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 آموزان  دانش یادگیری سطوح بر عملیاتی روش به شناسی زیست آموزش تاثیر

 

 1حامد نوروزی طاهری

 

 چکیده

یکی از مهمترین مشکالت در آموزش زیست شناسی عدم فهم منسجم و بلند مدت دانش آموزان از محتوای علم و توانایی بسیار کم برای کاربرد  :مساله طرح

در این پژوهش اثر بخشی روش تدریس و طراحی سواالت عملیاتی زیست شناسی پایه دهم بر سطوح یادگیری : دانسته های خود در زندگی می باشد. هدف

طرح پژوهشی مورد استفاده از نوع آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر  :روشو  ی شناختی مورد توجه قرار گرفت. موادطهحی

محقق ها از نمونه سوال امتحانی نوبت اول  داده گردآوری مدارس دولتی شهرستان  باخرز )خراسان رضوی( و روش نمونه گیری خوشه ای است.  برای

گروه  4نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی در  08سوال عملیاتی که فهمیدن و کاربستن را سنجش می کرد استفاده شد. در این طرح 11ساخته حاوی 

پس از  و شدار برگز باخرز شهرستان یرستاندب یها در کالس ها یابیو ارزش جلسات قرار گرفتند. تمامینفری  08)دو گروه کنترل و دو گروه آزمایشی( 

 .گرفتقرار  یلو تحل یهمورد تجز GraphPad Prism 6نرم افزار وابسته با  tآزمون استفاده از  بایج میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون نتا ،اتمام

 .شداستفاده  SPSS 01م افزار نر و( MONOVA) یرهچند متغ واریانس یلتحل و تجزیه ازها  یهفرض یداده ها در تمام یلو تحل یهبه منظور تجز همچنین

 که داد نشان همچنین طراحی سواالت به روش عملیاتی بر میزان یادگیری )سطح یادآوری ( معنادار بود. نتایج و آموزش نتایج نشان داد که تاثیر :گیری نتیجه 

بنابراین، روش تدریس و طراحی سوالت عملیاتی زیست  .است بوده موثر( دانش آموزان p≤8080) معناداری سطح) یادگیری عمقو  میزانبر  روش این

 شناسی پایه دهم می تواند عمق یادگیری را ارتقا دهد.

 روش عملیاتی، زیست شناسی، سطوح یادگیری، عمق یادگیری کلمات کلیدی:
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 مقدمه

از مشکالت مهم در آموزش علوم تجربی عدم آموزش علم زیست شناسی بخش مهمی از برنامه های نظام آموزشی در بخش علوم تجربی است و یکی 

 (.1774، 0حازل و پروسر ؛0881، 1توانایی دانش آموزان در ایجاد یک رابطه منطقی بین مطالب آموزشی و کاربردهای آن ها در زندگی می باشد )کروپلی

عملیاتی است. در این  آموزش به روش واقعیت توسط شاگرد نه جذب آن توسط معلم استفاده از طراحی این یکی از روش های موثر در مقبول ساختن معنی

مبتنی بر متن کتاب، آموزش را با موارد خاص )حل یک مساله در جهان واقعی، ارتباط درس با پدیده های اطراف یا درون  شغاز کردن آموزآروش به جای 

( شروع می کند و به دانش آموزان یاد داده می شود چگونه بین پدیده های اطراف خود با زیست شناسی ارتباط یرامونو ایجاد ارتباط با محیط زیست پ بدن

آن در این روش معلم از مثال های عینی در باره مطالب زیست شناسی که در پیرامون وجود دارد استفاده می کند تا دانش آموز با قرارگیری در برقرار کنند. 

دانش طالعات را مرور کند. این روش یک روش فعال است و برای دانش آموز خال عدم کاربرد دانستنی های کتاب در زندگی را پر می کند. موقعیت آن ا

یادگیری آموزانی که با این روش آموزش می بینند پیشرفت تحصیلی بیشتری در درس زیست شناسی ، دراز مدت، فهم روابط بین مفاهیم و افزایش عمق در 

کم  های روش نیاز بهیکی از مشکالت آموزش و پرورش از طرفی . (1779، 0دوز ؛0883،  4هانگ بیلی و جانسن ؛1773، 3)ورنون و الکتجربه می کنند را

درس  رییادگیبر سطوح  یاتیروش عمل باآموزش  طراحی آیااست که  ینوهش اژپ ینلذا مساله اه شود، بر کیفیت تعلیم و تربیت افزودکه  ای است هزینه

 یادگیری میزانبر  یاتیبه روش عمل یشناس یستکه آموزش ز این اول. شد مطرح فرضیه دوپژوهش  ینا دردارد.  یردهم تاث یهپا  آموزاندانش  یاسنش یستز

 این یاصل هدفتفاوت دارد.  یشیدو گروه آزما ینب درو به کار بستن(  یدن)فهم یادگیریعمق  میزان یاتی،آموزش به روش عمل باکه  ینموثر است و دوم ا

یافته های این  باشد که یم شناختی یحیطه یادگیری سطوح بر دهم پایه شناسی زیست عملیاتی سواالت طراحی و تدریس روش بخشی اثر مطالعه پژوهش

 در مباحث کارورزی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده قرار گیرد. وهش می تواند ژپ

 

 روشمواد و 

 :یاتیعمل یابیارزش اجرایآموزش و  روش

 حشرات در نایی تنفس سیستم ما که زمانی مثال برای.  گرفت قرار استفاده مورد آموزشی ابزار عنوان به روش این کتاب درسی مطالب گرفتن درنظر با

 سیستم توانیم می منظور این به. است موجودات بقیه با مقایسه در حشرات، تنفسی سیستم باالی کارآمدی دادن نشان مهم نکات از یکی کنیم می تدریس را

 که شهر رسانی آب شبکه مثل حشرات سیستم در. کنیم استفاده انسان و حشرات در تنفس مقایسه برای ندارد کشی لوله که روستا یک با را شهر رسانی آب

 سیستم دارد، وجود چشمه در آب که روستا یک مانند انسان در که حالی در رسیده، یاخته هر به تنفسی انشعابات است، رسیده ساختمان هر به آب کشی لوله

                                                           
1 . Cropley 
2 . Hazel and prosser 
3 . Vernon and blake 
4 . Hung ,Baily and janseen 
5 . Dose 



 ... عملیاتی روش به شناسی زیست آموزش تاثیر

 کارورزی
  

 در ورزشکاران اردوهای بین توان می دیگر مثال یک. شود می منتقل بدن های یاخته تمام به جا آن از و است شده متمرکز( ها)شش  نقطه یک در تنفسی

 از قبل رسانی اکسیژن افزایش و خون قرمز های یاخته میزان بردن باال در علمی هدف یک موضوع این. کرد برقرار خونی های یاخته تولید و ارتفاعات

 یک بهتر درک در توان می عینی مثال این از و یابد می افزایش خونی های یاخته تولید کننده تحریک هورمون تولید ارتفاع افزایش با. باشد می مسابقات

 آموزش روش بر مبتنی سوالت حفظیات از متن کتاب، و مستقیم سواالت طرح جای به نیز عملیاتی ارزشیابی روش در. کرد استفاده پیرامون محیط در پدیده

 :است زیر شرح به آزمون در شده رحاز سواالت مط یکیمثال  برای. گردد می طرح در کالس عملیاتی

 ایان علمای دلیال دربااره شما نظر. دهد می انجام آنجا در را تمرینات و برده کوه ارتفاعات به را خود ورزشکاران مسابقات، از قبل مربی یک

 (نمره/ . 0)چیست؟ مربی

 متن حتی روش این در. باشد می کتاب مفاهیم با منطقی ارتباط ایجاد و شناسی زیست های متن تفسیر عملیاتی روش با آموزش های جنبه از دیگر یکی

 به مرتبط سواالت از یکی مثال برای.  دارد مطلب تفهیم و درک به نیاز آن به رسیدن اما باشد داشته را آزمون سواالت های جواب است ممکن شده داده

 :است زیر شرح

 نشخوار در .گیرد می صورت آنزیمی گوارش از پس میکروبی، گوارش عمل غیرنشخوارکننده، هخواران گیا در نشخوارکنندگان خالف بر

 برای سلولز آنزیم تولید توانایی فاقد جانوران اغلب ولی دارد انرژی زیادی مقدار سلولز .است ضروری سلولز گوارش برای ها ب میکرو وجود کنندگان،

 .هستند آن گوارش

 است؟ زیاد نیافته گوارش مواد خوران گیاه گروه کدام مدفوع در( 1

 دارد؟ را گیاه سلولز کننده تجزیه  آنزیم تولید توانایی انسان آیا( 0

  .شد استفاده سولومون گروهی چهار آزمایشی طرح از تحقیق این در. است آزمایشی نوع از پژوهش این روش

 ساعت بود. گروه های کنترل به روش سنتی آن 3هفته و در هر هفته  10گروه های آزمایشی با روش آموزش عملیاتی آموزش دیده و مدت اجرای آن 

بودند. آزمودنی های  جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم دبیرستان های دولتی شهرستان باخرزکه در مدارس معمول است آموزش دیدند.   گونه

نوبت اول مشتمل بر  ساخت نفر از دانش آموزان بودند.  شیوه نمونه گیری از نوع خوشه ای بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون محقق 08نمونه 

نفر اول با آموزش و  08در دو گروه آزمایشی ) گروه آزمایشی  پس از تعیین نمونه  به صورت تصادفی از بین دانش آموزان، چندبخشی بوده است.سوال 11

نفره دوم با آموزش روش عملیاتی با پس آزمون و بدون پیش آزمون( و دو گروه  08طراحی سوال عملیاتی، با پیش آزمون و پس آزمون و گروه آزمایشی 

نفره دوم بدون آموزش روش  08نفر اول بدون آموزش و طراحی سوال عملیاتی، با پیش آزمون و پس آزمون و گروه آزمایشی  08مایشی کنترل)گروه آز

 روش به)آموزش  مستقل متغییر اعمال طریق از آزمایشی گانه دو های گروه آموزش عملیاتی با پس آزمون و بدون پیش آزمون ( جایگزین شدند. سپس

 یلو تحل یهمورد تجز SPSSاستفاده از نرم افزار  با ها داده اتمام، از پس و برگزار دبیرستان های کالس در جلسات. گرفت(صورت  پژوهشگر طتوس عملیاتی

( MONOVA) مانووا یرهچند متغ یلتحل یوابسته از روش ها یرهایمتغ ینب یوابستگ طرفی از ووابسته،  یرمتغ یکاز  یشتوجه به وجود ب باقرار گرفت. 
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 GraphPad Prismوابسته با نرم افزار  tآزمون و پس آزمون هر گروه از آزمون  یشپ یانگینم نمرات یانگینسنجش اختالف م یبرا یاز طرف .شداستفاده 

  استفاده شد. 6

 

 نتایج

 در آموزان دانش نمرات میانگین که دهد می نشان نتایج. مشخص شده است 1نتایج نمرات گروه های چهار گانه از نظر سه شاخص مهم در جدول 

پس از  نمرات اختالف مشخصی در سطح نشان داد که 0با گروه کنترل  1 آزمایشی مقایسه نتایج گروه. است داشته توجهی قابل بهبود آزمون گروه پس

 آموزش با روش عملیاتی ایجاد شده است. 

 پس آزمون گروه های چهار گانه . میانگین، انحراف معیار و واریانس نمرات پیش آزمون و1جدول 

  گروه       

 

 

 

 

 

     

                

 شاخص         

گروه آزمایشی 

1 
 2گروه کنترل 

گروه 

 3آزمایشی 

گروه 

 4کنترل 

میزان و عمق 

 یادگیری
 میزان و عمق یادگیری

میزان و 

 عمق یادگیری

میزان و 

 عمق یادگیری

 پس.آ پس. آ پس.آ پیش.آ پس.آ پیش.آ

 13.16 18.61 14.21 13.11 12.31 13.22 میانگین

 1.81 1.11 1.11 1.82 2.31 8.16 انحراف معیار

 3.18 1.21 4.11 3.21 8.12 3.33 واریانس

 پیش.آ: پیش آزمون و پس.آ: پس آزمون

 

 نتایجقرار گرفت.  ی( مورد بررسمانووا) یرهچند متغ یانسوار یلتحل از استفاده باانجام شده  یها آزمونشود  یمشاهده م 0در جدول شماره  چنانچه

 .است بوده موثر(( p≤8080) داری معنا سطح)  یادگیری عمق و میزان بر عملیاتی روش به ارزشیابی و آموزش که داد نشان
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 کنترلبر دو متغییر مورد بررسی میزان و عمق یادگیری بین گروه های آزمایشی و گروه های  . نتایج آزمون مانووا0 جدول

 متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات
 F درجه آزادی میانگین

سطح 

 معناداری

تفاضل عمق 

 یادگیری

10091 307 3 3081 80817 

تفاضل میزان 

 یادگیری

1609 000 3 3000 80804 

 

با گروه کنترل  0و همچنین گروه آزمایشی  0با گروه کنترل 1وابسته نیز نشان داد اختالف میانگین معناداری بین گروه های آزمایشی  tنتایج آزمون 

4(P value<808881  وجود دارد که نشان دهنده اثربخشی روش عملیاتی در بین دانش آموزان آموزش دیده با این روش نسبت به گروه های کنترل می )

 .باشد

 

 بحث

 معلم توسط ارزشیابی و آموزش در نادرست های روش انتخاب طرفی از و مدارس در شناسی زیست مفهومی آموزش در زیاد های کاستی وجود

اثر  تعیین هدف کلی این پژوهش شناسایی .نشوند نایل شود منجر پیرامون محیط درک به که معنادار و عمیق یادگیری به آموزان دانش که است شده باعث

 دهم بود. یهدانش آموزان پسر پابین  دربخشی آموزش و طراحی سوال زیست شناسی با روش عملیاتی بر سطوح یادگیری بخصوص فهم و بکاربستن 

به  این روش عملیاتی بر میزان و عمق یادگیری موثر است و دانش آموزان توانسته اندنتایج نشان داد مشاهده می شود،  1چنانچه در جدول شماره  

 و جوزف با یافته های )چیستوپر، این نتیجه کنترل به دست آورند. سواالتی که با این روش تدریس شده است پاسخ داده و نمره باالتری را نسبت به گروه

کار گیری روش تفکر استقرایی در که اظهار داشته اند، به ( 1776 ،0برونر؛ 0886 ،4فلدر؛ 0883 ،3شارپ؛ 1778،  0و هاله  یانبر یر،استا ی،با ;0818 ،1سوسان

و عدم استفاده از روش های سنتی در رشد خالقیت و افزایش میزان یادگیری دانش ( 0811 9سیرو جهان  ی؛ اشرف0886 6جریان آموزش )پرینس و فلدر

 یس،تدر جدید یاستفاده از روش ها ،به روز و استفاده از مطالب شناسی زیست های کتاب جدید نگارش به توجه آموزان موثر واقع شود، هم خوانی دارد. با

نیز نشان می دهد، تاثیر آموزش زیست شناسی به روش عملیاتی بر  0نتایج جدول شماره  .باشد می آموزان دانش عمیق یادگیریبهبود  یموثر در راستا یگام

                                                           
1 . Cheistopher , Joseph and Susan 

2 . bay , Staver, Bryan and Hale 

3 . Sharp 

4 . Felder 

5 . Bruner 

6 . Prince and Felder 

7 . Ashrafi and Jehanseir 
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ن یک روش منطقی و نوین برای حل چالش ها در تدریس زیست و می تواند به عنوا (p≤8080)عمق یادگیری یعنی فهمیدن و به کار بستن معنا دار بوده 

 ینارتباط ب یجادا ضمن ی،شناس یستز یسدر تدر یاتیاز آموز عمل استفاده (. 0887 1خورشیدی و میرکمالی)شناسی در برنامه های آموزشی گنجانده شود

شده و از این طریق عالوه بر غنی سازی برنامه درسی، نقش مهمی در ایجاد دانش آموزان  یندر ب یلحظه ا یها انگیزش ایجادسبب  یرامون،پ یطو مح یممفاه

یکی از چالش های اصلی این روش آشنا نبودن دانش آموزان با نحوه ی ارزشیابی می باشد.  با توجه به این  حس رضایت مندی دانش آموزان ایفا می کند.

تنی بر سواالت عملیاتی باشد.  این پژوهش در راستای آموزش زیست شناسی به صورت چالش یک راه کار می تواند گرفتن امتحانات کالسی هفتگی مب

یری فعال مفهومی و کم هزینه بوده که به عنوان یک سیاست آموزش و پرورش نیز می تواند استفاده شود. این روش از جمله روش هایی است که باعث یادگ

مونش ارتباط منطقی پیدا کند. یکی دیگر از چالش های این پژوهش کمبود زمان در تدریس با این می شود و می تواند دانش آموز با مفاهیم زیستی پیرا

دریس میزان روش در هفته می باشد. یکی از راه کارهای کمکی استفاده از زمان های مرده دانش آموزان در مدارس می باشد. با توجه به اینکه این روش ت

 اشتیاق بیشتری برای استفاده حداکثری از مباحث درسی در زمان های خالی مدرسه از خود نشان دادند. انگیزه دانش آموزان را باال می برد 

 

 نتیجه گیری 

سازه های مفهومی معناداری در ذهن دانش آموز در   دوره نیا یدانش آموزان در ط یها تیفعال یبا بررس قیتحق انیدر پا جینتا یبررس بامجموع  در

و به  استبوده  یاتیبه روش عمل سیتدر جیاز نتا یکیتوسط دانش آموزان  یافتیبازدست سازه ها با استفاده از مواد  ساختزیست شناسی شکل گرفته است. 

در برنامه درسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گنجانده شود تا با  یکی از اهداف اصلی معلمان زیست شناسی می باشد. پیشنهاد می شود این روش عنوان

نا آشنایی با این روش گام های موثری در تحقق سیاست های آموزشی و پژوهشی آموزش و پرورش بردارند و با نیاز های روز آموزش زیست شناسی آش

دروس دیگر نیز  در یحت تحصیلی و مقاطع ایدوره ها  ریآموزان سا انشد یرو بردر پژوهش های پیش روی نیز پیشنهاد می شود که این پژوهش  شوند.

 صورت گیرد.
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