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 تدریس های روش در آن کاربردهای و تکامل نظریه رویکرد با شناسی زیست فلسفه تبیین

 شناسی زیست درس

 3محمد بندلی زاده،  2حمیدرضا باقری،  1فاطمه بندلی زاده

 )نویسنده مسئول( دانشگاه فنی و حرفه ای شاهرود. استاد دکتری علوم تربیتی.-1

 .ای نوشابه و ای ادویه داروئی، گیاهان اصالح و فیزیولوژی دکتری-2

 مهندس ارشد گیاه پزشکی.-3

 چکیده

 تبیینی چنین کاربردهای ترسیم سپس و تکامل نظریه بر تأکید با شناسی زیست فلسفه تبیین نخست حاضر، پژوهش هدف

 های روش برخی از منظور این برای .است بوده شناسی زیست درس در معلمان ارزشیابی و تدریس های شیوه برای

 کیفی تحلیل روش از حاضر پژوهش اول سؤال به پاسخ در .است شده استفاده آن های سؤال به گویی پاسخ برای فلسفی

 نظریه ویژه به و شناسی زیست فلسفه تا شود؛ می گرفته بهره شناسی، زیست فلسفه درباره موجود اسناد و آثار محتوای

 پایه بر عالوه علم فلسفه که شد حاصل نتیجه این اول؛ سوال به پاسخ در و پژوهش های یافته بنیاد بر .شود تبیین تکامل

 نادرست فیزیک به علوم تمام فلسفه دانستن یکسان و است علم هر به مخصوص ماهوی مشخصات دارای مشترک هایی

 اعظم بخش که است شده شمرده بر بشری های معرفت و ها دانش از یکی شناسی یستز دوم؛ سوال به پاسخ در و .است

 مشاهدات با داشتن انطباق آنها درستی معیار و مالک و آید می دست به آزمایش اجرای و مشاهده راه از آن های یافته

برای معلمان  شناسی زیست آموزش برای ترتیب بدین هایی استلزام پژوهش های یافته بنیاد بر چنین هم .است تجربی

 .است شده پیشنهاد زیست

 ، تکامل، روش تدریسشناسی زیست فلسفهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه
 که است مهمی هایموضوع از یکی آن، هایکاستی و عالی آموزش نیز و عمومی و رسمی آموزش در علوم آموزش

 هایپژوهش امروزه که است چنان هاییبحث چنین اهمیت. هست مطرح المللیبین سطح در هم و ایران در هم امروزه

 ارزشیابی و آموزش چگونگی درباره ؛1تحصیلی پیشرفت ارزشیابی المللیبین انجمن گسترده هایپژوهش ازجمله فراوانی

 آموزش وضعیت است؛ مطلب این بیانگر که است؛ انجام حال در تاکنون 1995 سال از ،2تیمز به موسوم ریاضی و علوم

 .3نیست مناسب چندان المللی،بین معیارهای به توجه با ایران در ریاضی و علوم

 ماهیت ،4ماتیوس ازنظر نمونه برای. دهندمی نسبت فلسفی بنیادهای به را مشکلی چنین پژوهشگران برخی راستا همین در

: 2۰۰۰ ماتیوس،) کند نظر صرف آن از تواند می سطحی آموزشی تنها که است علوم آموزش در اساسی بحثی علم،

 دارد، نقش آن آموزش چگونگی در علم، ماهیت درباره آموزان دانش و معلمان تصور گفت باید بیشتر توضیح در(. 163

 حسب بر را خود تدریس علوم، معلمان دهد می نشان که است شده انجام ای مالحظه قابل هایپژوهش جهت این در

(. 214: 1389 باقری،) کنند می ریزی پی علمی دانش گیری شکل ماهیت چنینهم و علم ماهیت از درکشان و مفهوم

 در( 2۰۰5) 5خیلک نمونه برای کنند؛ می تأیید را آموزش درفرایند علم فلسفه تأثیر نیز تجربی هایپژوهش برخی

 شده آشنا آن گسترش چگونگی و علم ماهیت با علم، فلسفه درس در که علومی های معلم است دریافته تجربی پژوهشی

 شده انجام هایپژوهش از برخی نیز زمینه این در موجود نواقص از یکی درباره. اند بوده تر موفق علوم آموزش در اند،

 بعضاً و دبیرستانی سطوح در حتی آموزان دانش که دهد می نشان دانشمندان نزد در علم از آموزان دانش تلقی مورد در

 و مشاهده از برگرفته تجربی هاییافته از دقیق ای شیوه با و است مطلق علمی معرفت که دارند اعتقاد دانشجویان،

 علمی، معرفت و ندارند؛ علم در جایی هیچ پردازانه خیال عناصر و شخصی های عقایدوسلیقه و آمده دست به آزمایش،

 تجربی علوم آموزش که شودمی گفته بسا چه امروزه راستا همین در(. 213:  1389باقری،) است اطمینان قابل معرفتی

 روحیه همچون فراگیران در علمی روحیه پرورش راستای در باید بلکه شود؛ فروکاسته علمی های دانسته انتقال به نباید

 چنین کند؛ می اشاره( 2۰۰۰) 6متیوس که همچنان البته. باشد انیشتین و نیوتن ارسطو، ارشمیدس، چون دانشمندانی

 شوند؛ تاریخ برجسته شناسان جامعه یا فیلسوفان دانشمندان، باشیم داشته انتظار فراگیران از که نیست معنا بدان نگرشی

 درک به که ای گونه به. یابد پرورش ها آن در علمی روحیه علمی، اطالعات انتقال فقط جای به که است آن انتظار بلکه

 در. یابد پرورش نیز زندگانی در هاآن شناسانه شناخت آگاهی این؛ از بیش و برسند علم به نسبت تری کامل و تر پیچیده

 
1 IEA 
2 Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

 به مربوط اطالعات همه این از بیش. است شده گزارش المللی بین های مطالعه لینک در تربیت و تعلیم پژوهشکده سایت در ها نتیجه این 3

 www. iea. nl:است آمده زیر آدرس به تحصیلی پیشرفت ارزشیابی المللی بین انجمن سایت در هایی پژوهش چنین
4 M. R. matthews 
5 Khalick 
6 Matthews 
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 برهان داشتن بلکه روا؛ باورهای داشتن نه را آموزش فرایند افالطون؛ همچون ،(همان از نقل به) سیگل و شفلر راستا همین

 .دانند می باورها برای کافی

 که است برقرار علوم آموزش و علم های فلسفه میان نیز دیگری پیوند رسد می نظر به مذکور های بحث با ارتباط در

 و پیدایش فرایند و علم چیستی روشنگری جستجوی در همواره علم فیلسوفان: داد توضیح را آن توان می گونه بدین

 چگونگی و علم چیستی روشنگر ها، آن های اندیشه با آشنایی رو همین از و اند بوده تاریخ طول در ها علم گسترش

 هستند علوم و دانش جستجوی در که دارد فراگیرانی و ها معلم برای فراوانی های درس دانشی چنین. است آن گسترش

 چنین برگرفتن با( 1383سعیدی، ترجمه) هارلن،. بپیمایند علم، جستجوی در باید که است راهی روشنگر بسا چه و

 یادگیری فلسفه درباره دانش دانشی، چنین زیرا است؛ ضروری علم فلسفه با ها معلم آشنایی که است باور این بر نگرشی

 .دهد می تر ژرف بینشی آموزش، و یادگیری هاینظریه با رویارویی در ها معلم به و هست نیز

 استقراگرا های دیدگاه از متأثر اغلب است، شده ایجاد علوم آموزش جریان در علم از امروزه که تصویری میرسد نظر به

 جدید های نگرش بین ارتباط ایجاد برای افزونی روز تقاضای تدریج به میالدی 8۰ دهه اواسط از اما است؛ علم به نسبت

 و هولتن کونانت، دیویی، وایتهد، ماخ، چون محققانی و متفکران. است آمده وجود به علوم آموزش و علم به نسبت

 نقل ،1994مایتوس،) اند کرده علوم آموزش با علم فلسفه و تاریخ حوزه دو بین ارتباط ایجاد برای تالشهایی شوآب،

 ماهیت علم، فلسفه و تاریخ از آنان بینش و معلمان فعالیت بین قوی ارتباط مثال برای و باره همین در(. 214: 1389 باقری

 ، Richardson) گذارد می اثر آنان آموزشی های کارکرد روی بر که دارد وجود یادگیری و آموزش ماهیت و دانش

2۰۰7.) 

 دارند؛ فعالیت طبیعی علوم یا و شناسیزیست علوم ی عرصه در که دانشمندانی و پژوهشگران رسد می نظر به باره این در

 پاسخ زندگی پدیدآیی چگونگی و چرایی پیرامون مواردی خصوصاً حوزه این بنیادی هایسؤال ی همه به توانند نمی

 علم فلسفه ی درباره که پژوهشگرانی رودمی انتظار بنابراین و دارد فلسفی ماهیتی گاه هاییسؤال چنین که چرا. دهند

 سطوح و ها شاخه و علم به نگر کل و تر جامع دیدی با زیرا دهند؛ پاسخ هایی پرسش چنین به کنند؛ می استدالل و بحث

 (.david.،2۰۰4 :369) نگرند می آن

. است بوده موجودات عظیم گوناگونی و حیات ماهیت جستجوی در همواره اعصار، و ها سده طی انسان نمونه برای

 ی همه میان از و میان این در. کند مشخص را حیات مختلف اشکال بین تناسب و رابطه تا است کوشیده راه این در آدمی

 کند می جو و جست مشترکی دنیای در را زنده موجودات ی همه منشاء بیشتر تکامل، علم شناسی،زیست علم های شاخه

 بیشتر شناسیزیست فیلسوفان باره این در. نشاندهد ما به حیات سطوح تمامی در را یکپارچگی و وحدت کند می تالش و

 اند پیوسته یکدیگر به پیکر یک اندامهای مانند آن، شمار بی موجودات و اجزاء ی همه و جهان سراسر که باورند این بر

 (.11: 1389بیک، علی)
 شناسی زیست فلسفه
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 معنی به بیوسβίος یونانی کلمه از لغت این) است حیات شناخت علم کل طور به نیز شناسیزیست روی؛ همین از

 موجودات، رفتارهای و ویژگیها به شناسیزیست. است شده تشکیل( چیزی مطالعه یعنی لوژیا λογία-و زندگی

 می شودمی مربوط هاآن زیست محیط به و دارند باهم هاآن که وروابطی موجودات انواع و ها گونه تشکیل چگونگی

 شامل را آیند می بحساب مستقل علمی های رشته اغلب که علمی های رشته از ای گسترده طیف شناسیزیست. پردازد

 Nial.) دهندمی قرار مطالعه مورد شاخصها از وسیعی دامنه روی از را حیات شناسان زیست رفته هم روی. شودمی

 (.2۰۰8؛

 بوده فیزیک به علم فالسفة توجه عمدة نوزدهم قرن 3۰ دهة در مستقل ایرشته عنوان به علم فلسفة گیریشکل زمان از

 فیزیک ساختار تعریف به درواقع اندبرامده آن ماهیت شناخت و علم تعریف درصدد علم فیلسوفان وقتی و است

 عمدتاً آورندمی علم تاریخ از که هاییمثال در فیلسوفان این حتی. اندداده توضیح را فیزیک ماهیت و اندپرداخته

 اینشتین نسبیت نظریة نیوتنی، پارادایم حاکمیت کپرنیکی، انقالب مانند هاییمثال کنند،می ارائه فیزیک از هاییمثال

 فقط یعنی علم: بودند عقیده این بر هاآن کردند پوشی چشم سادگی به شناسیزیست وجود از فیلسوفان بیشتر چنینهم...و

 مبتنی دقیقا کوهن و پوپر تا و ناجل و همپل تا گرفته وین مکتب از علم فیلسوفان های نوشته نیز معاصر دوران در. فیزیک

 او های بحث در کرد توصیف را انسانی علوم و علم میان شکاف استو که هنگامی. است آن به مربوط و فیزیکی علوم بر

 هایی فلسفه گوناگون فیلسوفانی نیز 198۰ و 197۰ های دهه همین در حتی. شودنمی داده ارجاع شناسیزیست به جا هیچ

 جای به نیز هاآن تحصیالت البته. هستند فیزیکی علوم مفهومی چارچوب بر مبتنی بنیاد از که نوشتند شناسیزیست برای

 فلسفة» عنوان که هاییکتاب تمام تقریباً بنابراین ؛(Mayr ، 2۰۰4. ) است بوده ریاضیات یا منطق در معموال شناسیزیست

 فلسفة» فقط علم فلسفة گویندمی و اندکرده آغاز را خود کار نکته همین تذکر با دارند خود همراه را «شناسیزیست

. شودنمی فیزیک به منحصر تجربی علوم اما دهدمی شکل را تجربی علوم اصلی هستة فیزیک که چند هر. نیست «فیزیک

 با. هستند تجربی علوم جزء نیز شناسیروان از هاییگرایش حتی و جغرافیا شناسی،زمین شیمی، پزشکی، شناسی،زیست

 در شدهارائه مقاالت چهارم یک حدود. شودمی روشن سخن این دلیل «علم فلسفة انجمن» کنفرانس جدیدترین به نگاهی

 (.227: 2۰۰2 میلسیتین) است بوده شناسیزیست فلسفة مورد
 :تکامل نظریه

 فکری هایریشه که است این داروین تکامل نظریه ارکان و مبانی تفهیم و درک برای روش بهترین که رسدمی نظر به

 قرار داروین استفاده مورد و الهام منبع که افکاری و نظرات از داروین استفاده نحوه که معنا این به. شود تشریح تئوری این

 پیشینیان از کرده تصریح دقیقا نیز خود که ترتیبی به را خود نظریه از بخشهایی داروین واقع در. گردد بیان اند،گرفته

 (.2۰۰۰؛ Mayr. ) است افزوده آنها بر ایتازه نکات نیز وی خود آنها ترکیب و تلفیق ضمن و نموده کسب

 انواع همه گیری شکل و رشد پیدایش، توجیه برای را زنده موجودات تدریجی تکامل نظریه داروین، چنین هم

 و دقیق قالبی در و علمی روشی با را دیدگاه این تا کند می تالش رو همین از و داند می کافی جهان، زنده موجودات
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 نام «طبیعی انتخاب» اند گذاشته وجود عرصه به پا زنده موجودات انواع آن طی که فرآیندی وی عقیده به. کند تبیین گویا

 رفع و دقیق تبیین بر انواع بنیاد کتاب در او تالش همه. است داروین نظریه اساس و پایه واقع در طبیعی انتخاب. دارد

 مبتنی شود، می منتهی موجودات جدید انواع ایجاد به که طبیعی انتخاب است معتقد داروین. میباشد متمرکز آن ابهامات

 :است اصل سه بر
 بقا تنازع: یکم اصل

 تصادفی، و کوچک تغییراتی پیدایش متوجه را او ذهن زنده، موجودات از داروین های برداری نمونه و گسترده تحقیقات

 تغذیه و معاش و امرار وسایل که بود شاهد عینه به او دیگر سوی از بود کرده جانداران از واحدی نوع افراد میان در

 برخوردارند، تصاعدی و شتابنده رشدی از که جاندارانی نیاز پاسخگوی راحتی به کنند، می رشد کندی به که جاندارانی

 (.1859داروین؛) بود آورده وجود به داروین ذهن در را ای پیچیده معمای امور این. باشد می

 تنازع اصل)) و یافت دست خود معمای بزرگ راز به مالتوس، رابرت انگلیسی، اقتصاددان آثار مطالعه از پس سرانجام او

 .برگزید خود نظریه اصول از یکی عنوان به را(( زندگی برای کشمکش و بقا

 در که رسید نتیجه این به جانداران پذیری تغییر خصوص در خود مشاهدات اضافه به اصل همین از گیری بهره با داروین

 توانند می اند، شده برخوردار مفید و مطلوب تغییرات از که انی جاندار از دسته آن زندگی، برای جانداران دایمی تنازع

 در را نیستی و زوال راه اجبار به اند، بوده مفیدی تغییرات چنین فاقد که دیگری دسته نتیجه، در و ببرند در به سالم جان

 منابع و جانداران بین تعادل دیگر، سوی از و شود می منتهی جدید انواع پیدایش به سو یک از امر این. گیرند می پیش

 .کند می برقرار را آنان معاش امرار

 همین در. است یافته اختصاص تکامل نظریه اساسی اصل این تبیین و توضیح به انواع بنیاد کتاب از بزرگی نسبتا بخش

 :گوید می و نموده تصریح مالتوس آرای از خود گیری بهره با داروین بخش

 .است نموده ثابت عمیقانه نبات و حیوان عالم به نسبت که مالتوس؛ قانون است این
 اصلح بقای: دوم اصل

 یا صفت گونه هر فاقد که است موجودی نابودی و انقراض آن، نتیجه اولین دارد، پی در نتیجه دو طبیعی طور به بقا تنازع

 را اصل این داروین. باشد می مفید تغییر یا و صفت واجد موجود حیات ادامه و بقا دیگر، نتیجه و است بوده مفیدی تغییر

 در را زیان ترین کم نوع یک افراد برای که تغییری گونه هر آمدن پدید که کنیم یقین باید ما: است نموده بیان گونه این

 و مساعد بقا برای که را تغییرات این آمدن پدید من میکشاند نابودی به را آنها نهایت در اجبارا و ناچارا باشد داشته بر

 .ام نامیده اصلح بقای یا طبیعی انتخاب من است، داده رخ بخشترند زیان که آنها نابودی و تر مناسب

 قرنهای طول در و متوالی نسلهای در بقا، تنازع آن دنبال به و واحد نوع افراد در جزیی تغییرات بروز است معتقد داروین

 (.1381کتابی؛. )انجامد می جدید انواع پیدایش به پی در پی
 اكتسابی صفات وراثت: سوم اصل
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 و تغییرات است معتقد وی. است شده متوسل اکتسابی تغییرات و صفات وراثت قانون به خود، نظریه تکمیل برای داروین

 آن پیروزی به شوند می ظاهر واحد، نوعی افراد بعضی در چند، عواملی تاثیر تحت یا تصادفی طور به که کوچکی صفات

 .رسانند می یاری بقا، تنازع در افراد

. مانند می باقی موروثی صفات عنوان به نتیجه در و شوند می منتقل بعدی های نسل به وراثت قانون حکم به تغییرات این

 پیروزی موجب ابتدا نسل، آن افراد در جدیدی تغییر گونه هر یعنی گیرند، می پیش در را روند همین نیز بعد نسلهای

 (.همان) میشود منتقل بعدی های نسل به وراثت قانون براساس دوم وحله در و شود می بقا تنازع در افراد همان

 :کند می بیان اینگونه را خود نظریه سوم اصل داروین

 بهترین داده، روی آنها بر تغییرات آن که افرادی یقینا و گردد ظاهر گاهی آلی موجود یک بخش فایده تغییرات اگر

 می باقی خود از تولداتی افراد این وراثت، نیرومند اصل مناسبت به سپس. داشت خواهند بقا تنازع در غلبه برای را فرصت

 یا مفید تغییرات وسیله به حفظ از عبارت که قانونی این من و باشد می آنها صفات و خصایص همان دارای که گذارند

 (.1859,داروین) ام خوانده «طبیعی انتخاب» اصطالح به است تر شایسته و اصلح بقای

 با پژوهشی در( 1999) سالنجر و ترنر مانند است گرفته صورت زمینه این در تحقیقاتی شد مطرح که نکاتی به توجه با

 تدریس در آموزشی محققان و علوم معلمان چگونه که دهندمی نشان «درآزمایشگاه والکاتوش کالس در کوهن عنوان»

 منبع یک عنوان به دانش این از هاآن چگونه اینکه و دهندمی قرار موردتوجه را علم وطبیعت ماهیت خود، های بررسی و

 الکاتوش و کوهن یعنی علم فیلسوف دو های آموزه نقش ها آن همچنین. کنند می استفاده خود تدریس فرایند در مهم

 .دهندمی توضیح علوم معلمان آموزش فرایند در را

 برای را ای میانه راه «متافیزیک از استقالل هدف با علوم آموزش» عنوان تحت پژوهشی در( 2۰۰6) زیمبالیز همچنین،

 آموزش امکان تئوری این. است رئالیستی کامالً نه و ایدآلیستی کامالً نه نظریه این. کنند می پیشنهاد علم شناسی معرفت

 .کند می مقابله نیز علوم آموزش در گرایانه نسبی نگرش با ای نظریه چنین. کند می فراهم را انتقادی صورت به علوم

 ارزیابی و مطالعه به «جهانی و فرهنگی دیدگاه از علم تدریس» عنوان با تحقیقی در( 1999) برنسفورد و همکارش و

 آموزش که اند دریافته آنان. اند پرداخته متحده ایالت در 197۰ و 196۰ های دهه طی در علم آموزش اهداف ی دوباره

 .علماست ملی هایموسسه تالش خصوصاً و مدارس در فدرال دولت زیاد دخالت تأثیر تحت عمدتاً علوم

 مدارس در علوم ی فلسفه و تاریخ آموزش پیشنهادی هایشیوه» عنوان تحت ای مقاله در( 2۰۰1) ویلسون راستا؛ همین در

 شامل ها شیوه این. پردازد می مدارس این در علوم فلسفه و تاریخ آموزش مختلف هایشیوه تحلیل و تجزیه به «متوسطه

 به علم فلسفه و تاریخ درس و اجتماعی علوم دروس با علوم فلسفه و تاریخ تلفیق علوم، تخصصی های کالس در آموزش

 می ارایه متوسطه مقطع در ها کتاب محتوای سازماندهی برای پیشنهادهایی چنینهم مقاله این. هست علوم درس موازات

 .دهد
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 عنوان با ارشد کارشناسی مقطع ی نامه پایان قالب در خود پژوهشی هاییافته( 1389) سال در بازقندی نیز ایران در

 چگونگی و علم چیستی ی درباره فایرابند ی نظریه نقد و بررسی بنیاد بر شیمی آموزش هایروش و اصول جستجوی»

 مبنای بر تدریس اصول نیز و شیمی آموزش با آن رابطه شیمی، فلسفه پژوهش این در. است کرده ارایه را «آن گسترش

 .است شده بررسی فایرابند، دیدگاه بررسی

 است نگاشته «آموزش در آن تأثیر و فیزیک فلسفه رویکردهای بررسی» عنوان تحت ای نامه پایان( 1386) کیانی چنینهم

 آموزش برای را یک هر های داللت و بندی دسته فیزیک درباره فلسفی های دیدگاه عنوان به را رویکردهایی که

 .است کرده تبیین کلیات حد در فیزیک،

 در آن کاربردهای و تکامل نظریه بر تاکید با شناسی زیست فلسفه بررسی( در پایان نامه اش با عنوان» 1392و بندلی زاده)

 در که دانشمندانی و پژوهشگران رسد می نظر به« بیان می کند که شناسی زیست درس ارزشیابی و تدریس های روش

 خصوصاً حوزه این بنیادی های سؤال ی همه به توانند نمی دارند؛ فعالیت طبیعی علوم یا و شناسی زیست علوم ی عرصه

 و دارد فلسفی ماهیتی گاه هایی سؤال چنین که چرا. دهند پاسخ زندگی پدیدآیی چگونگی و چرایی پیرامون مواردی

. دهند پاسخ هایی پرسش چنین به کنند؛ می استدالل و بحث علم فلسفه ی درباره که پژوهشگرانی رود می انتظار بنابراین

و با روش کتابخانه ای تحلیلی استلزامات و  نگرند می آن سطوح و ها شاخه علمو به نگر کل و تر جامع دیدی با زیرا

 راهبردهایی را برای معلمان درس زیست شناسی ارائه می دهد.
 آموزشی پیامدهای

 علمپیش از بیان روش های تدریس درس زیست شناسی ابتدا باید مفهوم علم را برای معلمان و برنامه ریزان روشن کنیم؛ 

 جواب دنبال به پرسد می را سوال این فیلسوف وقتی اما. است آسان سوال این به دادن پاسخ که کنیم تصور ؟شاید چیست

 آن پی در یعنی هاست فعالیت این مشترک ویژگی پی در او بلکه نیست...  و ؛موسیقی؛زیست فیزیک چون هم هایی

 (.1 :  1387اکاشا؛ سمیر) شماریم می علم را چیزی آن اساس بر ما که است ای خصیصه

 که هنگامی و است یافته ما زندگی در ناپذیری انکار اهمیت علم امروزه. داریم علم از مقدماتی هرچند درکی ما ی همه

 می خالصه طور به. پذیرد می تر راحت را آن عمومی افکار و رود می باالتر آن شان خورد می علمی برچسب چیزی به

 و تجربی لحاظ به یا واقع با ؛منطبق درست های نظریه و احکام تولید آن وظیفه که دانست اجتماعی نهادی را علم توان

 (.9:  1391؛ زاده کرباسی,  رضایی شیخ) است جهان درباره اتکا قابل و کارامد عملی

 های اندیشه از نظامی فلسفه و است آزمودنی و پذیر سنجش های ازدانستنی نظامی ؛علم است معتقد(1386)زاده نقیب

 .است خردمندانه

 برخورد نتیجه معرفت این. آید می وجود به تحقیق های روش از استفاده با که یافته سازمان است معرفتی علم کلی طور به

 گردیده ارائه آن حل امکان و شده ظاهر مسئله آن در که است موقعیتی از وی استنباط و درک و معین مسئله به فرد

 (.1364شریعتمداری؛)است
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 :کند می توصیف چنین را علم( علمی کلمه استعمال) عنوان زیر انسان مسائل کتاب در  دیویی جان دیگر سوی از

 مفید است رفته کار به اینجا در که علمی لفظ بررسی در میکند معرفی یافته سازمان معرفت عنوان به را علم که نظری

 ذاتی خصوصیتی را آن توان می. داد قرار توجه مورد مختلف معانی در است ممکن را یافته سازمان معرفت. بود خواهد

 چه از و اند شده تلقی حقایق عنوان به راه چه از حقایق این که این به توجه ؛بدون( شده مرتب حقایق) در که نمود فرض

 مانند عقالنی های فعالیت است ممکن را یافته سازمان معرفت دیگر طرف از.داد ؛قرار اند پذیرفته را خاص ترتیبی طریق

 در آنها دادن قرار و حقایق آوردن دست به در بالضروره که دانست بررسی و استنتاج،آزمایش ،مقایسه، ،توصیف مشاهده

 بر تکیه با(.212: 1946؛ دیویی)دارند شرکت معنی دو این علمی مفهوم در. هستند موثر مرتبط و بسته هم صورت یک

 های روش و انتقادی تفکر آموزش محور بر را خود آموزشی نظام تا کوشد می جدید پرورش و آموزش فوق؛ مطالب

 نیاز این از همچنان ایران آموزشی نظام که است واقعیت این دهنده نشان شواهد اما نهد؛ بنا تفکر و استدالل صحیح

 .گیرد می فاصله ضروری

 ولی رسد می نظر به واضح چیست علم که پرسش این پاسخ نخست نگاه در گرچه( 1387 سعیدی ترجمه) هارلن باور به

 وارد) برای که دهند می ترجیح و کنند می پرهیز موضوع این طرح از آموزگاران از بسیاری که است انگیز شگفت بس

 شباهت علم واقعیت با مدارس در علوم که باشد این در شاید پاسخ دیگر سوی از. نکنند صرف را وقتی( شدن مقوالت

 که مدرسه در علوم واقع در. است شده کاربردی غیر و نظری موضوعی به تبدیل علم ماهیت سبب همین به و دارد جزیی

 واقعیت. دارد حد از بیش تاکیدی منفرد؛ طور به ها واقعیت فراگیری بر است؛ متوسطه علوم معنی به ما از بسیاری برای

 کمی که آموزش و نیستند یکی علم درک با ولی هستند علم از بخشی واقع در گیرند؛ می ریشه مشاهدات از که هایی

 تا شود می منجر ها واقعیت یادگیری به بیشتر رود؛ می ها واقعیت یادگیری به بیشتر رود؛ می ها واقعیت این از فراتر

 .علم یادگیری

 دانسته یعنی بشر عملی و ذهنی های فعالیت از عمده ای حیطه علوم زیرا دهیم؛ تغییر را دیدگاه این باید ما هارلن عقیده به

 از بودن وآگاه باشد فکری و عقلی رضایت و تکنولوژیک مهم کاربردهای اساس تواند می که دهد می تشکیل را هایی

 عمده بخش همه؛ برای بلکه دانشمندان برای تنها نه آن به وابستگی و آن خلق چگونگی علمی؛ دانش ماهیت و وضعیت

 ارائه به قادر دار؛ هدف: آید می نظر به چنین نخست گام در علمی دانش دیگر سخن به. دهد می تشکیل را آموزش از ای

 از مستقل و خود؛ به منحصر های روش دارای خود؛ به منحصر و معین محتوایی دارای چیزها؛ کننده ثابت قطعی؛ حقایق

 و ببینیم دالئل و شواهد محک با عقاید و افکار آزمودن راه از ادراک صورت به را علمی فعالیت اگر مقابل در. ها ارزش

 حد تا آزمایشگاهی یا کالسی تجارب آنگاه بدانیم؛ است؛ آنها پشتیبان که شواهدی اهمیت همان به را عقاید و افکار

 مدارک و شواهد محک به جایگزین های دیدگاه شوند؛ پذیرفته آنکه جای به عقاید افکارو. شد خواهند متفاوت زیادی

 دنیای درک برای انسان کوشش: آورند می وجود به علم از را تصویری چنین ها فعالیت این. شوند می گذاشته موجود

 و دانش پایه بر. است تغییر و بحث معرض در بیشتر دالئل و شواهد برابر در همیشه و است آزمودنی که دانشی فیزیکی؛
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 اقدام گیرد؛ می بهره تحقیق های روش از وسیعی گستره از بپذیرد؛ را آن کورکورانه آنکه بی است شده بنا قبلی ادراک

 می تاثیر ها ارزش از و شوند می واقع جامعه قبول مورد اغلب هایش گیری نتیجه که است پیشگامی اجتماعی

 .(1392)بندلی زاده،پذیرد

 

 

 :پردازیم می شناسیزیست آموزش شیوه در تغییر برای راهبردی طرح به ادامه در

 

 
 

 

 

 

 نوین، روش مبنای بر درس طرح الگوهای از یکی: نوین شیوه به شناسی زیست آموزش برای پیشنهادی روش چنینهم

 .ارزیابی سرانجام و گسترش توضیح، جو، و جست گیرایی،: از اند عبارت الگو این مرحلة پنج. است گامی پنج الگوی
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 عنوان راهبردهاي يادگيري فعاليت

سؤال، پيش آزمون، نمايش، اجراي رويداد غير 

منتظره، رسم شبكة مفهومي، شرح خاطرة 

 مرتبط با موضوع

  

دانش  -تعيين دانش ورودي دانش آموز

 آموز از قبل در بارة موضوع چه مي داند؟

 چگونه مي توان توجه او را جلب كرد؟ -

  

 گيرايي

نه فقط دار )فعاليت هاي معني دار و جهت 

 سرگرم كننده(

دانش آموزان با يكديگر فعاليت انجام مي دهند، 

اين فعاليت باعث ايجاد سؤال هايي در ذهن 

را نسبت به موضوع  هاآنمي شود و  هاآن

 كنجكاو مي كند.

دانش آموز، دانش قبلي خود را زير سؤال مي 

 برد.

انجام فعاليت ذهني، يا دستي توسط 

 دانش آموز

 هد؟چه فعاليتي را دانش آموز انجام د -

دانش آموزرا چگونه فعاالنه در آموزش  -

 دهيم؟  شركت

  

 جستجو

فعاليت هاي هدف داري را كه   دانش آموزان

 مرور مي كنند.  انجام داده اند،

دانش آموزان با آن چه در طول فعاليت ها 

 آموخته اند، ارتباط ذهني برفرار مي كنند.

انجام مي معلم ارزيابي يادگيري را تا اين مرحله 

 دهد.

 بحث

چه بحث هايي را در جهت توضيح،  -

گسترش، تعميق، مطالب قبلي بايد مطرح 

 كرد؟

به سؤال هاي پيدا شده در گام هاي قبلي 

 بايد داد؟  چه پاسخ هايي

 توضيح

آنچه را كه دانش آموزان در حال يادگيري آن 

 هستند، نشان مي دهد.

معلمان فعاليت هايي طراحي مي كنند كه 

يادگيري دانش آموزان را گسترشش دهند و 

اجازه مي دهند كه دانش آموزان به اين درك 

برسند كه اين فعالت ها به طور طبيعي ادامة 

 كاربرد در زندگي واقعي و روزمره

دانش آموزان مفاهيم را به طور فعال در 

 موقعيت جديد به كار مي برند.

دانش آموزان فعاليت هايي انجام مي دهند 

كه به طور منطقي ادامة جستجوي قبلي 

 آنهاست

 گسترش
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 فعاليت هاي قبلي است.

دانش آموزان بر اساس آموخته هاي قبلي به 

 طراحي اين فعاليت ها كمك مي كنند.

 دانش آموزان فعاليت ها را انجام مي دهند.

آموزان به آنچه ديگران در بارة موضوع مي دانش 

 دانند، مي رسند.

 ارزيابي يادگيري دانش آموز يافته هاي دانش آموزانارزيابي خالق از 

چگونه مي فهميد كه يكايك دانش آموزان 

 ؟مفاهيم مورد نظر را واقعا درك كرده اند

دانش آموزان اكنون چه مي دانند كه قبال 

 نمي دانسته اند؟

 ارزياب

 

 ترسیم سپس و تکامل نظریه بر تأکید با شناسیزیست فلسفه تبیین نخست حاضر، پژوهش مسأله شد، گفته آنچه بنیاد بر

 .است شناسیزیست درس در معلمان تدریس هایشیوه برای تبیینی چنین کاربردهای
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 روش تحقیق

 موردمطالعه موضوع به تفسیری رویکردی ومتضمن است چندروشی ماهیتا کیفی وپژوهش است کیفی ازنوع پژوهش این

 هاست ازداده پژوهشگران های سازه کننده منعکس آورندکه می فراهم تفسیری گزارشهای ها پژوهش نوع این. باشد می

 ترجمه ،1386گال، یورک،) خواهندداد شکل را خود های سازه شده، گزارش ازآنچه خوانندگان براینکه مبنی وآگاهی

 بلکه نمیشود، مطرح ای فرضیه پذیرنیست امکان آماری ازطریق ها فرض آزمون چون کیفی درمطالعات(. مترجمان گروه

 (.1387بازرگان،) میکند مطرح پژوهشی سئوال رادرقالب ادعاهایش فرضیه جای پژوهشگربه

 با امروزه تحقیق نیاز مورد اطالعات گردآوری. است اسنادی _ ای کتابخانه پژوهش، این در ها داده گردآوری روش

 نیاز مورد های داده و اطالعات. هست انجام قابل صورت دو به جهانی اطالعاتی های شبکه و اینترنت گستردگی به توجه

 طریق، دو هر از مطالب آوری جمع با پژوهش این. هردو یا الکترونیکی اطالعاتی ومنابع مکتوب اطالعاتی منابع طریق از

 برآمده تحقیق سؤاالت به پاسخ صدد در هاآن از برداری فیش با سپس و کرده خوانی متن را شده گردآوری مطالب

 .هست مهم امری پژوهش موضوع درباره معتبر و اصیل منابع از گیری بهره نیز راه این در که است؛

 هایدرروش آن کاربردهای و شناسیزیست فلسفه بررسی پژوهش، این از اصلی هدف که این به توجّه با چنینهم 

 از باید آن، سؤاالت به پاسخ جهت لذا هست؛ فلسفی ماهیّتی دارای پژوهش این. است شناسیزیست ارزشیابی و آموزش

 تحلیل روش از پژوهش، نتایج به یافتن دست برای کلی طور به. باشد نیزداشته فلسفه در ریشه که نمود استفاده روشی

 .است شدهاستفاده استنتاجی روش و فلسفی

 

 گیریبحث و نتیجه

 برقرار دیگر سوی از علوم آموزش و سویی از علم ماهیت میان ای جانبه همه و عمیق رسدپیوند می نظر به که جایی آن از

 و شناسی جامعه تاریخ، های قلمرو در اندیشه و نظر با علم فیلسوفان: داد توضیح را آن توان می گونه بدین که است

 رو همین از و اند بوده ها علم گسترش و پیدایش فرایند و علم ماهیت روشنگری جستجوی در همواره علم روانشناسی

 و علم ماهیت درباره دانشی چنین. است آن تاریخی گسترش چگونگی و علم ماهیت روشنگر آنان، های اندیشه با آشنایی

 در تجربی علوم درس فراگیران و ها معلم درسی، ریزان برنامه برای فراوانی های درس آن، تاریخی گسترش چگونگی

 (.3 و 2: 1389بازقندی،) شود طی مدت دراز در باید که است راهی روشنگر بسا چه و دارد تحصیلی مختلف های پایه

 چنین زیرا است؛ ضروری علم فلسفه با علوم های معلم آشنایی که است باور این بر نگرشی؛ چنین برگرفتن با هارلن

 تر ژرف بینشی آموزش، و یادگیری هاینظریه با رویارویی در ها معلم به و هست نیز یادگیری فلسفه درباره دانش دانشی،

 فراگیران تا کند کمک ها معلم به تواند می ها علم تحول تاریخ درباره علم فیلسوفان تبیین و مطالعه رو همین از. دهد می

 آن نتیجه و است؛ علم گسترش چگونگی و ماهیت درباره گسترده و ژرف بینش آن سرانجام که کنند هدایت راهی در را

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

13 

 

 هاییپژوهش انجام های ضرورت از یکی(. 1383سعیدی، ترجمه هارلن،) میباشد فراگیران در دانشمندانه نگرش پرورش

 .هست گفته پیش های نکته همین نیز علم آموزش و علم فلسفه رابطه درباره

 بار نوین داروینیسم بود، 19۰۰ سال حدود در آن شکوفایی اوج که «داروین نظریه افول» دوره از پس. انکه سخن کوتاه

 توصیفی گرایانه طبیعت های زمینه شامل ساختار این. کرد ارائه شناسیزیست برای را منسجمی توجیهی ساختار دیگر

 بدین هاییاستلزام پژوهش هاییافته بنیاد بر چنینهم است شناسی دیرین و بیوجغرافی شناسی، سامانه ازجمله بیشتری

 از آموزان دانش درک بازسازی به است الزم معلمان: 1 استلزام: است پیشنهادشده شناسیزیست آموزش برای ترتیب

 دانش عقاید اصالح و درک به است الزم معلمان: 2.بپردازند موضوع؛ تاریخی توسعه اساس بر علمی، موضوع یک

 زیست تجربه مبنای بر را شناسیزیست آموزش است الزم معلمان. 3.بپردازند شناختیزیست هایموضوع درباره آموزان

 باید معلمان: 5...بپردازند آن مناسب روش با و زمان در شناسیزیست مطالعه و آموزش به باید معلمان: 4.نهند بنا شناسان

 اندیشیدن در فراگیر آزادی به باید معلمان: 6 کنند بیان شاگردان برای را هانظریه پذیریرقابت و پذیریآزمون مفهوم

 .بگذارند احترام علم درباره

 

 کاربردی پیشنهادهای

 شناسیزیست فلسفه بر تأکید با علم فلسفه درس معلم؛ تربیت و خدمت ضمن های دوره در شناسیزیست معلمین برای-1

 .شود ارائه

 .دهند مشارکت شناسیزیست درس ریزی برنامه در نیز را علم فلسفه متخصصان آموزش؛ سیاستگزاران-2

 شناسیزیست فلسفه خصوص به و علم فلسفه حیطه در شده انجام هایپژوهش هاییافته از آموزشی گزاران سیاست-4

 .بپردازند کتب تدوین مبنابه آن بر و گیرند بهره
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 .آگاه،تهران ،رفتاری علوم در تحقیق روشهای ،1387،الهه موغاری، حجازی عباس؛ هرندی، بازرگان

 .فرهنگ علمی انتشارات شرکت،تهران ایران، اسالمی جمهوری تربیت و تعلیم فلسفه بر درآمدی ،1389،خسرو باقری،

 .جا انسانی،بی ،مسائل1946دیویی،جان،

 برنامه فوق واحد تهران،انتشارات ، علوم مبانی– فلسفی های مکتب– فلسفی مسائل) فلسفه ،1364، ،علی شریعتمداری

 .دانشگاهی جهاد مرکزی دفتر فرهنگی بخش

 .هرمس نشر تهران، علم، فلسفه با آشنایی ،1391، احسان امیر زاده، کرباسی و حسین رضایی، شیخ

 .فیروزه انتشارات ،تهران زنده موجودات تکامل ،1389،هنگامه بیک، علی

 رشته یک خودمختاری درباره مالحظاتی) سازد؟می همتابی را شناسیزیست چیزی چه ،1388 ارنست، مایر،

 (.مشهد دانشگاه) دانشگاهی جهاد اللهی،فیض کاوه ترجمه،(علمی

 .طهوری انتشارات تهران، پرورش، و آموزش در فلسفه به نگاهی ،1377 میرعبدالحسین، زاده، نقیب

 

 مجله

 .تا بی نوزده، شماره ذهن، فصلنامه فطورچی، پیروز ترجمه علم، فلسفه در رئالیسم ضد و بررئالیسم درآمدی سمیر، اکاشا،

 جمعیت ،فصلنامه( متاخران بر آن تاثیر و قدما آرائ در مالتوس ی نظریه یابی رد) مالتوس ،پیشگامان(1381)کتابی،احمد،

 .4۰ و39 ،شماره

 

 نامه پایان

 

 یدرباره فایرابند یهینظر نقد و بررسی بنیاد بر شیمی آموزش هایروش و اصول جستجوی ،1389،پروین ،یباز قند

 معلمتیترب دانشگاه. کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نامهانیپا. آن گسترش چگونگی و علم چیستی

 .تهران

 و تدریس های درروش آن کاربردهای و تکامل نظریه بر دیتأک با یشناسستیز فلسفه بررسی، 1392بندلی زاده،فاطمه، 

کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. استاد راهنما: سعید  نامهانیپای، شناسستیز درس ارزشیابی

 تهران. معلمتیتربضرغامی. دانشگاه 

 دانشکده ارشد، کارشناسی نامهانیپا. آموزش در آن تأثیر و فیزیک علم فلسفه رویکردهای بررسی ،1386، فرحناز کیانی،

 .الزهرا دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم
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