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  : چكيده

 به دبيرستان اول آموزان دانش  بهداشت و زيستي علوم درس يادگيري  وضعيت بهبود پژوهش اين هدف

 گروه و بوده پژوهي اقدام نوع از تحقيق روش. است تدريس هاي روش با خالقيت هاي تكنيك تلفيق روش

 تمامي و بودند پايه تكرار آنها از نفر 16 تعداد كه است دبيرستان اول سال آموز دانش 21 شامل نمونه

 هاي تكنيك پژوهي اقدام اين در.  بودند افتاده  بهداشت و زيستي علوم درس از لقب سال در نفر 16اين

 را) ,  شوخي تكنيك و مغز اي شبكه طرح خالقيت تكنيك,  دلفي تكنيك, فكري يورش جمله از(  خالقيت

 روش,  مشترك فراگيري تدريس روش, مناظره و مباحثه تدريس روش  جمله از( تدريس هاي روش با

 يادگيري به منجر نهايتا  و كرده تلفيق) , موثر پرسش طريق از تدريس و كالسي هاي تيم كيلتش تدريس

 كامل درك با ترتيب بدين.  شد دبيرستان اول سال آموزان دانش بهداشت و زيستي علوم درس بخش اثر

 افزايش كالس در بودن فعال و يادگيري به آنها عالقه ن آموزا دانش توسط, باال هاي نمره دريافت و مطلب

 هاي فعاليت در مشاركت همچنين. شد آنها يادگيري انگيزه و نفس به اعتماد افزايش به منجر و يافته

 هماهنگ بطور درس اين پاياني آزمون, اينكه نهايت در. يافت تقويت آنها در نيز گروه با تعامل و گروهي

 رشته آزآنها تعدادي حتي و شدند قبول درس اين در آموزان دانش وتمامي شد برگزار كشور درسراسر

  .نمودند انتخاب خود تحصيل ادامه براي را تجربي علوم تحصيلي

  

  

  

  



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irسه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٥ 

 

  : مقدمه

 براي آنها وقفه بي تالش و جانداران عوامل و آثار, زندگي از بديع دنياي به اي پنجره تنها نه زيستي علوم

 انسان زندگي بهبود  به منجر و است انسان براي مفيد بسيار علمي بلكه, گشايد مي ما روي به ماندن زنده

 زيست محيط مديريت و غذايي مواد توليد, دامپروري, كشاورزي زمينه در كه هايي پيشرفت.  است شده

 دانشمندان نصيب كه است هايي موفقيت به متكي همگي, است كرده دگرگون را انسان زندگي و شده انجام

  . است برخوردار بااليي اهميت از درس اين بخش اثر تدريس لذا.است شده زيستي علوم

 و هضم, ضبط, جذب بهتر را درس مطالب آموزان دانش تا است يادگيري نحوه آموزش, واقعي تدريس

 دادن تعليم.  است نيفتاده اتفاق يادگيري, ندهد رخ تغييري و كند تدريس را چيزي معلم اگر. دهند پااليش

 و مجرب خود كار در بايد دهنده تعليم رو اين از.  است تمهار يك بلكه است شايستگي يك تنها نه

  )1385,دوج.( گذارد مي نمايش به را مهرت و شايستگي اين كه است هنرمند معلمي.  باشد متخصص

  :موجود وضع بررسي

 ازمعرفي بعد.  شدم كالس وارد داشتم يادگيري – ياددهي به كه خاصي عالقه و شوق با كالس روز اولين در

 ارائه كالس كار روش  و بهداشت و زيستي علوم درس خصوص در توضيحاتي, آموزان دانش آشنايي  و خود

 آنها تمامي و  و بوده تكرار آنها نفر 16 ;كالس آموزان دانش نفر 21 از كه شدم متوجه آشنايي اين در( دادم

 انتظار.  كردم تدريس به عشرو سپس).  اند افتاده پايين بسيار نمرات با  قبل سال در را زيستي علوم درس

 ارائه با كردم سعي. نبود اينگونه اما دهند نشان اي عالقه يادگيري - ياددهي امر به نيز آموزان دانش داشتم

 فعالي  مشاركت كسي اما.  كنم تر نزديك درسي مبحث به را آموزان دانش,  تدريس حين در هايي پرسش

 شدم جويا آنها از را علت. دادند نمي نشان درس به اي انگيزه و عالقه آموزان دانش اكثر.  نداشت كالس در

 ما ”كه گفتند و كردند گويي پاسخ به شروع, بيشتر ارتباط برقراري با.  نداد هم  اي كننده قانع جواب اما

 قادر ما و  است كردني حفظ آن مباحث.  دارد سوال چندين, كتاب جمله هر.  نداريم درس اين به اي عالقه
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 ايجاد باعث مباحث اين”  …و نداريم آنرا خواندن حوصله,  است سنگين آن مطالب, نيستيم آنها حفظ به

 جور و جمع را كالس بود كه  نحوي هر به. انداخت نبودند پايه تكرار كه آموزي دانش 5 آن دل در ترس

 هم تعدادي از و داده شده تدريس مباحث مرور براي فرصتي نهايت در و دادم درس اي صفحه چند و كرده

 به اي عالقه آموزان دانش نيز بعدي جلسه در.   نداشتند بخشي رضايت وضعيت اما كردم كالسي پرسش

 نحوي به بودند دار مشكل بسيار  نيز انضباطي و اخالقي نظر از كالس اين آموزان دانش.  ندادند نشان درس

 سخت نيز مدرسه معاونين براي آنها رلكنت حتي,  بود مشكل معلمان تمامي براي كالس تحمل تنها نه كه

 اي عده, نداشتند مشاركت كالس در آنها از اي عده داشتند متفاوتي رفتارهاي,  نيز درس كالس در آنها. بود

 هم برخي و نداشتند ذهن حضور كالس در هم اي عده, شدند مي ديگران مزاحم و كردند مي صحبت هم با

  .دادند نمي گوش درس به,  كالس در

  :مسئله انبي

 مختلفي رفتارهاي بروز همچنين و درس اين يادگيري به آموزان دانش تمايل و توجه عدم من مشكل

 حال. كالسي هاي صحبت همچنين و ذهن حضور عدم,  دادن گوش عدم, كالس در مشاركت عدم همچون

  : كه  شد مطرح سواالت اين

  ؟ كنم برخورد بايد ارندند كالس در مشاركت به تمايل كه آموزاني دانش با چگونه·

   رفتار شوند مي نيز ديگران مزاحم و كنند مي صحبت كالس در كه آموزاني دانش با توانم مي چگونه· 

  كنم؟

  كنم؟ جلب را آموزان دانش ذهن حضور توانم مي چگونه  

  كنم؟ جلب را دهند نمي گوش درس به كه آموزاني دانش توجه توانم مي چگونه·  
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  تصميم)  آنها رفتاري مشكالت و پايه تكرار نفر 16 وجود(  كالس وضعيت بودن خاص به وجهت با نهايت در  

 مطرح را سوال اين.  بود خالقيت هاي تكنيك از استفاده همان كه گرفتم خاص حلي راه  از استفاده به

  . ”؟ دهم هارائ را تري بخش اثر تدريس توانم مي خالقيت هاي تكنيك از استفاده با چگونه: ” كه كردم

v و زيستي علوم درس وضعيت,  خالقيت هاي تكنيك كمك با ميتوانم چگونه:” پژوهش اصلي سوال 

  “؟ بخشم بهبود را  كالس اين آموزان دانش بهداشت

  ):1 شواهد( اطالعات آوري جمع

 كاردانش هنرستان به 1392 سال ماه شهريور در كه شدم متوجه نظر مورد كالس درمورد تحقيق از پس

 و نداشت اول سال تاكنون هنرستان اين آنجاكه از. كند نام ثبت دبيرستان اول سال كالس يك كه شد اعالم

 براي را آموز دانش نفر يك و بيست نهايتا, بود كرده آغاز را خود نام ثبت مدارس ساير از ديرتر همچنين

 نمرات با را زيستي علوم درس آنها همگي و( بودند پايه تكرار آنها از نفر شانزده كه ; كرده نام ثبت اول سال

, دير ;راهنمايي سوم سال دروس تجديدي داشتن دليل به هم ديگر نفر پنج و)  بودند افتاده پايين بسيار

 بسيار علمي سطح با آموز نفردانش يك و بيست شامل  كالسي,  تفاسير اين با. بودند كرده نام ثبت به اقدام

 دانش اين به تدريس كنار در كالس كنترل. شد تشكيل, باال رفتاري  و اخالقي مشكالت داراي و پايين

 دبيران تمامي صحبت. داشتند گاليه كالسي چنين وجود از, دبيران تمامي كه بود مشكل قدري به آموزان

 آموزان دانش درسي-اخالقي مشكالت و كالس اين مورد در,  شورا جلسات همچنين و تفريح هاي زنگ در

  .بود بسيارمشكل نيز من براي كالس  اين در كاركردن حتي. بود آن

 تا كنم مرور را خودم و آنان قبلي تجربيات و ها فعاليت و نظران صاحب, همكاران نظرات كردم سعي,  ابتدا

 مدرسه مدير و مشاور بخصوص و همكاران با نزديكي تعامل لذا. نمايم حل امكان حد تا را مشكل اين بتوانم

 بسياري  هاي راهنمايي زمينه اين در و داشتند قرار كار مراحل دقيق جريان در آنها كه حدي تا كردم برقرار

  .كردند اينجانب به
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 در اي عده( دارند متفاوتي بسيار رفتارهاي كالس اين آموزان دانش كه شدم متوجه جلسه چند از بعد 

 در اي عده, شدند مي نيز  ديگران مزاحم و كردند مي صحبت هم با اي عده, نداشتند مشاركت كالس

 تدريس با همراه داري كالس امر اين). دادند نمي گوش درس به برخي و نداشتند ذهن حضور كالس

 توجه باتوجه لذا. نداشت وجود نيز موثر حل راه يك از استفاده امكان,  لذا.  كرد مي دشوار برايم را اثربخش

  تصميم)  آموزان دانش رفتاري-اخالقي مشكالت و  يهپا تكرار نفر 16 وجود(  كالس وضعيت بودن خاص به

  . بود خالقيت هاي تكنيك از استفاده همان كه,  گرفتم خاص حلي راه  از استفاده به

 آوردم بدست آنها تحصيلي افت و مردودي علت و آموزان دانش زندگي وضعيت از اطالعات سري يك سپس

 همچنين و تدريس هاي روش,  بخش اثر تدريس, ستدري استراتژي زمينه در جالبي كتابهاي بعد و.

  .نمودم مطالعه خالقيت هاي تكنيك و خالقيت

 و www. Sid.ir همچون فارسي معتبر علمي هاي سايت راستا اين در. كردم مراجعه علمي منابع به نهايتا

www.magiran.ir  پايگاه از اشتمد آشنايي انگليسي زبان به حدي تا كه آنجا از  شدندو واقع مفيد بسيار 

. كردم استفاده…و scopus, Elsevier, springer , emerald جمله از, تهران دانشگاه علمي هاي داده

  با همچنين.  نمودم دريافت خالقيت هاي تكنيك انواع همچنينن و خالقيت خصوص در اطالعاتي  لذا

 تدريس استراتژي و بخشاثر تدريس, تدريس روشهاي خصوص در اطالعاتي ;مختلف كتابهاي  مطالعه

  .آوردم بدست

  :تحقيق پيشينه

  : دريس1٫- 5

 وجود تدريس واژه درباره مختلفي تعاريف.است شده طراحي درسي برنامه درآوردن اجرا تدريس،به

 را تدريس ديگر، گروهي و دانند مي شود گرفته ياد بايد آنچه درباره مربي صريح بيان را تدريس بعضي.دارد
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 از زيادي دارد،عده جريان درس كالس در محتوا و مربي،فراگير بين كه دانند يم متقابل ورزي هم

 كند آسان فراگيران براي را يادگيري كه احوالي و اوضاع و موقعيت كردن فراهم تربيت و تعليم متخصصان

  )1387, نساج,كيا. (اند ناميده تدريس

  

 ديگر مانند نه اما.است فعاليت يك يستدر كه گرفت نتيجه چنين توان مي ها بحث اين از كلي طور به

 وضع پايه بر كه فعاليتي.گيرد مي انجام خاصي هدف اساس بر و آگاهانه كه است فعاليتي ها؛بلكه فعاليت

 فعاليت سلسله يك تدريس عمل نهايت در شود؛و مي آنها تغيير موجب و پذيرد مي انجام فراگيران شناختي

  )1387, نساج,كيا. (است شده يطراح پيش از و مرتب،منظم،هدفدار هاي

  : خالقيت مفهوم2٫- 5

 قرن يك از بيش از اجتماعي علوم دانشمندان توسط آن دهنده تشكيل عناصر و خالقيت مورد در تحقيق

 وي.   گرديد ايجاد) Guilford(گيلفورد توسط 1950 سال از پژوهش اصلي انگيزه اما.  شد آغاز  پيش

  ).1375,   پور مدني( ميدانست همگرا تفكر بلمقا در واگرا تفكر با را خالقيت

 و افراد هاي رهيافت و ها انديشه از تلفيقي آوردن وجود به را خالقيت, رفتارسازماني اساتيد از) 1992( لوتاز

 يك آمدن بوجود از شناختي فرايند را خالقيت بارزمن.  است كرده تعريف,  جديد روش يك در گروهها يا

  ).1375,   پور مدني( داند مي بديع كشفي يا كاال,  مفهوم,  ايده

 تمام در مشترك عامل يك ولي است مختلفي معاني داراي آزادي و دموكراسي, عدالت همچون خالقيت

 آنها در خالقيت عامل كه جديدي عوامل به پرداختن از است عبارت هميشه خالقيت كه است اين خالقيتها

 در عوامل اين تركيب است تازه كه آنچه ولي ميكنند عمل نگيفره ميراث مجموع عنوان به و بوده موجود

 يك در ها ايده تركيب توانايي يعني خالقيت) 1992, نبتون دوگالس, هالوران جك( است جديد الگويي



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irسه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١٠ 

 

 توانايي بكارگيري از عبارتست خالقيت).1991,  رابينز(ها ايده بين پيوستگي ايجاد يا فرد به منحصر روش

 نو فكري و انديشه توليد و پيدايي, خالقيت).1373,رضائيان(جديد مفهوم يا فكر يك جاداي براي ذهني هاي

  ).1388, مجلج غفاري  و ظهيري پور تقي,  نيكنامي( است

  : خالقيت فرايند 3٫- 5

 بوجودآوردن:  مرحله سه به عمل تا انديشه از را خالقيت فرايند,  مديريت صاحبنظران از) , 1974(اتريك

 و عملي خالقيت مراحل)  ,1987( آلبرشت.  است كرده تقسيم انديشه وبكارگيري انديشه ورشپر, انديشه

:  از عبارتند ترتيب به مراحل اين.  ميكند پيشنهاد, است شده تشكيل مرحله پنج از كه را اجراتري قابل

 پيرامون عاتاطال, خالق شخص كه است معتقد آلبرشت.  عرضه و پااليش,  آزمون,  الهام,  اطالعات جذب

 فرد ذهن كه زماني.  ميدهد قرار بررسي مورد را مختلفي رهيافتهاي, مسائل بررسي و ميكند جذب را خود

 و تحليل و تجزيه از پس و ميكند كار به شروع محسوس غيرقابل بطور شد انباشته خام اطالعات از خالق

  )1375,   پور مدني. ( ميكند ارائه مسئله براي رهيافتي,  اطالعات تركيب

  : خالقيت و پرورش آموزش4٫- 5

 به بخشيدن روال اصلي مسئوليت آن زيربنايي نقش و گستردگي به توجه با پرورش و آموزش وزارت

 در نوآوري و خالقيت تبلور براي مناسب بستر كه است ضروري دارد برعهده را جامعه در نوآوري و خالقيت

 كرد هدايت و شكوفا جامعه در را نوآوري و خالقيت بتوان تا كرد ايجاد پرورش و آموزش مديريت سازمان

 ايجاد جهت گام نخستين. است الزامي آموزشي هاي محيط در مناسب فضاي ايجاد منظور اين به نيل براي

 و اصالح تغيير، كه آنجا از. است سازماني هاي محيط در تغيير نوآوري و خالقيت ظهور براي مناسب فضاي

 و انساني نيروي سازمان هاي فعاليت در تمركز عدم به ميل لذا است نوآوري و قيتخال بروز مبناي بهبود

 خانه و مدرسه مربيان( والدين و مدرسه كارگزاران. است ضروري بهبود و اصالحي هاي روش انواع از استفاده

  )1389,نفر( نيستند خالق افراد تربيت و رهبري به قادر گيرانه سخت هاي شيوه با)
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 هاي آزمون در لزوما و برخوردارند قوي ي حافظه و مفاهيم سريع درك استدالل، قدرت از خالق انآموز دانش

 تفكر هاي مهارت سنجش به مربوط هاي آزمون در اما. كنند نمي كسب اي العاده فوق چندان ي نمره هوشي

.  هستند متوسط وشه داراي بلكه  نيستند تيزهوش اشخاص بنابراين. آورند مي دست به بااليي نمره واگرا

) 549ص-1369 سيف. (داد نسبت توان مي دارند ذهني ماندگي عقب كه افرادي به فقط را خالقيت كمبود

 خود هاي نگرش و بازخوردها در آنها. دهند مي ارائه مسايل حل براي اي خالقانه هاي راه خالق آموزان دانش

 به. كنند فعاليت نامحدود و باز شرايط رد يادگيري نظر از دهند مي هستندوترجيح تعصب بي و مستقل

 ديگران به بودن شباهت بي احساس. دارند عالقه اجتماعي هاي فعاليت و ورزش از بيش فرهنگي هاي فعاليت

 مراجعه دوستان به بيشتر مشورت براي و گيرند مي عهده به را رهبر نقش گروهي هاي فعاليت در. دارند

 و شكوه با روياهاي داراي. اند داشته خيالي دوست كودكي در حتي و هستند قوي تخيلي داراي. كنند مي

  .است غريب و عجيب آنها سواالت هستند انگيز وحشت

 رشد فرايند در تواند ومي داده افزايش خالقيت ي زمينه در را آموزش كيفيت كه هايي روش و ازاصول

  ( :1384, خانيان سام(كرد اشاره ميتوان زير موارد به باشد داشته مهمي نقش خالقيت

  .داد قرار تشويق مورد ها آن خالق دستاوردهاي و ها فعاليت ، رفتارها تناسب به را آموزان دانش    

  . باشند حساس خود افكار و ها ايده به نسبت كه  شود داده آموزش آموزان دانش به     

  .شود داده مالز اطالعات آموزان دانش به ، آن مفاهيم و خالقيت ماهيت مورد در     

  .شود استفاده شنيداري _ ديداري آموزشي هاي روش و وسايل از امكان حد    

  .شد قائل ويژه احترامي و ارزش آموزان دانش نو افكار و تخيالت براي     

 قرار يابي ارزش و قضاوت مورد حد از بيش را خود رفتارهاي و افكار كه شود داده آموزش آموزان دانش به    

  .ندهند
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  .شوند ترغيب سواالتشان پرسيدن به ها آن شودتا استفاده آموزان دانش براي پاسخ و پرسش روش از با    

  .كنند جو و جست را متعددي هاي راه همواره ، مسايل حل براي    

 در كننده محدود و خشك مقررات وضع از شودتا داده عمل آزادي و امنيت آموزان دانش به امكان حد تا    

  .شود ودداريخ كالس

  …كنيدو تبيين ها آن براي را خالق تفكر ارزشمند نتايج و آثار و خالقيت    

 چند از بريادگيري تاكيد محتوابا بودن يادگير قابل“ را خالق آموزشي محتواي ويژگي)1367-70( فرنوديان 

  (.1384, خانيان سام(ميدارد بيان”  محيط و درسي محتواي بين ارتباط ووجود مختلف حواس

  :1 شواهد اطالعات تحليل و تجزيه 6٫

  :تقاضاها 6-1٫

  : شدم زير تقاضاهاي متوجه ها داده و اطالعات بندي جمع از پس

  .دهند نمي گوش درس به كالس در آموزان دانش از اي عده 

  . ندارند كالس هاي فعاليت در  شركت به تمايلي آموزان دانش از اي عده 

  . شوند مي درس كالس و ديگران مزاحم و كنند مي صحبت زياد درس السك در آموزان دانش از اي عده  

  . ندارند ذهن حضور لي و دارند فيزيكي حضور فقط كالس در اي عده  

  . بهداشت و زيستي علوم درس به آموزان دانش از برخي عالقمندي عدم  

  .تدريس نوين هاي روش با آشنايي عدم  

  . آموزان دانش از تعدادي توسط بلق سال در ناموفق اي  تجربه داشتن 
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  فعال كالس هاي شاخص 6-2٫

  . گروه اعضاء بين دوستي احساس و گروهي همكاري تقويت    

  . خودشان ارزيابي جهت افراد براي فرصت شدن فراهم    

  . خجالتي و كمرو افراد استرس كاهش    

  . نقادي روحيه ايجاد و افراد در نفس به اعتماد تقويت    

  : خوب معلم يك هاي ويژگي  6-3٫

  . است كالس در يادگيري دهنده سازمان    

  . است پذير انعطاف    

  . ندارد طرف بي و خنثي رفتاري    

  . ميكند مشخص خوبي به را وظايف و ها مسئوليت    

  . است كارگردان و راهنما, دهنده جهت    

  . كند مي تشويق را خوب هاي ايده    

  . دهد مي كاهش را ضعف نقط و داده پرورش ار قوت نقاط    

  . دهد مي پرورش را ارزيابي خود فرايند كالس در    

  . كند مي كار آموزان دانش تمامي با    
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  :خوب تدريس ويژگي 6-4٫

  . است يادگيري نحوه آموزش    

  . است آموزان دانش در بصيرت و مهارت كننده تقويت    

  . است تجربه لقاب و روان, انعطاف قابل    

  .دارد محتوا پر و جالب روشي    

  . است آنها علمي و عملي راهنماي و دهد مي مشاوره آموزان دانش به    

  . است شنيدن پاسخ و كردن سوال, دادن گوش دربرگيرنده    

  ):پيشنهادي هاي حل راه( موقتي جديد هاي حل راه انتخاب     

  .درسي مطالب به بيشتر هتوج جهت حواس تمركز مهارت تقويت    

  . گروه در فعاليت جهت آموزان دانش تعهد تقويت    

  . گروهي هاي فعاليت در مشاركت جهت آموزان دانش تمام كردن درگير    

  . آموزان دانش توسط كالس در ذهن حضور مهارت تقويت    

  .بهداشت و زيستي علوم درس يادگيري اهميت  تفهيم    

  . درس اين يادگيري به آموزان دانش انگيزه افزايش جهت زيستي علوم هميتا و ارزش تفهيم    

  .  تر جديد تدريس هاي روش ارائه و قبلي تدريس روش تغيير    

  . خالق و جديد تدريسي روش به يابي دست جهت تدريس روشهاي با خالقيت هاي تكنيك تلفيق    
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 كمك ضعيف آموزان دانش به تر قوي آموزان انشد آنكه جهت ديگران به كمك و همكاري حس  تقويت    

  . كنند

  :      برآن نظارت و پيشنهادي روش اجراي

 ذهنم در اساسي فرض اين تدريس هاي روش مطالعه نيز و آمده دست به هاي داده و شواهد به توجه با

 آموزان دانش بيشتر عالقمندي باعث تدريس هاي روش و خالقيت هاي تكنيك تلفيق با”كه گرفت شكل

 تشگيل كالس در نفره شش گروه يك و نفره پنج گروه سه و نمودم بندي گروه را كالس مظور بدين.  ”شوم

 قرار دايره شكل به را آموزان دانش چيدمان سپس.  بودند يكسان درسي وضعيت لحاظ از گروهها همه.  شد

 سپس. نشستم مي آموزان دانش كنار در نيز خود.داشتند قرار يكديگر كنار در نيز گروه هر اعضاء و  دادم

  .دادم انجام كالس در عملي بطور را زير موارد

  :آموزان دانش به بهداشت و زيستي علوم درس ارزش و اهميت تفهيم 8-1٫

 عالوه زيستي علوم,  كه دريافتند آنها و كردم تفهيم را زيستي علوم درس اهميت آموزان دانش به كالس در

 آدمي زيستن براي زيست محيط به بخشيدن بهبود به, آورد مي ارمغان به آدمي ايبر كه آسايشي و رفاه بر

  .كند مي كمك آن در زنده موجودات ساير و

 شمار به نشدني درمان روزگاري كه را بيماريهايي سو يك از زيستي علوم هشگران پژو: “ كه دريافتند آنها

 هاي زمينه در كه هايي موفقيت با ديگر ويس از و آورند درمي زانو به ديگري از پس يكي آمدند مي

 تغذيه مشكالت از بسياري, اند آورده بدست جانوران و گياهان پرورش و توليد يعني, دامپروري و كشاورزي

 ها باكتري از برداري بهره حال در زيستي علوم پژوهشگران از بعضي كنون هم.  اند كرده حل نيز را آدمي اي

 صفات در بردن دست با آنان.  هستند آدمي نياز مورد مواد ساير و غذا, دارو هتهي براي جانداران ساير و

 بخشي اميد اندازهاي چشم.  هستند آنها از بيشتر چه هر برداري بهره فكر در آنها زن در تغيير و جانداران
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 داده قرار تاهمي پر و پيشرو علوم زمره در را علم اين, اند گشوده آدمي روي به زيستي علوم پژوهشگران كه

  .”است

  :تدريس روشهاي با خالقيت هاي تكنيك تلفيق 8-2٫

 آزاد سواالت سري يك,  مطلب صفحه چند هر از پس زيستي علوم كتاب هاي فعاليت به پاسخگويي هنگام

 بر عالوه تا است شده عنوان هايي فعاليت, ها درس متن ميان در يعني است كرده عنوان فعاليت بصورت

 تا كند مي كمك آموز دانش به ها فعاليت اين. باشد تر خوشايند آموزان دانش براي زيستي علوم, يادگيري

 مسائل از بسياري آينده در بتوانند, تجربي علوم پژوهشگران و دانشمندان كار روش فراگرفتن بر عالوه

 انجام به رقبتي و عالقه هيچ من كالس آموزان دانش متاسفانه اما.   نمايند حل منطقي بطور را خود زندگي

  . دادند نمي نشان ها فعاليت اين

 اجباري ارتباط برقراري در سعي يعني.  كردم آغاز خالقيت هاي تكنيك از استفاده با را  مباحث اين تدريس

 تكنيك نوع يك خود, نيز اقدام اين البته.(  كردم خالقيت هاي تكنيك از هريك و تدريس روش بين

 اين از يك هر زير در ترتيب بدين).  است مشهور ”تصادفي واژه خالقيت يكتكن“ نام به كه است خالقيت

  .است شده عنوان موردي بطور  خالق هاي تدريس نوع

  : زيستي علوم تدريس و فكري يورش  خالقيت تكنيك1٫- 8-2

 شده مطرح, ”ها فعاليت”  عنوان تحت مفهومي هاي پرسش زيستي علوم كتاب درسي مباحث انتهاي در

 و ترغيب جهت لذا. است كرده مطرح معلم و آموزان دانش بين بحث براي را موضوعي آنها از بعضي كه است

 يورش خالقيت تكنيك از,  كتاب سواالت نوع اين به گويي پاسخ در فعال شركت به آموزان دانش تشويق

 نظرات ارائه در كه چرا داشتند كالس در فعال حضوري,آموزان دانش همه روش اين در. كردم استفاده فكري

 دانش پيشنهادات تمام از.  انجامد مي كيفيت به نهايتا زيرا است مهم شده ارائه نظرات كميت,  پيشنهادات و
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 ايجاد با امر اين البته.  گرفت مي قرار تشويق مورد آنها تفكرات و عقايد توسعه.  شد مي استقبال آموزان

  .بود ميسر  راتشاننظ ارائه جهت آموزان دانش براي امن بسيار محيط

  :فكري يورش روش به زيستي علوم تدريس اجراي روش 1٫- 1- 8-2

  .كردم مي بيان زيستي علوم كتاب هاي فعاليت در شده عنوان پرسش ابتدا    

  . دهند پاسخ پرسش به خواستم مي  آموزان دانش تمامي از    

  .كرد مي يادداشت كالس تهتخ روي بر را ها پاسخ و بود جلسه منشي آموزان دانش از يكي    

  . كردند مي شركت فعاالنه بايد پاسخگويي در آموزان دانش همه    

  .كردم مي استقبال ها پاسخ تمام از    

  . انداختم مي  تعويق به آموزان دانش هاي پاسخ مورد در  را خود قضاوت    

  .كردم مي تشويق را بيان آزادي    

  . مكرد مي كنترل را زمان مديريت    

  .كردم مي استقبال شوخي و شادي از    

  .دارند شركت بحث در همه كه بودم مطمئن10٫

 انتخاب و تلفيق, تركيب,معقول و صحيح هاي پاسخ و شد مي بررسي,تخته روي هاي پاسخ نهايت در11٫

  .كردم مي
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  : زيستي علوم وتدريس دلفي خالقيت تكنيك 2٫- 8-2

 به هيچگاه, آموزان دانش كه تفاوت اين با است فكري يورش نيكتك شبيه بسيار نيز خالقيت تكنيك اين

 گرفت نمي صورت رخ به  رخ رويارويي درواقع و شدند نمي جمع ميز يك دور و  كالس يك در, گروه صورت

  همه رابه فعاليت موضوع ابتدا بلكه, شوند نمي بحث درگير رو در رو و كالمي صورت به افراد روش اين در. 

 هاي برگه روي را خود پاسخ جداگانه بطور آموزان دانش از يك هر سپس. كردم مي اعالم نآموزا دانش

 ارسال گروه اعضاء براي را ها جواب تمام سپس. كردم مي آوري جمع را آنها و نموده يادداشت اسم بدون

. ميداشتند اعالم پاسخ هر مورد در را خود نظر و كرده يادداشت كاغذ هاي برگه روي را ها پاسخ آنها و كرده

 به آموزان دانش تمام نهايتا تا شد مي تكرار با چندين عمل اين.  كردم مي اضافه آنها به را خود نظر  نيز من

  . رسيدند مي مشترك نظر اتفاق  يك

  :زيستي علوم وتدريس  مغز اي شبكه طرح خالقيت تكنيك3٫- 8-2

 زبان به را مهم نكات آنها,  حقيقي درك از بعد,  خواندند مي را كتاب  مطالب آموزان دانش روش اين در

(  نويسند مي مغز اي شبكه طرح بروي را كليدي كلمات سپس و كرده يادداشت كليدي بصورت و خودشان

 مي مشخص را فرعي و اصلي نكات و  كرده سازماندهي ممكن شكل بهترين به را خود هاي نوشته واقع در

  ).كردند

. ”جالب چه: “ مينوشتند آن حاشيه در بود، جالب خيلي برايشان) درسي( ابازكت قسمتي كه هنگامي مثال 

 يادگيري  هاي شيوه بهترين از يكي نيز روش اين. گذاشتند مي  تعجب عالمت بود، آور تعجب برايشان اگر

  .است درسي مطالب

  : زيستي علوم وتدريس شوخي خالقيت تكنيك 4٫- 8-2

 با,  بسپارند خاطر به بيشتر و بهتر را شناسي زيست درسي البمط آموزان دانش اينكه براي كردم سعي

  توانستند مي آنها كه روشهايي بهترين از يكي. كنند برقرار احساسي و عاطفي ارتباط  شناسي زيست كتاب
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 آنها تمركز و عالقه به موضوع اين. كنند شوخي كتاب با كه است اين كنند، استفاده آن از منظور همين به

 بار كتاب مطالب ترين سخت به آموزان دانش تا كردم كمك آنها به توانستم مي چه هر. كند مي يزياد كمك

  .بخوانند را آن و دهند مثبتي هيجاني

 مثال.  است متفاوت, مختلف غذاهاي در ها قند نوع و مقدار“ كه داريم زيستي علوم كتاب در مثال بعنوان

 جهت.  ”است ساكارز نيز شكر و قند.  است الكتوز شير در موجود قند و فروكتوز و گلوكز ها ميوه قند

 به منزل در حتي جا همه در بعد به اين از كه گفتم آموزان دانش به مطالب اين يادگيري و كتاب با شوخي

.  بگوئيد ساكارز هم شكر و قند به و الكتوز شير به اينكه يا و بگوئيد فروكتوز يا گلوكز, شيرين هاي ميوه

 خود,   اولياء از بعضي گفته به  جائيكه تا كردند تكرار مدتي براي ترتيب بدين را كلمات اين نآموزا دانش

  . بودند گرفته ياد را كلمات اين هم آنها اولياي

  :آموزان دانش رفتاري هاي شيوه با عملي برخوردهاي 8-3٫

 همچنين و ذهن حضور عدم,  دادن گوش عدم, كالس در مشاركت عدم چون مختلفي رفتارهاي وجود

 تدريس استرتژي“ كتاب راستا اين در. بود رفتاري برخورد  مختلف هاي شيوه نيازمند, كالسي هاي صحبت

  را برخوردم شيوه.  كرد اينجانب به فراواني كمك)سارگل نشر( دوج مسعود آقاي جناب”  بخش اثر تدريس,

 كل در را معقول و منطقي نظمي توانستم ايتانه و دادم تغيير زير تيب تر به,  آموزان دانش از دسته هر با

  .دادم تغيير زير هاي روش به را مختلف آموزان دانش با برخوردم شيوه منظور بدين.  كنم ايجاد كالس

  : دادند نمي گوش درس به كه آموزاني دانش با برخورد شيوه8-3-1٫

  . داشتم را ”؟ ميخورد درد چه به مباحث اين“ كه سوال اين به پاسخي همواره    

  . رساندم حداقل به  كالس در را سخراني تدريس شيوه    

  . كردم تقويت آموزان دانش اين بين در را گروهي فعاليتهاي    
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  .كردم ايجاد  آموزان دانش اين در را گروهي كارهاي انگيزه    

  . كردم جذاب را تدريس فرايند كالمي غير حركات با    

  : نداشتند كالس در مشاركت به تمايل كه آموزاني نشدا با برخورد شيوه 8-3-2٫

  .كنم كالس مباحث درگير را همه كه كردم سعي ابتدا از    

  . كردم محول ساده وظايف  آموزان دانش از دسته اين به    

  .دادم قرار كوچكي گروه در را آنها    

  . پرسيدم مي آنها از را دهد پاسخ تواند مي آموزان دانش اين كه بودم مطمئن كه را سواالتي    

 يادگيري سبك شايد.  نيست يادگيري عدم يعني مشاركت عدم“ كه داشتم درنظر را نكته اين همواره    

  . ”نباشد اينگونه آنها

 ديگران مزاحم و كردند مي صحبت هم با كه آموزاني دانش با برخورد شيوه 8-3-3٫

  : ميشدند

 سكوت و نشسته خود جاي سر همه تا ايستادم مي كالس درب جلوي اي دقيقه چند كالس به ورود از قبل 

  .شدم مي وارد كالس به سپس,  شود فرما حكم

  .ميكند صحبت نفر يك فقط كالس در همواره كه كردم حاكم كالس در را قانون اين 

  . كردم مي سكوت كالس در لحظه چند درس ادامه از قبل تدافعي حالت داشتن بدون    

  . رفتم مي آموزان دانش از دسته اين طرف به سخنراني و درس طول در    
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    بلكه نيست  آموزان دانش كردن شرمنده, رفتار اين از ما هدف“ كه داشتم ياد به  را نكته اين همواره    

  .”است مزاحمت از جلوگيري

  : نداشتند ذهن حظور كالس در كه آموزاني دانش با برخورد شيوه 8-3-4٫

  . پرسيدم مي آنها از را سواالتي و دادم قرار خود مخاطب را آنها قيممست بطور    

  . كردم استفاده بصري هاي ابزار از    

  . نوشتم مي تابلو روي را مطالب    

  .گرفتم مي كمك درس كردن خالصه در آنها از    

  . داشتم آنها ذهني زتمرك  بردن درباال سعي ناگهاني هاي پرسش و آنها چشم به مستقيم كردن نگاه با    

  : بركالس حاكم قواعد كردن مشخص  8-3-5٫

 من و ه بودند شده داده درس مطالب توضيح به موظف تيم يگ افراد,  درسي مبحث هر تدريس از پس    

  . بودم كالس كننده هدايت معلم بعنوان

  .شد مي پرسش قبل جلسه درس مطالب بعالوه جديد درسي مطالب, تدريس درپايان    

   نمره براي اي گانه جدا امتياز داراي همگي, كالسي فعاليتهاي در شركت, گروه در همكاري, كالسي كار    

  .داشت ارزيابي

  . داشت تاثير كالسي مستمر نمره در خود اين كه شد مي معرفي جلسه هر در,  تيم بهترين و ترين فعال  

  .بود نيز خود گروههاي هم به مطالب ياددهي فكر هب,  خود تيم كاري كيفيت بردن باال جهت آموز دانش هر

  . رسيد مي مشكل حل نتيجه به گروه
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 براي  متعدد آزمونهاي.( ميشد  محسوب مستمر نمره 4 تا 3 كه شد مي برگزار كتبي امتحان يك ماه هر

  ). شد مي لحاظ مستمر نمره ارزيابي

 مي واقع مهم كتاب هاي عنوان با مرتبط علمي پژوهش و تحقيق علمي وسواالت تجربيات, مشاركت, عالقه

  .شد

  .بود تعاملي آموز دانش و معلم رابطه

  ):2 شواهد( اطالعات آوري گرد

 به درسي و رفتاري تغييرات. بود آنها در يادگيري حد از بيش افزايش دهنده نشان كتبي آزمونهاي برگزاري

 فراوان رضايت و بودند شده تغيييرات اين وجهمت نيز آنها اوليائ,آموزان دانش بر عالوه كه بود زياد قدري

 بلكه,شد باعث را زيادي  انگيزه افزايش و تشويق يك آموزان دانش براي تنها نه, آنها باالي نمرات. داشتند

 درس كالس در بيشتري شوق با بعدي جلسات ودر كرد ايجاد مضاعف اي انگيزه و رغبت نيز من خود براي

  .شدم مي حاضر

 را پيشرفت نتايج همگي و داشتند اطالع كار روند از, همكاران از تن چند همچنين و مشاور, هنرستان مدير

 اينجانب براي زمينه اين در قوي پشتيبان و مشوق  يك همواره كه هنرستان مدير بخصوص. (كردند تاييد

  ). بودند

 كالس در را مطالب همه و دنداشتن منزل در مطالب خواندن به چنداني نياز آنها آموزان دانش خود گفته به

  . گرفتند مي ياد درس

 فروردين هاي ماه در ر با سه براي را كتاب تمام توانستند آموزان دانش صحيح ريزي برنامه يك با  همچنين 

  . كنند دوره ارديبهشت و
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 معلو درس سرگروه گفته به و شد برگزار كشوري سراسر در هماهنگ بصورت نيز سال پايان نهايي امتحان 

 از نفر 21 تمامي وجود اين با,  بود تفهيمي و مشكل بسيار سواالت سطح امسال, منطقه بهداشت و زيستي

 آنها نفر 16 قبل سال در درحاليكه(  بود باال نيز كالس نمرات متوسط و شدند قبول درصد صد آموز دانش

  ) .بودند كرده دريافت بهداشت و زيستي علوم درس از 7 زير نمره

  

  

  

  

  

  : گيري جهنتي

 در گروهي شكل به خالقيت هاي تكنيك از استفاده زمينه در كه اطالعاتي و آمده دست به نتايج به توجه با

  : است شده حاصل زير نتايج گرفت صورت ارزشيابي و داري كالس و تدريس امر

  . يافت افزايش بهداشت و زيستي علوم درس به آموزان دانش عالقه ميزان 10-1٫

 برگزار كشوري بصورت آنها آزمون اينكه به توجه با(  شدند قبول باال نمره با آموزان دانش تمامي10-2٫

  ).شد

  .يافت افزايش  آنها درسي نمره ميانگين 10-3٫

  .يافت افزايش معلم و آموز دانش تعامل  10-4٫
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  .شد باعث را معلم و آموز دانش ي سويه دو يادگيري  10-5٫

  . يافت افزايش آموزان دانش يادگيري انگيزه  10-6٫

  . يافت افزايش آموزان دانش در نفس به اعتماد ميزان  10-7٫

  . شد منجر را آموزان دانش و معلم در خالقيت افزايش10-8٫

  .شدند گروه منابع و اطالعات متقاضي آموزان دانش  10-9٫

 خود گروههاي هم به مطالب ياددهي فكر به خود تيم كاري كيفيت بردن باال جهت آموز دانش هر 10-10٫

  . شد نيز

  .”نيست علمي منبع تنها كتاب“ كه دريافتند آموزان دانش 10-11٫
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