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  چكيده 

 وسطي قرون در ريشه باور اين. آموز دانش زيادي تعداد براي دبير يك سخنراني يعني ساده، معناي به تدريس

 دانش است بهتر كه آمد مي وجود به دبير در احساس اين ميشد، كمياب كتابي وقتي گذشته نهاي زما در. دارد

 تغيير به نياز يادگيرنده، تغيير و فناوري پيشرفت با تدريج به اما كند؛ منتشر خطابه و سخنراني قالب در را خود

 اين جملة از. روست روبه بسياري چالشهاي با يشناس زيست آموزش امروزه. شد احساس آموزشي شهاي رو در

 درسي ساعات كمبود واقعي، دنياي از علمي هاي آموخته تفكيك ه،شد منسوخ تدريس روشهاي استمرار چالشها

 ن آزمو درسي، مطالب از برخي درست بندي طبقه و ريزي برنامه عدم آزمايشگاهي، فعاليتهاي كاهش هفتگي،

 .است يادگيرندگان خالقيت به توجه كمبود باالخره و مفاهيم كنكوريِ برآموزش تمركز محوري،

 فرايند در آموزان دانش كردن فعال خالقانه، فعاليتهاي به توجه و براستعداديابي مبتني هايروش اينها، مقابل در

 جديد، علمي دستĤوردهاي از بازديد و علمي اردوهاي برگزاري تدريس، نوين شهاي رو از استفاده با تدريس

 توجه آن، به نمره يا يازامت اختصاص با آزمايشگاهي فعاليتهاي به درسي،توجه مطالب ايرادهاي رفع براي كوشش

 آموزش بهبود براي موجود راهكارهاي از اينها ومانند كنكوري نكات بر تمركز بهجاي پايه مفاهيم يادگيري به

براي عالقمند نمودن   ...........اينجانب طالب ذكر شده مبا توجه به .است يادگيرندگان پيشرفت و شناسي زيست

از روش هاي جديد سعي نموده ام كه    زيست شناسيبه درس   ...................... دبيرستان اول سال  آموزاندانش 

عالقه مند و مسائل زيست محيطي  م را هرچه بيشتر به اين درس آموزانتا بتوانم دانش و جذاب استفاده نموده 

  نمايم.

  :ه ها كليدواژ

  خالقانه عاليتهايف آزمايشگاهي، فعاليتهاي تدريس، نوين شهاي رو شناسي، زيست آموزش 
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  مقدمه

 در چه علم اين چون. است برخوردار ها پديده ساير به نسبت برتري اهميت از  حاضر عصر در شناسي زيست علم

 حيات زنده موجودات پيكر با مستقيما محيطي زيست مطالعات مورد در چه و ژنتيكي تحوالت و مسائل با رابطه

   .دارد ارسروك اند، داده تشكيل زمين كره روي بر را

 در ژن مكانيك علم حد از بينش فعاليت با و ، يكبار سال دو هر ژنتيك زمينه در اطالعات حجم شدن برابر دو با

 بهره مرحله به ورود آماده اكنون و گذاشته سر پشت را تجهيزات كردن پا بر اصلي مرحله ژنتيك مهندسي

 جديد شناسي زيست تجاري كاربردهاي تنياف پي در جديت با اكنون هم بزرگ هاي شركت. است برداري

 چيزي از آنان. پرورانند مي سر در ، اگزوز دود تنظيم جهت اتومبيل در را ها آنزيم دادن قرار روياي آنها. هستند

 استخراج در آنها از توان مي كه ناميد، "خوار فلز هاي ميكروب" را آن تايمز نيويورك نشريه كه گويند مي سخن

  .كرد استفاده اقيانوس اعماق از قيمت گران فلزات

 براي ،دبير هدفدار و منظم طراحي براساس شاگرد و دبير متقابل رفتار يا تعامل از است عبارت) تدريس( آموزش

 به آزمايش و حسي تجربة راه از كه هاست دانستني از اي مجموعه شناسي زيست علم.  رفتار در تغيير ايجاد

 را آن نبايد و كرد بررسي دوره همان تاريخي متن در بايد را گذشته علمي دانش تاريخي نظر از.  آيند مي دست

   .كرد مقايسه امروزي دانش با

 آن بر عالوه بلكه باشد، داشته هايي توانايي بايد تنها نه دهنده ش آموز علم، اين بهتر آموزش منظور به بنابراين،

  :از تاند عبار ابزارها و تواناييها اين. اردد نياز تدريس فرايند در نيز ابزارهايي و امكانات به

  شناسي زيست آموزش براي الزم تواناييهاي

  تدريس، در مؤثر تهاي مهار و تدريس نوين شهاي رو با دهنده ش آموز بودن آشنا -
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  درسي، بركتب تسلط و آگاهي -

  .نها آ كاربرد چگونگي و جديد يهاي فناور با آشنايي -

  يآموزش امكانات و ابزارها

  آزمايشگاهي امكانات و آزمايشگاه -

  بيان مسأله 

 را خود جاي آموزشي سنتي و اي كليشه روشهاي تا گرفته صورت كشور در زيادي تالشهاي اخير هاي دهه در

 كننده توليد و خالق را آنان. دهد آموزان دانش اجتماعي و فردي نيازهاي بر مبتني و بديع و تازه روشهاي به

 نظام تغييرات. بگشايد كشور در تكنولوژي و علوم زمينه در را نويني هاي دريچه و داده پرورش دانش و علم

 هزينه و زحمات تمامي رغم علي اما. است گرفته صورت راستا همين در نيز آموزان دانش درسي كتب و آموزشي

 محوري بيرد و سنتي شيوه به علم تدريس شاهد هنوز است، شده متحمل پرورش و آموزش كه سنگيني هاي

 به.شود نمي ديده … و ارزشيابي و تدريس زمينه در تغييري هيچ كشور، مدارس اتفاق به قريب در. هستيم

 مدرن روشهاي با را خود توانند نمي چرا كه گيرند مي قرار شماتت مورد ظالمانه دبيران كرات به علت همين

 سنتي تدريس شيوه تداوم هاي ريشه و علل بر است شده سعي مقاله اين در جهت همين به. دهند وفق آموزش

 پيگيري زير عامل چند در توان مي را سنتي تدريس شيوه تداوم علل.شود پرداخته دبيران سوي از غيرفعال و

 . كرد

  تدريس فرآيند در آموزشي نظام ساخت و برنامه تأثير. 1

 را دبير تدريس روش تواند مي ها نامه ينآي و ها برنامه باورها، و نگرشها از اعم جامعه، يك آموزشي نظام ساخت

 آموزشي نظام دادن اصالت جامعه، و شاگردان نيازهاي به آموزشي نظام توجه عدم يا توجه. قراردهد تأثير تحت
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 و اصولي هاي ارزشيابي و سالم كنترل و نظارت عدم جانبه، همه تحول و رشد جاي به ها وبرنامه محتوا به

 كشور هر آموزشي نظام ساختار بررسي در. قراردهند تأثير تحت را دبير تدريس وشر توانند مي همه غيراصولي

 . شوند مي ديده متفاوت كامالً نظام دو

 اين در كه است اين درسي مواد اصالت بر متكي نظام ويژگيهاي جمله از: درسي مواد اصالت بر متكي نظام- 1

 رعايت و است شده تنظيم متن به مقيد برنامه محتواي و شود مي اجرا كشور براي ثابت برنامه يك آموزشي نظام

 . است الزامي اندبير همه براي آموزشي يكنواخت انضباط

 توانايي و مدرسه نوع و منطقه مقتضيات برحسب برنامه نظام اين در: فرد جانبه همه رشد بر متكي نظام - 2

 محتواي و شود مي تنظيم شاگردان هيگرو و فردي فعاليتهاي به برنامه محتواي و شود مي تنظيم شاگردان

 آزادي درسي مواد انتخاب و برنامه اجراي در اندبير. دارد بستگي شاگردان گروهي و فردي فعاليتهاي به برنامه

 آموزشي نظام كه يابيم درمي كشور آموزشي نظام در دقت و تأمل كمي .با … و دارند بيشتري اختيارات و عمل

 و استعدادها تواناييها، به توجه بدون را معيني مطالب بايد دبيران زيرا. است درسي دموا اصالت بر متكي ما كشور

 چنين در كه است بديهي. آورند عمل به معين ريزبارم با را معيني ارزشيابي و نموده تدريس آموزان دانش عاليق

 آن توسط كه ندارد انيچند عمل آزادي دبير -معتقدند تربيتي علوم دانشمندان و محققان همچنانكه -  نظامي

 او به سيستم طرف از كه را خاصي وظايف كه است مجبور او كلي بطور و بپردازد ابتكاري فعاليتهاي به بتواند

 تدريس براي شده داده پيشنهادات كه رسد مي نظر به بنابراين.نمايد اجرا كاست و كم بدون را شود مي تحميل

 . ماند هدخوا نتيجه بي سيستمي چنين در فيزيك فعال

 مورد گسترده بطور دروس  اندبير  اينكه  رغم علي آموزشي نوين روشهاي با مختلف دروس اندبير آشنايي عدم. 2

 آموزان دانش نمايند، محوري دبير و سنتي روشهاي جانشين را آموزشي فعال روشهاي كه گيرند مي قرار توصيه

 اطالعات فناوري بردن كار به همانند مختلفي روشهاي اتاوق گاهي و نمايند پژوهشي و كاربردي مسائل درگير را
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 هنوز شود، مي پيشنهاد دبيران به تدريس براي … و پاسخ و پرسش پروژه، آزمايشگاهي، روشهاي ، آموزش در

. دارند محدودي خيلي اطالعات يا و دارند آشنايي تدريس روشهاي اين عناوين با فقط دبيران از كثيري تعداد

 كرده كسب رسد، مي آنها دست به اتفاقي كه مجالت پراكنده مطالب از استفاده با را محدود اطالعات اين معموالً

 معموالً نيز دبيران خدمت ضمن كالسهاي. اند نشده آشنا روشها اين با عمقي و جدي بطور گاه هيچ و اند

 آموزشي، فعال هايروش گاه هيچ و است سنتي و كالسيك آزمايشگاهي روشهاي يا و تئوري مطالب آموزش

 از چگونه. اند قرارنگرفته توجه مورد فعال، روشهاي با تدريس براي زمان مديريت و كالس سازماندهي روشهاي

 روشي كه داشت انتظار توان مي است، نگرفته قرار علمي حمايت مورد و نشده آشنا روشها اين با هنوز كه يدبير

 ! ببرد؟ كار به داند نمي كه را

  فعال روشهاي با زمان بودنن متناسب. 3

  داد قرار توجه مورد توان مي زاويه دو از را زمان مسئله

 از تر طوالني فعال روشهاي تدريس زمان كه نيست شكي: فعال شيوه به علوم تدريس براي الزم زمان كمبود

 تدريس شرو حدي تا كه( همدان استان مدارس زيست دبيران از تحقيقي. باشد مي گذشته سنتي هاي شيوه

 و باشند نمي روش اين ادامه به قادر عللي به دبيران اين كه دهد مي نشان) اند برده بكار را محوري آموز دانش

 فعاليتهاي كوچكتر، گروههاي و ها دسته به كالس تقسيم. باشد مي وقت كمبود دبيران اين دليل اولين

 نياز همه و همه … كوچكتر اجزاي به مسئله دنكر خرد رايانه، از استفاده گروهي، بحث روشهاي آزمايشگاهي،

 . بود خواهد كمرنگ بسيار فعال روشهاي از استفاده زمان، نبودن كافي به توجه با بنابراين. دارند زمان به

  تحقيق و فعاليت براي آموزان دانش وقت كمبود

 نيازمند شود، دلخواه نتيجه به منتج كه گروهي هاي بحث ها، پروژه فعاليتها، دادن انجام براي آموزان دانش

 باالي سطوح يادگيري به منجر كه آموزان دانش سوي از تكاليفي دادن انجام يقيناً زيرا. هستند زمان و آرامش
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 در آموزان دانش وقت از نيمي كه آنجايي از. است زياد وقت مستلزم باشد، مي شناختي حيطه در يادگيري

 گردد مي آنها عمومي دروس تكرار و حفظ صرف آنها مانده قيبا وقت نصف حداقل و گردد مي صرف مدرسه

 ديگر نيم) دهد مي تشكيل انساني رشته دروس را رياضي و تجربي علوم آموزان دانش دروس نصف حداقل زيرا(

. شود … و هندسه و زيست رياضي، آمار، ،زيست فيزيك، نظير تخصصي دروس بقيه صرف بايد مانده باقي وقت

 صرف را خود وقت از ساعتي چند كه داشت توقع آموزان دانش از توان نمي زماني محدوديت چنين با مسلماً

 . نمايد … و تحقيقاتي هاي پروژه و اينترنت شبكه از اطالعات كسب

  روستايي و محروم مناطق در كافي امكانات عدم. 4

 در مناسب آموزشي تجهيزات و افض كه نيست شكي اما. شود واقع موثر تواند مي نيز محدود درشرايط خوب دبير

 كافي، نيمكت و ميز نداشتن آموزان، دانش كثرت. است موثر بسيار دبير تدريس روش انتخاب شيوه و كيفيت

. دهند قرار تأثير تحت را دبير تدريس روش توانند مي … و كامپيوتر سايت آزمايشگاه، كتابخانه، نداشتن

 از برخي در حتي.  است كرده محدود را اندبير تدريس روش شدت به محروم مناطق در امكانات عدم متأسفانه

 محدود امكانات همان از استفاده از دبيران و آموزان دانش ، مديران اطالع عدم يا و كارايي عدم دليل به مدارس

 و كامپيوتر سايت يك داشتن دست در بدون و الزم ابزار و آزمايشگاه بدون كه است بديهي. شوند مي منع نيز

 به توان نمي و آموخت را تفحص و تحقيق روشهاي آموزان دانش به توان نمي مناسب كيفيت با كتابخانه يك

  .كرد ارائه آموزان دانش به و پوشاند عملي لباس تئوري، قوانين و مطالب

دقيقتر  با تمام اين تفاسير بنده به عنوان دبير زيست شناسي استفاده از روش هاي فعال و نوين تدريس را بهتر و

و تاثير گذار تر مي دانم و سعي دارم با آموزش توسط اين گونه روش ها اين درس را در دانش آموزانم نهادينه 

  سازم.
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  توصيف وضعيت موجود : 

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول  …هستم. بنده مدت  ..شهرستان  …آموزشگاه  .…دبير  .…اينجانب 

عدم عالقه  ه با آن مواجه شدم و باعث شد كه تغييراتي در كالس ايجاد كنممساله اي كه بندخدمت مي باشم. 

عالقه كمتري  م در كالس  به مباحث زيست شناسي بود بعد از گذشت چند جلسه متوجه شدم آنهاآموزاندانش 

نشان مي دهند و نمره ارزشيابي هاي مستمر آنان در اين درس كمتر است به همين دليل تصميم گرفتم 

عالقه چنداني ندارند؟ آيا شيوه  زيست شناسيبه درس  آموزاني در اين زمينه انجام دهم . چرا كه دانش پژوهش

به  آموزانشده است ؟ عدم آشنايي دانش  زيست شناسيتدريس بنده يا سبب بي  انگيزه نمودن آنها به درس 

به ارزشيابي هاي مستمر و  نحوه مطالعه اين درس سبب بي عالقگي آنها به اين درس شده است ؟ عدم توجه

تاثير داشته است ؟اينها سواالتي بودند كه بايد پاسخ آنها را پيدا كرده  زيست شناسيتكويني در يادگيري درس 

يادگيري است . همه دست  - و راهكارهاي مناسب براي آنها پيدا مي كردم . ارزشيابي بخشي از فرايند ياددهي

كلمه ارزشيابي و امتحان آشنايي دارند .اگر بگوييم كه ارزشيابي حلقه مفقوده  اندركاران امور آموزشي و تربيتي با

يادگيري محسوب مي شود زياد به خطا نرفته ايم چرا كه از يك نظر ارزشيابي آخرين حلقه از فعاليت هاي 

زيست و برنامه درسي محسوب مي شود و از نظر ديگر ارزشيابي در روش هاي فعال تدريس  دبيرآموزشي 

بايد مقدم و استمرار دهنده برنامه هاي درسي و فرايند تدريس شمرده شود . همه گمان مي كنند كه  شناسي

از مطالب مطرح شده  در كالس درس  آموزانارزشيابي مخصوص اندازه گيري دانش ها و مهارت هاي دانش 

و نحوه تدريس وي نيز مي  در كالس دبيراست در حالي كه ارزشيابي بايد شامل برنامه درسي و فعاليت هاي 

حال مي  باشد و به عنوان ابزاري براي درك نقايص برنامه و روند تدريس و يادگيري دانش آموز به كار رود . 

  يادگيري است و جدا از آن و در انتهاي آن قرار نمي گيرد .  –توان گفت كه : ارزشيابي بخشي از فرايند ياددهي 
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  )1شيوه گردآوري اطالعات ( شواهد 

گنجانده  زيست شناسيدبيرستان مي باشد كه در برنامه آموزشي آنها …سال آموزانپژوهش حاضر در بين دانش 

عالقه  زيست شناسيبه درس  آموزانشده است . امسال هم طبق سال هاي قبل براي اينكه بدانم چرا دانش 

د و با ديد  ديگري به اين درس از اين حالت خارج شون آموزانكمتري نشان مي دهند و چه كار كنم كه دانش 

پي ببرند ابتدا  از خود  آنها خواستم كه نظرشان را درباره اين درس و  زيست شناسينگاه كنند به اهميت درس 

دارند و دوست دارند از چه روشي براي تدريس  زيست شناسيكالس بنويسند و بگويند چه انتظاري از كالس 

با مشاور و همكارانم درباره علل بي عالقگي و ضعف  آموزانواهي از دانش اين درس استفاده شود . بعد از نظر خ

ضعيف دعوت به عمل آمده و علل  آموزاندر اين درس صحبت نمودم سپس تعدادي از اوليا دانش  آموزاندانش 

  جويا شد . زيست شناسيبي عالقگي و ضعف فرزندشان را نسبت به درس 

  تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات :

پس از بررسي نظرات و مطالعه كتاب ها و مجالت مختلف و همفكري و مشاوره با مشاور در مدرسه و ساير 

به نتايجي دست يافتم كه به شرح ذيل مي  زيست شناسيبه درس  آموزانهمكاران درباره علل عدم عالقه دانش 

و تحت و حاشيه اي  ، توجه ، عالقه باشد : نظرات همكاران : نداشتن انگيزه، توجه بيش از حد به مسايل جانبي 

  تاثير برنامه هاي تلويزيوني و ماهواره اي قرار گرفتن .

نداشتن انگيزه و  –عدم عالقه به مطالعه  –تحت تاثير محيط قرار گرفتن  –سطح پايين تحصيالت خانواده  -

  هدف و صرف اوقات زيادي از شبانه روز براي ديدن برنامه هاي تلويزيوني.

براي من بسيار مهم بود به همين دليل از انها خواستم كه نظرات، خواسته ها ، و  آموزانهي از دانش نظر خوا

را بدون نوشتن مشخصاتشان روي برگه اي برايم بنويسند. البته نظر  زيست شناسيعلت عدم عالقه به درس 

نظر سنجي به عمل آمد .عالوه  نداشت بلكه از پايه هاي باالتر هم .كالس  آموزانخواهي فقط اختصاص به دانش 
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ضعيف  آموزانممتاز و درس خوان و دانش  آموزانبا چند تن از دانش  آموزانبر نظر خواهي از كليه دانش 

  مصاحبه اي ترتيب دادم كه مختصري از گزارش به شرح ذيل مي باشد . 

بير ، خشك و بي روح بودن ممتاز و درس خوان : نحوه تدريس د آموزان: الف) نظر دانش  آموزاننظارت دانش 

زيست از پرسش هاي شفاهي ، زمان كم و حجم زياد درس  آموزانكالس، ترس و دلهره و اضطراب دانش 

  شناسي .

  ضعيف : آموزاننظر دانش 

نداشتن انگيزه و درك درست و روشن ازآينده ، عدم عالقه و مطالعه و عدم آگاهي به نحوه صحيح مطالعه ، تحت 

بود  آموزانگرفتن ، نداشتن عالقه به كالس و درس و موارد ذكر شده مهمترين مسائل دانش  تاثير محيط قرار

كه حاال جزئي از دغدغه هاي ذهني من شده بود و بايد تا جايي كه مي توانستم در بهبود وضعيت تالش مي 

  كردم .

  شناسايي و انتخاب راه حل موقتي جديد

 با مواجه براي الزم هاي ابزار به را آموزان دانش طبيعي جهان عهمطال گرفتن پيش در با  شناسي زيست آموزش

 د در  كه  مهمي مسائل بيشترين.    كند مي مجهز  آينده در چه و حال در چه حساس و كننده تعيين مسائل

 به واقعيت اين.   دارند شناسي زيست در ريشه  شناختي بوم چه و اقتصادي چه ، مواجهيم آنها با امروز نياي

 نظرات و آرا و ها داده عظيم حجم با دانش سالح با  بتوانند كه نيازدارد  اي جامعه و اندبير ، شناسان يستز

  .باشد داشته كار سرو  متنوع

را به كالس شاده و دلپذير تبديل كنم كه دانش  زيست شناسيبه همين جهت بايد كاري كي كردم كه كالس 

بلكه لذت هم ببرند . ابتدا با مدير دبيرستان در باره اختصاص دادن  از اين كالس نه تنها خسته نشوند آموزان

  كالسي براي اين درس صحبت كردم .
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  جديد و نظارت بر آنها  راه حلروش اجراي 

  )    Problem-solving by triads(عنصري ياسه ترياد  روش به مسئله حل

 به نفر دو.   شود مي واگذار نقشي گروه در انآن از هريك به كه هستند آموزان دانش تايي سه ،گروههاي ترياد

 و است يكديگر با گفتگو و بحث طريق از مسئله حل براي تالش آنان وظيفه كه هستند مسئله كننده حل عنوان

 را موفق غير و موفق از اعم ديگر نفر دو توسط شده بحث موارد كه است ماوقع شرح و وقايع كننده ثبت نفرسوم

 آزموده كلي روشهاي و شود مي ارائه كالس افراد تمام به شده نوشته گزارش دقيقه 5 تا 4 از پس.   نويسد مي

  به مرحله اجرا در آوردم. آموزاناين روش را بكار گرفتم و در دانش .  گردند مي مقايسه هم با و مطرح شده

  )Mimicking problem solutions(مسئله حل تقليدي روشهاي

 مشابه مسئله حل براي و تصادفي بطور آموزاندانش  سپس و  دهد مي نشان را همسئل يك حل روش دبير ابتدا

  )  ندارد يادداشت از استفاده يا و نوشتن يادداشت حق كسي.( شوند مي انتخاب

  ) Concept maps( مفهومي طرحهاي

 از ييك.. است درفهم فرد ضعف اصلي نقاط كردن درمشخص بسيارموثر اما وواقعي شده تجربه رويكرد يك

 ورق  برروي را خود هاي نقشه كه است اين آموزان دانش براي مفهومي طرحهاي ارائه در  نظر مورد روشهاي

  .  شود مطرح كالس در عمومي بطور بعد تا كنند رسم) OHT(ترانسپارنسي هاي

  رويداد گزارش و تفسير

 كتابشان متن از پاراگراف يك يا  تصوير يك مفاهيم باره در  كاملي گزارش شود مي خواسته آموزان دانش از

 بدون دقيقه 1 مدت به كه شود مي خواسته  آموزاندانش  از روش، اين از خاص مدل يك مثالدر.  كنند آماده
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ش را بكار گرفتم و اين رو . كنند صحبت ترانسلوكيشن تشخيص يا آنئوپلوئيدي منشا مثل موضوعاتي روي وقفه

  در دانش آموزان به مرحله اجرا در آوردم.

   مسئله بسط

 را آموزان دانش مسئله بسط.  كند غرق را آموز دانش كشتي است ممكن كه است شناور يخ كوه يك مسئله يك

 و مفاهيم و, دارد مي وا آنها دقيق بررسي و عبارات ، لغات يعني  آن  اجزاي  همه به مسئله كردن خرد به

 راه شود مي آشكار مسئله پنهان بخشهاي همينكه. كشد مي بيرون آن درون از را  پنهان زواياي و  ها مقصود

 روشهاي است ممكن  گروهي هر براي و دارد پيشنهادي جنبه صرفا  راهكارها اين. شود مي تر آشكار نيز آن حل

اين روش را بكار گرفتم و در دانش آموزان  دباش تر موثر آموزان دانش پردازشي نقش به بخشي ارتقا در  خاصي

  به مرحله اجرا در آوردم.

مشكالتي كه در اين روش هاي دانش آموز محور مبتني بر نياز با آنها مواجه بودم 

  عبارت بودند از :

   مقاومت

  ،با  باشد آموزشي روشهاي و آموزشي ساختار در رويكرد تغيير يا و آوري  فن يك صدد در  كه كسي هر

 تصوراتشان  و خود با همسو نا چيز هر از عموما ها انسان.    بود خواهد مواجه كارنيز پيشرفت برابر در مقاومت

  .  باشد آموزشي روش يك آن كه چه اگر گريزانند

 كمي اعتماد اينان رحقيقت د.  دهند مي نشان مقاومت متوسطه  آموزان دانش  بخصوص روشها تغيير برابر در

 امكان مقاومتهايي چنين با مسلما.   دارند  روشها اين با موفقيت كسب و آموزشي جديد ايالگوه به نسبت

 از قبل آموزان دانش براي بايد.  بود خواهد كم يا  و نداشته وجود كار ميانه در حداقل جديد رويكرد در پيشرفت

  اولياي و  آنها و گفت سخن ييادگير نو روشهاي از آموزشگاه به ورود بدو در و قديمي آموزشي روشهاي اعمال
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 نظر در يادگيري فعال روشهاي اعمال براي كه آموزشگاههايي در.   كرد آماده روشها اين پذيرش براي آنهارا

 هم جلسه يك در حتي آنها اولياي و آموزان دانش گسترده سطح در روشها اجراي از قبل.   بودند شده گرفته

 كاراين نتايج  به متاسفانه و.  بودند نياموخته را فعال يادگيري  هاي دوره نيز دبيران بعضا.  بودند نشده توجيه

  . شد خواهد نگريسته  آموزشگاهها ساير به روشها اين تعميم در مالكي عنوان به آموزشگاهها

 دهند مي نشان مقاومت روشها اين برابر در نيز)  باالتر كالسهاي آموزاندانش  و بخصوص(  آموزشي دستياران

  . اند كرده تحصيل) Teaching( تدريس آموزشي الگوهاي با آنها رازي

 كيفيت ارتقاي يعني كار مثبت نتايج به مديران ساختن دلگرم.  است مديران به مربوط مقاومت آخرين نهايتا

 محور آموز دانش هاي مجموعه مديريت و ارزشيابي مديران غالب ديدگاه ار.   باشد ساز چاره تواند مي آموزش

 با كه كنند مي گمان لذا و. دارد تري پايين سطحي شوند، مي تدريس سخنراني با كه كالسهايي با مقايسه رد

 توضيح و پيشاپيش آمادگي كار بهترين.   شد خواهند رو رودر اوليا و آموزان دانش هاي غرولند از عظيمي حجم

 ما تواند مي حامي گروههاي و بحث وههايگر تشكيل.   است آنها اولياي و آموزان دانش براي مسئله اين كافي

خوشبختانه در آموزشگاه من مديرمان بسيار فهميده و با تجربه بود و با . كند ياري مهم اين به رسيدن در را

   روش هاي من موافقت مي كرد و مرا در انجام آنها تشويق مي نمود.

  محتوا مشكل

 زيست يادگيري براي پرمعني و خوب  محتوايي كه است پذير امكان زماني يادگيري به تدريس از رويه تغيير

 وجود متناسب بارو پر محتواي چنانچه  محور، آموز دانش ديدگاه قبول وجود با.   باشد داشته وجود  شناسي

 بود خواهد سطحي بسيار شناسي زيست يادگيري امر ، بخشد سامان و نموده تحريك را يادگيري تا باشد نداشته

 بر بايد شناسي زيست آموزش گونه هر كه  است اين دنيا امروز شناسي زيست آموزش درعرصه پيشتاز نظريات. 

 و جانوران ، گياهان يعني( واقعي  شناسي زيست آموزش.  باشد طبيعي دنياي ملموس شناسي زيست پايه
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 نقطه بايد طبيعت .گيرد صورت تلويزيون يا و درسي كتب يا آزمايشگاه درون نه و آزاد فضاي در بايد)  ميكروبها

 درحين آموزان دانش وقتي.  باشد  آموزشي هاي سيستم سطوح تمامي در شناسي زيست آموزش شروع

 ، جامع  بياموزند كالس در كه انچه ، بگيرند قرار طبيعي دنياي باز هواي معرض  در مدرسه كالس برگزاري

  . بود خواهد وبيواسطه مرتبط

 دنياي از و يكديگر از كه شوند مي آموخته  منفك و مجرد اجزايي وانعن معموالبه  شناسي زيست متاسفانه

 وقتي.  است تعارض در آموزشي سيستم در ما آموز دانش ترقي و رشد با مسئله اين.  جدايند  بيرون واقعي

 آورده بدست را شناسي زيست دانش از  جدا جدا اي مجموعه  كردند تمام را خود درسي كتاب  آموزان دانش

 بين دنتوان نمي واقعا آموزان دانش  اينگونه- ) سازي يكپارچه(  دهند پيوند بهم را آن اجزاي توانند نمي كه اند

 شناسي زيست كالس بيرون دنياي با وقتي كه معتقديم ما.   كنند برقرار ارتباط بيوشيمي و زيست و اكولوژي

 هاي آموخته بين  تالقي نقطه يك معتبر، و موثق محتواي يك ارائه به كمك ضمن  طبيعت شود، برقرار ارتباط

  . زند مي پيوند بهم را آن اجزاي و كند مي مهيا شناسي زيست دانش

 هاي اكوسيستم سرنوشت به  عالقگي بي و بيگانگي به ميتواند طبيعت با ارتباط قطع كه  دهم مي هشدار من

 آن در ما آموز دانش كه بسازد را اجتماعي اساس و پايه بايد طبيعت با ارتباط  معتقديم ما.  شود منجر طبيعي

  .  كند مي زندگي

 اين.   كنجكاوند خود پيرامون جهان باره در ذاتا و   شوند مي جانوران و گياهان به مجذوب ما آموزاندانش 

 زيست يادگيري با جاييكه تا آورد مي بوجود آنها در  بااليي هاي انگيزه آموزاندانش  در طبيعت به عشق

.  است خبر چه آنها زنده پيرامون در بدانند خواهند مي  خود بررسي و تحقيق  مهارتهاي گسترشو شناسي

 چيز خود زيباي و زنده پيرامون باره در تنها نه  كه شود نگرش اين توسعه به منتهي تواند مي  طبيعت با ارتباط
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 نشان پذيري مسئوليت خود زيست محيط حراست و حفظ به نسبت كه آيد بوجود احساس اين بلكه بياموزند،

  .   دهند

 يا و مدرسه حياط در زنده طور به كه دارند وجود مهم اما ساده  ميداني تجربيات و آزمايشات از زيادي تعداد

 اين براي خوبي  شروع تواند مي جانوران و گياهان شناسايي.  اجرايند قابل مدرسه كيلومتري يك شعاع حداكثر

 مشاهده حس)  غيرو و حلزونها حشرات ها ماهي(  جانوران ساير و پرندگان رفتار روي مطالعه.  باشد حركات

  گياهان پراكنش و وتوزيع  گياهان رشد خصوص در  مشابهي تمرينات.  كند مي تقويت را آموزان دانش در دقيق

 نوعي  شناسي زيست چه اگر.  كند مي كمك زيستي تنوع درك اهميت به ها گونه شمارش.   است اجرا قابل

 هاي زمينه در نيز را مشابهي تمرينات ، كند مي ايجاد آموزان دانش و آموزاندانش  غالب براي  قوي جذبه

 مي  الهيات و خداشناسي اينها همه كمك به و  معماري و  شناسي هوا ، جغرافيا ، شناسي زمين ، شناسي ستاره

  كلي قوانين  وبه  نمايند مي آفرينش نظام رد يكپارچگي حس يك ايجاد اينها همه كه  كرد ريزي طرح  توان

  . كنند مي اشاره جهان بر حاكم

  )2( شواهدگردآوري اطالعات

را نسبت به كالس جويا شوم ، به همين  آموزانبعد از انجام دادن اين كارها تصميم گرفتم كه دوباره نظر دانش 

آنها خواستم نظارت ، انتقادات و پيشنهادات  توزيع نموده و از آموزاندليل برگه هاي نظر خواهي را بين دانش 

  و روش تدريس بيان كنند .  زيست شناسيخود را نسبت به درس 

اختصاص نداشته باشد  در صورت امكان از مباحث  زيست شناسيفقط به  زيست شناسيكالس درس  - 1

 بيشتري صحبت شود .

زيست در مورد موضوعات  زانآمواظهار عالقه زيادي به فيلم هاي آموزشي فراهم شده توسط دانش  - 2

 داشتند . شناسي
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 بيشتر سواالت به صورت چهار گزينه اي طراحي شود  - 3

از نحوه تدريس و شيوه ارزشيابي و گذشت از يك نمره بد  آموزاندر نهايت اظهار رضايت اكثر دانش  - 4

 آنها اگر ساير نمرات روند صعودي داشته باشد .

  ژوهي :ارزشيابي و تاثير اقدام جديد و اقدام پ

در كالس  آموزانارزشيابي در كالس نه تنها به پرسش هاي تدريجي محدود مي شود بلكه فعاليت هاي دانش 

ضيط كرده اند با  زيست شناسيفيلم هاي آموزشي كه از تلويزيون در مورد موضوعات  –نرم افزار  –شامل مقاله 

و  شناسيزيست رنت و تهيه آلبوم عكس هاي تهيه عكس از اينت –يك تكه از روزنامه  –توجه به موضوع كتاب 

جمع آوري  –شفاهي  –... در تعيين نمره ارزشيابي نقش دارد يعني مجموع نمراتي را كه به صورت آزمون كتبي 

فعاليت انجام داده اند جمع تقسيم بر تعداد نمره مستمر آنها خواهد بود . اجراي  –تحقيق  –عكس  –نقشه 

نجام مي شود كه عبارتند از : در دومين جلسه حضور در كالس موضوع درس روش ارزشيابي مراحل زير ا

در جلسه اول معارفه گفته مي شود . اولين جلسه  آموزانتدريس مي شود  و شيوه هاي ارزشيابي به دانش 

  ارزشيابي كالس :

را  آموزاندانش  يردبرا و  دبير آموزانيكي از اولين ارزشيابي هاي طول سال اولين ارزشيابي است زيرا دانش 

 آموزاندانش  دبيرصحت ارزشيابي را و  –روش ارزشيابي  – دبيرنوع سوال  آموزانارزشيابي مي كند . دانش 

كالس به دو گروه الف و  آموزانقوي و ضعيف و سطح كالس را تشخيص مي دهد . از جلسه دوم به بعد دانش 

ضعيف  آموزانمي شود در هر گروه هم دانش ب تقسيم مي شوند و هر جلسه از يك گروه درسي پرسيده 

هستند هم قوي . هر جلسه از يك گروه درسي مي پرسم و نمي گويم از جايي كه از شما درس نپرسيده ام 

درس مي پرسم و جلسه بعد از گروه بعدي به اين ترتيب همه كالس همه كتاب  را ارزشيابي مي شوند بعد از 

ي آورم كه تاريخ را در صفحه اول دفتر نمره ثبت مي نمايم تا با آزمون اتمام هر فصل آزمون كتبي به عمل م
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هاي ديگر تداخل نداشته باشد . در پايان هر ماه گروه الي و ب مقايسه مي شوند نماينده هر گروه  نمرات را 

 هم رقابت آموزانبراي دانش  16,5و گروه ب  14,5جمع مي كند و ميانگين گيري مي شود مثال گروه الف 

نمونه  2البته در هنگام آزمون هاي كتبي سعي مي نمايم كه برانگيز است و هم ايجاد تنوع و شادي مي كند .  

 –سوالي چهار گزينه اي يا تشريحي كه از انواع سواالت چهار گزينه اي  40نمونه  2سوال، حال يا به صورت 

نمونه سوال  2از اتمام هر فصل دانش آموز كامل كردني و ... طراحي مي شود يعني بعد  –ص .غ  –كوتاه پاسخ 

  دريافت مي كند . 

  ارزيابي تاثير اقدام جديد و اعتبار بخشي : 

و اوليا آنها به اين نتيجه رسيدم كه طرح مورد توجه دانش  آموزانبعد از اجراي طرح و نظر خواهي از دانش 

ن دادند متوجه شدم كه بحمداهللا توانسته ام قرار گرفته و يا اظهار رضايتي كه با تكميل پرسشنامه نشا آموزان

كالس را بررسي نموده و خواسته هاي هر كدام را  آموزانرا جلب نمايم . نظرات دانش  آموزانرضايت دانش 

  جداگانه دسته بندي نمودم و در هر كالس طبق خواسته هاي آنها و تقاضا هايشان را عمل مي كردم . 

  روش هاي آموزش دانش آموز محور

 . است دنيا مدارس بخصوص و آموزشي محافل اكثر داغ بحث آموزشي محيط سازي نيغ

 به درس كالس در دانش و علم منبع دبير و بوده دانش كننده مصرف صرفاً آموزان دانش كه قبلي تصور برخالف

 و بكوشد دانش و علم ارتقاي جهت در بايد خودش آموزي دانش هر كه است اين بر باور امروزه آمد، مي حساب

 دارد نام محور آموز دانش كه روش اين. فراگيرد را درس به مربوط موضوعات بتواند وجو جست و تحقيق با

 روش اين كه است اين بر كلي توصيه. است آموزان دانش يادگيري براي آموزشي كمك وسايل برخي نيازمند

 . شود آشنا خودآموزشي و تحقيق روش سياق و سبك با آموز دانش تا شود گرفته پيش
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 آموزش براي كه امكاناتي با آموزشي گر تسهيل يك عنوان به بايست مي دارد راهنما نقش كه دبير بنابراين

 . كند تسهيل آموزان دانش در را يادگيري كند مي فراهم

 چگونگيزيست  درس در دارد قصد يدبير اگر. شود مي توصيه آموزشي سبك اين در عمقي يادگيري بنابراين

 مكان و هوا و آب محل، درباره اوليه توضيحات از گذشته بايست مي دهد توضيح را دوزيستان برخي تكامل

 آموز دانش آن كمك با تا باشد داشته همراه به آموز دانش براي نيز آموزشي نمونه يك دوزيستي هر زندگي

 نگه آزمايشگاه محيط در را ورباغهق بچه چند يا يك است بهتر دبير مثالً. بگيرد ياد را حيوانات برخي رشد فرايند

 . باشند گر نظاره را آن رشدي تغييرات آزمايشگاه به آموزان دانش روزه هر مراجعه با و داشته

 اين از هايي فيلم يا و تصاوير ارائه اما نباشد مهيا مدارس همه براي است ممكن گرچه آموزشي امكانات اين

 . كند مي مكك آموزان دانش آموزشي و فكري رشد به دسته

 درك در آموزان دانش كه مباحثي براي آموزشي كمك وسايل اين از ها دبير تا است اين بر اصلي توصيه البته

 . كند استفاده هستند، رو روبه دشواري با آن

 جمعي طور به را آن كه كنند مي پيدا دست آموزشي مباحث و اطالعات عميق درك به هنگامي آموزان دانش

 كه كرده بندي دسته كوچك هاي گروه به را آموزان دانش تا شود مي توصيه ها دبير به بنابراين .باشند آموخته

 يا و آموزشي مباحث هم همفكري و كمك با و باشند داشته حضور ضعيف و قوي آموزان دانش از طيفي آن در

 . كنند وجو جست را شان تحقيق مورد مطلب

 در و كرده كنترل را گروه در آموز دانش هر وظايف اصلي راهنماي كي مثل بايست مي موارد اين در دبير البته

  .بدهد آنها از يك هر براي را الزم هاي دستورالعمل لزوم صورت
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 مدل اين در. است آموزان دانش تك تك نيازهاي روي تمركز بيشترين محور آموز دانش آموزشي سيستم در

 دانش پيشرفت و كرده درك را آموزان دانش از يك هر دفر به منحصر آموزشي زمينه نخست بايد دبير آموزشي

 انعطاف محيطي ايجاد محور آموز دانش آموزشي مدل هدف. كند ارزيابي خاص آموزشي اهداف جهت در را آموز

 .است آموزان دانش براي فردي و پذير

 به را دانش و بايستد آموزان دانش مقابل در كه نيست شخصيتي آن دبير ديگر: كند مي تغيير دبير نقش -1     

 را آموزش فرايند كه كند مي عمل آموزشي معمار يك همانند دبير آموزشي سيستم اين در. دهد انتقال آنها

 .كند مي تسهيل

 گذر از و كنند مي همكاري هم با آموز دانش و دبير: شوند مي خويش آموزش مسئول آموزان دانش -2     

 به كه است اين آموز دانش وظيفه. گيرند مي تصميم آن ارزيابي مدل و ترم هاي فعاليت درباره همكاري همين

 .كند دنبال نهايي مقصد تا را آنها و باشد پايبند است، شده گرفته شدبير و او خود توسط كه تصميماتي

 هاي مهارت اينها: دارد مركزيت يادگيري هاي پروسه روي محتوا جاي به محور آموز دانش درس كالس -3     

 محيط در آموزان دانش. بندد كار به آموزشي سناريوي هر در را آنها تواند مي آموز دانش كه هستند شناختي افر

 .دارند را باالتري يادگيري احتمال جديد آموزشي هاي

 آموزشي فرايند از فعالي بخش بلكه كند، پر دانش با را آن دبير كه نيست منفعلي ظرف ديگر آموز دانش -4     

 .باشد داشته همكاري خويش هاي همكالسي تدريس در حتي است ممكن و دهد مي لتشكي را

 يا و قضاوت توانايي همچون دارد تاكيد تر منظم فكري هاي مهارت روي محور آموز دانش درس كالس -5     

 دريافت عترسري و بهتر را جديد اطالعات گيرند مي فرا كامل طور به را ها مهارت اين كه آموزاني دانش. ارزيابي

 .بندند مي كار به مختلف شرايط در و كرده
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 و يادگيري هاي مهارت آموزان دانش گونه اين خود در قوي اطالعاتي پايگاه يك ايجاد بر عالوه -6     

 شركت گيري تصميم در خويش اندبير كنار در بايد آنها كه آنجايي از. دهند مي پرورش خود در را خودآگاهي

 را خود ضعف و قوت نقاط گيرند، مي ياد بهتر راهي چه از و چگونه كه باشند داشته االييب توجه بايد كنند

 .روند پيش آن براساس و كنند ارزيابي

 منظم طور به را خود نيازهاي بايد آنها. گيرند مي ياد را خود از حمايت هاي مهارت آمـــــوزان دانش-7     

 به كه گيرند مي ياد بلكه كنند مي پيشرفت خود بيان در تنها نه نهاآ كه معناست بدان اين. كنند اظهار و بيان

 .دبير تا گرفته آموز دانش قشر از كنند، برقرار ارتباط مردم از وسيعي طيف با موثر و مناسب صورت

 در آنها سهم زيرا دارند، را بيشتري انگيزه خويش آموزش در شركت براي ميل بي و دلسرد آموزان دانش -8     

 آنها براي كه گيرند قرار آموزشي مسير در توانند مي آموزان دانش گونه اين. است مشخص كامالً فرايند ناي

 .شوند مي تر مشتاق يادگيري براي نتيجه در و است ثمربخش و جالب

 هاي سبك توانند مي آن لطف به كه دارند اي نهادينه سيستم محور آموز دانش درس هاي كالس -9     

 براي متناسب برنامه محور آموز دانش درس كالس. دهند انطباق خود با را خاص هاي چالش و يرييادگ مختلف

 يكپارچه صورت به توانند مي خاص يادگيري هاي ناتواني يا و خاص نيازهاي لذا دهد مي ارائه را آموز دانش هر

 .شوند واقع توجه مورد موثر و

 و عقايد زيرا هستند، مهم كه كنند مي احساس محور آموز دانش درس كالس در آموزان دانش تك تك -10     

 نوجواناني براي محور دانش محيط از جنبه اين. است آنها كالس تجربيات ناپذير جدايي بخش آنها نظرهاي نقطه

 است داشته مشكل كه
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  پيشنهادات و راهكار ها به دانش آموزان    

     پيشرفت براي تدريس فعال و نوين هاي روش بكارگيري مروزها ، IT از استفاده و علم سريع پيشرفت به توجه با

 .است ضروري آموزان نش

 شكوفايي.است پذير امكان نوين هاي روش به توجه با درس يادگيري براي اموزان دانش در انگيزه و عالقه ايجاد

 از بازديد و علمي اردوهاي برگزاري اموزان، دانش نمودن فعال و روز علم به دستيابي براي ابتكار و خالقيت قوه

 .است مو بسيار عالقه و انگيزه ايجاد در جديد علم آوردهاي دست

 :اموزان دانش پيشرفت عدم علل جمله از

 درس كالس بودن فعال عدم - 3                تدريس بودن يكنواخت -2                           انگيزه نداشتن -1

      زندگي در درسي مطالب بعضي كاربرد نداشتن - 5               اموزان دانش به ها خانواده بودن توجه بي -4 

                                            خانوادگي مشكالت - 7              درسي مطالب يادگيري از هدف نداشتن -6  

           مناسب اموزشي فضاي نداشتن - 9                           كافي هوشي بهره و پشتكار و اراده نداشتن -8  

 تدريس موقع او فكر و آموز دانش حواس تمركز عدم -11                           درسي ريزي برنامه نداشتن -10 

 درسي مطالب جذابيت عدم -12

 :شود مي يادگيري امر تحقق و آموزان دانش پيشرفت موجب كه عواملي و علل

 دانش         پيشرفت و تدريس به عالقه و دلسوزي نظم، -3            دبير دانش و علم -2   دبير بيان قدرت -1

 -6       درس كالس و تدريس امر در تنوع ايجاد -5           كالس و درس به كامل احاطه - 4          آموزان

 پوستر، ازمايشات، ،انجام آزمايشگاهي آموزشي،وسايل كمك وسايل بكارگيري ، تدريس هنگام پرسشهايي ايجاد

                              نو و تحقيقي كارهاي انجام براي اموزان دانش تشويق -7   درسي هاي دي سي و عكس،اساليد،كامپيوتر

                               دانش و علم اهميت بيان -9                     درسي موضوعات در تفكر امر به آموزان دانش نمودن وادار - 8
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 صميمانه ي رابطه داشتن -12          يادگيري براي ريزي برنامه -11     درس به اموزان دانش توجه جلب -10

 اموز دانش مشكالت به بردن پي براي روانشناسي  علم از استفاده -13      او با نزديكي احساس و آموز دانش با

 و تدريس و تحقيق كارهاي امور  انجام در اموز دانش دادن كتشر -14 امكان حد تا ها آن حل به كمك و

 بودن ملموس - 17              تدريس امر در روز علم از استفاده -16            تغذيه نوع -15        آزمايش

 انجام -19                      بار يك جلسه دو هر آزمون گرفتن -18       زندگي در آن كاربرد و درسي مطالب

                                درسي مطالب مطالعه زمان و نوع و نحوه - 20                                 مطلب يك تدريس هنگام پرسش

 آموزان دانش و دبيران براي تفريحي علمي هاي اردو برگزاري -21

  نتيجه گيري 

 با مواجه براي الزم هاي ابزار به را آموزان دانش طبيعي جهان مطالعه گرفتن پيش در با  شناسي زيست آموزش

 د در  كه  مهمي مسائل بيشترين.    كند مي مجهز  آينده در چه و حال در چه حساس و كننده تعيين مسائل

 به واقعيت اين.   دارند شناسي زيست در ريشه  شناختي بوم چه و اقتصادي چه ، مواجهيم آنها با امروز نياي

 نظرات و آرا و ها داده عظيم حجم با دانش سالح با  بتوانند كه نيازدارد  اي جامعه و اندبير ، شناسان زيست

 .باشد داشته كار سرو  متنوع

درصد كالس  100تا  95اغلب  -1نتيجه اين روش ها را در امتحان نيمسال دوم بار ها و بارها مشاهده كرده ام : 

از  آموزانخود دانش  - 3تا حدودي كاهش يافته است .   متحان استرس ا - 2. نمرات بااليي گرفتنددر امتحان 

  اداره كالس و روش هاي مختلف بسيار راضي و خشنود بوده اند . –روش تدريس و ارزشيابي 
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