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مروری بر روشهای نوین آموزش زیستشناسی

مروری بر روشهای نوین آموزش زیستشناسی

چکیده:

فاصله فزاینده میان برخی کشورها را میتوان در تفاوت نظام آموزشی آنان دانست ،برای رفع
این شکاف راهی جز دگرگون کردن و جانشین ساختن یک نظام آموزشی مؤثر و کارآمد وجود
ندارد .یکی از نشانههای نظام آموزشی کارآمد ،استفاده از روشهای درست و مؤثر تدریس
است .روشهای تدریس را معموالً به دودسته سنتی و نوین تقسیم میکنند؛ یکی از مشکالت
نظام آموزش ،استفاده بیشازحد معلمان از روشهای تدریس سنتی و غیرفعال است چراکه
هدف عمده این روشها انتقال معلومات به دانش آموزان است و فراگیران ،تفکر و مشارکتی
در جریان تدریس ندارند اما در روشهای نوین آموزشی یادگیری به عهده دانش آموزان است
و آنان در مرکز فعالیتهای کالسی قرار دارند .تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی،
مروری بر روش های نوین آموزش زیست شناسی دارد .از شیوه های نوین آموزشی میتوان
به روش های یادگیری اکتشافی ،چرخه یادگیری ،نقشه مفهومی ،بارش مغزی ،ایفای نقش،
گردش علمی ،یادداشتبرداری ،تفسیر ،ترتیب و توالی ،آزمایشگاهی ،فعالیت دستی ،بازی
علمی و استفاده از فناوری اشاره کرد که تحقیق به توضیح و بررسی این روشها پرداخته است.
برخی از این روش ها تنها با وجود امکانات و شرایط خاصی قابل اجرا هستند اما بعضی دیگر
در همه کالس ها قابلیت اجرا شدن را دارند بنابراین با استفاده از این روش ها میتوان تحولی
در نظام آموزشی کشور ایجاد کرد که همراه با تقویت انگیزه دانش آموزان ،تنوع کالسی ،درگیر
کردن و افزایش قدرت تجزیه و تحلیل فراگیران و ...است.
کلمات کلیدی :تدریس ،روشهای نوین ،زیستشناسی ،نظام آموزشی

 . 1دانشجوی دبیری زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،اصفهان ،ایران.
 *. 2دانشجوی دبیری زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،اصفهان ،ایرانmihanavestamihan@gmail.com .
 . 3استادیار ،گروه آموزش زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
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مقدمه و بیان مسئله

پیشرفت پرشتاب فناوری در عصر حاضر و فاصلهی فزایندهی بین کشورهای توسعهیافته و کشورهای
جهان سوم ،نظر ما را به این پرسش جلب میکند که چرا جهان به دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده
تقسی م شده است؛ پاسخ به این پرسش را باید در نظام آموزشوپرورش کشورهای جهان سوم،
جستجوکرد .رسیدن به مرزهایی که بتوان همانند کشورهای پیشرفته جهان از ظرفیتها بهرهمند
شد را میتوان راهحل این مشکل بیان کرد و این کار جز از طریق دگرگون کردن نظام آموزشی و
جانشین ساختن آن با یک نظام مؤثر و کارآمد ،امکانپذیر نیست (اوستا و همکاران .)1398 ،يکي
از عمدهترین وظايف نظامهای آموزشي ،تجهيز دانش آموزان به دانش روز با استفاده از روشهای
صحیح و مؤثر تدريس است (اسالمیان و همکاران .)1392 ،ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ فعالیتهای ﻣﻨﻈﻢ،
هدفدار و از ﭘﻴﺶ طراحیشده تعریف میشود که ﻫﺪﻓﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ بهصورت ﺗﻌﺎﻣﻞ و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد که باعث تأثیرگذاری
ویژگیها و رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻢ در فعالیتها و اﻋﻤﺎل ﺷﺎﮔﺮدان میشود و از ویژگیها و رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻧﺎن نیز
ﻣﺘﺄﺛﺮ میشود؛ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ بهصورت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞ صورت گیرد .بهعبارتدیگر
ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد ،بر اساس ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻈﻢ و هدفدار ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاي ایجاد
تغییر در رفتار شاگرد است (سیف .)1385 ،موفقیت تحصیلی و انگیزه یادگیری دانش آموزان تا
حد قابلتوجهی بستگی به میزان توانایی درگیر کردن معلم ،عالقه دانش آموزان ،انتخاب روشهای
تدریس و مهارت آنها در روند یادگیری دارد .استفاده موفقیتآمیز از روشهای تدریس به دانش
آموزان این امکان را میدهد تا به درک باالتری از موضوعات دست یابند که این درک باال نهتنها
تصمیمات مربوط به شغل فارغالتحصیالن مدرسه را تسهیل میکند بلکه یک جامعه تحصیلکرده
و توسعه پایدار ارائه میدهد (جدرویس و همکاران.)2012 ،
یکی از مشکالت نظام آموزش ،استفاده بیشازحد معلمان از روشهای تدریس سنتی و غیرفعال
است که هدف اساسی آن انتقال معلومات از ذهن معلم به دانش آموزان است ،در این حالت ذهن
دانشآموز به انباری از اطالعات تبدیل میشود که تناسبی با نیاز و اندیشههای او ندارد (آبیر.)2014 ،
عالوه بر این ،بسیاری از متفکران تعلیم و تربیت بر این باورند که حاکمیت روشهای تدریس سنتی
سبب فقر فکری دانش آموزان میشود (ویس)2014 ،؛ هرچند روشهای تدریس سنتی نیز مزایایی
همچون ایجاد عالقه در مورد موضوع توسط معلم ،راحت به دست آوردن دانش ،اطالعات جدید و
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توضیح رویدادها بهوسیله دانش آموزان ،درک بهتر و روشنتر از موضوع و پوشش محتوایی باال در
مدتزمان کوتاه میباشد اما محدودیت عمده این روش ،فعالیت و مشارکت نسبتاً کم دانش آموزان
و منفعل بودن آنان است (آجاجا .)2013 ،به همین دلیل بسیاری از نظامهای آموزشی پیشرفته
دنیا ،رویکردهای سنتی تعلیم و تربیت مانند معلم محوری و روشهای تدریس مانند سخنرانی را
کنار گذاشته و به شیوههای نوین یاددهی-یادگیری روی آوردهاند (میردریکوند و همکاران.)1394 ،
ایجاد نوآوری و تغییر در روشهای تدریس ،در حال حاضر نظامهای آموزشی دنیا را درگیر کرده
است بهطوریکه رعایت آن ،تناسب میان محتوا و روشهای آموزشی با دورههای بعدی زندگی
دانش آموزان را میتواند میسر سازد (آیدد و کسرسیوگلو .)2010 ،بهکارگیری آموزش مدرن تنها به
معنای نوسازی مدرسه نیست بلکه ارائه دستورالعملهای روشن برای روشهای فعال در متن مطالب
آموزشی فعلی است .معلم باید بداند که چگونه میتواند فرمها و روشهای نوین تدریس را ترکیب
کند و با آگاهی بر مزایا و معایب آنان درنهایت تدریسی موفق در کالس ارائه دهد (وسلینوفسکا،
 .)2011در روشهای نوین آموزشی فراگیر و عالیق و توانمندیهای او در مرکز توجه قرار دارد و
معلم توانایی فراگیران را تقویت میکند .معلم هنگام تدریس از وسایل و امکانات آموزشی استفاده
میکند و از طریق تمرین و فعالیتهای متنوع ،یادگیری مؤثر را به عهده فراگیران میگذارد و آنان
را در تحقق اهداف و یادگیری مفاهیم درس دخالت میدهد .معلم ،راهنما و هدایتکنندهای است
که پا به پای فراگیر مسیر آموزشی را طی کرده و به او کمک میکند تا درس را بهطور عمیق و از
روی عالقه یاد گیرد (صفوی .)1370 ،شواهد و بررسیهای نوین آموزشی نشان میدهد اگر خواهان
بهبود یادگیری دانش آموزان و ارتقای نظام آموزشی به سمت اهداف متعالی هستیم باید نسبت به
کاربرد و ترویج روشهای نوین تدریس در مدارس کوشا باشیم (میردریکوند و همکاران .)1394 ،این
امر بهویژه برای علوم تجربی حائز اهمیت است.
علم زیستشناسی یکی از گستردهترین و جذابترین رشتههای علوم تجربي میباشد .تنوع و
پیچیدگی گونههای جانداران موجود در سراسر جهان ،علت گستردگی و پرداختن به آثار حیات
و کشف قوانین حاکم بر زندگي موجودات زنده ،علت جذابیت آن میباشد (مقدسی .)1395 ،هر
کشوری برای افزایش اقتدار ،امنیت و توسعه همهجانبه ،نیازمند علم و فناوری است و علوم تجربی
نقش بارزی در این زمینهها ایفا میکنند .مطالعات مختلف نشان داده است که بعضی علوم نقشی
راهبردی و مهم در جهان آینده دارند که درمیان آنان علم زیستشناسی مهمترین علم جهان
حاضر محسوب میشود و با توجه به وابستگی کشف رازهای طبیعت با این علم ،زیستشناسی
میتواند نقش مؤثری در حل مشکالت جهان داشته باشد .به همین دلیل مراکز تحقیقات راهبردی
جهان در حال برنامهریزی برای پیشگامی و برتری در عرصه علم زیستشناسی و پایهگذاری علم
زیستشناسی نوین هستند (صمدی.)1398 ،
هدف پژوهش حاضر ،مروری بر روشهای نوین آموزش زیستشناسی و مقایسه آنها است.
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روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع مروری و روش تحقیق مورداستفاده روش کتابخانهای یا اسنادی است .پژوهش
اسنادی بر مبنای استفاده از اسناد و مدارک است .کاربرد این روش زمانی است که محقق درصدد
شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باشد (ساروخانی.)1383 ،

یافتههای پژوهش
 -1روش یادگیری اکتشافی
یادگیري اکتشافی راهبردي است که دانشآموز باید به ترتیب ،مسئله موردنظر را مشخص
کند ،راهحلهای ممکن مسئله را عرضه کند ،این راهحلها را با توجه به شواهد آزمایش کند،
نتیجهگیریهای مناسبی را با توجه به آزمایشات به دست آورد سپس این نتیجهگیریها را درباره
دادههای جدیدي بهکاربرده و تعمیم دهد (فرمیهنی .)1378 ،این شکل از یادگیری دانشآموز محور
و روش یادگیری فعال برای رشد و توسعه مهارتهای شناختی و فراشناختی است .طرفداران این
رویکرد استدالل میکنند که یادگیری تقویتشده توسط دانش آموزان به دلیل مشارکت فعال آنها
در فرایند یادگیری است (عبدی .)1393 ،این روش دارای چهار ویژگی اصلی است که عبارتاند
از )1 :هرگاه دانشآموز یک اصل را با به کار بردن روش اکتشافی بیاموزد ،تمایل او به استفاده از آن
اصل در یافتن راهحل مسائل دیگر بیشتر خواهد بود )2 .دانش آموزان در این نوع یادگیری بیشتر
احساس رضایت میکنند و انگیزه بیشتری برای آموزش دارند )3 .دانش آموزان قواعد مشکلگشایی
و راهحل یابی را میآموزند  )4دانشی که با این روش کسب میشود بهتر به خاطر سپرده میشود
(فرمیهنی.)1378،
 -2روش چرخه یادگیری
مدل چرخهی یادگیری روشی است که با ماهیت اکتشافی علوم و شیوهای که دانش آموزان بهطور
طبیعی یاد میگیرند ،سازگاری دارد .مدل چرخه یادگیری بهگونهای است که ابتدا دانش آموزان
از طریق یک فعالیت ساده یا بحث دربارهی آن برانگیخته میشوند تا فعاالنه به یادگیری بپردازند
در ادامه بهمنظور کسب تجربه ،معلم آنها را بهگونهای هدایت میکند که با شرکت در فعالیتهای
گروهی به جستجو و کاوش بپردازند؛ او دانش آموزان را در مسیر تفسیر یافتهها و تبیین دست
آوردهای خود ،به سویی هدایت میکنند که بتوانند با گسترش درک و فهم خویش آموختههای
جدید را در شرایط جدید بهکارگیرند و به ارزشیابی فعالیتهای یادگیری بپردازند (رضوی.)1386 ،
انواع زیادی از مدلهای چرخه یادگیری با مراحل منظم شامل  E5 ،3 Eو  E7بهکاربرده شدهاند4
که در اینجا کاملترین چرخه یعنی  5E7توضیح داده میشود؛ مراحل این الگو عبارتاند از:
 )1استنباط کردن  )2درگیر شدن  )3کاوش کردن  )4توضیح دادن  )5بسط دادن  )6تعمیم
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. 4حرف اول هریک از مراحل این چرخه ها با ( )Eآغاز می شود و به همین علت این چرخه ها به  E5 ،E3و  ،E7نامگذاری شده اند.
5 . Elicit, Engagement, Explore, Explain, Elaborate, Extend, Evaluate.
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 )7ارزشیابی .هدف از روش  E7مطمئن ساختن معلمان از این مطلب است که هیچیک از
عناصر مهم برای یادگیری از درسهایشان حذف نمیشود .در این بخش هریک از مراحل چرخه
 E7توضیح دادهشده است .مرحله استنباط کردن :به معلم اجازه میدهد تا هر تصور غلطی
که دانش آموزان از مفاهیم دارند ،ارزیابی کند .درواقع در زمان یادگیری مطالب جدید ،دانش
قبلی بهعنوان اطالعات پیشزمینهای عمل میکند .اگر مطالب جدید با ساختار دانش قبلیشان
متناسب باشد ،آنها قادر به تطبیق اطالعات خواهند بود در غیر این صورت باید طرح کلیشان
را دوباره سازماندهی کرده یا تغییر دهند .مرحله استنباط با وادار کردن یادگیرندهها به بازیابی
و اصالح تجربههای موجود که با دانش جدید مرتبط میباشند ،متمرکز میشود .مرحله درگیر
شدن :هدف از این مرحله به هیجان درآوردن دانش¬آموزان و عالقهمند کردن آنهاست؛ این
اتفاق را میتوان با کارهایی همچون توضیح علت مفید بودن و کاربرد موضوع درسی در زندگی رقم
زد .مرحله کاوش :دانش آموزان تشویق میشوند تا با مواد و موضوعات کلنجار بروند و چگونگی
کار اشیا را کشف کنند ،با همدیگر ،معلم و یا رهبر گروه صحبت کنند .مرحله کاوش فرصتی را
برای دانش آموزان فراهم میکند تا مشاهده کنند ،دادهها را ثبت کنند ،متغیرها را جدا کنند،
آزمایشها را طراحی و برنامهریزی کنند ،نتایج را استخراج و تفسیر کنند سپس فرضیهها را ارائه
بدهند .مرحله توضیح دادن :دانش آموزان با الگوها ،قوانین و تئوریها آشنا میشوند که معلم
به دانش آموزان کمک میکند با استفاده از این اطالعات نتایج کاوشهایشان را توضیح دهند.
مرحله بسط دادن :برای دانش آموزان فرصتی فراهم میکند که تا دانششان را برای محدودههای
جدیدی بهکارگیرند که میتواند شامل مطرح کردن پرسشهای جدید و یا فرضیههایی برای
بررسی باشد .مرحله ارزیابی :شامل استراتژیهایی میشود که به استمرار ارزیابی پایانی و تکوینی
یادگیرنده کمک میکنند (بولبول.)2010 ،
 -3روش ترتیب و توالی
در این روش معلم قبل از کالس یک فرایند چندمرحلهای مث ً
ال تنظیم بیان ژن را بهصورت مراحل
پشت سر هم مینویسد و کپی میکند که در هر سطر یک مرحله وجود دارد .سپس بین سطرها
را با خطوطی از هم جدا میکند و از محل خطوط بین مطالب برش میدهد و هر نوار را به یکی از
شاگردان میدهد .بخش هیجانانگیز این روش آن است که دانشآموزان برای بازآرایی ترتیب خاص
مطلب با یکدیگر کار میکنند و هر یک نوار خود را با صدای بلند برای بقیه میخواند .نوعی درگیری
بین شاگردان صورت میگیرد و هرکس نوشته خود را بهعنوان اولین مرحله از این چرخه متوالی
پیشنهاد میدهد و سپس به نفر بعدی میرسد .وقتیکه نقص جمله مشخص شد ،دانشآموزان
برای صحیح شدن جمله تالش میکنند و از طریق تالش گروهی و حرکت متفکرانه و خطا و آزمون
جمله صحیح مشخص میشود .اگر تعداد دانشآموزان کالس زیاد باشد میتوان کالس را به دو
گروه تقسیم کرد که هرچند گروه روی همان مطلب یا هر یک روی مطالب مجزا کار کنند .این
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روش ،نمونهای از همکاری مشارکتی است که در آن دانشآموزان تالشگر از غیر تالشگر بازشناخته
میشوند (امینی تهرانی.)1395 ،
 -4روش نقشه مفهومی
نقشهها به بازنمایی ذهنی آنچه دانش آموزان میخواهند یاد بگیرند کمک میکنند همچنین
بهعنوان ابزارهای سازمان دهنده که موجب تسهیل یادگیری فعال ،منطقی و معنیدار میشوند
شناختهشدهاند .نقشه مفهومی ابزاری برای نمایش اطالعات در قالب مجموعهای از نمودارها و
كادرهای متصلبههم است كه ارتباط منطقی بین مفاهیم ،بهروشنی در آنها قابلمشاهده بوده و
بهنوعی بازنمایی تجسمی به شیوه حركت از كل به جزء است (گول و بومان .)2006 ،از نقشههای
مفهومی میتوان هم بهعنوان یک راهبرد آموزشی و هم بهعنوان یک راهبرد یادگیری استفاده
کرد .طبق عقیده مارکو و النینگ( )1998نقشه مفهومی ایجادشده توسط دانش آموزان بهعنوان
یک راهبرد آموزشی عمل میکند درحالیکه ارائه نقشه مفهومی از قبل آمادهشده به دانش آموزان
بهعنوان مواد آموزشی عمل میکند .پژوهشهای این دو محقق نشان میدهد که استفاده از نقشه
مفهومی در هر دو شیوه تهیه و ارائه ،بر پیامدهای شناختی فراگیران تأثیر مثبتی دارد (مارکو و
النینگ .)1998 ،نقشههای مفهومی تصویری جامع و روشن از مفاهیم و رابطه بین آنها را در یك
فضای كوچك فراهم میکنند و فرد میتواند بهآسانی بر هر قسمتی از آن متمركز شود .امکان مرور
مفاهیم از این طریق بسیار سریعتر و عملیتر از خالصهبرداریهای غیر ترسیمی است؛ بنابراین
نقشههای مفهومی ،هم در یاددهی و هم در یادگیری مفاهیم ،مؤثرند .با نمایش یك نقشه مفهومی
و خالی گذاردن برخی گزارهها ،میتوان از دانش آموزان خواست تا با تکمیل جاهای خالی با كلمات
كلیدی ،در ارزشیابی شركت کنند و درنتیجه باعث افزایش به یادسپاری و یادگیری شود (کیمچین،
 .)2006ازجمله محدودیتهایی که در استفاده از این روش وجود دارد این است که اوالً نحوهی
رسم این نقشه نیاز به آموزش و یادگیری دارد و ثانیاً نیاز به تسلط کامل بر روی مفاهیم دارد (آجاجا،
.)2013
 -5روش تفسیر کردن
معلمان معموالً همیشه به دانشآموزان توصیه میکنند که آنچه از درس را فهمیدهاند با واژههای
خود توضیح دهند؛ اما دانشآموزان بهندرت از این روش استفاده میکنند .در این روش آنچه مهم
است ،این است که دانشآموزان قادر باشند با جمالت خود مفاهیم کلیدی را از یک سخنرانی یا
متن تفسیر کنند .این نمادی از سواد صحیح زیستشناختی است .در این روش دانشآموزان به دو
گروه تقسیم میشوند و به کمک سرگروه به تفسیر تعدادی از جمالت یک متن نوشتهشده در کتاب
یا سخنان معلم میپردازند .سپس یک عضو از هر گروه تفسیر را روی تخته مینویسد و همه افراد
کالس جمالت را بررسی میکنند و با کمک هم به یک مفهوم مشترک از متن دست مییابند .البته،
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 -6روش یادگیری مشارکتی
در این روش یادگیری ،دانش آموزان در گروههای کوچکی قرار میگیرند تا بتوانند در جهت به
حداکثر رساندن یادگیری خودشان و یکدیگر همکاری کنند .تعامل بین دانش آموزان در این روش
طوالنی است که باعث میشود برخالف روش تحقیق خودمحور ،دانش آموزان بهتدریج مسئولیت
یادگیری دیگران را نیز بر عهده بگیرند (آجاجا .)2013 ،این روش انواع مختلفی دارد که از میان
آنها ،موفقترین روشها که از ارزیابیها سربلند بیرون درآمدهاند عبارتاند از )1 :یادگیری گروهی
دانشآموزان  )2تقسیم موضوع به بخشهای مختلف میان اعضای گروه  )3آموختن باهم  )4بارش
مغزی .روشهای یادگیری گروهی دانش آموزان بر بهکارگیری اهداف گروهی و موفقیت گروهی که
فقط در صورت یادگیری مطالب توسط کلیهی اعضا تحقق مییابد ،تأکیددارند .این بدان معناست
که وظیف ه دانش آموزان در جریان یادگیری گروهی ،انجام یک فعالیت گروهی نیست بلکه آنچه
مدنظر است یادگیری یکایک دانش آموزان در مقام اعضای یک گروه میباشد .پاداشها طوری
تعیین نشدهاند که گروهها برای به دست آوردن آن مجبور به رقابت با یکدیگر باشند ،امکان دارد
همه گروهها در یک هفته معیارهای تعیینشده را احراز کنند یا هیچکدام موفقیتی به دست نیاورند.
این عمل تضمینکننده ترغیب یکسان دانش آموزان ممتاز ،عادی و ضعیف در بهکارگیری تمامی
توانشان و ارج نهادن به همکاری تکتک اعضای گروه است .بهتر است برای اعطای پاداش ،کار بهتر
فعلی دانش آموزان نسبت به گذشته و نه نسبت به گروههای دیگر مقایسه شود که این روش در
بهبود عملکرد گروهها بسیار مؤثر است.
در روش تقسیم موضوع به بخشهای مختلف ،هر یک از اعضا به مطالعه بخش ویژه خود میپردازند
سپس اعضای تیمهای مختلف که بخشهای مشترکی را مطالعه کردهاند بهمنظور بحث و بررسی
پیرامون مطالب مذکور ،یک گروه تخصصی تشکیل میدهند .پساز آن هر یک به تیم خود
بازمیگردند و بهمنظور آموزش بخش خود به دیگر اعضای تیم ،در نوبت قرار میگیرند .ازآنجاکه
تنها راه فراگیری بخشها ،استماع دقیق همتیمیها است ،انگیزه توجه به مطالب در سایرین تقویت
میشود.
در روش باهم آموختن ،دانش آموزان در گروههای ناهمگن ،مشغول انجام تکالیف خود میشوند.

مروری بر روشهای نوین آموزش زیستشناسی

بهتر است برای تفسیر بهجای متنهای کوتاه از متنهای طوالنیتر استفاده کرد؛ چون دانشآموزان
بهتر میتوانند با یکدیگر به بحث و تبادلنظر بپردازند .در این حالت دانشآموزان کتابهای خود
را میبندند و با جمالت خود به تعبیر و تفسیر مطالب میپردازند و اگر نتوانستند مطلب را بیان
کنند ،معلم با طرح چند سؤال آنها را راهنمایی میکند .این روش اگرچه در ابتدا وقتگیر به نظر
میرسد اما به سه دلیل به یادگیری عمقی کمک میکند )1 :دانشآموز درمییابد که برای تفسیر
یک مطلب راههای متعدد وجود دارد  )2کلمات مفهومی کلیدی را از سخنان معلم یا متن کتاب
مرور و شناسایی میکند  )3دانشآموز خود را وادار به استفاده از مهارتهای فکری سطح باال مانند
تحلیل و ترکیب میکند (امینی تهرانی.)1395 ،
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نتایج کار گروهی روی یک برگه منعکس میشود و مبنای دریافت نمره یا پاداشهای گروهی ،همین
کار مشترک است (فقیهی قزوینی.)1371 ،
از معایب این روش میتوان موارد مقابل را ذکر کرد )1 :همه اعضای یک گروه در حل مشکالتی که
با آنها روبرو هستند شرکت نخواهند کرد  )2روشی وقتگیر است  )3دانش آموزان با توانایی کم
که فقط به معلم وابسته هستند برای کلیه اطالعات ممکن است نتوانند در حین یادگیری مشارکتی
فعالیت داشته باشند (آجاجا.)2013 ،
 -7روش بارش مغزی
ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روشهای ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،بارش مغزی اﺳﺖ که در این روش ابتدا مشکل و یا
مسئلهای مطرح میشود و نظرات تمامی افراد گفته میشود و در آخر همگی این نظرات به کمک
افراد گروه بررسی و راهحل نهایی انتخاب میشود .در این روش دو اصل بهعنوان پایه قرار میگیرد:
 )1تنوع نظرات باعث فعال شدن قسمت خالق ذهن میشود  )2باال رفتن کمیت باعث باال رفتن
کیفیت نیز میشود.
قوانین مدل بارش مغزی شامل )1 :ممنوع بودن انتقاد (هیچیک از اعضای گروه اجازه انتقاد از ایدهها
را ندارند ،هرچند ایدهای که بیان میشود بسیار بیمعنی و هجو باشد)  )2پرواز در رؤیاها (ﭘﺮواز در
رؤیا ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ قیدوبند ﻓﮑﺮي را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ)
 )3کمیت گرایی (هرچقدر میزان ایدهها بیشتر باشد درنهایت دستهبندی موضوعی راحتتر خواهد
بود)  )4مستندسازی (هر ایدهای که گفته میشود هرچند هم پیشپاافتاده باشد باید ثبت شود)
 )5تکوین ایدهها (ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ایدهها ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺳﺒﺐ میشود ایدههایی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﯾﺎ بیدقت عرضهشده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ).
مراحل اجرای روش به ترتیب عبارتاند از :ﺑﯿﺎن و اراﺋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ،اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﺴﺌله،
آﻏﺎز اﺑﺮاز ایدهها ﯾﺎ تفکرات ،نمایش ایدهها برای تکوین و بررسی و درنهایت ارزشیابی ایدهها (آقازاده،
.)1388
 -8روش ایفای نقش
اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ،روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ میتواند ﺑﺮاي ﺗﺠﺴﻢ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و درسهایی ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر رود .در اﯾﻦ روش ،ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي از داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را بهصورت ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮐﻮﺗﺎه اﺟﺮا میکنند .در اﯾﻦ روش ،داﻧﺶ آﻣﻮزان بر اساس ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮﯾﺶ ،نقشهای موردنظر را اﻧﺘﺨﺎب
میکنند و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﻠﻢ و ﻫﻤﮑﺎري ﻫﻤﮑﻼﺳﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ میپردازند .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي
مؤثر و ﮐﺎرآﻣﺪ اجرا میگردد زﯾﺮا داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺿﻤﻦ اجرای نقش ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آنها میپردازند و در
ﺣﯿﻦ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ،ﻧﮕﺮش ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ میکنند .مراحل روش ایفای نقش شامل :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع
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و ﺗﻔﻬﯿﻢ آن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ نمایشنامه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ نقشها ،ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ،آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،اﺟﺮا و دادن ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ و در آخر ارزشﯾﺎﺑﯽ میباشد (فضلی خانی)1385 ،
.
 -9روش یادداشتبرداری
یکی از عوامل ُمخل در یادگیری فقدان مهارت دانشآموزان در یادداشتبرداری از نکات و
تمرینهاست .شخصیت ،فرهنگ و تجربههای یادگیری قبلی در شکست یا موفقیت دانشآموز نقش
دارند .کاربرد این روش در کالس زیستشناسی میتواند منجر به گسترش دامنه لغات دانشآموزان
و درک مفاهیم شود .در این روش دانشآموز باید به سه عامل توجه کند که چه میخواهد بنویسد؛
از جمالت کوتاه استفاده کند و کلمات و عبارات را اصالح کند .در بخش اول به سخنان معلم خوب
گوش میدهد و ازآنجاکه معلم تأکید میکند که این عبارت مهم است و یا میگوید اجازه دهید
دوباره بگویم این عبارت را یادداشت میکند .در مرحله بعدی دانشآموز جمالت کوتاه را تمرین
میکند و از سمبلهای مخفف استفاده میکند و در اینجا دانشآموز از قدرت تفسیر خود استفاده
میکند و جمالت پیچیده را به جمالت ساده و دقیق تبدیل میکند و از کپی کردن تکتک جمالت
معلم خودداری میکند (امینی تهرانی.)1395 ،
 -10روش گردش علمی
ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎري اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﻼس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺻﻮرت میگیرد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و دستاول درﺑﺎره ﯾﮏ مسئله ،جمعآوری
اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،اندازهگیری ،نمونهبرداری و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت میباشد که
از این طریق دانش آموزان اطالعات خوبی را به دست میآورند (صفوی .)1370 ،از ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺮاي ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد داﻧﺶ آﻣﻮزان و فعالیتهای آﻧﺎن را ً
ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨد ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ازآنجا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،برنامههایی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .معلم
میتواند قبل از گردش تعدادی سؤال به دانش آموزان بدهد تا اینکه ذهن دانش آموزان برای پیدا
کردن جواب سؤالها فعال شود و با دقت بیشتری مشاهده کنند؛ همچنین معلم زمانی تعیین کند
تا بتواند به سؤاالتی که دانش آموزان جوابی برای آنها نیافتهاند ،پاسخ دهند .پس از گردش علمی
میتوان جلسه را به بررسی این گردش اختصاص داد و از طریق بحث و گفتگو به نتیجهگیری و
جمعبندی آموختهها پرداخت (مقرب اللهی.)1391 ،
-11روش تفسیر و گزارش عکس
در این روش معلم دانش آموزان را با تصاویر کتاب درسی درگیر میکند و از آنان میخواهد با تفکر
روی تصاویر آنچه را دریافت میکنند در کالس مطرح و دانش آموزان روی آن بحث میکنند (امینی
تهرانی .)1395 ،هرچند این روش برای تدریس بخشهایی از کتاب کاربرد دارد.
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 -12روش فعالیتهای دستی
هر چه زیستشناسی را ملموستر کنيد ،افراد بيشتری را به آن عالقهمند میکنید .فعالیتهای
دستی بسياری ،برای آزمایشهای زیستشناسی وجود دارد مث ً
ال دانش آموزان برای درک فتوسنتز
گیاه بکارند؛ برای درک چرخه زندگی جانواران ،پروانه یا جانوران دیگر را پرورش دهند؛ برای درک
کالبد جانوران آنها را با رعایت نکات بهداشتی تشریح کنند؛ فعالیتهای حیاتی مخمر را بررسی
کنند یا اسالیدهای انواع مختلف سلول را خودشان تهیهکرده و به مشاهده بپردازند (روزبه.)1397 ،
 -13روش آزمایشگاهی
یکی از مهارتهایی که میتوان با آن خالقیت را در دانش آموزان پرورش داد ،آموزش مهارت تعریف
مسئله ،تجزیهوتحلیل ،ارائه راهحل برای یک مشکل و آزمایش فرضیهها است .این روش بهویژه برای
درس زیستشناسی که در ارتباط با جانداران زنده است بسیار کاربردی است .دانشآموزان در هنگام
انجام آزمایش با مراحل آزمایش یک فرضیه و با توالی تحقیق نیز آشنا میشوند؛ این روش فرصتی
ت به دانش آموزان میدهد
دوباره برای تمرین مهارتهای یادگیری زیستشناسی و پرورش خالقی 
(امینی تهرانی.)1395 ،
 -14روش بازیهای علمی
رقابت دوستانه به شکل بازیهای آموزشی راه خوبی برای عالقهمند کردن دانش آموزان به
زیستشناسی است که میتوان از بازیهایی مثل بیستسؤالی ،پانتومیم ،بازیهای رایانهای ،اندروید
زیستی و ...استفاده کرد (روزبه.)1397 ،
 -15روش استفاده از فناوری
معلمان میتوانند از محیطهای چندرسانهای و فناوریهایی مانند نمایش اسالید ،عکس ،فیلم و
 ...برای تدریس استفاده کنند عالوه بر مثالهای گفتهشده ،طراحی یک وبالگ توسط معلم که از
این طریق میتواند فعالیتهای متنوعی در آنجا قرار دهد و با دانش آموزان خود در ارتباط باشد،
یادگیری بیشتر دانش آموزان را میسر میکند (نگاسوبرامانی و ایاپان.)2013 ،

بحث و نتیجهگیری

امروزه فاصله فزاینده میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان سوم ،نقش تعیین کننده نظام
آموزش وپرورش کشورها را در ذهن ما پررنگ تر می سازد .به راستی با چه راهکارهایی میتوان از
حداقل ظرفیت های موجود ،استفاده حداکثری داشت؟
یکی از عمده ترین وظایف نظام آموزشی ،تجهیز دانش آموزان به دانش روز با کمک شیوه های
درست و موثر تدریس است .روش های تدریس متنوعی وجود دارد اما در بسیاری از کالس
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ها شاهد استفاده مداوم از شیوه های تدریس سنتی هستیم؛ این روش ها علی رغم مزایایی
که دارند باعث تبدیل کردن ذهن دانش آموز به انباری از اطالعات می شوند و سبب اشتیاق
دانش آموز به فعالیت ،چه در کالس و چه خارج از کالس درس نمی شوند .هدف تحقیق
حاضر مروری بر روش¬های نوین آموزش زیست شناسی است؛ از جمله این روش ها میتوان
به یادگیری اکتشافی ،چرخه یادگیری ،نقشه مفهومی ،بارش مغزی ،ایفای نقش ،گردش علمی،
یادداشتبرداری ،تفسیر ،ترتیب و توالی ،آزمایشگاهی ،فعالیت دستی ،بازی علمی و استفاده از
فناوری اشاره کرد .از وجوه مشترک همه این روش ها درگیرکردن دانش آموزان در کالس درس،
افزایش قدرت تجزیه و تحلیل ،ایجاد تنوع آموزشی و تقویت یادگیری دانش آموزان است .با کمک
روش هایی چون فعالیت دستی ،ایفای نقش ،بازی علمی و استفاده از فناوری ،بیشتر میتوان
تدریس زیست شناسی را با سایر رشته ها ترکیب نمود و خالقیت دانش آموزان را دوچندان کرد.
بدیهی است که استفاده از برخی شیوه ها مانند روش آزمایشگاهی ،گردش علمی ،استفاده از
فناوری و ،...امکانات و شرایط خاصی را می طلبد که در اندازه شرایط همه کالس ها نمی-گنجد
اما درگیرکردن دانش آموزان و افزایش انگیزه و تنوع آموزشی را با روش هایی چون یادداشت
برداری ،بارش مغزی ،ترتیب و توالی و تفسیر در همه کالس ها میتوان برقرار کرد.
با توجه به پیشرفت روزافزون علم زیستشناسی ،قطعاً روش آموزش زیستشناسی نیز باید متحول
بشود .ازآنجاکه مهمترین مهارت در آموزش علوم تجربی و بهخصوص زیستشناسی ،مشاهده است
لذا روشهای تدریس جدید بایستی با تأکید بر این مهارت ،طراحی شوند .مطالعات قبلی در این
تحقیق نیز نشان میدهد که روشهای مثل سخنرانی و بهطورکلی روشهای تدریس سنتی که
تأکیدی بر مشاهده و کارگروهی نداشتهاند ،کارایی چندانی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ندارند .پیشنهاد می شود به بررسی کاربرد و کارایی روش های جدید تدریس در نظام آموزش
وپرورش ایران پرداخته شود.
.
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Abstract

The growing gap between some countries can be attributed to the
differences in their education systems, and there is no other way to bridge
this gap than to transform and replace an effective and efficient education
system. One of the hallmarks of an effective education system is the use
of correct and effective teaching methods. Teaching methods are usually
divided into traditional and modern categories; one of the problems of
the education system is the overuse of traditional and inactive teaching
methods because the main purpose of these methods is to transfer
information to students and learners, thinking and They are not involved
in the teaching process, but in the new teaching methods the students are
responsible for learning and they are at the center of classroom activities.
New educational methods include heuristic learning, learning cycle,
concept mapping, brain precipitation, role playing, scientific work, note
taking, interpretation, sequencing, laboratory, manual activity, science
play and technology use. Research has explored these methods.
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