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چکیده:

زحدود سه سال پیش ،برنامه درسی جدید رشته کارشناسی آموزش زیست شناسی در
پردیسهای دانشگاه فرهنگیان ،به اجرا درآمده است .نظر به تأثیر عمیقی که برنامه درسی بر
ت و نگرش دانشجو معلمان دارد ،نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف برنامههای
سطح دانش ،مهار 
درسی جدید ،اجتناب ناپذیر است .هدف این تحقیق که اولین تحقیق در این زمینه است،
مقایسه اجمالی انواع دروس ارائه شده در برنامه جدید به طور اجمالی از نظر کیفیت و کمیت
با برنامه قبلی(رشته دبیری زیست شناسی) بودهاست .جامعه آماری ،برنامه درسی تقصیلی
رشته آموزش زیست شناسی و رشته دبیری زیست شناسی بودهاست .روش تحقیق در بررسی
کمی ،تعداد واحد ها و سهم دروس و از نوع توصیفی و در بررسی کیفی از روش تحلیل تأملی
بهره گرفته است .مهمترین تغییرات کمی ،کاهش سهم واحدهای تخصصی زیست شناسی از
 %3/50به  ،%38دروس علوم پایه از %۱۴/۶به  %۴/۷و افزایش سهم دروس تربیتی از %۱۷/۵
به  %۳۹/۳در برنامه بودهاست .کاهش چشمگیر سهم واحدهای تخصصی زیست شناسی و
کاهش واحدهای مستقل آزمایشگاهی از  20واحد به  7واحد ،ازجمله نقاط ضعف برنامه
جدید از نظر کمی است .افزایش میزان واحدهای کارورزی از  4واحد در دو ترم به  8واحد در
چهار ترم و نیز تعریف دروس تخصصی تربیتی( )PCKیا دانش آموزش محتوا ،از مهمترین
نقاط قوت در این برنامه ارزیابی میشود .با توجه به نقش وحدت بخش و بنیادینی که نظریه
تکامل در علوم زیستی دارد ،حذف واحد درس تکامل یک نقطه ضعف آشکار ،در برنامه جدید
محسوب میشود.

دانشگاه فرهنگیان فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش زیست شناسی سال اول شماره  1بهار 1398

بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه درسی جدید رشته آموزش
زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان درمقایسه با برنامه قبلی

کلمات کلیدی :آموزش زیست شناسی ،برنامه درسی ,دانشگاه فرهنگیان ،دبیری زیست شناسی.
1*. rajaiy@khayam.ut.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله

پس از تاسیس دانشگاه فرهنگیان درسال ،90برطبق اساسنامه یکی از ماموریت های مهم این
دانشگاه بازنگری و بازتنظیم برنامههای درسی تربیت معلم بوده ا ست و صریحا در اهداف پنج
گانه دانشگاه فرهنگیان ،هدف شماره  ،4ایجاد تحول و نوآوری درنظام تربیت معلم کشور و تغییر،
اصالح و ارتقای روشها و برنامههای آموزشی و پژوهشی تربیت معلم بر اساس مبانی اسالمی
و آخرین تحوالت علمی ،و بهرهمندی از فناوریهای نوین جهت تحقق اهداف تعلیم و تربیت
اسالمی ،تبیین شده است (اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .)90/10/6 ،رشته دبیری زیست شناسی
یکی از شانزده رشته کارشناسی پیوسته این دانشگاه اعالم گردید و اولین گروه دانشجویان این
رشته ،در سال  91وارد پردیسهای این دانشگاه شدند .برنامه درسی که برای این رشته در نظر
گرفته شده بود ،همان برنامه درسی رشته دبیری زیست شناسی بود که قب ً
ال ،در دانشگاه های
سراسری دولتی به اجرا درآمده بود و مصوب جلسه  279مورخ  1373/4/12شورای برنامه ریزی
وزارت علوم بود .نظیر همین روند برای سایر رشته های علوم پایه مثل ،دبیری ریاضی ،فیزیک
و شیمی نیز به اجرا درآمد .از همان ابتدا بازنگری و اصالح برنامه درسی طبق اساسنامه دانشگاه،
مورد پیگیری قرار گرفت و سرانجام در تاریخ  1395/3/8برنامه درسی جدید با نام جدید برای این
رشته ،تحت عنوان :رشته آموزش زیست شناسی جهت اجرا ابالغ گردید . 2پژوهش در برنامههای
درسی تربیت معلم در دهه های اخیر اهمیت خاصی پیدا کرده و تقریبا همه متخصصان تعلیم
و تربیت برنقش اساسی برنامه درسی در تربیت معلم و اصالح و تحول آن تاکید دارند (عقیلی،
 .)92بررسی طرح های کشور های مختلف جهان نیز نشان داده که همه کشورها به ضرورت
بازسازی برنامههای تربیت معلم پی برده و به دنبال تغییر و اصالح آن هستند (رئوف.)1379 ،
کیفیت تربیت معلم و کیفیت تدریس به میزان بسیار زیاد به منابع آموزشی و به ویژه برنامه
درسی بستگی دارد (شعبانی )1383 ،و از طرفی آموزش زیست شناسی بخش از آموزش علوم
تجربی درنظام تعلیم و تربیت محسوب میشود و آموزش علوم تجربی همواره ،به عنوان یکی از
حوزه های مهم آموزشی در نظامهای تعلیم و تربیت قلمداد شدهاست (مهرمحمدی .)1379 ،با
توجه به اینکه این برنامه درسی جدید ،دانش ،نگرش و مهارت های دبیران زیست شناسی دهه
های بعدی ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد ،هدف این تحقیق مقایسه کمی و کیفی انواع
دروس در برنامه جدید رشته آموزشی زیست شناسی با برنامه قبلی (دبیری زیست شناسی) و
بررسی نقاط قوت و ضعف این برنامه جدید درسی است.

روش پژوهش

روش تحقیق در بررسی کمی تعداد واحد ها و سهم انواع دروس و از نوع توصیفی و در بررسی
کیفی از روش تحلیل تأملی بهره گرفته شد .تحلیل تأملی فرایندی است که طی آن پژوهشگر
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 .2نسخه بازنگری شده براساس مصوبه جلسه  ،869مورخه  ،94/9/28شورای عالی برنامه ریزی آموزشی
وزات علوم تحقیقات و فناوری ،در خصوص طرح کالن معماری برنامههای درسی دانشگاه فرهنگیان

بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه درسی جدید رشته آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان درمقایسه با برنامه قبلی

بر توانایی شهودی و قوه تشخیص خود برای به تصویرکشیدن یا ارزشیابی پدیده های مورد
پژوهش تکیه میکند.کاربرد این روش بیشتر به تصمیم پژوهشگر در اتکا به قوهی تشخیص
خود در تحلیل داده ها بستگی دارد تا به روشهای فنی تجزیه و تحلیل داده ها (گال ،بورگ
و گال.)1390 ،
برای بررسی کمی و کیفی دروس ارائه شده در برنامه جدید رشته آموزش زیست شناسی
و رشته قبلی(دبیری زیست شناسی) از نسخه بازنگری شده برنامه درسی دوره کارشناسی
پیوسته رشته آموزش زیست شناسی(خاص دانشگاه فرهنگیان) ،بر اساس مصوبه جلسه 869
مورخ  95/9/28شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در خصوص طرح کالن معماری برنامه
درسی دانشگاه فرهنگیان استفاده شد .همچنین برای بررسی کمی و کیفی برنامه درسی
رشته دبیری زیست شناسی از نسخه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زیست شناسی
گرایش دبیری مصوب جلسه  279مورخ 73/4/12و نسخه اصالح شده مصوب 1385/9/11
استفاده شد .شمارش و تعیین درصد دروس و رسم نمودارهای مربوطه ،با استفاده از نرم افزار
 2010 Microsoft Excelویرایش  14.0.4760.1000انجام شد .دروس فیزیک ،شیمی
و ریاضی تحت عنوان دروس علوم پایه و دروس تخصصی زیست شناسی در هر دو برنامه
با همین عنوان ،مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین دروس آزمایشگاه که به صورت واحد
مستقل در هر دو برنامه تعریف شده بود به عنوان دروس مستقل آزمایشگاهی مورد ارزیابی
قرار گرفتند .واحدهای عمومی در برنامه قدیم با توجه به ماهیت و موضوع ،هم ارز واحدهای
عمومی و معارف اسالمی در برنامه جدید درنظرگرفته شده و واحدهای تربیتی در برنامه قدیم
هم ارز واحدهای تربیت اسالمی ،تربیتی و تخصصی تربیتی (3)PCKدربرنامه جدید در نظر
گرفته شده است.

نتایج

الف -تغییرات کمی دروس ارائه شده در برنامه جدید

تعداد کل واحد درسی در برنامه قدیم 137 ،واحد و در برنامه جدید  150واحد است که
افزایش  13واحدی را نشان میدهد (جدول شماره  .)1تعداد واحدهای آزمایشگاهی مستقل
از  21واحد به 7واحد کاهش پیدا کردهاست که اگردرصد این واحدها به کل واحدهای دوره
محاسبه شود ،این رقم از  %15.3به  %4.6کاهش یافته است .دروس تخصصی زیست شناسی
از 69واحد به  57واحد کاهش یافته است و سهم این دروس در کل برنامه درسی ،از %50.3
به  %38کاهش یافته است .دروس تربیتی از 24واحد به  59واحد افزایش یافته است و سهم
این دروس در کل برنامه را از %17.5به  %39.3افزایش داده است .دروس عمومی از  20واحد
به  27واحد افزایش یافته و سهم آنها درکل برنامه درسی از %14.6به  %18افزایش یافته است.
درس کارورزی از  4واحد به  8واحد ،افزایش یافته است .واحدهای اختیاری دربرنامه قدیم 4
3 . Pedagogical content knowledge
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اﺳﺖ .دروس ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ از 24واﺣﺪ ﺑﻪ  59واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ اﻳﻦ دروس در ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از 17,5٪ﺑﻪ 39,3٪
اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ .دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ از  20واﺣﺪ ﺑﻪ  27واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ درﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ از 14,6٪ﺑﻪ 18٪
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درس ﻛﺎرورزي از  4واﺣﺪ ﺑﻪ  8واﺣﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .واﺣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎري درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪﻳﻢ  4واﺣﺪ ﺑﻮده
دانشگاه فرهنگیان فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش زیست شناسی سال اول شماره  1بهار 1398

ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ از 20ﺑﻪ  7واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ درﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ

اﺳﺖ.به صفر رسیده است .دروس علوم پایه از 20به  7واحد کاهش
جدید
که ٪در
بوده
برنامه ﻳﺎﻓﺘﻪ
 4,6ﻛﺎﻫﺶ
 14,5ﺑﻪ
واحد از٪
یافته و سهم آنها درکل برنامه درسی از %14.5به  %4.6کاهش یافته است.
ﺟﺪول  :1درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻗﺒﻠﻲ رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع درس
ﻧﻮع درس

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ

ﺳﻬﻢ درﺻﺪي از ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ

ﻗﺒﻠﻲ

ﺟﺪﻳﺪ

ﻗﺒﻠﻲ

ﺟﺪﻳﺪ

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ

20

7

14/6

4/67

ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

24

59

17/52

39/33

ﻋﻤﻮﻣﻲ

20

27

14/6

18

ﺗﺨﺼﺼﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ

69

57

50/36

38

اﺧﺘﻴﺎري

4

0

2/92

0

ﺟﻤﻊ

137

150

100

100

اﺧﺘﻴﺎري
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺗﺨﺼﺼﻲ
زﻳﺴﺖ

ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

ﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

زﻳﺴﺖ

ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ

اﻟﻒ

ب

ﺷﻜﻞ :1ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ اﻧﻮاع دروس درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ اﻟﻒ -رﺷﺘﻪ دﺑﺮي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ب -رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ.

ب -تغییرات کیفی دربرنامه جدید

عالوه بر تغییرات قابل توجه کمی در سهم انواع دروس ،برنامه جدید درسی آموزش زیست
شناسی حاوی دروسی است که در برنامه قبلی(دبیری زیست شناسی) وجود نداشته اند .در
بین این دروس ،گروهی از دروس که ماهیت تربیتی تخصصی دارند ،با ساختار بین رشتهای
که دارند بیشتر از بقیه دروس جدید جلب توجه میکنند .این دروس عبارتند از :فلسفه معلمی
در آموزش زیست شناسی ،برنامهریزی درسی در آموزش زیست شناسی ،کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات ،راهبردهای تدریس درآموزش زیست شناسی ،پژوهش و توسعه حرفهای،
آزمون های تحصیلی و آزمون سازی در زیست شناسی ،کاروزی( 1تا ،)4تجربه های حرف های
درآموزش زیست شناسی ،طراحی واحد یادگیری درآموزش زیست شناسی و کارنمای معلمی
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بحث و نتیجه گیری

الف -نقاط قوت برنامه درسی جدید

برنامه جدید رشته آموزش زیست شناسی از حیث افزایش واحدهای تخصصی تربیتی ،و
کاربردی تر شدن علوم تربیتی برای دانشجویان رشته زیست شناسی ،تغییرات قابل مالحظه
ای داشته است .در برنامه درسی قدیم دروس تربیتی به صورت محض ارائه شده و به کاربرد
آنها در آموزش زیست شناسی توجه کمتری می شد .این تغییر ،از نام دروس شروع شده و به
عنوان مثال درس برنامه ریزی درسی به برنامه ریزی درسی درآموزش زیست شناسی تغییر
نام داده است .همچنین در سرفصل دروس نیز به کاربرد های دروس مذکور در زیست شناسی
اشاره شده است .دروسی که اولین بار در برنامه درسی آموزش زیست شناسی قرار داده شده
اند نیز در نوع خود چشمگیر هستند .درس فلسفه معلمی در آموزش زیست شناسی به طور
ویژه به فلسفه آموزش علوم در مدارس و اهمیت آن می پردازد .ارائه این درس در ترم اول
رشته آموزش زیست شناسی ،مناسب ارزیابی میشود .زیرا دانشجویان باید در ابتدای ورود به
این رشته تحصیلی ،درمورد فلسفه و اهمیت رشته تحصیلی خود اگاهی مقدماتی داشته باشند
و حرکتی اگاهانه را آغاز کنند .اجرای درس کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش
زیست شناسی درترم های متوالی ،یکی دیگر از نقاط قوت برنامه درسی جدید است .امروزه
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری بسیار کارآمد در اختیار متخصصان و متولیان
تعلیم و تربیت به منظور تغییر و بهبود روش های یاددهی یادگیری ،تعالی بخشی به اهداف
تربیتی و اصالحات آموزشی قرار گرفته است (معینی نسب ,فاطمه؛ مریم مالهاشمی؛ فاطمه
بخشایشیان و ریحانه ناصری منش .)۱۳۹۵ ،اجرای با کیفیت این واحد درسی ،میتواند میزان
مهارت و توانایی دانشجویان آموزش زیست شناسی را ازحیث ساخت و تولید محتوای آموزشی
و استفاده از فناوری ها درآموزش ،به طور چشمگیری افزایش دهد.
اهمیت درس کارورزی و توسعه حرفهای معلمان در مطالعات مختلف تاکید شده است
(بوچینسکیلز و هانسن 2010؛ فیلدر 2010؛ گارت ،پورتر ،دیسمون و یون  .)2001همچنین
رابطه بین کیفیت آموزش معلمان در درس کارورزی با آموزش دانش آموزان نشان داده
شده است (نیکو .)2015 ،بنابراین افزایش واحد کارورزی از  4واحد در دو ترم ،به  8واحد
در  4ترم ،یکی دیگر از تغییرات مثبت در برنامه درسی جدید به شمار میرود .یکی دیگر از
تغییرات مثبت برنامه درسی جدید ،درس کارنمای معلمی است که بر اساس روش پژوهش

بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه درسی جدید رشته آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان درمقایسه با برنامه قبلی

(پروژه) .در بین دروس تخصصی زیست شناسی نیز دروس جدید عبارتند از :آشنایی با مشاهیر
زیست شناسی ،زیست فناوری(مبانی بیوتکنولوژی) و درس زیست و متافیزیک .همچنین
بعضی دروس تخصصی زیست شناسی که دربرنامه قبلی وجود داشت و دربرنامه درسی جدید
حذف شده اند عبارتند از :تالوفیت ها ،جنین شناسی و تکامل.
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روائی طراحی شده و نتایج نشان داده است که پژوهش روائی تآثیرات سازندهای در حوزه های
گوناگون تربیت معلم نظیر تثبیت هویت حرفه ای ،افزایش دانش و مهارت دانشجو معلمان،
اثربخشی کارورزی تدوین منطقی تر برنامه درسی ،تسهیل فرایندهای پیچیده تدریس ،بهبود
فرایند آموزش و یاددهی یادگیری و نیز توسعه درک آنان تربیت معلم پژوهنده ،بهبود نگرش
حرفه ای و کاهش تعارضات ناشی از تفاوتهای فرهنگی داشته است (گلکار ,رسول و فریدون
شریفیان.)۱۳۹۵ ،
افزوده شدن درس زیست فناوری (مبانی بیوتکنولوژی) یکی دیگر ازنقاط قوت برنامه جدید
درسی است .اهمیت بیوتکنولوژی و آموزش آن تا حدی است که در برخی پژوهش ها به لزوم
آموزش آن به صورت درس جدا در مدارس نیز اشاره شده است( .نبی پور ودراج.)1393 ،
افزودن واحد درسی آشنایی با مشاهیر زیست شناسی ایران و جهان ،تغییر مثبت دیگری است
که در برنامه درسی جدید به چشم می خورد .انتظار می رود تا آشنایی با سرگذشت مشاهیر
زیست شناسی ایران و جهان ،در تقویت انگیزه نو معلمان در راه کسب علم و همچنین در
جبران برخی کمبود ها در زمینه تاریخچه پیشرفت های علوم زیستی در متون کتب زیست
متوسطه دوم مؤثر باشد.

ب -نقاط ضعف در برنامه درسی جدید

به طور مشخص در برنامه جدید ،دروس مستقل آزمایشگاهی کاهش قابلمالحظه یافتهاند .به
ی که از  20واحد مستقل آزمایشگاهی در برنامه قبلی ،فقط  7واحد مستقل آزمایشگاهی
طور 
دربرنامه جدید وجود دارد و سایر دروسی که قبال واحد آزمایشگاهی مستقل داشتهاند اکنون
بهصورت نظری -عملی تعریف شدهاند .این رویکرد چند اشکال اساسی دارد اول اینکه هیچ
تضمینی برای رعایت سهم بخش عملی دروس وجو د ندارد و این منجر به دامنزدن به آموزش
تئوری بیشتر و کاهش فعالیت در حیطه مهارتآموزی خواهد شد .دوم اینکه متأسفانه وضعیت
آزمایشگاهها حتی در اصفهان که یکی از قطبهای آموزش علومپایه دانشگاه فرهنگیان است،
با وضعیت مطلوب فاصله دارد و به نظر میرسد دانشگاه فرهنگیان با این رویکرد یعنی کاهش
واحدهای مستقل آزمایشگاهی در برنامه درسی جدید ،مشکل کمبود تجهیزات و امکانات
آزمایشگاهی به خصوص در زمینه رشته زیست شناسی را ،با روش پاک کردن صورت مسئله
به جای حل آن ،مدیریت نموده است.
کاهش بیش از حد واحدهای تخصصی زیست شناسی یکی دیگر از اشکاالت کلی برنامه جدید
است .با این برنامه جدید ،یک دبیر زیست شناسی تربیت شده در این دانشگاه فقط کمی
بیش از یک سوم( )38%واحدهایی که می گذراند ،دروس تخصصی زیست شناسی خواهد بود.
حالآنکه در برنامه قبلی حدود  50درصد دوره کارشناسی را دروس تخصصی رشته زیست
شناسی تشکیل میداد .این کاهش بیش از حد ،خطر ضعف علمی فارغالتحصیالن این رشته
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به عنوان دبیر زیست شناسی را به دنبال خواه د داشت.
برخی نکات از نظر زمان ارائه دروس نیز بایستی مورد تجدید نظر قرارگیرند .به عنوان مثال،
درس سیستماتیک گیاهی( ،)2درترم هفتم که معموال ترم پاییز است ،زمانبندی شدهاست.
باتوجه به نیاز این درس به گردش علمی و نمونهبرداری گیاهی ،فصل بهار ،یعنی ترم زوج،
برای ارائه درس مناسبتر خواهدبود.
جایگزینی درس زیست و متافیزیک به جای تکامل ،یکی دیگر از اشکاالت مهم در برنامه
درسی جدید ارزیابی میشود ،چرا که در سرفصلهای درس جدید ،مکانیسمهای تکاملی ،و
شواهد مهم تکامل مثل شواهد ژنتیکی و همچنین مکانیسمهای گون ه زایی عمال از مباحث
حذف شده است .اشاره به تکامل فقط درحد اشاره به نظریات تکاملی و موافقین و مخالفین
آن میباشد و جزئیات مکانیسمهای تکاملی اصال جایی برای مطرح شدن به صورت مفصل و
مستدل را ندارند و دانشجو ،نظریهای را که با جزئیات آن آشنا نشود بهطبع باور سطحی از آن
خواهد داشت و عمال منجر به تضعیف نقش تکامل در دیدگاه زیستی نومعلمان زیست شناسی
خواهدشد .در فصل چهارم سرفصل درس نیز ،مباحثی مثل هیپوتیزم و روح و انرژیدرمانی
مطرح میشوند که هیچ ارتباطی به بحث تکامل ندارند.
حذف درس تکامل در برنامه درسی جدید ،فراتر از یک نقطه ضعف ،بلکه یک اشتباه فاحش
دراین برنامه به شمار می رود .در زیستشناسی هیچچیز معنی ندارد ،مگر در پرتو تکامل .این
عنوان سخنرانی تئودوسیوس دوبژانسکی زیست شناس بزرگ آمریکایی است که در سال
 ۱۹۷۲در همایش انجمن ملی معلمان زیستشناسی امریکا ایراد نموده است (کرام الدینی،
 .)1392زیست شناسی در پرتو تکامل از نظر عقالنی شاید قانع کنندهترین و الهامبخشترین
علم باشد .زیست شناسی بینور تکامل انبوهی از واقعیتهای مختلف است که بعضی از آنها
جالب و عجیباند و در مجموع تصویری معنیدار به بوجود نمیآورند (دوبژانسکی .)1963 ،از
طرف دیگر بخش قابل توجهی از کتب زیست شناسی متوسطه به ویژه دوره پیش دانشگاهی
مباحث تغییر گونه ها و تکامل است .همچنین در بیشتر دروس برنامه درسی رشته آموزش
زیست شناسی مثل ژنتیک ،سیستماتیک گیاهی و جانورشناسی؛ سرفصل ها با رویکرد تکاملی
تنظیم شده اند .بنابراین حذف درس تکامل از برنامه درسی رشته آموزش زیست شناسی ازنظر
علمی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

پیشنهادات:

 -۱برای همه دروس تخصصی زیست شناسی باید واحد مستقل آزمایشگاهی تعریف شود تا
حیطه مهارت آموزی نو معلمان تقویت شود و این مهم با تجهیز بیشتر آزمایشگا ه های علوم
پایه ،در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان ،زمینه تحقق آن فراهم خواهد شد.
 -۲اهمیت دروس تربیتی برای نو معلمان برکسی پوشیده نیست .اما زیاده روی در ارائه این
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دروس ،تعادل بین انواع دروس دربرنامه درسی راخدشه دار می نماید .الزم است دروس
مشابه تربیتی و تخصصی -تربیتی که از نظرمباحث هم پوشانی زیادی دارند شناسایی شده و
یکپارچه شوند.
 -۳نظر به اهمیت بنیادین و محوری بحث تکامل در همه دروس رشته زیست شناسی ،حذف
این واحد درسی از برنامه درسی ،از نظر علمی قابل قبول نیست و الزم است واحد درسی
تکامل به برنامه درسی رشته آموزش زیست شناسی افزوده شود.
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Abstract

Since three years ago, new curriculum of Biology education has been
administrated in Farhangian university. Regarding to deep effect
of curriculum on knowledge, skills and insights of new students,
criticize and investigation of strength and weakness points of new
curriculums are inevitable. The main goal of this research (which is
the first one in this field), is to compare new and old curriculum of
Biology education course qualitatively and quantitatively. Research
method is content analysis in quantitative part and tamely content
analysis in qualitative part. The decrease in Biology courses share,
from %3.50 to %38 and the science courses from %14.6 to %4.7, and
the increase of educative courses from %17.5 to %39.33, are the most
remarkable quantitative changes. The sharp decline of Biology
and laboratory courses is the most notable weaknesses of the new
curriculum. The increasing of the internship courses from 4 in two
semesters, to 8 in four semesters, and Definition of (PCK) courses are
the most remarkable strengths of the new curriculum. Because of the
essential and integrative rule of Evolution concepts in all biological
sciences, deletion of Evolution course from the curriculum is an
obvious weakness of the new curriculum.
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Investigation of strength and weakness points of new
Farhangian university Biology Education course curriculum
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