجادله آفرينش  -تکامل) ،در
کتابهاي درسي دورههاي مختلف تحصيلي است (هرمن .)2011 ،7اگرچه تا ميانه دهه  ،1920تکامل يکي از
عناصر معمول و بيضرر تثبيتشده در برنامة درسي علوم زيستي به شمار ميرفت (پاولي ،)1991 ،8اما در سال
 ،1925طي برگزاري دادگاه موسوم به اسکوپس ،9آموزش نظريه تکامل داروين در مدارس اياالتمتحده با چالش
عمده روبرو گرديد و درنتيجه تا دهه  1960تنها در بخش کوچکي از کتابهاي درسي زيستشناسي مدارس به
آن پرداخته شد (بايبي .)2001 ،تحوالت جنگ سرد و در پي آن ايجاد تغييرات عمده در برنامههاي درسي
اياالتمتحده باعث گرديد که مباحث مربوط به تکامل ،عليرغم مخالفت محافظهکاران مذهبي ،بار ديگر از دهه
 1960در برنامة درسي زيستشناسي مدارس موردتوجه قرار گيرند .بااينحال در دهههاي پسازاين تحوالت،
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مجادله تکامل  -آفرينش ،همچنان يکي از چالشبرانگيزترين موضوعات در برنامة درسي زيستشناسي بوده است
(بايبي.)2001 ،
عالوه بر اين ،نگرانيهاي اخالقي پيرامون استفاده از نمونههاي جانوري در آزمايشگاههاي زيستشناسي و
همچنين موضوعات نوپديدي مانند شبيهسازي جانوران و انسان را نيز ميتوان ازجمله چالشهاي ديگر در حوزه
برنامة درسي زيستشناسي در نظر گرفت (َآياال 2015 ،1و فرانکو .)2013 ،2آموزش موضوعات اخالقي مرتبط با
اين موضوعات ميتواند جايگاه مهمي در برنامههاي درسي جديد زيستشناسي داشته باشد.
رولند ( )2007با برشمردن کاستيهاي موجود در برنامة درسي زيستشناسي ،ازجمله ضعف نگرشي نسبت به
زيستشناسي و همچنين ارتباط اندک محتواي برنامه درسي با محيط واقعي دانشآموزان ،در تبيين چشمانداز
آينده برنامة درسي زيستشناسي در قرن بيستيکم بر اين نظر است که برنامة درسي جديد زيستشناسي بايد
عالقه دانشآموزان را جلب کند ،براي آنان و جامعه مفيد باشد و منعکس کننده اجماعي از موضوعات مطرح زيست
شناسي در سطحي باالتر باشد .اين برنامه بايد نشان دهد که ارتباط ميان موجودات زنده چيزي فراتر از ارتباط
ميان حيات آنان است و انسانها نيز بخشي از اين ارتباط و يکپارچگي هستند و نه باالتر از آن .از ديدگاه
اسلينگزبي ،)2006( 3برنامة درسي آينده زيستشناسي بايد مفاهيم و مهارتهاي عملي موردنياز دانشآموزان براي
داشتن يک تفکر زيستشناسانه ،دانش مربوط به دنياي واقعي براي فهم و ادراک بهتر ،دانش موردنياز درباره
سالمتي و موضوعات اجتماعي ،و چگونگي تسهيل يادگيري دانشآموزان از طريق شيوههاي تدريس جديد را در
خود داشته باشد.
در راستاي اين مقاله مراجعه شود به :برنامة درسي علوم تجربي؛ برنامة درسي شيمي ،برنامة درسي فيزيک؛
برنامة درسي زمينشناسي.
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