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چکيده
موارد  برخی  در  و  متوسطه  دوم  دورة  زيست شناسی  درسی  مطالب  حجم 
پيچيدگی های متن کتاب ها و کمبود تصاوير و نيز ناکافی بودن امکانات آزمايشگاهی، 
دانش آموزان  و  دبيران  برای  را  زيست شناسی  مباحث  يادگيری  و  ياددهی 
چالش برانگيز کرده است. بنابراين، اگر دبيران زيست شناسی از مواد و ابزارهای 
آموزشی متنوع مانند شکل ها، مدل ها، شبيه سازی های رايانه ای، فيلم ها و نمونه های 
واقعی استفاده کنند و تدريس خالق را در برنامة کاری خود قرار دهند، هم ياددهی 
و هم يادگيری مؤثرتر خواهد بود. در اين پژوهش با کمک دوربينی با قابليت اتصال 
به رايانه (به جای عدسی چشمی ميکروسکوپ) و اتصال اين مجموعه به ويديو 
پروژکتور، اساليدهای گياهی آمادة آزمايشگاهی برای ۶۰ نفر از دانش آموزان از 
هر سه پاية دهم، يازدهم و دوازدهم نمايش داديم و با استفاده از نرم افزار آن 
از نمونه های گياهی عکس و فيلم تهيه کرديم و در قالب يک فايل پاورپوينت با 
نقشه های مفهومی متنوع در اختيار دانش آموزان گذاشتيم. نتايج به دست آمده از 
آزمون کتبی و پرسش نامة درگيری تحصيلی ريو (AES)  به طورکلی نشان داد که 
سطح يادگيری و ميزان درگيری تحصيلی دانش آموزان در زمينة تدريس مباحث 

گياهی به طور معنی داری افزايش پيداکرده است.

در کالس درس

کاربرد روش های
   بصری متنوع

زيست شناسی
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گياهی و نمايش بافت های مختلف صرف نظر می کنند. گياهی و نمايش بافت های مختلف صرف نظر می کنند. 
ازآنجاکه معلم مجبور است برای پوشش دادن همة ازآنجاکه معلم مجبور است برای پوشش دادن همة 
مباحث، سرعت تدريس را باال ببرد، ناخودآگاه تأثير مباحث، سرعت تدريس را باال ببرد، ناخودآگاه تأثير 
منفی بر يادگيری دانش آموز می گذارد؛ چراکه فرصت منفی بر يادگيری دانش آموز می گذارد؛ چراکه فرصت 
پرسش و پرداختن به جزئيات و هدايت تجربه های پرسش و پرداختن به جزئيات و هدايت تجربه های 
درحالی که  درحالی که ]؛  [۱]؛  می برد  بين  از  حدی  تا  را  عملی 
زيست شناسی درسی پوياست و نبايد فقط به حفظ زيست شناسی درسی پوياست و نبايد فقط به حفظ 
کردن طوطی وار مطالب توسط دانش آموز خالصه کردن طوطی وار مطالب توسط دانش آموز خالصه 

شود.
دوره های  از  مهمی  جزء  آزمايشگاهی  دوره های کار  از  مهمی  جزء  آزمايشگاهی  کار 
زيست شناسی است. کار عملی منظم می تواند به زيست شناسی است. کار عملی منظم می تواند به 
شکل تجربه های آزمايشگاهی، مشاهده ها، گردش های شکل تجربه های آزمايشگاهی، مشاهده ها، گردش های 
بيرون مدرسه يا پروژه های دانش آموزی باشد [۷]. با ]. با 
اين کار دانش آموز درگير روند آموزش می شود؛ زيرا اين کار دانش آموز درگير روند آموزش می شود؛ زيرا 
در کارهای عملی دانش آموز موضوعات را از طريق در کارهای عملی دانش آموز موضوعات را از طريق 
برای  می گيرد؛  ياد  متنوعی  شناختی  برای فعاليت های  می گيرد؛  ياد  متنوعی  شناختی  فعاليت های 
مثال، انجام دادن، تماشا کردن، لمس کردن، صحبت مثال، انجام دادن، تماشا کردن، لمس کردن، صحبت 
کردن، فکر کردن و بحث کردن. بنابراين، دانشمندان کردن، فکر کردن و بحث کردن. بنابراين، دانشمندان 
بهتر  تازه  مباحث  آموزش  در  بهتر توصيه می کنند که  تازه  مباحث  آموزش  در  توصيه می کنند که 
است به دانش آموز فرصت اضافه ای داده شود [۶]. ]. 
با اين حال، به داليل مختلف در جلسه های آموزشی با اين حال، به داليل مختلف در جلسه های آموزشی 
آزمايشگاهی  آموزش  می شود.  صرف نظر  آن  آزمايشگاهی از  آموزش  می شود.  صرف نظر  آن  از 
دانش آموز محور است، ـ برخالف تدريس سنتی که دانش آموز محور است، ـ برخالف تدريس سنتی که 
معلم محور است ـ و قادر است مهارت های علمی-

عملی دانش آموزان را همراه با هم تقويت کند و با عملی دانش آموزان را همراه با هم تقويت کند و با 
ترغيب دانش آموز به تفکر و پرسيدن، يادگيری فعال ترغيب دانش آموز به تفکر و پرسيدن، يادگيری فعال 

را ارتقا بخشد.
کشور  مدارس  آزمايشگاهی  امکانات  به  توجه  کشور با  مدارس  آزمايشگاهی  امکانات  به  توجه  با 
برخی  انجام  امکان  درسی،  مواد  باالی  حجم  برخی و  انجام  امکان  درسی،  مواد  باالی  حجم  و 

۱. مقدمه
۱ .۱. علت انتخاب اين شيوه . علت انتخاب اين شيوه 

(نيازسنجی و تشريح موقعيت موجود)
به طورکلی ياددهی و يادگيری درس زيست شناسی به طورکلی ياددهی و يادگيری درس زيست شناسی 
دشوار است؛ به طوری که نه تنها بر موفقيت دانش آموز دشوار است؛ به طوری که نه تنها بر موفقيت دانش آموز 
تأثير می گذارد، بلکه انگيزة يادگيری را در آنان کاهش تأثير می گذارد، بلکه انگيزة يادگيری را در آنان کاهش 
می دهد. حجم مطالب درسی دورة دوم متوسطه و در می دهد. حجم مطالب درسی دورة دوم متوسطه و در 
برخی موارد پيچيدگی متن کتاب و کمبود تصوير برخی موارد پيچيدگی متن کتاب و کمبود تصوير 
آزمايشگاهی،  امکانات  بودن  ناکافی  نيز  و  آزمايشگاهی، و شکل  امکانات  بودن  ناکافی  نيز  و  و شکل 
ياددهی و يادگيری مباحث زيست شناسی را برای ياددهی و يادگيری مباحث زيست شناسی را برای 
است.  کرده  چالش برانگيز  دانش آموزان  و  است. دبيران  کرده  چالش برانگيز  دانش آموزان  و  دبيران 
بافت ها و  انواع  اين ميان، برخی مباحث مانند  بافت ها و در  انواع  اين ميان، برخی مباحث مانند  در 
روش های نقل  و انتقال مواد در گياهان در بيشتر روش های نقل  و انتقال مواد در گياهان در بيشتر 
کشورهای دنيا از پيچيده ترين و مبهم ترين موضوعات کشورهای دنيا از پيچيده ترين و مبهم ترين موضوعات 
زيست شناسی برای دانش آموزان دورة دوم متوسطه و زيست شناسی برای دانش آموزان دورة دوم متوسطه و 

حتی دانشجويان است[۲,۳].
زيست شناسی شامل مفاهيم و پديده هايی است زيست شناسی شامل مفاهيم و پديده هايی است 
ترجيح  دانش آموزان  و  دارند  نياز  مشاهده  به  ترجيح که  دانش آموزان  و  دارند  نياز  مشاهده  به  که 
ياددهی زيست شناسی همراه  فرايند  ياددهی زيست شناسی همراه می دهند که  فرايند  می دهند که 
مواد آموزشی بصری باشد؛ زيرا، دوست دارند هم زمان مواد آموزشی بصری باشد؛ زيرا، دوست دارند هم زمان 
چيزی را که ياد می گيرند مشاهده کنند. بنابراين، در چيزی را که ياد می گيرند مشاهده کنند. بنابراين، در 
زيست شناسی اگر دبيران از مواد و ابزارهای آموزشی زيست شناسی اگر دبيران از مواد و ابزارهای آموزشی 
متنوع مانند شکل، مدل ، شبيه سازی  رايانه ای، فيلم  متنوع مانند شکل، مدل ، شبيه سازی  رايانه ای، فيلم  
و نمونه های واقعی استفاده کنند، هم ياددهی و هم و نمونه های واقعی استفاده کنند، هم ياددهی و هم 
يعنی  مؤثر  يادگيری  بود.  مؤثرتر خواهد  يعنی يادگيری  مؤثر  يادگيری  بود.  مؤثرتر خواهد  يادگيری 
مطالب برای زمان طوالنی تر در ذهن بمانند و آموزش مطالب برای زمان طوالنی تر در ذهن بمانند و آموزش 
تصويری کمک می کند تا هم بيشتر در ذهن بمانند تصويری کمک می کند تا هم بيشتر در ذهن بمانند 
و هم فراخوانی آن ها در زمان ارزشيابی آسان تر باشد. و هم فراخوانی آن ها در زمان ارزشيابی آسان تر باشد. 
تحقيقات نشان می دهد که دانش آموزان مفاهيمی تحقيقات نشان می دهد که دانش آموزان مفاهيمی 
را خوب ياد می گيرند که چندين حس از حواس را خوب ياد می گيرند که چندين حس از حواس 
پنجگانه را درگير می کند؛ برای مثال، ارائة درس به پنجگانه را درگير می کند؛ برای مثال، ارائة درس به 
صورت شنيداری- ديداری مانند تصاوير، چارت ها و صورت شنيداری- ديداری مانند تصاوير، چارت ها و 

مدل ها [۶].
نشان دادن تصاوير و شکل های متنوع  نشان دادن تصاوير و شکل های متنوع بنابراين،  بنابراين، 
هميشه بهترين راه برای ياددهی مؤثرتر و يادگيری هميشه بهترين راه برای ياددهی مؤثرتر و يادگيری 
عمقی تر زيست شناسی بوده است. خوشبختانه در عمقی تر زيست شناسی بوده است. خوشبختانه در 
کتاب های تازه به چاپ رسيده در دورة دوم متوسطه کتاب های تازه به چاپ رسيده در دورة دوم متوسطه 
نيز به اين موضوع توجه شده است. با اين حال، هنوز نيز به اين موضوع توجه شده است. با اين حال، هنوز 
هم بخش های مربوط به گياهان مباحث دشواری هم بخش های مربوط به گياهان مباحث دشواری 
هستند و در بسياری موارد دبيران با توجه به زمان کم هستند و در بسياری موارد دبيران با توجه به زمان کم 
يا در برخی موارد اطالعات ناقص از انجام آزمايش های يا در برخی موارد اطالعات ناقص از انجام آزمايش های 

 زيست شناسی 
شامل مفاهيم 
و پديده هايی 

است که نياز به 
مشاهده دارند 
و دانش آموزان 

ترجيح می دهند 
که فرايند ياددهی 

زيست شناسی 
همراه مواد 

آموزشی بصری 
باشد

۶۱
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دهم (۳۶ نفر)، يازدهم (۲۸ نفر) و دوازدهم (۳۰ نفر)  نفر) 
تجربی

فاطمه(س) شهرستان  دبيرستان حضرت  فاطمه(س) شهرستان مکان:  دبيرستان حضرت  مکان: 
باوی استان خوزستان

۱ .۴. راهکار پيشنهادی (شيوة خالقانه) 
به طور خالصه

ميکروسکوپ ديجيتال نوعی از ميکروسکوپ نوری ميکروسکوپ ديجيتال نوعی از ميکروسکوپ نوری 
است که از نور و دوربين ديجيتال برای دادن تصوير است که از نور و دوربين ديجيتال برای دادن تصوير 
خروجی روی يک نمايشگر بهره می برد و در بيشتر خروجی روی يک نمايشگر بهره می برد و در بيشتر 
موارد همراه يک نرم افزار رايانه ای با قيمت گزاف در موارد همراه يک نرم افزار رايانه ای با قيمت گزاف در 
بازار عرضه می شود. نوع ديگری نيز دوربين چشمی بازار عرضه می شود. نوع ديگری نيز دوربين چشمی 
دوربينی۱ روش  اين  در  است.  نوری  ميکروسکوپ 

با قابليت اتصال به رايانه، به جای عدسی چشمی با قابليت اتصال به رايانه، به جای عدسی چشمی 
ميکروسکوپ قرار می گيرد و می توان تصوير شیء ميکروسکوپ قرار می گيرد و می توان تصوير شیء 
زير ميکروسکوپ را در رايانه، مشاهده کرد. با استفاده زير ميکروسکوپ را در رايانه، مشاهده کرد. با استفاده 
از اين نرم افزار می توان از نمونه ها عکس و فيلم با از اين نرم افزار می توان از نمونه ها عکس و فيلم با 
کيفيت مناسب تهيه کرد. درواقع، به روشی ساده کيفيت مناسب تهيه کرد. درواقع، به روشی ساده 
ميکروسکوپ های نوری سنتی موجود در مدارس به ميکروسکوپ های نوری سنتی موجود در مدارس به 
يک ميکروسکوپ ديجيتال با خروجی تصاوير عالی يک ميکروسکوپ ديجيتال با خروجی تصاوير عالی 
تبديل می شوند و در صورت اتصال به ويديو پروژکتور تبديل می شوند و در صورت اتصال به ويديو پروژکتور 
می توان اساليدهای آماده آزمايشگاهی را برای افراد می توان اساليدهای آماده آزمايشگاهی را برای افراد 

بيشتری نمايش داد.

۲. روش تحقيق
ابتدای  در  ابتدای ،  در  ابتدای ،  در   ،۹۷-۹۸ تحصيلی  سال  مهرماه  در 

۶۲۶۲۶۲

آزمايش ها مانند برش گيری و رنگ آميزی بافت های آزمايش ها مانند برش گيری و رنگ آميزی بافت های 
گياهی و جانوری وجود ندارد. اين مشکل کشورهای گياهی و جانوری وجود ندارد. اين مشکل کشورهای 
وجود  با  کرواسی  در  بررسی  در  هست؛  نيز  وجود ديگر  با  کرواسی  در  بررسی  در  هست؛  نيز  ديگر 
(حتی  ميکروسکوپ  دارای  مدارس  بيشتر  (حتی اينکه  ميکروسکوپ  دارای  مدارس  بيشتر  اينکه 
هم  باز  درصد)،  هم   باز  درصد)،   ۹۴ (حدود  هستند  تک چشمی) 
به دليل باال بودن جمعيت استفاده مؤثری از آن ها به دليل باال بودن جمعيت استفاده مؤثری از آن ها 
نمی شود. معمول ترين روش استفاده از ميکروسکوپ نمی شود. معمول ترين روش استفاده از ميکروسکوپ 
اين صورت  اين صورت در مدارس به صورت گروهی است. در  در مدارس به صورت گروهی است. در 
هم برخی دانش آموزان نمی توانند به خوبی نمونه ها هم برخی دانش آموزان نمی توانند به خوبی نمونه ها 
حدود ۴۰ بررسی،  اين  در   .[۵] کنند  مشاهده  را 

درصد دبيران ميکروسکوپ ديجيتال را برای آموزش درصد دبيران ميکروسکوپ ديجيتال را برای آموزش 
ترجيح دادند. آموزش دبيران و تجهيز مدارس با لوازم ترجيح دادند. آموزش دبيران و تجهيز مدارس با لوازم 
به روزتر می تواند در ترغيب آن ها به استفاده بيشتر از به روزتر می تواند در ترغيب آن ها به استفاده بيشتر از 
ميکروسکوپ در مدرسه مؤثرتر باشد. اما در بيشتر ميکروسکوپ در مدرسه مؤثرتر باشد. اما در بيشتر 
موارد تأمين هزينه خريد ميکروسکوپ های بيشتر از موارد تأمين هزينه خريد ميکروسکوپ های بيشتر از 

عهده مدرسه خارج است.
امروزه می توان با کمک فناوری رايانه ای آموزش امروزه می توان با کمک فناوری رايانه ای آموزش 
زيست شناسی را هم برای معلم و هم برای دانش آموز زيست شناسی را هم برای معلم و هم برای دانش آموز 
جذاب تر و آن را از حالت يک درس صرفًا تئوری و جذاب تر و آن را از حالت يک درس صرفًا تئوری و 
دارای ضريب باال در کنکور خارج کرد. با ياری گرفتن دارای ضريب باال در کنکور خارج کرد. با ياری گرفتن 
از نرم افزارهای رايانه ای ارائة سخنرانی و با توجه به از نرم افزارهای رايانه ای ارائة سخنرانی و با توجه به 
نرم افزارهای  آموزش،  در  مفهومی  نقشه های  نرم افزارهای تأثير  آموزش،  در  مفهومی  نقشه های  تأثير 
و  پوياتر  تدريس  می توان  ذهنی،  نقشه های  و توليد  پوياتر  تدريس  می توان  ذهنی،  نقشه های  توليد 
مؤثرتر و به دنبال آن يادگيری عمقی تری را شاهد مؤثرتر و به دنبال آن يادگيری عمقی تری را شاهد 

باشيم [۱].

۱ .۲. پرسش های  مطرح شده در پژوهش . پرسش های  مطرح شده در پژوهش 
حاضر:

-آيا می توان روش هايی برای تلفيق آزمايشگاه با -آيا می توان روش هايی برای تلفيق آزمايشگاه با 
تدريس و صرفه جويی در وقت يافت؟

گفته شده،  مشکالت  وجود  با  می توان  گفته شده، -چگونه  مشکالت  وجود  با  می توان  -چگونه 
ياددهی و يادگيری زيست شناسی را برای دبيران و ياددهی و يادگيری زيست شناسی را برای دبيران و 

دانش آموزان جذاب تر و مؤثرتر کرد؟

۱ .۳. شناسنامه طرح (دبير مجری، 
کالس و دوره انتخاب شده، استان کالس و دوره انتخاب شده، استان 

منطقه دبيرستان جنسيت مخاطبين)
نام دبير: مريم صفوی

پايه های  دختر  دانش آموزان  مطالعه:  مورد  پايه های گروه  دختر  دانش آموزان  مطالعه:  مورد  گروه 

امروزه می توان 
با کمک فناوری 
رايانه ای آموزش 

زيست شناسی 
را هم برای 
معلم و هم 

برای دانش آموز 
جذاب تر و آن 

را از حالت يک 
درس صرفًا تئوری 

و دارای ضريب 
باال در کنکور 

خارج کرد. 
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نشان دادن 
تصاوير و 

شکل های 
متنوع هميشه 

بهترين راه برای 
ياددهی مؤثرتر و 
يادگيری عمقی تر 

زيست شناسی 
بوده است

شکل گرفتن ايده با سرگروه محترم مشورت شد و شکل گرفتن ايده با سرگروه محترم مشورت شد و 
با راهنمايی ايشان طرح کلی ريخته و مقرر شد تا با راهنمايی ايشان طرح کلی ريخته و مقرر شد تا 
در روز تدريس در تاريخ ۲۱ آبان ماه در آموزشگاه  آبان ماه در آموزشگاه 
دبيرستان  بودن  مجهز  به  توجه  با  يابند.  دبيرستان حضور  بودن  مجهز  به  توجه  با  يابند.  حضور 
يک  از  پروژکتور،  ويديو  دستگاه  يک  به  يک موردنظر  از  پروژکتور،  ويديو  دستگاه  يک  به  موردنظر 
آموزشی  معاونت  با  الزم  هماهنگی های  پيش  آموزشی روز  معاونت  با  الزم  هماهنگی های  پيش  روز 
محترم برای انتقال دانش آموزان به کالس موردنظر محترم برای انتقال دانش آموزان به کالس موردنظر 
رايانه  سيستم  معلم  همياران  کمک  با  شد.  رايانه انجام  سيستم  معلم  همياران  کمک  با  شد.  انجام 
به جای  اتصال دوربين چشمی  و  به جای و ميکروسکوپ  اتصال دوربين چشمی  و  و ميکروسکوپ 
عدسی چشمی ميکروسکوپ آماده شد. اساليدهای عدسی چشمی ميکروسکوپ آماده شد. اساليدهای 
از  دبير  توسط  باال  کيفيت  با  ميکروسکوپی  از آماده  دبير  توسط  باال  کيفيت  با  ميکروسکوپی  آماده 
قبل خريداری  شد و در اختيار همياران قرار گرفت. قبل خريداری  شد و در اختيار همياران قرار گرفت. 
پيش از شروع تدريس از دانش آموزان خواسته شد پيش از شروع تدريس از دانش آموزان خواسته شد 
تا در حياط مدرسه حضور يابند و با بررسی گياهان تا در حياط مدرسه حضور يابند و با بررسی گياهان 
روييده شده در باغچه های مدرسه تفاوت های ظاهری روييده شده در باغچه های مدرسه تفاوت های ظاهری 
گياهان تک لپه و دولپه برای آن ها شرح داده شد. گياهان تک لپه و دولپه برای آن ها شرح داده شد. 
هدف از انجام دادن اين فعاليت نه تنها آموزش اين هدف از انجام دادن اين فعاليت نه تنها آموزش اين 
مبحث مهم (يعنی تفاوت های کلی دو گروه گياهان مبحث مهم (يعنی تفاوت های کلی دو گروه گياهان 
نهان دانه، که متأسفانه در بيشتر موارد ناديده گرفته نهان دانه، که متأسفانه در بيشتر موارد ناديده گرفته 
می شود)؛ بلکه ايجاد جوی شاد در بين دانش آموزان می شود)؛ بلکه ايجاد جوی شاد در بين دانش آموزان 
بود تا برای دريافت مبحث دشوار بافت های گياهی بود تا برای دريافت مبحث دشوار بافت های گياهی 

آماده تر شوند.
همراه  پاورپوينت  فايل  ارائة  با  تدريس،  همراه آغاز  پاورپوينت  فايل  ارائة  با  تدريس،  آغاز 
و  دبير  توسط  ساخته  شده  مفهومی  و نقشه های  دبير  توسط  ساخته  شده  مفهومی  نقشه های 
خالصه شده  مطالب  کنار  در  باکيفيت  خالصه شده عکس های  مطالب  کنار  در  باکيفيت  عکس های 
انواع  گياهی  اساليدهای  نمايش  با  ادامه  در  و  انواع بود  گياهی  اساليدهای  نمايش  با  ادامه  در  و  بود 
بافت های گياهی شرح داده شد. به عنوان نتيجه گيری بافت های گياهی شرح داده شد. به عنوان نتيجه گيری 
نخستين، در انتهای زمان تدريس پرسش هايی به نخستين، در انتهای زمان تدريس پرسش هايی به 
طور شفاهی پرسيده و با نمايش مقاطع عرضی ريشه طور شفاهی پرسيده و با نمايش مقاطع عرضی ريشه 
و ساقه گياهان مختلف و حدس زدن انواع بافت ها و ساقه گياهان مختلف و حدس زدن انواع بافت ها 
و بخش های مختلف گياه توسط دانش آموزان درصد و بخش های مختلف گياه توسط دانش آموزان درصد 
يادگيری اوليه بررسی شد. در جلسة بعد، از گفتار يادگيری اوليه بررسی شد. در جلسة بعد، از گفتار 
آزمون  آزمون )   (۱) زيست شناسی  کتاب   ۶ فصل   ۳ و   ۲
کتبی گرفته و پرسشنامة درگيری تحصيلی توسط کتبی گرفته و پرسشنامة درگيری تحصيلی توسط 

دانش آموزان تکميل شد.
پرسشنامة درگيری تحصيلی ريو (AES) در سال ) در سال 
۲۰۱۳ توسط ريو ساخته  شده است. اين پرسشنامه  توسط ريو ساخته  شده است. اين پرسشنامه 
۱۷مشتمل بر ۱۷مشتمل بر ۱۷ پرسش است که چهار خرده مقياس  پرسش است که چهار خرده مقياس 
تشکيل  را  عاطفی  و  شناختی  رفتاری،  تشکيل عاملی،  را  عاطفی  و  شناختی  رفتاری،  عاملی، 

می دهند. در يک کالس درس واقعی هر سه بعد می دهند. در يک کالس درس واقعی هر سه بعد 
درگيری تحصيلی با هم در ارتباط هستند؛ زيرا اگر درگيری تحصيلی با هم در ارتباط هستند؛ زيرا اگر 
دانش آموزان ازلحاظ شناختی و عاطفی درگير باشند، دانش آموزان ازلحاظ شناختی و عاطفی درگير باشند، 
به احتمال زياد از نظر رفتاری هم درگير هستند. اين به احتمال زياد از نظر رفتاری هم درگير هستند. اين 
 يک تصوير دقيق، اما ناکامل از دانش آموز درگير است؛  يک تصوير دقيق، اما ناکامل از دانش آموز درگير است؛ 
انجام  اين  از  بيشتر  دانش آموِز درگير، کاری  انجام چون  اين  از  بيشتر  دانش آموِز درگير، کاری  چون 
می دهد. دانش آموِز درگير، همچنين به ميزان کم يا می دهد. دانش آموِز درگير، همچنين به ميزان کم يا 
زياد، فعاالنه در جريان آموزشی که دريافت می کند، زياد، فعاالنه در جريان آموزشی که دريافت می کند، 
مشارکت می کند؛ نه فقط برای يادگيری، بلکه برای مشارکت می کند؛ نه فقط برای يادگيری، بلکه برای 
خلق محيط های يادگيری که انگيزه او را بيشتر کند. خلق محيط های يادگيری که انگيزه او را بيشتر کند. 
اين مفهوم درگيری عاملی، چهارمين بعد درگيری اين مفهوم درگيری عاملی، چهارمين بعد درگيری 

تحصيلی است[۴].

۲ .۱. اساليدهای نمايش داده شده:
برش عرضی ساقة جوان و مسن آفتابگردان۲ در  در 

کنار هم برای مقايسه،
برش عرضی و طولی ساقه آفتابگردانبرای مقايسه برای مقايسه 

آوندها در برش طولی و عرضی،
برش عرضی ساقه يک ساله و چندسالة۳ درخت  درخت 

۶۳
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نمدار،
برش عرضی ساقه دولپة گياه آالله۴،
برش عرضی برگ دولپة گياه آالله،

برش عرضی ريشه تک لپة گياه ذرت۵،
برش عرضی ساقه تک لپة گياه ذرت،

برش طولی انتهای ريشة پياز۶.
اساليد گسترش خونی و ياخته های خونی و چند اساليد گسترش خونی و ياخته های خونی و چند 
ايجاد  هدف  با  اساليدها  اين  (نمايش  جلبک  ايجاد نوع  هدف  با  اساليدها  اين  (نمايش  جلبک  نوع 
تنوع و عالقه در دانش آموزان برای ادامه دادن اين تنوع و عالقه در دانش آموزان برای ادامه دادن اين 
روش تدريس و کاربرد آن در بخش های جانوری و روش تدريس و کاربرد آن در بخش های جانوری و 

بخش های ديگر بوده است).

۳. نتايج و بحث
با وجود تازگی اين مباحث برای دانش آموزان پاية با وجود تازگی اين مباحث برای دانش آموزان پاية 
دهم (به نسبت پايه های يازدهم و دوازدهم که يک بار دهم (به نسبت پايه های يازدهم و دوازدهم که يک بار 
به روش سنتی درس را ياد گرفته بودند)، نمرات به روش سنتی درس را ياد گرفته بودند)، نمرات 
همة دانش آموزان (حتی افراد ضعيف تر) نسبت به همة دانش آموزان (حتی افراد ضعيف تر) نسبت به 
سطح  در  پيشين  گفتارهای  ارزشيابی  سطح آزمون های  در  پيشين  گفتارهای  ارزشيابی  آزمون های 
از به نمايش  از به نمايش بااليی قرار داشت. تالش اصلی دبير  بااليی قرار داشت. تالش اصلی دبير 
گذاشتن روشی خالقانه و ايجاد محيط شاد و صميمی گذاشتن روشی خالقانه و ايجاد محيط شاد و صميمی 
از بين بردن ديد منفی و بدبينانه دانش آموزان نسبت از بين بردن ديد منفی و بدبينانه دانش آموزان نسبت 

به مباحث گياهی بود.
در  که  شد  مشخص  شفاهی  ارزشيابی های  در در  که  شد  مشخص  شفاهی  ارزشيابی های  در 
تنها  را  مباحث  همه  که  دوازدهم  پاية  با  تنها مقايسه  را  مباحث  همه  که  دوازدهم  پاية  با  مقايسه 
بودند،  گرفته  ياد  برکردنی  از  و  تئوری  بودند، به صورت  گرفته  ياد  برکردنی  از  و  تئوری  به صورت 
دانش آموزان پاية دهم کامًال به طور مفهومی و عمقی دانش آموزان پاية دهم کامًال به طور مفهومی و عمقی 

درس را درک کرده بودند.
نشان دادن اساليدهای برش طولی از آوندها دو نشان دادن اساليدهای برش طولی از آوندها دو 
نتيجه داشت: اول اينکه دو نوع آوند چوبی و آبکشی نتيجه داشت: اول اينکه دو نوع آوند چوبی و آبکشی 
در کنار هم و تزئينات چوبی ديوارة داخلی آوند چوبی در کنار هم و تزئينات چوبی ديوارة داخلی آوند چوبی 

آموزش داده شد که به درک فضايی مطلب نقل  و آموزش داده شد که به درک فضايی مطلب نقل  و 
انتقال مواد در گياهان کمک کرد. تزئينات داخل انتقال مواد در گياهان کمک کرد. تزئينات داخل 
ديواره آوند چوبی نوعی سازگاری در برابر فشار آب ديواره آوند چوبی نوعی سازگاری در برابر فشار آب 
است و باعث افزايش مقاومت آوند در برابر فشار آب است و باعث افزايش مقاومت آوند در برابر فشار آب 

می شود.
عالوه بر اين، مقايسة برش عرضی ساقة يک ساله و عالوه بر اين، مقايسة برش عرضی ساقة يک ساله و 
چندساله بود که فهم سرالدها و بن الدها را آسان تر چندساله بود که فهم سرالدها و بن الدها را آسان تر 
کرد. با طبقه بندی سرالدهای نخستين به انواع سرالد کرد. با طبقه بندی سرالدهای نخستين به انواع سرالد 
انتهای ريشه و سرالدهای ساقه شامل انتهايی، جانبی انتهای ريشه و سرالدهای ساقه شامل انتهايی، جانبی 
و ميان گرهی (از روی گياه زنده). با مقايسه نحوة و ميان گرهی (از روی گياه زنده). با مقايسه نحوة 
قرارگيری دستجات آوندی از روی اساليد (يک درميان قرارگيری دستجات آوندی از روی اساليد (يک درميان 
قرار گرفتن دستجات آوندی تک لپه و ستاره ای بودن قرار گرفتن دستجات آوندی تک لپه و ستاره ای بودن 
آوند چوبی در دولپه و روی هم قرار گرفتن دسته های آوند چوبی در دولپه و روی هم قرار گرفتن دسته های 
برش های  از  ترميم شکل هايی  و  برش های آوندی در ساقه)  از  ترميم شکل هايی  و  آوندی در ساقه) 
عرضی می توان تفاوت ساقه و ريشه گياهان تک لپه عرضی می توان تفاوت ساقه و ريشه گياهان تک لپه 
و دولپه را به روشی جذاب تر آموزش داد. فرورفتن و دولپه را به روشی جذاب تر آموزش داد. فرورفتن 
روزنه در غار و بافت نرم  آکنه ای هوادار به خودی خود روزنه در غار و بافت نرم  آکنه ای هوادار به خودی خود 
عجيب و جذاب هستند؛ با اين روش ارائه مطلب، عجيب و جذاب هستند؛ با اين روش ارائه مطلب، 
می رود.  باالتر  گياهان  در  سازش  موارد  اين  می رود. درک  باالتر  گياهان  در  سازش  موارد  اين  درک 
آوردن نمونه های واقعی گياهان علفیـ  که در بيشتر آوردن نمونه های واقعی گياهان علفیـ  که در بيشتر 
موارد توسط مردم ناديده گرفته می شوندـ  به مدرسه، موارد توسط مردم ناديده گرفته می شوندـ  به مدرسه، 
جوی صميمانه و فعال را در کالس به وجود آورد. در جوی صميمانه و فعال را در کالس به وجود آورد. در 
کنار آن، هم به يادگيری بهتر بخش های مختلف گياه کنار آن، هم به يادگيری بهتر بخش های مختلف گياه 
و درک تفاوت های گياهان دولپه و تک لپه کمک کرد و درک تفاوت های گياهان دولپه و تک لپه کمک کرد 
و هم ارزش گياهان، اهميت آن ها در زندگی ما و لزوم و هم ارزش گياهان، اهميت آن ها در زندگی ما و لزوم 
حفظ و نگهداری  آن ها را به دانش آموزان يادآور شد.

از هم  اجزايی جدا  گياهی  بافت های  آنجا  که  از هم از  اجزايی جدا  گياهی  بافت های  آنجا  که  از 
نيستند، می توان در يک برش عرضی چند نوع بافت نيستند، می توان در يک برش عرضی چند نوع بافت 
را نمايش داد و با مقايسه بافت های مختلف در گياه، را نمايش داد و با مقايسه بافت های مختلف در گياه، 
به دانش آموز کمک کرد تا درک باالتری از بافت ها به دانش آموز کمک کرد تا درک باالتری از بافت ها 
اهميت  پيدا  کند.  گياه  در  آن ها  نقش  و  رابطه  اهميت و  پيدا  کند.  گياه  در  آن ها  نقش  و  رابطه  و 
اين روش زمانی بيشتر مشخص می شود که بدانيم اين روش زمانی بيشتر مشخص می شود که بدانيم 
کتاب هر بافت را جداگانه بررسی کرده و ارتباط بين کتاب هر بافت را جداگانه بررسی کرده و ارتباط بين 
بافت های مختلف گياهان را در يک برش عرضی بافت های مختلف گياهان را در يک برش عرضی 

کامل ارائه نداده است.
می توان با باال بردن کيفيت اساليدها، ميکروسکوپ، می توان با باال بردن کيفيت اساليدها، ميکروسکوپ، 
پخش  دستگاه  و  ميکروسکوپ  چشمی  پخش دوربين  دستگاه  و  ميکروسکوپ  چشمی  دوربين 
بافت های  از  يادگيرنده  درک  افزايش  به  بافت های تصاوير،  از  يادگيرنده  درک  افزايش  به  تصاوير، 
گياهی کمک کرد. اين روش را برای همة اساليدها گياهی کمک کرد. اين روش را برای همة اساليدها 
بافت های جانوری،  برای نمونه،  انجام داد.  بافت های جانوری، می توان  برای نمونه،  انجام داد.  می توان 
بافت قسمت های مختلف بدن، باکتری ها و قارچ های بافت قسمت های مختلف بدن، باکتری ها و قارچ های 
تک سلولی، جلبک ها و ... و در صورت موجود بودن تک سلولی، جلبک ها و ... و در صورت موجود بودن 
مشاهدة  مراحل  می توان  تشريحی  مشاهدة ميکروسکوپ  مراحل  می توان  تشريحی  ميکروسکوپ 
نمونه های بزرگ تر مانند حشرات را برای همه نمايش نمونه های بزرگ تر مانند حشرات را برای همه نمايش 

با توجه به امکانات 
آزمايشگاهی مدارس کشور و 
حجم باالی مواد درسی، امکان 
انجام دادن برخی آزمايش ها 
مانند برش گيری و رنگ آميزی 
بافت های گياهی و جانوری 
وجود ندارد

۶۴۶۴۶۴
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تئوری  تدريس هم زمان  با  که  بود  اين  بر  تئوری فرض  تدريس هم زمان  با  که  بود  اين  بر  فرض 
به طورکلی  درس  به  مربوط  اساليدهای  نمايش  به طورکلی و  درس  به  مربوط  اساليدهای  نمايش  و 
تدريس مباحث گياهی برای دانش آموزان مهيج تر تدريس مباحث گياهی برای دانش آموزان مهيج تر 
و کاربردی تر شود. پرسش های شکل گرفته در ذهن و کاربردی تر شود. پرسش های شکل گرفته در ذهن 
دانش آموزان و نمرات باالتر در ارزشيابی های کتبی و دانش آموزان و نمرات باالتر در ارزشيابی های کتبی و 
شفاهی و درنهايت نتايج پرسشنامه درگيری تحصيلی شفاهی و درنهايت نتايج پرسشنامه درگيری تحصيلی 

ريو اين فرضيه را ثابت کرد.

پی نوشت ها
1.  Dino-Eye Eyepiece Camera
2. Hellianthus
3. Tilia
4. Ranunculus
5. Zea
6. Allium
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امروزه می توان با کمک فناوری رايانه ای آموزش 
زيست شناسی را هم برای معلم و هم برای دانش آموز 
جذاب تر و آن را از حالت يک درس صرفا تئوری و دارای 
ضريب باال در کنکور خارج کرد

داد. با توجه به اينکه در بيشتر موارد طراحی از روی داد. با توجه به اينکه در بيشتر موارد طراحی از روی 
توسط  جزئيات  بيشتر  درک  به  واقعی  توسط نمونه های  جزئيات  بيشتر  درک  به  واقعی  نمونه های 
دانش آموزان کمک می کند، طراحی از روی عکس دانش آموزان کمک می کند، طراحی از روی عکس 
گرفته شده از اساليد می تواند به عنوان يک فعاليت در گرفته شده از اساليد می تواند به عنوان يک فعاليت در 
منزل در نظر گرفته شود. همچنين ساخت جدول ها منزل در نظر گرفته شود. همچنين ساخت جدول ها 
و پوسترهای مقايسه ای تک لپه و دولپه، فعاليت عملی و پوسترهای مقايسه ای تک لپه و دولپه، فعاليت عملی 

سرگرم کننده و جذابی برای دانش آموزان است.
در پرسشنامة درگيری تحصيلی ريو کسب امتياز در پرسشنامة درگيری تحصيلی ريو کسب امتياز 
۱۷ به معنای درگيری بيشتر و امتياز ۱۷ به معنای درگيری بيشتر و امتياز ۱۷ به معنای  به معنای  ۱۱۹
درگيری کمتر است. در نمودار به دست آمده با نرم افزار درگيری کمتر است. در نمودار به دست آمده با نرم افزار 
اکسل، شماره ۱ (امتياز ۹۰-۱۷)، شماره ۲ (امتياز  (امتياز 
۱۰۰-۹۰)، شماره ۳ (امتياز ۱۱۰-۱۰۰) و امتياز ۴

(۱۱۹-۱۱۰) است (تصوير ۵). با بررسی نتيجه آن ). با بررسی نتيجه آن 
در پايه های مختلف (رنگ آبی: پايه دهم، رنگ قرمز: در پايه های مختلف (رنگ آبی: پايه دهم، رنگ قرمز: 
پايه يازدهم، رنگ سبز: پايه دوازدهم) مشخص شد پايه يازدهم، رنگ سبز: پايه دوازدهم) مشخص شد 
دانش آموزان با درگيری تحصيلی باالتر (امتياز بين دانش آموزان با درگيری تحصيلی باالتر (امتياز بين 
۳ شماره های ۳ شماره های ۳ و ۴) به ويژه در پايه دهم از ) به ويژه در پايه دهم از  ۱۰۰-۱۱۹
تعداد بيشتری برخوردار هستند. اين نتيجه در کنار تعداد بيشتری برخوردار هستند. اين نتيجه در کنار 
آزمون تشريحی و ارزشيابی های شفاهی نشان دهنده آزمون تشريحی و ارزشيابی های شفاهی نشان دهنده 

عالقه دانش آموزان به روش تدريس اين مبحث بود.

۴. نتيجه گيری
نتايج پرسشنامة درگيری تحصيلی ريو

زيست شناسی به طورکلی يک مبحث دشوار هم زيست شناسی به طورکلی يک مبحث دشوار هم 
در ياددهی و هم در يادگيری است؛ به ويژه در کشور در ياددهی و هم در يادگيری است؛ به ويژه در کشور 
ما که با وجود مشکالتی مانند حجم باالی مطالب ما که با وجود مشکالتی مانند حجم باالی مطالب 
در دوره دوم متوسطه و در برخی موارد پيچيدگی در دوره دوم متوسطه و در برخی موارد پيچيدگی 
متن کتاب و کمبود تصوير و شکل در کنار ناکافی متن کتاب و کمبود تصوير و شکل در کنار ناکافی 
يادگيری  و  ياددهی  آزمايشگاهی،  امکانات  يادگيری بودن  و  ياددهی  آزمايشگاهی،  امکانات  بودن 
مباحث زيست شناسی برای دبيران و دانش آموزان مباحث زيست شناسی برای دبيران و دانش آموزان 
چالش برانگيز شده است. در اين پژوهش سعی شده چالش برانگيز شده است. در اين پژوهش سعی شده 
است با کمک فناوری رايانه ای آموزش، زيست شناسی است با کمک فناوری رايانه ای آموزش، زيست شناسی 
از حالت يک درس صرفًا تئوری و دارای ضريب باال در از حالت يک درس صرفًا تئوری و دارای ضريب باال در 
کنکور خارج شود. به اين منظور، يک ميکروسکوپ کنکور خارج شود. به اين منظور، يک ميکروسکوپ 
ديجيتال که دارای قابليت اتصال به رايانه است به جای ديجيتال که دارای قابليت اتصال به رايانه است به جای 
عدسی چشمی ميکروسکوپ قرار گرفت و تصاوير عدسی چشمی ميکروسکوپ قرار گرفت و تصاوير 
مقاطع عرضی و طولی از بخش های ريشه، ساقه و مقاطع عرضی و طولی از بخش های ريشه، ساقه و 
برگ گياهان زير ميکروسکوپ در رايانه و با کمک برگ گياهان زير ميکروسکوپ در رايانه و با کمک 

ويديو پروژکتور برای دانش آموزان نمايش داده شد.

۶۵


