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  با سمه تعالي

                                                                                                                     

  » 1فرم شماره : «  

  »عالي  ويژه ارتقاء رتبه شغلي « فرم خالصه اطالعات مربوط به كارمندان و مستندسازي 

  نام خانوادگي :                                   نام :

  زيست شناسيرشته  شغلي :                                        نام پدر :

   شماره پرسنلي :        كد ملي :

  دبيرپست سازماني : 

  سابقه خدمت قابل قبول ( روز / ماه / سال ) :      سوابق تجربه قابل قبول ( روز / ماه / سال ) :

   »:شهر / شهرستان « حوزه محل خدمت                 استان  : آموزش و پرورش  محل جغرافيايي خدمت . 1

  »اطالعات پرسنلي 502بر اساس فرم « سوابق تجربي كارمند :   . 2

  عنوان پست سازماني  رشته شغلي  رديف
دوره 

  تصدي 

ردي

  ف
  عنوان پست سازماني  رشته شغلي

دوره 

  تصدي

1        7        

2        8        

3        9        

4        10        

5        11        

6        12        

   

  امتياز       ميانگين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمند :  . 3

  » ساعت 150عالي  : « عناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :  . 4

ردي

  ف
  عنوان دوره 

ساع

  ت 

ردي

  ف
  ساعت   عنوان دوره 

1      7      

2      8      

3      9      

4      10      

5      11      

6      12      

  ساعت  * جمع ساعت دوره هاي آموزشي :

  امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان : ............   . 6  مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :.....................   . 5

      

  

  



  

می باشد . برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق  اين فايل فقط برای مشاھده
ارتقای شغلی به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد 

.www.asemankafinet.ir 

 ٢ 

  

  

  »2فرم شماره : «                                     »عالي  ويژه ارتقاء رتبه شغلي «                       

  » كارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضيح دهيد« * مستند سازي تجربيات 

  :  ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمندمقدمه : 

  . ارزشيابي عمومي : 1

  نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي :  -

  استفاده از روش هاي تدريس جديدب :                             داشتن طرح درس منظم و روزانه الف :

  زيست شناسياستفاده از تجربيات دبيران د :    توجه به دانش اموزان ضعيف تر در هنگام يادگيريج : 

  نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

  .ب : ......................................................................................................................... ت شناسيحجم زياد كتب درسي زيسالف : 

  ...................................................................................................................ج : ..................................................................................................  . د : ...........

  . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است .  2

  زيست شناسي استفاده از روش هاي جديد علمي و عملي در تدريس

  ه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبود وضع در حوزه كاري شده است . . بيان نكات ويژ 3

داشتن طرح درس روزانه و ساالنه ـ اهميت دادن به ارزشيابي هاي روزانه ـ توجه به دانش آموزان ضعيف تر   

  در يادگيري  ـ توجه كردن به تجربيات همكاران

  گذشته .. برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات  4

  زيست شناسياستفاده بيشتر از پاورپوئينت و فيلم هاي آموزشي براي ياددهي بيشتر مفاهيم 

  امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان :    . 6مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :      . 5
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   استان رش اداره كل آموزش و پرو
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 /    /                                       عالي        رتبه جديد و تاريخ اجراء   :


	�ت ��ون :��   ���ان �����ات 

 دوره دبيرستان سي زيست شنا تجربيات تدريس 
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  مقدمه

اينجانب       مدت     سال است كه به تدريس دروس زيست شناسي در دبيرستان مشغول مي باشم . هدف 

ت از اين تحقيق بيان تجربيات خودم در طول اين مدت تدريس مي باشد . ابتدا مقدمه در مورد تدريس زيس

  شناسي در زير بيان مي دارم .

 قرون در ريشه باور اين. آموز دانش زيادي تعداد براي معلم يك سخنراني يعني ساده، عنايم هب تدريس

 بهتر كه آمد مي وجود به معلم در احساس اين شد، مي كمياب كتابي وقتي گذشته نهاي زما در. دارد وسطي

 تغيير و فناوري پيشرفت با تدريج به اما كند؛ منتشر خطابه و سخنراني قالب در را خود دانش است

  .شد احساس آموزشي شهاي رو در تغيير به نياز يادگيرنده،

 شهاي رو استمرار چالشها اين جملة از. ستا رو روبه بسياري چالشهاي با يشناس زيست آموزش امروزه

 كاهش هفتگي، درسي اتساع كمبود واقعي، دنياي از علمي هاي آموخته تفكيك شده، منسوخ تدريس

 محوري، آزمون درسي، مطالب از برخي درست بندي طبقه و ريزي برنامه عدم آزمايشگاهي، هاي فعاليت

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

 در آموزان دانش كردن فعال نه،خالقا فعاليتهاي به توجه و براستعداديابي مبتني شهاي رو اينها، مقابل در

 علمي آوردهاي دست از بازديد و علمي اردوهاي برگزاري تدريس، نوين شهاي رو از استفاده با تدريس فرايند

 نمره يا امتياز اختصاص با آزمايشگاهي فعاليتهاي به توجه درسي، مطالب ايرادهاي رفع براي كوشش جديد،

 براي موجود راهكارهاي از اينها مانند و كنكوري نكات بر تمركز جاي به پايه مفاهيم يادگيري به توجه آن، به

  .است يادگيرندگان پيشرفت و شناسي زيست آموزش بهبود
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  در اين تحقيق به بيان تجربيات و مستندات تدريس خودم در دروس زيست شناسي مي پردازم .

  نكات كليدي :

  هادارائه راهكار و پيشن  -روش هاي تدريس   -تجربيات 

  تعاريف مفاهيم كليدي :

  تدريس روشهاي تعريف

 تعيين از قبل و محتوي انتخاب از بعد معلم. است تدريس روش انتخاب آموزشي، طراحي مهم مراحل از

 براي كه منظمي تدابير مجموعه به. كند انتخاب را خود تدريس مناسب روش و مشي خط بايد وسيله،

  .گويند "تدريس روش" شود مي اتخاذ كاناتام و شرايط به توجه با هدف، به رسيدن

 تجربه چيست؟

باشد و به كارها و رويدادهاي گذشته باز  اي جديد از آن مي تجربه به معني آزمودن يك كار و كسب آموخته

شود  رويدادهايي گفته مي اي از روانپزشكي هم تجربه به هر رويداد يا مجموعه- از بعد روانشناسي .گردند مي

ازمعلومات كسب شده را در پي دارد. مجموعه تجارب  اي پيوندند و مجموعه شخصي به وقوع مي كه در زندگي

تجاربسازماني دسته بندي  توان در سه دسته كلي تجارب خانوادگي، تجارب عمومي و افراد در زندگي را مي

 .باشد نمود كه از ميان اين سه دسته، تجربه سازماني مدنظر ما مي

  تعريف پيشنهاد

ئه هرگونه ايده و راهكار در قالب نظام پيشنهادها كه باعث حل مشكل يا بهبود در فرآيندهاي موجود و ارا 

- شود كه توسط كاركنان، مديران يا ساير ذينفعان سازمان ارائه ميخدمات سازمان گردد، پيشنهاد ناميده مي

  .شود
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  زيست شناسي دوره دبيرستان دبير وظايف شرح

زيست شناسي داراي وظايف زير مي باشم كه سعي مي كردم هميشه آنها را به نحو بنده به عنوان دبير 

 احسنت انجام دهم :

 و موازين با منطبق درس كالس در دهنده پرورش و آموزنده كامالً محيطي آوردن وجود به در اهتمام -

 جهت هر از وزانآم دانش خدادادي و فطري استعدادهاي شدن شكوفا زمينه كه طوري به اسالمي معيارهاي

 .باشد فراهم

 و اصول به باتوجه الزم مواقع در آنان به الزم تذكرات دادن و آموزان دانش كردار و رفتار بر كامل نظارت -

 .اسالمي تربيتي هاي شيوه

 ارائه و امور ساير و دروس يادگيري در آموزان دانش بين اسالمي همكاري و تفاهم جو ايجاد در سعي -

 را اسالمي رفتار از كامل الگوي و نمونه آموزان دانش كه نحوي به درس كالس در اسالمي كامالً رفتاري

 .باشند داشته مدنظر همواره

 موظف تدريس به اشتغال و آموزان دانش وقت نرفتن هدر در وافر سعي و درس كالس در موقع به حضور -

 .پرورش و آموزش وزارت مصوب ضوابط براساس هفتگي برنامه طبق بر

 .معين زماني فواصل به برنامه مطالب تخصيص منظور به تحصيلي سال درس طرح تهيه -

 رئيس به الزم گزارش ارائه و مخصوص دفتر در آنان غيبت ثبت و آموزان دانش غياب و حضور به رسيدگي -

 .آموزشگاه

 .آنان تحصيلي وضع پيشبرد جهت مختلف استعدادهاي نظر از آموزان دانش بندي گروه -
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 .آموزان دانش علمي آموزش برنامه با متناسب فني دروس و مواد نظري اصول آموزش -

 .لزوم صورت در درس كالس در تشريح و تدريس براي الزم وسايل كردن آماده -

 .نقشه طبق آموزان دانش براي نياز مورد شده ساخته هاي نمونه تشريح -

 هاي عمل دستور و مقررات برطبق آموزان دانش يادگيري و معلومات سنجش منظور به امتحانات انجام -

 .مربوط

 .مربوط هاي عمل دستور برابر مقرر مدت ظرف مربوط مقام به نمرات ريز تسليم و امتحاني اوراق تصحيح -

 .درس كالس در نظم حفظ و برقراري -

 حد در آنان با ارتباط و تماس و فرزندانشان اخالقي و تحصيلي وضع از آموزان دانش اولياء ساختن مطلع -

 .لزوم

 .ذيربط مقام به آموزان دانش اخالقي و تحصيلي وضع موقع به گزارش -

 و آموزش مختلف زمينه در مربوط مقامات ساير با همكاري و دبيران شوراهاي و جلسات در گزارش -

 .پرورش

 .پرورش و آموزش وزارت مقررات حدود در دستورات اجراي و مربوط آموزشي واحد رئيس با همكاري -

 .مربوط مقام به هنرجويان و آموزان دانش كارآموزي و درسي وضع گزارش -

 و ها آگاهي سطح بردن باال منظور به علمي و تربيتي كتب و تدريس روشهاي در مداوم مطالعه در سعي -

 .شغلي هاي مهارت

 طبق دشو مي تشكيل پرورش و آموزش وزارت توسط كه خدمت ضمن آموزش هاي كالس در شركت -

 .برنامه
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 جهت دانشجويان يا و هنرجويان و آموزان دانش است الزم كه هايي برنامه و تمرينات نمودن مشخص -

 .شده انجام كارهاي به رسيدگي و دهند انجام منزل در دروس بهتر تفهيم

 .مربوط آموزشي واحد مربيان و اولياء انجمن با همكاري -

 .عنداللزوم ارجاعي امور ساير انجام -

  نقاط قوت بنده  به عنوان دبير زيست شناسي

  تدريس، در مؤثر هاي ت مهار و تدريس نوين شهاي رو بنده با بودن آشنا -

  درسي، بركتب تسلط و آگاهي -

 .نها آ كاربرد چگونگي و جديد هاي ي ور فنا با آشنايي -

  آموزش، در آن از استفاده و طبيعت

 و آموزشي لهاي مد پوستر، تصوير، آموزشي، افزارهاي م نر نمايي، وياپ فيلم، اينترنت، شامل افزارهايي م نر

  ماكتها،

  اپك، اورهد، شامل يتر قديم مشابه ابزارهاي يا ديتا و تلويزيون رايانه، شامل افزارهايي سخت

  فرعي، و اصلي آموزشي منابع -

  .آموزش ساعات با متناسب درسي برنامة -
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 بيان تجربيات تدريس

  زيست شناسي: عالقمند كردن دانش اموزان به درس  1ه تجرب

 5 حداقل درس اصلي مبحث تدريس از در هرجلسه قبل زيست شناسيهميشه در دوران تدريسم در درس 

 دهم مي جلوه جذاب و مهم را موضوع وانقدر كنم مي صحبت تدريس مورد موضوع اهميت مورد در دقيقه

  .بداند را موضوع باشد داشته دوست اموز دانش كه

  و كاربردهاي مفيد آن را براي دانش آموزان توضيح مي دهم . زيست شناسي علم اهميت مثال بعنوان

 پذير امكان زيست شناسي  بدون دنيا درپزشكي  فعاليت هيچ مثال هميشه به دانش آموزانم مي گفتم كه

  .نيست

  زيست شناسي: روش هاي ارزشيابي  بنده در  تدريس  2تجربه 

 -كالس در آموزان دآنش فعاليتهاي بلكه شود نمي محدود تدريجي پرسشهاي به تنها من كالس در بيارزشيا

 – روزنامه از تكه يك -كتاب موضوع به باتوجه اند كرده ضبط تلويزيون از كه آموزشي هاي فيلم -مقاله تهيه

  -اينترنت از عكس تهيه

  .رددا نقش ارزشيابي نمره تعيين در.... كالس در كنفرانس 
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  را انجام مي دادم كه عبارتند از : زير مراحل ارزشيابي روش اجراي در

 آموزان دانش به را ارزشيابي هاي وشيوهكردم  مي تدريسرا  درس موضوع كالس در حضور جلسه اولين در

  مي گفتم :

 آموز دانش ازير  است ارزشيابي اولين سال طول هاي ارزشيابي اولين از يكي:  كالس ارزشيابي اولين     - 1

 صحت – ارزشيابي روش – معلم سواالت نوع آموز دانش.  كند مي ارزشيابي را آموز دانش معلم و را معلم

  .دهند مي تشخيص  را كالس سطح و وضعيف قوي آموزان دانش  معلم و را  ارزشيابي

 يك از جلسه هر در وكردم   مي تقسيم A.B گروه 2  به را  كالس آموزان دانش عده بب دوم جلسه از – 2

  . قوي  هم بودند و  ضعيف آموزان دانش هم  گروه هر در  مي پرسيدم .  پرسيده درس گروه

 ميپرسم درس ام نپرسيده درس شما از كه جايي از گفتم  ومي يدم پرس مي درس گروه يك از جلسه هر-- 

  شوند يم ارزشيابي را كتاب ي همه كالس همه ترتيب اين به  بعدي از گروه بعد وجلسه

 گيري وميانگين  كند مي جمع را نمرات گروه هر نماينده شوند مي مقايسه  A..B گروه هرماه درپايان -3 

  . B 14,22 وگروه A 14,5 گروه مثال شود مي يادداشت من نمره در دفتر و.شود مي

  ..... كند مي وشادي تنوع ايجاد هم و است برانگيز رقابت هم آموزان دانش براي

 گفته آموزان دانش به البته  شودي م تهيه جدولي نمونه مثل شوند مي معرفي ها برترين ماه هر يانپا در - 4

 .شود نمي كار اين هرگز ولي شد خواهند معرفي هم ها كه بدترين شود مي

  : تشويق دانش آموزان و ترغيب آنها با جايزه دادن 3تجربه 

زان به يادگيري بهتر روش جايزه دادن به بهترين ها بود يكي از روش هاي بنده برا تشويق و ترغيب دانش امو

  .بدين ترتيب كه :

  آموزان دانش توسط تشويق —صبحگاه صف سر معرفي -
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  برترينها به جايزه دادن          -

  بعد ماه پايان تا مدرسه اعالنات تابلو به ها برترين اسامي زدن -

 كه اين كند مي ايجاد وهيجان شور ها بچه بين در است كننده ترغيب و برانكيز رقابت بسيار روش اين

  اسمشان و گيرند مي جايزه – شود مي خوانده صف سر اسمشان بار اولين براي آموزان دانش از بسياري

  .رود مي روي تابلو زرنگ آموز دانش بعنوان

   

 زيست شناسي تدريس در كنفرانس روش از استفاده:  4 تجربه

تدريس استفاده مي كردم  استفاده از روش كنفرانس در تدريس درس  در هبند كه هايي روش از يكي   

بود . روش كار هم به اين صورت بود كه به دانش آموزان مي گفتم كه درس هفته آينده كه زيست شناسي 

قراره تدريس بشه رو از قبل بخونند. و در اون جلسه به يكي از دانش آموزان مي گفتم كه براي ساير دانش 

ن درس رو توضيح بده . در اين بين دانش آموزان نيز به وي كمك ميكردند . در اين روش بنده به آموزا

عنوان دبير فقط نقش هدايتي رو ايفاء مي نمودم . اين روش ياددهي باعث يادگيري بسيار عالي در دانش 

  مي شد . زيست شناسي  آموزان در دروس حفظي و سخت

 : زيست شناسيز روش كنفرانس در تدريس تو ضيح و تبيين تجربه استفاده ا

 به اطالعات دادن مسئول معلم سخنراني، روش در زيرا دارد، تفاوت سخنراني روش با روش تدريس  اين

 اين. گردد مي ارائه و آوري جمع آموزان دانش توسط اطالعات روش اين در كه حالي در است، آموزان دانش

 براي فعال موقعيت يك روش اين. ميدانند اندازه چه تا آموزان دانش كه كند مشخص تواند مي روش

 .آورد مي وجود به يادگيري

 انحراف به منجر كه است مباحثاتي از جلوگيري و جلسه كردن اداره و هدايت صرفاً ، كنفرانس در معلم نقش

 .شود آن منطقي روال و كنفرانس موضوع از
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  .دارد جغرافي كاربرد دروس كليه براي روش اين

  زيست شناسي: استفاده از روش بازگويي در تدريس  5به تجر

در دوره دبيرستان  بكار مي بردم دروس زيست شناسي يكي از روشهاي تدريس كه بنده در تدريس    

مبحث هاي استفاده از روش بازگويي بود . به اين ترتيب كه از دانش آموز جلسه قبل مي خواستم يكي از 

عه و براي دانش آموزان در سر كالس بازگويي بكند . اين شيوه باعث مي شود را در خانه مطال زيست شناسي

  كه دانش اموز ان مطلب را بصورت كلي يادبگيرد و به ديگران توضيح بدهد .

  :وس زيست شناسيتبيين و توضيح استفاده از روش بازگويي در تدريس در

 و تعاريف, فرمولها, قواعد, اشعار سپردن بياد در را فرگير تا برد مي بكار معلم كه است اي شيوه بازگويي  

 به كلمه را سپرد بياد موضوع كه دارد انتظار آموز دانش از معلم معموالً بازگويي در. كند تشويق اصطالحات

 متاسفانه ولي, گيرد مي قرار استفاده مورد كالسها در اغلب آنكه با, مطالب بازگويي شيوه. كند بيان كلمه

 مورد مطالب آموز دانش كه دهد مي نشان تنها شيوه اين كاربرد. كند نمي يادگيري تحقق رب داللت ضرورتاً

 براي تا بسپارد بخاطر را موضوعي آموز دانش كه است اين اساساً معلم هدف گاهي. است سپرده بياد را نظر

  .باشد مفيد است ممكن شيوه اين گرفتن بكار صورت روش اين در, برد بكار را آن از خاصي مفهوم درك

  :وس زيست شناسي : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدريس در 6تجربه 

چون اصطالحات زيادي دارد يكي از روش هاي مورد استفاده در تدريس آن روش  زيست شناسيدر س  

به دانش اموزان استفاده مي وس زيست شناسي پرسش و پاسخ مي باشد . بنده از اين روش در ياددهي در

اين روش باعث مي شد كه دانش اموزان هميشه آمادگي در سر كالس داشته باشند و مطالب را به  كردم .

  خوبي ياد بگيرند .
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  : وس زيست شناسي تبيين تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدريس در 

 بيان يا ديدج مفهومي باره در تفكر به را فراگير آن وسيله به معلم كه است اي شيوه پاسخ و پرسش شيوه  

 يا نمايد مطرح كالس در را دقيقي مفهوم خواهد مي كه وقتي, معلم. كند مي نشويق شده گرفته فرا مطالبي

 را فراگير وسيله بدين نيز و برد مي كار به را پاسخ و پرسش شيوه كند جلب موضوعي به را فراگيران توجه

 قبالً كه مطالبي كردن مرور براي است مكنم كند بيان موضوعي درباره را خود اطالع تا كند مي تشويق

  .باشد نظر مورد مفهوم از فراگير درك ميزان ارزشيابي براي خوبي وسيله يا, باشد مفيد اند شده تدريس

زيست توجه و بررسي نقاط ضعف دانش اموزان در يادگيري درس  : 7 تجربه

 در دوره دبيرستان: شناسي

 بود .  آزمونها در آموزان دانش موفقيت توجه به  زيست شناسي رس از تجارب بنده در امر تدريس د يكي   

گردد مورد بررسي  مي ارايه آموزان دانش به كه سواالتي هميشه كردم مي سعي ها، گرفتن آزمون در كه

نقطه ي دقيق قرار مي دادم . و نقاط ضعف آنها را در آن درس يادداشت مي نمودم و بعد سعي ميكردم كه رو

نش اموز بيشتر كار كنم تا روند يادگيري او بهتر شود . يكي از حسن هاي اين كار ايجاد انگيزه ضعف آن دا

  در دانش آموز براي يادگيري دانش آموز مي شد .

  تبيين تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان :

ه فكر اوست روش توجه به نقاط دانش آموزان باعث مي شد كه دانش آموز از اينكه بفهمد دبير و معلم ب

درنتيجه انگيزه وي در يادگيري و مطالعه آن درس بيشتر مي شود . در نتيجه يادگيري وي به مرور زمان 

  بهتر مي شود .
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  تدريس بنده به عنوان دبير زيست شناسي  و مشكالت انواع چالش ها

 يعني آن در ردرگي قشر سه گروهي و همكاري هماهنگي نيازمند خود درون در شناسي زيست آموزش فرايند

  .كند ايفا آموزش تخريب يا بهبود در مهمي نقش تواند مي گروه هر كه مسئوالن است و معلم آموز، دانش

  :مكن مي تقسيم دسته دو به را موجود هاي چالش علت همين به بنده

   فرد به وابسته هاي چالش

سيستم به وابسته هاي چالش  

  چالش هاي وابسته به فرد :

مبودها و خطاهاي معلمان و دانش اموزان به عنوان افراد درگير در آموزش مربوط مي اين چالش ها به ك

شوند . اين دو گروه به دليل عدم آگاهي يا عدم تعهد و گاه به دليل كمبودهاي نظام آموزشي باعث ايجاد 

  مشكالتي در آموزش مي شوند . اين مشكالت عبارتند از :

  و عدم آگاهي از روش هاي نوين تدريس و كاربرد آن ها استفاده از روش هاي تدريس منسوخ – 1

  تفكيك آموخته هاي علمي ازذ دنياي بيرون و تنها تمركز بر انتقال دانش . – 2

  عدم آشنايي به فناوري هاي آموزشي و تسلط بر آن ها - 3

  عدم توجه به فعاليت هاي خالقانه – 4

  تمركز بر  آموزش و آزمون تستي مفاهيم . – 5

  دم استفاده از منابع فرعي به منظور بسط كامل مفاهيم .ع – 6

  توجيه كاستي هاي فردي خود و مقصر دانستن نظام آموزشي . – 7
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  بي انگيزگي معلم و دانش آموز .  - 8

  چالش هاي وابسته به نظام آموزشي 

درسي مربوط  چالش هاي دسته دوم  به گروه سوم درگير در آموزش يعني مسئوالن آموزشي و برنامه ريزان

مي شود .كه گاه به دليل مهيا نبودن زير بناهاي تدريس و عدم بررسي همه جانبه موضوعات و حجم 

  آموزشي سبب كاهش بازده آموزش مي شوند .اين چالش ها از نظر بنده شامل نكات زير است :

  كمبود ساعات درسي زيست شناسي و به تبع آن كاهش فعاليت هاي آزمايشگاهي . – 1

  عدم برنامه ريزي و طبقه بندي صحيح برخي از مطالب درسي. – 2

  توجه كم به برخي از مباحث زيستي و يكسان نبودن سطح دشواري برخي از كتب . – 3

  عدم برنامه ريزي و طبقه بندي صحيح برخي از مطالب درسي . – 4
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ل سيستم هاي غلط آموزشي در گذشته و حال كه منجر به ايجاد بي انگيزگي در دانش آموزان با اعما -12

  ايجاد شك و ترديد راجع به اهميت آموزش و مورد استفاده بودن آن در آينده شده است

  عدم توجه به اهميت بازديدها و اردوهاي علمي -13

  

  بيان نكات ويژه از تدريس بنده

  فاده مي كردم :كه بنده از آنها است شناسي زيست درس تدريس مختلف هاي روش

  مداوم پاسخ و پرسش با تدريس هنگام در آموز دانش فعال شركت

  امتحان در.... تشريحي– تستي سواالت تنوع

  كالس در گروهي فعاليتهاي

  تحقيقي كار

  آموزشي كمك وسايل

  آزمايشگاه

  آموزان دانش توسط كتاب تصاوير از نقاشي

  نعناع و پياز از گيري نمونه با ميكروسكوپ با كار

  اينترنتي تصاوير از تحقيق

  فاثتا تج=علمي روش مرحله7 مثال=ها كليدواژه از استفاده
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  امتياز دادن و شفاهي پرسش

  امتياز دادن و  كالس از قبل تابلو روي بر كتاب شكلهاي رسم

  جلسه هر شفاهي پرسش

  فصل هر پايان در كتبي امتحان

  تابلو روي بر مباحث تمام نوشتن

  درس ميان پرسش

  مسئله حل روش ماند تدريس فعال يروشها

  مفهومي سواالت بر تاكيد

  درسي مفاهيم بين ارتباط برقراري و تفكر به آموزان دانش تشويق

  سازه دست ساختن مثال عملي كار در آموز دانش كردن درگير

  تفكر به وادار آموز دانش سوال طرح با

  شود داده توضيح فقط فعاليتها جواب

  مباحث كردن تشبيه و يپرداز بديعه تدريس روش

  آموزشي تصاوير و آموزشي افزارهاي نرم از استفاده

  ها بچه توسط بروشور ساختن

  ها بچه توسط پوينت پاور ساختن

  پاورپوينت با تدريس آغاز
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  آزمايشگاه در كار

  ديواري روزنامه و جدول و نمودار تهيه

  تخته روي شكل كشيدن

  نوشتاري توضيح

  آنها هاي سازه دست و ها بچه تحقيقي يكارها از نمايشگاهي ارائه

    كم بارم با آزمون

  درس ميان پاسخ پرسش هنگام در اشكال رفع

  آموزشي انيميشن از استفاده

  تدريس از قبل مطالعه پيش

  سوم سال گياهي 9 فصل از الكترونيكي محتوي توليد

  بيتي دو مشاعره و  فاميل اسم صورت به ها واژه با بازي

  آموزان دانش بين پاسخ و پرسش

  دهند ترتيب غذا جشنواره وكامل مفيد و سالم غذاهاي با اول ترم پايان از پس اول سال آموزان دانش

  شوند آشنا عبارت مفهوم با واژه حفظ بجاي

  آزمايشگاه و تصاوير از استفاده

 در ضمن در تدريس هنگام در تابلو روي بر خالصه و درس طرح و تصوير وكشيدن-پوستر-الژ مو از استفاده

  كنند گوش فقط و نشود برداشته يادداشتي هيچ تدريس دقيقه 15 هر حين
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 با A3 برگه در درس خالصه نوشتن و  كوتاه فرصت در كالس در فعاليتها انجام و  آموزان دانش گروهبندي

  .  شود چسبانده كالس ديوار به خالصه بهترين و ماژيك

  .بلند فصل يك يا كوتاه دوفصل هر آخر در امتحان

 اعضا از يك هر سپس و داده ارائه گزارش يك در را كلي نتايج و داده انجام خانه در را ساده آزمايشات گروه

  دهد توضيح را آزمايش از بخشي بايد

 و شود مي گفته آموزان دانش از پاسخ و پرسش با قبل مبحثهاي از اي خالصه جديد مبحث تدريس آغاز در

  . شود مي هگفت گذشته مباحث بين ارتباط

  

  

  

  

 

  بررسي روش هاي تدريس زيست شناسي و نقد آن

 الگوهاي به منسوخ تدريس الگوهاي از رويه تغيير حاضر قرن جدي چالش  شناسي زيست آموزش در     

  روش اين. است استوار گرايي ساخت اصول پايه بر) تدريس نه و(  يادگيري بر تاكيد.  است موثر يادگيري

 زيست تدريس از  گذار مرحله.   است يادگيري عمق به بخشيدن ارتقا هدفش و ستا محور آموز دانش

 برخي كسب مستلزم كه چرا,  بود نخواهد آسان و سهل هم چندان شناسي زيست يادگيري به شناسي

 ساختارهاي با فراگيران كردن آماده مهم،  مشكالت جمله  از.  است مربيان و شاگردان سوي از ها مهارت

 آموز دانش ديدگاههاي.  است شناختي زيست اطالعات  تحليل و پردازش ارتقاي منظور به وزشيآم جديد
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 در.   شد خواهد مواجه ها داشكده و آموزشگاهها مديران و اساتيد دانشجويان، شاگردان، مقاومت با محور

 موثر و مناسب يالگوهاي از آگاهي با حتي,  شناسي زيست دانش براي قوي درسي محتواي داشتن بدون ثاني

 و برنيازها مبتني  آموزش كه كنند مي پيشنهاد دانشمندان.  داشت نخواهد عميقي يادگيري شاگردان ،

 ايجاد  براي موثر راهي ، شود گنجانده آموزان دانش آموزشي  برنامه در كه صورتي در ، اجتماعي بنيانهاي

 جامعه  هاي فعاليت و مسائل.  است شناسي زيست آموزش  جديد هاي روش گيري بكار در الزم هاي انگيزه

 و جانوران ، گياهان خصوصيات و كنند ثبت را خود پيرامون حياتي تنوع تا دهد مي فرصت شاگردان به نگر

 رويه تغير رخصوص د  بخشهايي ذيال.  نمايند گيري اندازه و مشاهده خانه يا مدرسه محيط در  را ميكروبها

   . است شده ترجمه عمدتا مطالب اين.  كنم مي تقديم شناسي زيست گيريياد به شناسي زيست تدريس از

  انواع روش هاي جديد تدريس جديد زيست شناسي 

  (teaching  paradigm) تدريس الگوي  

 كار شود مي داده احتمال  ،اما شد شروع زماني چه از تدريس تاريخ، در بار اولين براي داند نمي هيچكس 

 زيادي تعداد براي معلم يك سخنراني يعني ، كنيم مي عمل غالبا و  شناسيم مي ام كه صورتي به تدريس

 اين استادان در شد مي كمياب كتابها كه وقتي   كهن تاريخ در.  دارد وسطا قرون در ريشه آموز دانش

 وناكن كه روش اين.(  كنند منتشر خطابه و سخنراني قالب در بايد را خود دانش كه آمد مي بوجود احساس

 نتيجه و بهترين  قبل سال ده چند همين در زمان اقتضاي به بنا  نيست توجه مورد چندان علوم آموزش در

 اما)   .  كند نمي مالمت تدريس الگوي اين اتخاذ خاطر به را تاريخ كس هيچ و است بوده روش ترين بخش

 روش يك تنهايي به كردن سخنراني و گفتن كه دارد وجود باور اين امروز در يقينا و زمان درهمان  احتماال

 موجود يك شاگرد اوال روش اين در, شود مي مطرح گفته اين براي متعدد داليل. نيست تدريس سودمند

!  شود پر استاد دانش كوزه از  بايد كه شود مي انگاشته خالي ليوان يك آموز دانش ، است محض انفعالي

 هاي شاخه زير با و بزرگ بسيار علم يك كه شناسي يستز دانش بويژه  سخنراني و خطابه روش با دوما
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 علوم ساير به نسبت شناسي زيست در ها پژوهش. كند مي جلوه "مشكالت از كوهي" صورت به  است فراوان

 در  قبلي هاي يافته با همراه را جديد نتايج تمام دارند تمايل معلمان و اساتيد و  كنند مي پيشرفت سريعتر

 فراگير براي را شناسي زيست آموزش از ناشي  ترس و مشكالت از كوهي امر همين.  نندك بيان تدريس حين

 غلبه عظيم مشكالت  اين بر  شناسي زيست فراگرفتن براي بايد كه كنند مي احساس آنها و نمايد مي ايجاد

  . يابند

.  شناسي تزيس ازحقيقت سطحي درك يعني:  كند مي ايجاد را سوم مشكل ها واهمه و مشكالت اين  

 صرفا واينكه نگري سطحي بدليل اما ، ندارند كم جهان در چيزي كتبي امتحانات موفقيت در ما آموزان دانش

 به و پژوهش و تحقيقات عرصه در چنداني موفقيت! است شده ريز لب وحتي پر استاد دانش با آنها ليوان

 مشكل كوه اين به امروزي دانشجوي و آموز دانش پاسخ.  كنند نمي پيدا كاربرد حيطه تر ساده عبارت

 مي گرايي مدرك روند گرفتار ، شناسي زيست علوم درست درك و فهم در سعي جاي به  آنان ؟ چيست

 كردن پاس به وفقط كنند نمي تحصيل  دانش و معرفت كسب هدف با ما آموزان دانش و دانشجويان:   شوند

 چيزي چه من كه است مايل من معلم" كه پرسند مي خود از را  نكته اين هميشه آنها.   انديشند مي دروس

 مراكز و مدارس) تدريس پارادايم يا الگو( الگو اين برابر. كنند وظيفه انجام آن برابر تادرست  "  بدانم را

 دانش تنها نه ما زيستي علوم معلمين:  اند شده قفل نهاد بد چرخه يك ،درون دانشگاهها مثل باالتر آموزشي

 علمي شناسي زيست دانش كه آموزند مي علمي مراكز همين در  بلكه ، آموزند مي دانشگاهها در را خود

 دانش.  كنند مي عمل ها شيوه همين خودبه  كالسهاي در سپس.  گرفتني ياد نه  است  شدني آموخته

 مي گاهدانش وارد(mug and jug education)كوزه و ليوان آموزشي ديدگاه با بعدا  معلمين همين آموزان

  ! يابد مي ادامه همينطور سگال بد چرخه اين و شوند

   يادگيري (The learning paradigm)پارادايم يا الگو   

 اين كه رسد مي نظر به. اند شده واقع قبول مورد جا همه در امروزه محور آموز دانش يادگيري ديدگاههاي

 تر توانا تر عمقي يادگيري ايجاد در  ذاتا ، دهش بنا (constructivism)گرايي ساخت بر اينكه واسطه الگوبه
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 با  آموز دانش خود توسط بايد يادگيري گويد مي كه است آموزش كلي قاعده اين مبنا الكو اين در.  است

 نظر برابر(  ادراك معتقدم من.  گيرد صورت علمي اهداف داراي حال عين ودر كننده سرگرم مفرح، روشهاي

 ما مغز درون)  هوش( ادراك ديگر عبارت به.   است پذير انعطاف عملكرد  ناييتوا همان)  پركينز ديويد

.  كند مي جلوه  مسئله حل و تكلم ، نوشتن صورت به كه ماست عملكردهاي از برخي خارجي نمود ،  نيست

 شيآموز روشهاي زيرا. سازد مي تر واضح اما متفاوت را آموزش  شناسي روش ،  ادراك  باره در ديدگاه اين

 بوده كه آنچه هر تغيير بدون دادن پس باز تا  باشند عمل در پذيري انعطاف مهم بسيار خصوصيت داراي بايد

   . است

  (Implementing learning) يادگيري برد كار

 از رويه تغيير اما ، است بخش نتيجه و كننده متقاعد  تدريس الگوي برابر در يادگيري الگوي كه چه اگر

   . بناميم حاضر  قرن چالش را آن داريم حق پس.  است متعددي مشكالت با همراه  رييادگي به تدريس

  . كنيم مي اشاره مشكالت اين از مورد سه به ما

  (Facilitating student processing) يادگيري در آموزان دانش پردازشي نقش تسهيل -1

 اما ، كنند مي كشف  آساني به را (self-directed learning) گردان خود يادگيري آموزان دانش برخي

 سودمند روشي با يادگيري براي ساختارهايي از واستفاده كمك نيازمند آموزان دانش وغالبا استثنايند اينها

 توان و انرژي كه  است فعال روشهاي به منفعل روشهاي از رويه تغيير همان حدودي تا گفته اين. هستند

   . كند مي خود مصروف را بااليي

 از ولي است ژنتيك بحث آموزان دانش عمقي يادگيري براي شناسي زيست قلمرو ترين انگيز چالش       

 يك ژنتيك. باشد داشته مصداق نيز علوم يا  شناسي زيست از قسمت هر براي تواند مي موضوع اين كلي نظر

 مي احساس گاه آن درو  است متفاوت شناسي زيست بخشهاي ساير با نظر اين واز  است تحليلي و كمي علم

 داردكه را خود خاص  واژگان و زبان علم اين بعالوه.   شويم مي خارج شناسي زيست علم حيطه از كه شود
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 مباحث ديگر طرف از.  است متفاوت كنيم مي مشاهده شناسي زيست علم ديگر بخشهاي در آنچه با غالبا

 براي تواند مي  خط يك كشيدن مثال.  است يچيز نماينده كدام هر كه است مختلف عاليم از مملو ژنتيكي

 يك ، DNA مضاعف مارپيچ يك ، نوكلئوتيدي پلي منفرد زنجيره يك نمايش: همچون متعددي موارد

 در. رود بكار ميوز در خواهر كروماتيد جفت يك يا ميتوز كروماتيددر جفت يك ، كروماتيد يك كروموزوم،

 خاصي مفهوم نيز جا هر در و گيرد قرارمي استفاده مورد كژنتي در مختلف طرق به  X حرف ديگر مثالي

 جاي در را كاربرد هر درست مفهوم و شوند قائل تميز بسادگي عاليم اين  بين توانند مي ها اي حرفه.  دارد

  . باشد يادگيري بازدارنده عامل يك  آموزان دانش براي تواند امرمي همين ،اما شوند متصور درستي به خود

  . آيد مي زير در كنند تقويت را آموزان دانش  پردازشي نقش توانند مي كه لهامثا برخي

    

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

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

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

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

 و شود مي ارائه كالس افراد تمام به شده نوشته گزارش دقيقه 5 تا 4 از پس.   نويسد مي را موفق غير

   . گردند مي مقايسه هم با و مطرح شده آزموده كلي روشهاي

  (Mimicking problem solutions)مسئله حل تقليدي روشهاي) ب

 مشابه مسئله حل براي و تصادفي بطور شاگردان سپس و  دهد مي نشان را مسئله يك حل روش مربي ابتدا

   )ندارد يادداشت از ادهاستف يا و نوشتن يادداشت حق كسي.( شوند مي انتخاب
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   (Concept maps) مفهومي طرحهاي)ج

 از يكي.. 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)د

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

 بدون قهدقي 1 مدت به كه شود مي خواسته  شاگردان از روش، اين از خاص مدل يك مثالدر.  كنند آماده

  . كنند صحبت ترانسلوكيشن تشخيص يا آنئوپلوئيدي منشا مثل موضوعاتي روي وقفه

   مسئله بسط)ح

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

 و, دارد مي وا آنها قدقي بررسي و عبارات ، لغات يعني  آن  اجزاي  همه به مسئله كردن خرد به را آموزان

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

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

   باشد تر موثر آموزان دانش زشيپردا نقش به بخشي ارتقا در  خاصي روشهاي است ممكن

   مقاومت)2 

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

  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 تصوراتشان
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 دانشجويان و  متوسطه  آموزان دانش  بخصوص روشها تغيير برابر در:  دانشجويان و آموزان دانش مقاومت

 كسب و آموزشي جديد الگوهاي به نسبت كمي اعتماد اينان رحقيقت د.  دهند مي نشان مقاومت دانشگاهها

 ميانه در حداقل جديد رويكرد در پيشرفت امكان مقاومتهايي چنين با مسلما.   دارند  روشها اين با موفقيت

 در و قديمي آموزشي روشهاي اعمال از قبل آموزان دانش براي بايد.  بود خواهد كم يا  و نداشته وجود كار

 روشها اين پذيرش براي آنهارا  اولياي و  آنها و گفت سخن يادگيري نو روشهاي از آموزشگاه به ورود بدو

 شده گرفته نظر در يادگيري فعال روشهاي اعمال براي قبل سال دو در كه آموزشگاههايي در.   كرد آماده

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

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

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

 كالسهاي شاگردان و بخصوص(  آموزشي دستياران:  آزمايشگاهها همكاران و آموزشي دستياران مقاومت

 تدريس آموزشي الگوهاي با آنها زيرا دهند مي نشان مقاومت روشها اين برابر در نيز)  باالتر

(Teaching)اند كرده تحصيل .  

 تدريس روشهاي بر آنها.  دهند مي نشان مقاومت نيز معلمان و دانشگاهها اساتيد:  معلمان و اساتيد مقاومت

 طي يك هر. است نقص بدون و كارا ، درست آنها روش كه معتقدند اساسا و پايدارند سخنراني يعني خودشان

 فراهم خود براي را يادداشتها از اي مجموعه....و تجربه ،  ،ترجمه مطالعه ، زحمت و رنج با ، تدريس سالها

 به حاضر عزيزان اين.  قائلند خاصي اهميت نيز آن براي و  كند مي تر ساده را آنها تدريس كار كه اند كرده

 جديد روشهاي نتايج با ملموس اشنايي عدم بدليل ديگر زطرف ا.  نيستند خود آموزشي منش و روش تغيير

   . كنند مي مقاومت  رويه تغيير برابر در دارد نو هاي شيوه اتخاذ  كه وزحمتتي  رنج و

 به مديران ساختن دلگرم.  است مديران به مربوط مقاومت آخرين نهايتا:  ستادي و آموزشي مديران مقاومت 

 و ارزشيابي مديران غالب ديدگاه ار.   اشدب ساز چاره تواند مي آموزش كيفيت ارتقاي يعني كار مثبت نتايج

 سطحي شوند، مي تدريس سخنراني با كه كالسهايي با مقايسه در محور آموز دانش هاي مجموعه مديريت
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 رو رودر اوليا و آموزان دانش هاي غرولند از عظيمي حجم با كه كنند مي گمان لذا و. دارد تري پايين

 است آنها اولياي و آموزان دانش براي مسئله اين كافي توضيح و اپيشپيش آمادگي كار بهترين.   شد خواهند

 آنها نهاست.  كند ياري مهم اين به رسيدن در را ما تواند مي حامي گروههاي و بحث گروههاي تشكيل.  

   است

  محتوا مشكل)3 

 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

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

 شناسي زيست آموزش گونه هر كه  است اين يادن امروز شناسي زيست آموزش درعرصه پيشتاز نظريات.  بود

 ، گياهان يعني( واقعي  شناسي زيست آموزش.  باشد طبيعي دنياي ملموس شناسي زيست پايه بر بايد

. گيرد صورت تلويزيون يا و درسي كتب يا آزمايشگاه درون نه و آزاد فضاي در بايد)  ميكروبها و جانوران

 دانش وقتي.  باشد  آموزشي هاي سيستم سطوح تمامي در شناسي زيست آموزش شروع نقطه بايد طبيعت

 انچه ، بگيرند قرار طبيعي دنياي باز هواي معرض  در  دانشگاهشان يا مدرسه كالس برگزاري درحين آموزان

  . بود خواهد وبيواسطه مرتبط ، جامع  بياموزند كالس در كه

 درسي واحدهاي قالب در ردانشگاهها د(   منفك و مجرد اجزايي عنوان معموالبه  شناسي زيست متاسفانه

 واقعي دنياي از و يكديگر از كه شوند مي آموخته) متفاوت درسي فصول عنوان به دبيرستانها در و متفاوت

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

 را خود درسي كتاب  آموزان دانش ويا شدند التحصيل فارغ  شناسي زيست از يا پايه در دانشجويان وقتي

 را آن اجزاي توانند نمي كه اند آورده بدست را شناسي زيست دانش از  جدا جدا اي مجموعه  كردند تمام

 يوشيميب و ژنتيك و اكولوژي بين تواندد نمي واقعا آموزان دانش  اينگونه-) سازي يكپارچه(  دهند پيوند بهم

  طبيعت شود، برقرار ارتباط شناسي زيست كالس بيرون دنياي با وقتي كه معتقديم ما.   كنند برقرار ارتباط
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 شناسي زيست دانش هاي آموخته بين  تالقي نقطه يك معتبر، و موثق محتواي يك ارائه به كمك ضمن

  . زند مي پيوند بهم را آن اجزاي و كند مي مهيا

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

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

   . كند مي زندگي آن در

 عشق اين.   كنجكاوند خود پيرامون انجه باره در ذاتا و   شوند مي جانوران و گياهان به مجذوب ما كودكان

 شناسي زيست يادگيري با جاييكه تا آورد مي بوجود آنها در  بااليي هاي انگيزه كودكان در طبيعت به

 با ارتباط.  است خبر چه آنها زنده پيرامون در بدانند خواهند مي  خود بررسي و تحقيق  مهارتهاي وگسترش

 چيز خود زيباي و زنده پيرامون باره در تنها نه  كه شود نگرش ينا توسعه به منتهي تواند مي  طبيعت

 پذيري مسئوليت خود زيست محيط حراست و حفظ به نسبت كه آيد بوجود احساس اين بلكه بياموزند،

    . دهند نشان

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

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

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

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

 چه اگر.  كند مي كمك زيستي تنوع درك اهميت به ها گونه شمارش.   است اجرا قابل  گياهان پراكنش

 نيز را مشابهي تمرينات ، كند مي ايجاد آموزان دانش و كودكان غالب براي  قوي جذبه نوعي  شناسي زيست

 اينها همه كمك به و  معماري و  شناسي هوا ، فياجغرا ، شناسي زمين ، شناسي ستاره هاي زمينه در

 آفرينش نظام در يكپارچگي حس يك ايجاد اينها همه كه  كرد ريزي طرح  توان مي  الهيات و خداشناسي

  . كنند مي اشاره جهان بر حاكم  كلي قوانين  وبه  نمايند مي
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  اقدام خاص بنده

ر حفظ اصطالحات زيست شناسي چگونه توانستم توانايي دانش آموزان را د      

  افزايش دهم

در حفظ لغات و  به دانش آموزانيك از اقدامات خاص بنده در دروان تدريس زيست شناسي اين بود كه 

. در زير به بيان اين اقدام و روش هاي پيشنهادي براي آن مي  كمك كردم  اصطالحات سخت زيست شناسي

  .پردازم

  مقدمه و توصيف وضع موجود : 

زيست شناسي يك درس پايه و اساسي دبيرستان به خصوص در رشته ي تجربي است كـه زيـر بنـاي    درس 

رشـته هـاي دانشـگاهي ( و بـه دنبـال آن مشــاغلي ) همچـون كشـاورزي و زيرگـروه هـاي آن ، پزشــكي و                    

  ت .زيرگروه هاي آن مانند مامايي ، پرستاري ، تغذيه ، علوم آزمايشگاهي ، ژنتيك و . . . اس

دانش آموزان پايه ي اول  در ابتداي ورود به دبيرستان با اين درس كه تعداد بسيار زيادي اصطالح نا آشـنا ،  

تخصصي و غير فارسي را در متن خـود جـاي داده اسـت ، مواجـه مـي شـوند. ايـن امـر بـراي كسـاني كـه                    

بد و آنان را براي به خـاطر سـپردن و          رشته ي تجربي را انتخاب مي كنند به شكل گسترده تري ادامه مي يا

  صحيح نويسي در امتحان با مشكل روبرو مي كند . 

در آزمون ها همان قدر كه مفاهيم در نظر گرفته مي شود ، محفوظات هم مورد سوال است و پاسـخ صـحيح   

  شود . ندادن به آنها مي تواند موجب اضطراب دانش آموز و ضعف پاسخگويي به تمام سواالت آزمون
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اشتباه نوشتن كلمات تخصصي در برگه امتحاني دانش آموز، موجب كاهش نمره ي او خواهد شـد و چـون :      

مدرسه ها و به تعبير درست تر ، نظام آموزشي ما در حال حاضر يادگيري را بـا نمـره تفسـير مـي كنـد ،      « 

العـاده اي در نظـام آموزشـي     همان گونه كه پايان آموزش به مدرك گرايي ختم مي شود نمره اهميت فـوق 

بيشتر كشور ها دارد و توصيه ها ي ساده به معلمان ، دانش آموزان و والدين براي ناديـده گـرفتن آن راه بـه    

. حاصل كاهش نمره ي دانش آموز هم براي خود او تنش زاست و هـم باعـث كـاهش     ١» جايي نخواهد برد 

  مي گردد . بازده عملكرد دبير مربوطه از نظر سيستم آموزشي

نوشته هاي پر از غلط اماليي ، اثر خاص را در ذهن مخاطب بر جا مي گذارد اين كه امال تـا  « از طرف ديگر 

چه اندازه مي تواند در پيشبرد اهداف درسي و غايت هاي پرورشي مـا را يـاري برسـاند نكتـه اي اسـت كـه            

   2»  .ه كرد يا فارسي مقايس "مهارت روان خواني  "مي توان آن را با 

در پائين ترين طبقه ي سطح  3  "بلوم  "به خاطر سپردن اصطالحات مشكل زيست شناسي هر چند از نظر 

يادگيري يعني دانش قرار مي گيرد ، اما از آنجا كه فهم متون زيست شناسي و انتقال صحيح و دقيق مطالب 

  اهميت مي يابد . نياز به حفظ همان اصطالحات دارد اين مطلب به ظاهر كم اهميت ،

از آنجايي كه اين مشكل در بيشتر مدرسه ها فراگير است ، تصميم گرفتيم به طور گروهي در سه مدرسه ي 

پـژوهش خـود را    4جداگانه در نواحي مختلف براي دانش آموزان دوم و سوم تجربي با توانايي هاي متفـاوت  

  اجرا كنيم .

مجموعـه اي از  « ، بـه صـورت گروهـي طـرح كـرديم زيـرا        هم چنين اين پژوهش را كه نوعي ارزشيابي بود

ارزشيابي ها كه به دست گروهي از افراد انجام گيرد ، به مراتب از آن نوع ارزشيابي كه به دست يك نفر انجام 

  5»  .شود كم اشتباه تر است 

                                                           
  )1386محمد امين (  -  ١
 ) 1386كفايتي (  -  ٢

- ٣  Bloom 
 مدرسه خاص علوي ، مدرسه دولتي حجاب ، مدرسه شبانه روزي فاطمه الزهرا در روستاي دره -  ٤
  )1385ا تواني ( حبيبي پور ، ب -  ٥
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  ) : 1گرد آوري اطالعات ( شواهد 

زاييده ي ذهن دانـش آمـوز اسـت و بـه جـاي       ما در طول سال هاي خدمت خود بارها با كلمات عجيبي كه

اصطالحات اصلي توسط دانش آموز نوشته شده بـود ، برخـورد كـرده و دريافتـه بـوديم كـه آن هـا كلمـات            

زيست شناسي را به سختي و به اشتباه حفظ مي كنند . چند نمونـه از ايـن اشـتباهات را بـه عنـوان نمونـه         

  آورده ايم . 

ــي از دا  ــال يك ــور مث ــه ط ــي اصــطالح    ب ــالس دوم تجرب ــوزان ك ــش آم ــفات   "ن ــري فس ــوزين ت را                "آدن

  نوشته بود .   كروموزونرا   "كروموزوم"و يكي ديگر   سانتي متررا  "سانترومر "، ديگري اتمسفر تري فسفر  

  

ه كار مي رود اين اشتباهات گاهي چنان در ذهن افراد عميق مي شود كه حتي در زبان محاوره اي آنها نيز ب

و زماني چهره نامطلوب خود را نشان مي دهد كه فردي تحصيل كرده با  داشتن پست و مقام چشم گير ، آن 

  1را به كار برد  . 

براي اطالع از نظر همكاران خود ، پرسش نامه اي تهيه نموده و در دوره ي ضمن خدمت به صورت تصادفي 

  به تعدادي از دبيران زيست شناسي داديم . 

نشان داد كه از نظر دبيران ، در گستره ي درس زيست شناسي بيشترين مشكل  2بررسي اين پرسش نامه ها 

% دبيـران  50. هم چنين نزديك بـه   3كه گريبان گير دانش آموزان مي شود حفظ كلمات و اصطالحات است

آورده اند . به اعتقـاد   دانش آموزاني داشته اند كه به علت حفظ نكردن اصطالحات ، نمره نامطلوبي به دست

آنها  بيشترين  مشكالت  دانش آموزان به ياد نياوردن شكل صحيح كلمه يا  تغيير امـالي آنهـا و در نهايـت     

  % ) .86مشابه نويسي است( 

                                                           
به عنوان نمونه اصطالح كروموزون توسط يكي از روسا ، در همايشي كه براي فرهنگيان برگزار شده بود مورد استفاده قرار   -  ١

 گرفت .
 4/3تا  1/3پيوست    -   ٢
 % اين گزينه را انتخاب كرده اند .52در پرسش شماره ي يك ،   -   ٣
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پاسخ دانش آموزان به سواالت پرسش نامه ي دو (پيوست چهار ) كه در پايان سال تحصيلي بين آنان توزيع 

ود كه حفظ كلمات و اصـطالحات برايشـان مشـكل بـوده اسـت . بـا آمـار گيـري از ايـن             گرديد نشانگر آن ب

% درصد از دانش آموزان خاطر نشان كرده اند كه ميزان مشكل آنها در بـه خـاطر سـپردن    51پرسش نامه ، 

  . 1اصطالحات زيست شناسي ، از متوسط تا بسيار زياد است 

محدودي كه دبير براي تـدريس در اختيـار دارد ، كارآمـدترين    با توجه به حجم زياد مطالب كتاب و فرصت 

شيوه براي وادار كردن دانش آموزان به حفظ اصطالحات استفاده از ارزشيابي مستمر است . ما نيز تمام توجه 

  خود را بر انجام صحيح اين روش متمركز كرديم . 

هر آموزگاري بـه واسـطه ي آن مـي     ارزيابي يك بخش واقعا حياتي در حيطه ي كاري هر معلمي است و«  

  »   2تواند تاثير كليدي بر روش هاي پيشرفت دانش آموزان خود بر جاي گذارد . 

سنجش و ارزشيابي براي دانش آموزان بايد به عنوان بخش هدايت و تنظيم « "  می گويد : احمد شريفان  "

ياد دهي كه ، رخدادي ترسناك _ ري كننده ي زندگي در كالس درس تلقي شود نه بخشي از فرايند ياد گي

و فشار آور به شمار آيد بـه ايـن ترتيـب ، بـراي پيشـرفت دانـش آمـوزان ، آنـان بـه آگـاهي از قـوت هـا و                      

  » ضعف هايشان نياز دارند تا كارها و فعاليت هايشان را بهبود بخشند . 

دانش آموزان همراه است بايد از شـيوه اي   از آنجا كه روش هاي سنتي ارزشيابي معموال با ايجاد اضطراب در

نوين و جذاب استفاده مي كرديم كه در عين حال توانايي آزمودن حجم  وسيعي از اصطالحات را  به صورت 

  يك جا داشته باشد .

در اين راستا توجه ما به سوي جدول كلمات متقاطع جلب شد ، نوعي سرگرمي آموزشي كـه فـرد در موقـع    

ذت مي كند ، هم ياد مي گيرد و هم آموختـه هـاي خـود را بـه نمـايش مـي گـذارد .              حل آن هم احساس ل

تا كنون استفاده از جدول كلمات متقاطع در سطح آموزش و پرورش كشـور محـدود بـه پيـك هـا ، برخـي           

Cd     هاي آموزشي و انتهاي برخي از فصل هاي كتاب هاي درسي در حد خود آزمايي و تكليـف منـزل بـوده

                                                           
 4/5تا  1/5پيوست هاي  -  ١
  ) 1386كارد / ريس( پا -  ٢
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ت كه هيچ كدام به صورت تخصصي طراحي نشده انـد . جسـتجو هـاي فـراوان بـراي يـافتن پيشـينه ي        اس

تحقيقاتي و كاربرد هاي جدي در اين زمينه به نتيجه نرسيد ، بنـابر ايـن بايـد خودمـان آسـتين هـا را بـاال              

  جرا در مي آورديم . مي زديم و براي اولين بار شيوه ي ارزشيابي به روش جدول كلمات متقاطع را به ا

  تجزيه وتحليل و تفسير داده ها :

بهتر است ابتدا علل غلط دانش آموز را بيابيم و سپس بر حسـب نـوع غلـط ، آنهـا را      «  1به عقيده رضا پور 

  .» هدايت كنيم  

ه با بررسي غلط هاي دانش آموزان و نظر همكاران ( پرسش نامه يك ) مي توانيم اشتباه هاي آنهـا را بـه سـ   

  دسته تقسيم كنيم :

گروه اول آنهايي كه به طور جزيي ساختار كلمه را به هـم ريختـه ، بـدون اينكـه باعـث تغييـر        �

  معنايي گردد  مانند كروموزوم كه به اشتباه كروموزون و يا اسكلت كه اسكليت نوشته شود .

نند نوشتن كلمه گروه دوم آنهايي كه با همان تغيير جزيي معناي كلمه را هم تغيير مي دهند ما �

  .  3به جاي كلمه سانترومر   2سانتي متر 

گروه سوم آنهايي كه با به هم ريختن كامل كلمه ، باعث ايجاد كلمه اي كامال جديد و نـامفهوم   �

  مي شوند مانند آدنوزين تري فسفات كه به اشتباه اتمسفر تري فسفر نوشته شود .

كرده ناپسند و مردود مـي باشـد ، امـا در حـد برگـه ي      به طور كلي هر سه نوع غلط براي يك فرد تحصيل 

  امتحاني دبيران معموال از غلط نوع اول چشم پوشي كرده و نمره ي كامل را به دانش آموز مي دهند .

  علت هاي اين اشتباهات در درس زيست شناسي بيشتر شامل موارد زير است :

دن تعدادي از آنها  و هم چنين متداول بيگانه بودن لغات با زبان مادري دانش آموز و پيچيده بو .1

 نبودن كلمات در گفتگو هاي روزانه .

                                                           
 نسرين فيوض رضا پور  -  ١
٢ Centimeter " -   ". يكي از واحد هاي اندازه گيري طول مي باشد : 
٣ -" Centromere   : ". محل اتصال دو كروماتيد در يك كروموزوم است  
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 »1زيست شناسي و آزمايشگاه « زياد بودن تعداد اصطالحات ، به طور مثال در فصل دوم كتاب .2

 كه بيست صفحه است حد اقل چهل كلمه تخصصي جديد به چشم مي خورد .

 سپردن اصطالحات .بي دقتي و عجله دانش آموز در زمان به خاطر    .3

 بي حوصلگي دانش آموز براي حفظ كلمات .  .4

 .  بي عالقگي برخي از دانش آموزان به درس زيست شناسي :5

اين بي عالقگي به هر درس  هدف دانش آموز را فقط به كسب نمره در حد قبولي سوق مـي دهـد .    

، عـدم ارتبـاط عـاطفي بـا     انتخاب غلط رشته ي تحصيلي ، اجبار والدين به انتخاب رشته اي خاص  

  معلم و ذهنيت هاي قبلي ، مي تواند از عوامل ديگر ايجاد بي رغبتي و بي عالقگي باشد .

 :  1اضطراب امتحان  .6

اضطراب امتحان از عواملي است كه نه تنها دانش آموز ضعيف را به دردسر مي اندازد بلكه دانش آموز 

بسـياري از       «:  "دكتر محمد صـرفه جـو  "به نظر درس خوان هم از آسيب هاي آن در امان نيست .  

دانش آموزان و دانشجويان محتويات كتاب را كامال فهميده اند ، اما از آنجايي كه در جلسـه امتحـان   

 »كتبي كمي عجله مي كنند نمرات مطلوبي به دست نمي آورند . 

دگي بسياري از دانش آموزان     يكي از تنش زا ترين بخش هاي زن « نيز  "ريس  "و  "پاكارد "از نظر  

  .»  زمان برگزاري آزمون هاي كتبي است  

استفاده از شيوه ي امتحاني كه  بدون ايجاد ترس هاي معمول در دانش آموز بتوانـد وي را وادار كنـد   

كه با حوصله و دقت تعداد زيادي اصطالحات پيچيده و مشكل بيگانه را با عالقـه بـه خـاطر بسـپارد ،        

  اري جامع و كارآمد خواهد بود .راه ك

  

  

  

                                                           
  . اضطراب امتحان تجربه يك تنش قبل ، هنگام و بعد از امتحان است  - ١



  

می باشد . برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق  اين فايل فقط برای مشاھده
ارتقای شغلی به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد 

.www.asemankafinet.ir 

 ٣٧ 
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  بي حوصلگي دانش آموز    پيچيده بودن برخي كلمات              زياد بودن تعداد اصطالحات               اضطراب امتحان                                                                                                                      

   

                                                       

  مان خواندن         بيگانه بودن لغات با زبان فارسي          متداول نبودن اصطالحبي عالقگي دانش آموز به درس                    بي دقتي در ز                                                                                                                                        

                                                                                                                

  نداشتن ارتباط عاطفي با دبير             انتخاب رشته ي غلط                                                                                       

 

 غلط نوشتن اصطالحات



 

٣٩ 

 

  راه كار هاي رايج :

* متداول ترين راه كار براي آموزش و جايگزيني اصطالحات مشكل در ذهن افراد تكرار توسط معلم و يا   دانش 

وه مي تواند كارآمد باشد ، امـا از آنجـا كـه تكـرار     آموزاني است كه مورد پرسش كالسي قرار مي گيرند . اين شي

مطالب براي بيشتر دانش آموزان امري خسته كننده بوده و از سوي ديگر فرصت معلم براي پرسش كالسي مكرر 

  ، بسيار كم است ، به اندازه ي الزم پاسخگوي اين مهم نيست . 

تعدادي از اصطالحات تخصصي ريشه يا . * روش ديگري كه به حفظ كلمات كمك مي كند ريشه يابي آنهاست 

پسوند مشترك دارند و مي توانيم با ارائه ي يك كلمه و انشعابات آن ، هم زمان كلمه هاي زيـادي را بـه دانـش    

آموز تفهيم كنيم . به عنوان مثال از دانش آموزان خواسـتيم جـدولي ماننـد زيـر تهيـه كننـد و در طـول سـال         

  زم بود كلمات را در اين جدول وارد كنند .تحصيلي در حين تدريس هر گاه ال

   

  

  اما دو اشكال  به اين روش وارد است :

  ه نيستند و ساده مي باشند .همه ي كلمات مشتق و بر گرفته از ريشه ي التين آن كلم  - 1

  كلمات منشعب از آن  معناي ريشه يا پسوند   ريشه يا پسوند

 

Iso 

 

 

ايزومر : گروه تركيباتي كه از نظر تعداد اتم ها يكسانند ، اما ساختمان آنها   يكسان

  و آرايش اتم هايشان متفاوت است .

  ايزوتونيك : كشش ثابت 

  ايزو متريك : طول ثابت

 

Plast 

  

  سلول يا 

  ذره ي متشكل

  كلروپالست :  ذره ي متشكل از كلروفيل در سلول هاي گياهي

  كروموپالست : ذره ي متشكل از رنگدانه ها

  آميلوپالست : ذره ي متشكل از نشاسته 



 

٤٠ 

 

گاهي خود ريشه ها تبديل به يك مطلب اضافي شده و در نتيجه دانش آموز را دچار سر در گمي و خستگي  - 2

مي كند ، اين مورد  به ويژه متوجه دانش آموزاني است كه رابطه خوبي با زبان بيگانه  ندارند و يا از نظر درسـي  

  ضعيف هستند . 

  قديمي جريمه كردن است كه امروزه كامال مردود شده است .  *يكي از راه هاي 

امتحان كتبي رايج ترين روش است . اين شيوه نيز به خاطر اضطرابي كه در طول امتحان براي بعضي از  دانـش  

  آموزان ايجاد مي كند جاي بحث دارد ، در گروهي نيز بي اهميت شمردن امتحانات تكراري مشاهده مي شود .

  

  ديد :راه حل ج

همان طور كه اشاره شد براي برطرف كردن مشكل از جدول كلمات متقاطع استفاده كرديم كه با اجراي آن به   

« شكل امتحان ، دانش آموزان را مجبور به تكرار و تمرين نموده و حافظه ي آنهـا را بـه كـار بگيـريم چـون          

، قوي تر مـي شـود و هـر چـه از آن غفلـت كنيـد        حافظه مانند عضله است ، هر چه بيشتر از آن استفاده كنيد 

   15» ضعيف تر مي شود 

تفاوتي كه اين امتحان با امتحانات متداول داشت ، تازگي وجنبه ي تفريحـي وسـرگرمي آن بـود ، بـدين گونـه        

  مهم ترين اشكال امتحانات سنتي در اين طرح كاهش يافت . 

تيم . طراحي جدول كلمات خود به تنهايي امري مشـكل  براي تهيه ي جدول ها كار بسيار سختي در پيش داش

  است . از سوي ديگر منطبق كردن آنها بر مالك هاي يك آزمون خوب ، سختي كار را دوچندان    مي كرد . 

  :  16* ويژگي هاي يك آزمون خوب از ديدگاه شوئر

                                                           
١٥  - John A. Kline 
١٦  -  Lowell  August Schoer 



 

٤١ 

 

د چيزي را اندازه : اولين ويژگي يك آزمون خوب روايي آن است . بدين معنا كه آزمون باي 17روايي .1

بگيرد كه براي اندازه گيري آن ساخته شده است . . .  در آزمون هاي پيشـرفت تحصـيلي يـك آزمـون را     

مي نامند كه سواالت آن براساس آنچه تدريس شده است ، تهيه شوند و هدف هاي آموزشي را  18وقتي روا

 بهتر منعكس كنند .

زه بگيرد كه براي اندازه گيري آن ساخته شـده اسـت    : يك آزمون تنها نبايد چيزي را اندا 19اعتبار .2

بلكه بايد در اندازه گيري آن ثبات داشته باشد . آزموني كه در زمان هاي متفاوت نتايج  متفاوت را به بـار  

آورد ، آزمون خوبي نخواهد بود . . .   به اين ترتيب كه بر اساس محتوا و هدف هاي معين يك سري سوال 

 ا با فاصله ي زماني دو بار به يك گروه دانش آموز مي دهند . . . . .مي نويسند و آن ر

: كار آمدي مربوط به اجرا و تصحيح يك آزمون است كه وقت معلـم و شـاگرد را در    20كار آمدي  .3

نظر مي گيرد . آزموني كه به توضيحات طوالني و تفصيلي نياز داشته باشد يا آزموني كه نمره گـذاري آن  

 د ، آزمون خوبي نخواهد بود . ابهام توليد كن

آزمون مورد نظر مجبور شديم براي هر فصل به طـور جداگانـه    "روايي"براي دستيابي به مورد اول يعني 

كـردن آن   "كارآمد"جدولي طراحي كنيم و در آن فقط از اصطالحات همان بخش استفاده نماييم . براي 

به هر جواب صحيح يك نمـره ي منطقـي ماننـد     سعي كرديم تعداد سوال هاي هر آزمون طوري باشد كه 

تعلق بگيرد . هم چنين براي تنظيم وقت امتحان براي بعضي از فصل ها بـين دو تـا     1يا    5/0،    25/0

  سه جدول تهيه كرديم . ( پيوست شش و هفت )

كـه نتيجـه    نيز در پايان سال تحصيلي دو آزمون را به صورت تكراري برگزار نموديم "اعتبار بخشي"براي 

  ي نمرات آن پيوست گرديده است . ( پيوست هشت )

                                                           
١٧  -  Validity 
١٨  -  Valide 
١٩  -  Reliability 
٢٠  -  Efficiency 



 

٤٢ 

 

  مراحل طراحي جدول ها :*  

 كلمه هاي سخت فصل را جدا كرده و روي كاعذ آورديم .  .1

 معناي مترادف ، تعريف يا راهنماي مناسبي براي دستيابي به كلمه مورد نظر نوشتيم.  .2

 جدولي رسم نموده و اصطالحات را در آن جاي داديم .  .3

پس از دسترسي به جدول تكميل شده ي مورد نظر ، تعريف ها را تايپ و جدول طرح شـده را در    .4

 كنار آن قرار داديم . 

 پاسخ ها را از داخل جدول ها پاك كرديم .   .5

در آخر به ازاي هر فصل كتاب هاي زيست شناسي دوم و سوم تجربي حداقل يك جدول ، يا به دليل حجم زياد 

  ه جدول تهيه نموديم . اصطالحات دو تا س

پس از تايپ و تكثير برگه ها به تعداد دانش آموزان ، نوبت به اجراي كار رسيد . سه روش براي برگزاري امتحان  

  در نظر گرفتيم و با پايان هر فصل از يك روش استفاده كرديم . 

  الف )  پس از پايان فصل ، يك جلسه آزمون تشريحي ، جلسه ي بعد امتحان جدول .

  ب )   برگزاري هم زمان امتحان تشريحي و جدول پس از پايان فصل . 

  ج )   پس از پايان فصل ، يك جلسه امتحان جدول ، جلسه بعد امتحان تشريحي .

زيست شناسي "د )   براي اطمينان از كار آمد بودن شيوه ، امتحان جدول را براي  فصل هاي پنج تا يك كتاب  

اما از فصل  شش  به عنوان شاهد امتحان نگرفتيم . نمره ي امتحان دي ماه ايـن   كرديمبرگزار  " 2و آزمايشگاه 

  )  4/9دانش آموزان را كه از فصل يك تا شش بود تجزيه وبررسي نموديم . ( پيوست 

  

  

  



 

٤٣ 

 

  

  

  

  :  2شواهد گرد آوري 

ي آمـاري آنهـا بـا     با بررسي نمرات امتحان هاي برگزار شده به شيوه ي  جدول و تشريحي هر فصـل و مقايسـه  

نمره اي هم زمان جدولي و  8) 1. به عنوان نمونه در امتحان شماره (21يكديگر به نتايج قابل قبولي دست يافتيم 

% 77بود ، در حالي كه در امتحان جدول  8تا  7% دانش آموزان در امتحان تشريحي بين 18تشريحي ، نمره  ي 

  بودند . 8تا  7آنها در   محدوده ي نمره ي 

تا  5/5نمره داشت و هم زمان به صورت جدول و تشريحي برگزار شد ، نمره ي بين  7) كه 2در امتحان شماره (

% شاگردان اين نمـره را بـه   82% درصد دانش آموزان گرفتند ، اما در امتحان جدول 5/54امتحان تشريحي را  7

  خود اختصاص دادند .

  آمده است : نكاتي كه در باال توضيح داده شد در جدول زير

  2امتحان   1امتحان   

  نمره اي 7  نمره اي 8  نمره ي كل

  5/5- 7  7- 8  محدوده نمره ي اكتسابي دانش آموز 

درصد تعداد دانش آموزان در امتحان 

  جدول

77%  82%  

درصد تعداد دانش آموزان در امتحان 

  تشريحي

18%  5/54%  

 ت :  به شرح زير اس "د "آمار به دست آمده از امتحان نمونه 

                                                           
 4/9تا  1/9پيوست هاي   -  21



 

٤٤ 

 

كسـب   10تـا   8% دانش آموزان از بخش هايي كه امتحان جدول داده بودنـد نمـره ي   5/44در امتحان دي ماه 

%       57/28كردند ، در صورتي كه در همان امتحـان از فصـل شـش كـه امتحـان جـدول آنهـا برگـزار نشـده بـود           

  به دست آوردند . 922تا  8دانش آموزان نمره ي 

ره ي دو كه در پايان سال تحصيلي در اختيار دانش آموزان قرار گرفت به شـرح  زيـر   بررسي پرسشنامه ي شما 

  : 23است 

% دانش آموزان ، استفاده از جدول ها در يادگيري اصطالحات و امالي صحيح آنها بـه ميـزان   60از نظر  - 1

  زياد تا بسيار زياد به آنها كمك مي كند .

ري يافته است ، به طوري كه در پرسش مربوط به اضطراب افراد در طول امتحان جدول كاهش چشمگي - 2

 % دانش آموزان گزينه هاي  (اصال ، بسيار كم و كم ) را انتخاب كرده اند . 62اين مورد 

% هم عالقه مند هستند كه ابتدا 47% دانش آموزان امتحان جدول را به تشريحي ترجبح مي دهند و 44 - 3

 امتحان جدول و سپس امتحان تشريحي بدهند . 

 و           "زيـاد   "% دانش آموزان در پاسخ بـه پرسـش شـماره ي پـنج پرسـش نامـه ي دو گزينـه هـاي         41 - 4

 را انتخاب كردند .( گزينه ي كمك به حفظ تعاريف ) "بسيار زياد  "

الزم به ياد آوري است كه بررسي هاي باال در هر سه مدرسه انجام شد و نتيجه ها نسبت به هـم بسـيار   

  نزديك بودند .

  

  

                                                           
22 باشد ،   10تا  8نكته ي قابل توجه اين است كه محدوده ي نمره ي به دست آمده توسط دانش آموزان، در امتحان شاهد به جاي اينكه     - 

است . 9تا  8  

  
  4/5تا  1/5و  4پيوست هاي  - ٢٣



 

٤٥ 

 

  اعتبار بخشي و ارزيابي :

، در اولين طبقه ي  "بلوم"هر چند ما تصور مي كرديم وقت خود را صرف حل مشكلي كرديم كه از نظر 

قرار مي گيرد و امروزه تكيه بر اين سطح بحث هاي زيادي را پيرامون خود بر  25؛ يعني دانش 24سنجش

؛ شديم كه براي جوابگويي به سـواالت جـدول    انگيخته است ؛ اما با برگزاري امتحانات به تدريج متوجه

  دانش آموزان ما باIتر از سطح دانش عمل می کنند .

   26"مارزانو"پيش از آن بد نيست به عقايد و داليل يكي از موافقان سطح دانش نيز توجه كنيم . 

ي آنـان را  آموزش اصطالحات و مفاهيم پايه به دانش آموزان مي تواند ، نواقص دانـش قبلـ  « مي گويد : 

رفع كند و به پيشرفت شان در زمينه ي مربوط به همـان مفـاهيم و اصـطالحات منجـر شـود ......... در      

نتيجه ، هر معلمي بايد بكوشد كه ساخت شناختي دانش آموز را قوي تر كند . اين امر از طريق آموزش 

دگيري ، قبل از آموزش منظم و هماهنگ مجموعه مفاهيم و اصطالحات علمي مرتبط با موضوع جديد يا

  » به دانش آموز امكان پذير است . 

را در پايان سـال تحصـيلي     27براي اطمينان از كار پرسش نامه ي شماره ي سه دبيران زيست شناسي 

در اختيار سه تن از آنان قرار داديم . هم چنين تمام برگه هاي امتحانات جدول و تشريحي سه   دانـش  

را به طور مرتب شده پيوست پرسش نامه نموديم تا نظر خود را با توجه به  آموز ضعيف ، متوسط و قوي

  اسناد ارائه شده بيان كنند . 

گزينه هاي شش سوال طرح شده به ترتيب : ضعيف ، خوب ، بسيار خوب و عالي بود كه همكاران براي 

امل مـواردي مثـل   تمام سواالت گزينه ي خوب تا بسيار خوب را انتخاب كرده بودند . ايـن سـواالت شـ   

                                                           
در طرح بلوم و همكارانش ، سوال هاي امتحان بر اساس پيچيدگي شان در شش طبقه قرار مي گيرند كه به ترتيب : دانش ،   -  ٢٤

 فهم ، كاربرد ، تحليل ، تركيب و ارزيابي را فرا مي گيرد .
ص نظر هاي قبلي يا پديده ها به شكلي كه آموزش داده شده اند اين سوال هاي اليه ي دانش عبارت است از : ياد آوري يا تشخي -  ٢٥

 ياد آوري ها شامل تعاريف ، اصول ، معيار ها ، قرار دادها و ................  مي باشد .
٢٦  - Robert . J.Marzano 
 3/10تا  1/10پيوست هاي   -  ٢٧



 

٤٦ 

 

مطابق بودن جدول ها با مطالب فصل ها ، وجهه ي علمي جدول ها به عنوان امتحان ،   مناسب بـودن  

  حجم سوال ها براي يك جلسه امتحان ، ... مي باشد .

اجراي امتحان جدول بارها مورد تاييد و تشويق مديران و معاونين سـه مدرسـه ي  مجـري طـرح قـرار      

ير دبيرستان علوي سركار خانم شهال اسماعيل فرد خواستار ارسال طرح در قالب گرفت ، تا حدي كه مد

به اداره ي آموزش و پـرورش  ناحيـه ي    1385نظام پيشنهادات به اداره شدند. با ارسال طرح در اسفند 

پاسخ  شوراي پيشنهادات مبنـي بـر پذيرفتـه شـدن طـرح و      جـاي        1386سه شيراز ، در فروردين 

  روه پيشنهاد هاي قابل بررسي در شورا به دست ما رسيد . گرفتن در گ

  حل جدول به دالئل زير مي تواند ارزشمند باشد :

  كمك به حضور ذهن فرد . - 1

 كمك به هوشياري فرد . - 2

شواهد پزوهشي نشان مي دهـد سـنجش بـراي يـادگيري بهتـر از      : «  "احمد شريفان"به گفته ي  - 3

و از آنجايي كه گاهي براي يافتن كلمه ي مورد نظـر    »سنجش يادگيري هاي دانش آموزان است . 

در جدول ، دانش آموز بارها تعريف آن را مي خواند ، جلسه ي امتحان به جايگا هي براي يادگيري 

 نيز تبديل شده بود .

 تنوع در شيوه ي برگزاري امتحان  - 4

دانش آموزان ، به سرگرم كننده بودن اين روش باعث كاهش اضطراب امتحان مي شود : بسياري از  - 5

ويژه كالس هاي سوم بالفاصله پس از پايان فصل به دنبـال تعيـين تـاريخ مناسـبي بـراي امتحـان       

جدول بودند و اصرار داشتند كه امتحان جدول قبل از تشـريحي باشـد . بـه عقيـده ي آنهـا تقـدم       

 امتحان جدول باعث مي شد تسلط آنها بر مطالب درس افزايش يابد .

زمان خواندن و نوشتن ( زيرا كـوچكترين اشـتباهي در ثبـت كلمـه باعـث بدسـت       آموزش دقت در  - 6

 نيامدن پاسخ هاي ديگر مي شود . )



 

٤٧ 

 

در اين نوع امتحان  چون دانش آموز با دانستن و نوشتن يك سوال تعدادي از حرف هاي  سـواالت   - 7

ت . ايـن امـر   ديگر را به دست مي آورد ، راهنمايي دقيق براي يافتن پاسخ هاي ديگر خواهـد داشـ  

سبب مي شود نه تنها احساس دلگرمي كند بلكه ( براي گروهي كه عادت به  تقلب كـردن دارنـد )   

 كمتر به دنبال كمك گرفتن از دوستان خود خواهد بود .

افزايش دقت بسياري از دانش آموزان هنگام درس دادن معلم : دانش آمـوزان عالقـه منـد هسـتند      - 8

هنگام درس دادن كشف كنند . آنچه جالب توجـه بـود ايـن بـود كـه      اشتباه هاي احتمالي معلم را 

دانش آموزان با توجه به شيوه اي كه در امتحان داشتيم ، در موقع نوشتن مطالب درس روي تـابلو  

انتظارات بيشتري از ما داشتند ، به طوري كه حتي اگر به علت عجله در نوشتن هنگام تدريس يك 

) به  "آبسيزيك اسيد " به جاي   "آبسزيك اسيد  "( به طور مثال  حرف را كم يا زياد مي نوشتيم

 سرعت كلمه صحيح آن را ياد آوري مي كردند .

بر هم زدن تعادل فكري و ذهني به منظور ايجاد تفكر و انديشه به گونه اي كـه يـاد گيرنـده بـه     «  - 9

، تالش و برانگيختن  سازمان بندي جديدي از مطالب و افكار پيشين دست يابد ، ايجاد شوق ، شور

حس كنجكاوي براي رسيدن به جواب از مالك ها و معيارهاي كلي سوال با ارزش   و مطلوب است 

 .  شيوه ي حل جدول در برگيرنده ي تمامي نكات بيان شده در باال  مي باشد . 28» 

  

  

  

  

  

 

                                                           
 سعيد راصد   -  ٢٨



 

٤٨ 

 

  تجديد نظر و پيشنهاد ها :

تي در پي دارد . .طراحي جدول نيز به شكلي كـه مـا در   آنچه مسلم است هميشه نوآوري ها در شروع كار اشكاال

نظر داشتيم ، يعني شامل تعداد مشخصي كلمه ،آن هم بدون استفاده از هيچ كلمه ي غير تخصصـي و خـارج از   

  مطالب فصل مورد امتحان ، از اين قاعده بر كنار نبود .

مال استاندارد نمـاييم . هـم چنـين در نظـر     با اين وجود با يك بازبيني كوچك مي توانيم وضعيت جدول ها را كا

داريم براي سال هاي آينده عالوه بر استفاده از جدول به عنوان امتحان ، تعدادي جدول خانگي نيز طراحي كنيم 

. در اين صورت مي توانيم  در كنار اصطالحات تخصصي از كلمات غير تخصصي نيز استفاده كنيم ،   در نتيجـه  

  حات را مي توان در جدول جاي داد و فعاليت ذهني دانش آموزان نيز بيشتر خواهد شد .تعداد بيشتري از اصطال

با نگاهي به پرسش نامه ي دو دانش آموزان مشاهده نموديم تعداد زيادي از آنها خواستار اجراي اين طرح بـراي  

دارند ، ماننـد تـاريخ   ديگر درس ها نيز هستند . بنابراين پيشنهاد مي شود درس هايي كه مطالب حفظي زيادي 

  ادبيات ، زمين شناسي ، زبان انگليسي و . . .  از اين شيوه استفاده نمايند .

براي اجراي اين مهم همكاري گسترده ي دبيران و پشتيباني گروه هاي آموزشي الزم است ، زيرا طراحي جدول 

كنكور و بـه دنبـال آن آزمـون     استاندارد و بدون اشكال كاري تخصصي و مشكل است . با توجه به كمرنگ شدن

هاي  تستي در صورت اجراي اين طرح به طور وسيع مي توانيم شـاهد تغييـرات چشـم گيـري در امـر آمـوزش       

  باشيم  . 
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  حاصل تجربيات بنده در تدريس زيست شناسي پيشنهادها و راهكارها

شنايي كافي آموزش دهندگان و آموزش و پرورش در ايران به دليل مشكالت موجود در نظام آموزشي عدم آ  

فراگيران با سياست هاي نظام آموزشي عدم مسئوليت پذيري و برخي از افراد درگير در اين نظام عدم هماهنگي 

و همكاري ديگر سازمان هاي وابسته كمبود منابع مالي و باورهاي غلط بسياري از افرادي كه به طور مستقيم 

ط اند مواجه است اما اين موانع غيرقابل حل نيستند و مي توان با كمي ياغيرمستقيم با اين سازمان در ارتبا

  تالش و كاربرد برخي راهكارها به نتايج رضايت بخشي دست پيدا كرد. اين راهكارها عبارتند اند از :

  *استعداد يابي و توجه به فعاليت هاي خالقانه

تفاده از روش هاي نوين تدريس زيرا روش با اس زيست شناسي  *فعال كردن دانش آموزان در فرايند تدريس

تدريسي كه بيشتر بتواند دانش آموزان را با مسايل عاطفي درگير كند مي تواند انگيزش بيشتري براي يادگيري 

  . ايجاد كند

  زيست شناسي  *كوشش جهت رفع ايرادات مطالب درسي

  و امتياز ويژه به آن هابا اختصاص ساعت  زيست شناسي  *توجه ويژه به فعاليت هاي آزمايشگاهي

*كاهش حجم موضوعات درسي همراه با معرفي كتب فرعي و در حقيقت تمركز بر فرايند و كيفيت آموزش نه 

  نتيجه اي از پيش نعيين شده

نه تمركز بر نكات تستي كه اين نقيصه در صورتي قابل رفع خواهد بود زيست شناسي *توجه به آموزش مفاهيم 

  . شگاه ها به گونه اي متفاوت از شيوه امروزي باشدكه شيوه پذيرش در دان

دانش آموزان با اختصاص امتاز به آن ها مثل ساخت  درس زيست شناسي *توجه به فعاليت هاي خارج از كالس

  مدل ، ماكت،گردآوري مجموعه هاي زيستي ، انجام پژوهش هاي زيستي ، توليد نرم افزارهاي آموزشي و ...
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به صورت برگزاري كارگاه هاي خالقانه توسط   زديدهاي علمي حتي در محيط آموزشگاه*برگزاري اردوها و با

  دانش آموزان

  استفاده از امكانات ساده و در دسترس در كالس درس به ويژه در مباحث گياهي * 

فرهنگ سازي مناسب نسبت به اهميت دانايي نه صرفا مدرك ، با اعمال سياست هاي مناسب در جذب  *

  ..مشاغل و .

  متناسب سازي حقوق و مزاياي معلمين با سطح علمي آن ها . *

  تغيير شيوه هاي ارزشيابي متناسب با آموزش نوين . *

  

 

 

 شناسي زيست دروس مطالعه براي تجربيات حاصل بنده پيشنهادي روش 20

 كتاب   نان برايهايي كه پشتيبا شناسي را از بين نمايه ي درس زيست روش پيشنهادي براي مطالعه 20در اينجا 

  : ايم  آورده شما براي و  كرده انتخاب اند، گذاشته شناسي زيست آبي

كتاب درسي را عميق و مفهومي بخوانيد، بعد تست ابي را كار كنيد و موقع تست زدن تكنيك ضربدر و منها -1 

د و از روي خالصه نويسي را در كتاب ابي انجام دهيد. بعضي مطالب نياز به چند بار خواندن يا دوباره خواني دار

  هاي خود مطالب را مرور كنيد و از روي خالصه نويسي هاي خود مجدد خالصه نويسي كنيد.

خواندن دقيق متن كتاب و استفاده از روش پسخبا:پ=پيش خواني.س=سوال كردن.خ=خواندن.ب=بازيابي -2  

  باشد. اطالعات.ا=ارزشيابي كه همان استفاده از سؤاالت تستي مي
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ي كتاب درسي و خالصه درس در كتاب آبي، روش پيشنهادي ترسيم شكل و در غالب  س از مطالعهپ- 3

ن دهد نشا فلش با را   جمالت كوتاه كليدي است كه دانش اموز مي تواند خالصه برداري كرده و موارد مهم

  گيرد. به اين ترتيب بهترياد مي

شكل هاي آن فصل را به صورت كامل مطالعه پس از خواندن هر فصل در كتاب درسي، دوباره تمامي -4  

ي  كرده و مراحل انجام واكنش هاي مهم را مرور كنند، سپس با پاسخ دادن به سؤاالت دوساالنه مرحله

تست از كتاب ابي آنرا تثبيت كنند، در ضمن  150يادگيري را كامل نموده و بعد با حل كردن حداقل 

  ليد نويسي در كتاب خوداموز نيز نوشته شود.پيشنهاد مي گردد نكات مهم فصل به صورت ك

ي دقيق مطالب كتاب . اهميت دادن به تصاوير كتاب ، پيوسته خواندن مطالب به دليل زنجيره وار  مطالعه-5  

  بودن مطالب كتاب زيست شناسي

 تا هنوشت   پس از مطالعه ي تست هاي مهم نكته مربوط به تست را در كنار سؤال يا در برگه اي جداگانه- 6  

  .كنند يادآوري را ها تست كل نكات اين مرور با آزمون از قبل روزهاي در

ي درس زيست، داوطلب بايد كتاب درسي را به خوبي و با دقت مطالعه كند. به اشكال مربوط  براي مطالعه- 7

لزامي به كتاب و زير نويس هاي مربوطه هم دقت كند. توجه به مشاهده كنيد ها و فكر كنيد هاي فصل نيز ا

تر براي امتحانات مدرسه و امتحان نهايي بايد به حل سؤاالت  ي بعد براي آمادگي هرچه بيش است.در مرحله

  باشد. تشريحي بپردازند كه منبع پيشنهادي براي اين مرحله كتاب هاي دوساالنه و كتاب كار مي

د مطالب را توام با شكل سعي كن- 1كه مطالعه دانش آموز ارزش سنجشي داشته باشد بايد : براي اين-8  

حداقل يك هفته بعد از فرار  - 2ها آسانتر شود  مربوطه و طرح هاي ارائه شده فرا گيرد تا به خاطر سپردن آن

  سوال هاي آن بخش را پاسخ دهند. ، ها آن تفهيم و درسي   كتاب   گرفتن كامل مطالب

توضيحات مربوط به آن فصل را بيان  تسلط به كتاب درسي دراولويت است، بعد قسمت اول كتاب آبي كه-9  

تست اول را حل كند و جواب ها را چك 10كرده چند بار حتما بخواند و شكل ها را در ذهن تجسم كند .بعد 
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كند اگر درست بود بقيه تست ها را ادامه دهددرغيراين صورت دوباره كتاب درسي يا قسمت اول كتاب آبي 

  را مطالعه كند.

و يا بعد از درس دادن دبير مربوطه در مدرسه مطالب كتاب كامل مطالعه شود و  در صورت كالس رفتن- 10  

با توجه به گسترده بودن مطلب خالصه برداري و نكته برداري شود و در حاشيه كتاب مطالب بسيار مهم 

  نوشته شود.

اد براي در اول خواندن كتاب درسي و بعد كتاب سبز كانون و خالصه نويسي و كمك گرفتن از جعبه بهي-11

  ذهن ماندن نكات بسيار مهم و كنكوري هر فصل

براي مطالعه ي اين درس، در درجه ي اول بايد دانش اموز تسط كافي بر كتاب درسي و مطالب موجود - 12  

در كتاب داشته باشد به اين صورت كه ابتدا و بالفاصله بعد از گرفتن درس در مدرسه دانش اموز براي تثبيت 

د نظر رامرور كند و بعد از بررسي كامل كتاب درسي و تسلط نسبي يك بار انچه را كه مطالب مطلب مور

بخاطر دارد را با كتاب بسته براي خود مرور كند و از انجا كه بايد حداقل كتاب را دو دور مرور كند با فاصله 

تست ها به صورت ي يك روز دوباره كتاب را بخواند و سپس با يك فاصله يك روزه ي ديگر اقدام به زدن 

مبحثي كند و بعد از زدن تمامي تست ها پاسخنامه را مطالعه كند ونكات مربوط را يادداشت كندو سپس 

كتاب را به صورت دقيق تر مطالعه كند و نكاتي را كه در زدن تست ها اشتباه داشته در كتاب هاي اليت كند 

  و وارد كتاب خوداموزش كند.

ه خط خوانده و فهميده شود چرا كه هميشه فهميدن بهتر از آموختن بايد اول كتاب درسي خط ب- 13  

ميباشد.براي يادگيري اين فصل بهترين كار استفاده از درخت دانش است، بدانند كه هر قسمتي از چه 

عضوي منشا ميگيرد و چگونه كار ميكند.براي اين كار يك روش تاثيرگذار همان فراشناخت ميباشد يعني هر 

  راي خود يك مثال عيني از پديده هاي اطراف داشته باشد.دانش آموزي ب
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پس از خواندن عميق و بخاطر سپاري متن كتاب درسي مي توان جهت آشنايي با ساليق طراحان سوال -14

، سواالت سراسري آزاد و آزمايشي را زد سپس براي اولين مرور پس از مطالعه (يك روز) تستهاي تاليفي را 

  ور دوم (يك هفته) تستهاي خارج ازكشور را مي زنيم.مي زنيم و براي مر

تواند قبل از ازمون با مرور سريع نكات مهم را دريابد .  هاي نكته اي و مهم مي با مارك دار كردن سؤال- 15  

 نيز)  10-10 تكنيك -منفي ضربدر تكنيك  –  زمان   در ضمن حين تست زدن از قوانين تست زدن (تكنيك

  .كند استفاده

دا به دقت جزوه هاي معلم و كتاب درسي را مطالعه كند و به شكل هاي موجود در كتاب بسيار دقت ابت-16  

كنند و بعد از مطالعه به صورت خالصه وار يك الگو درخت دانش براي خود طراحي كند و سپس با الگوي 

ثبيت مطالب درخت دانش ابتداي فصل كتاب كار مقايسه كند و اشكاالت خود را رفع كند و سپس براي ت

  خوانده شده در ذهن تست بزند.

چي اورده شده، ميتوان درس زيست شناسي را ابتدا  طبق مشاوراتي كه درابتداي كتاب برنامه ريزي قلم- 17  

ترتست هاي مربوط به اين  طور دقيق مطالعه كرد و سپس بعد حداقل يك روز يا كم از روي كتاب درسي به

  مطالعه كرد. مباحث را همرا ه پاسخ نامه كامل

بهتر است اول كتاب درسي مطالعه شود و بعد خالصه موجود در اول هر فصل از كتاب سبز خوانده شود - 18  

ل ها باعث  چرا كه همه مطالب را كامال طبقه بندي شده و مرتب در اختيار دانش اموز قرار مي دهد و بعد سؤا

شود و مطالبي  در كل باعث تسلط دانش اموز ميي مطالب در ذهن دانش اموز تداعي شود و  مي شود كه همه

  تري به ان شود، پررنگتر جلوه مي دهد. كه امكان داشت موقع مطالعه توجه كم

ش آموز رابه مطالب مهم مبحث معطوف دان خاص توجه   آوردن سرتيترهاي مهم مبحث دراول هر فصل- 19  

ها توجه كرده ومطالب  هنگام مطالعه به آن ميكند.دانش آموز با كلمات وعبارات كليدي مبحث آشنا ميشود و

ها به صورت تشريحي وتستي باعث  را عمقي ياد ميگيرد.آوردن شكل ها همراه با نكات مهم مربوط به آن

  شود. يادگيري صحيح مي
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ها، براي درك و فهم بهتر  شناسي :بعد از بررسي كامل و دقيق آن براي يادگيري نمودارهاي زيست- 20  

كه به اين ترتيب در صورت  را قسمت بندي و طبقه بندي كرده و سپس مطالعه نمود، ها توان آن مي

  امكان رجوع سريع نيز وجود دارد. فراموشي،

  نتيجه گيري 

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

      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 دنياي

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

  .باشد داشته كار سرو  متنوع

اميدوارم اين تحقيق و مستندات توانسته باشد كمكي در جهت بهتر شدن تدريس دروس زيست شناسي كرده 

 باشد .
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