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چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش به شیوهی درس پژوهي معلمان بر افزایش نمرات دانش
آموزان در مباحث زيست شناسي درس علوم تجربي بوده است .نمونه آماري اين پژوهش 128
دانش آموز دختر محصل در پايه هشتم دوره متوسطه اول است كه به صورت تمام شماری انتخاب
شدند و در دو گروه آزمايش (آموزش با روش درس پژوهي) و كنترل (آموزش با روش سنتي)
تقسيم شدند .براي نيل به اين هدف ،ابزار پژوهشي شامل آزمون پيشرفت تحصيلي محقق ساخته
است .روايي آزمون پيشرفت تحصيلي توسط مدرسان و اساتيد علوم تربيتي و متخصصين صاحب
نظر زيست شناسي مورد تاييد قرارگرفت و پايايي آن بر اساس آلفاي كرونباخ محاسبه گردید و
به صورت پس آزمون بر روي دو گروه دانش آموزان اجرا گرديد .دراين تحقيق به منظور تجزيه و
تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار  SPSSاستفاده شده
است .نتايج نشان داد كه آموزش مبتني بر فعاليت درس پژوهي معلمان باعث افزايش نمرات دانش
آموزان در مباحث زيست شناسي درس علوم تجربي مي شود.

تاثیر آموزش زیست شناسی به روش درس پژوهی معلمان بر افزایش نمرات دانش آموزان(مطالعه موردی دانش آموزان متوسطه  1شهر تهران)

تاثیر آموزش زیست شناسی به روش درس پژوهی معلمان بر افزایش
نمرات دانش آموزان(مطالعه موردی دانش آموزان متوسطه 1شهر تهران)

واژه هاي كليدي  :درس پژوهي ،روش تدريس فعال ،آموزش زيست شناسي

 .1دبیر زیست شناسی ،آموزش و پروش منطقه ی  5تهران ،تهران ،ایران.
* .2استادیار گروه زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایرانzahrazarebio@gmail.com .
 .3استادیار گروه زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
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مقدمه

از عناصر اصلي در هر برنامه آموزشي ،روش تدريس است كه نقش بارزي در فرايند آموزش و
يادگيري ايفا مي كند .تدريس فعاليتي آگاهانه است كه براساس هدف خاصي و بر پايه ي ويژگي
هاي شناختي دانش آموزان انجام مي پذيرد و موجب تغيير آنها ميشود .روش تدريس فعال
در مدارس نه تنها باعث ميشود كه خالقيت رشد يابد ،بلكه دانشآموزان را آمادهي حل مسئله،
خالقيت و نوآوري در دنياي فردا مي كند كه مسائل و مشكالت بيشماري خواهد داشت .پس الزم
است جامعه در آگاه كردن معلمان به انواع روش هاي تدريس فعال ،تالشكند تا آنان از روشهاي
مناسب در كالس خود استفاده كنند ،كنجكاوي دانشآموزان را برانگيزاند و شرايط مناسب تري را
براي خالقيت آنان ايجاد كنند.
به دنبال روش های تدریس فعال ،معلمان ژاپني از فرآيندي در تدريس خود ،بهره مي برند كه
موجب بهبود پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان و توسعه ي حرفه اي خود و در نتيجه تحول
در فرآيند ياددهي _ يادگيري ميشود .اين فرآيند سحر آميز چيزي جز درس پژوهي نیست
(سركارآراني.)1392 ،
درس پژوهی یک رویکرد بهبود آموزشی است که معلمان را در مرکز فعالیت حرفه ای قرار میدهد.
به طوری که معلمان با عالقه و میل خود یادگیری داتشآموزان را بهتر درک می کنند .فلسفه این
رویکرد ساده است :معلمان با یک پرسش مشترک راجع به یادگیری دانش آموزان خود گرد هم
میآیند ،طرح درسی ارائه می دهند تا یادگیری دانشآموزان را در عمل مشاهده کنند و مشاهده
خود را بررسیکنند .معلمان از طریق این فرایند فرصتهای فراوانی دارند تا یادگیری دانش آموزان
را مورد بحث قرار دهند و در باب چگونگی اثرگذاری روش تدریس خود ،تبادلنظرکنند (ای موراتا،
به نقل از عربان .)1395
بنينگ هوف( )2015بيان ميدارد كه از سيال بودن تدريس و مواجهه با موقعيت هاي غير قابل
پيشبيني بايد به عنوان فرصتي براي عمق بخشيدن به يادگيري استفاده كرد .او وجود متخصصان
موضوعي را در كنار معلمان و تسهيم تجربه تدريس مشاركتي با ديگران را بسيار مفيد ارزيابي
ميكند(بنینگ هوف .)2015،با شروع هزاره جديد بسياري از جوامع در حال درگيرشدن در
اصالحات آموزشي هستند .يكي از عناصر كليدي در بسياري از اين اصالحات توسعه ي حرفه اي
معلم است درسپژوهي ابزار مهمي براي توسعه حرفه اي معلم است .درس پژوهي الگوي ژاپني
پرورش حرفه اي معلمان است و در عمل به گسترش فرهنگ يادگيري در مدرسه ياري ميرساند
و محيطي را فراهم مي سازد تا معلمان از يكديگر بياموزند ،دانش حرفه اي خود را ارتقا دهند و به
بازبيني و بازانديشي در رفتار آموزشي و تربيتي خود بپردازند و بيش از پيش به نيازها و نحوهي
تعامل با دانش آموزان توجه كنند(سرکارآرانی.)2010 ،
مراحل درس پژوهي
درس پژوهي به طور معمول طي مراحل زير انجام مي شود.

تاثیر آموزش زیست شناسی به روش درس پژوهی معلمان بر افزایش نمرات دانش آموزان(مطالعه موردی دانش آموزان متوسطه  1شهر تهران)

مرحله اول -تبيين مسئله:
درس پژوهي يك فرآيند حل مسئله است .بنابراين مرحله ي اول به تبيين مسئله اي اختصاص
دارد كه فعاليت گروه درس پژوهي را برانگيخته است و هدايت خواهد كرد .معموالً معلمان مسئله
اي را انتخاب مي كنند كه براي دانش آموزان دشواري هايي ايجاد كرده است.
مرحله دوم -برنامه ريزي درس:
هنگامي كه يك هدف يادگيري انتخاب شد ،معلمان براي برنامه ريزي و طراحي درس تشكيل
جلسه مي دهند .اغلب ،برنامه ي اوليه اي كه گروه توليد مي كند ،در جلسه اي براي همه ي
معلمان مدرسه مطرح مي شود تا به نقد درآيد .بر مبناي چنين بازخوردي ،نسخه ي تجديد نظر
شده آماده ي اجرا مي شود .اين فرآيند برنامه ريزي اوليه ممكن است چندين ماه طول بكشد.
مرحله سوم -آموزش درس:
براي تدريس درس ،تاريخي معين مي شود .معلمان گروه هر كدام نقشي را بر عهده مي گيرند و
زمينه هاي الزم براي اجراي موفق درس در شرايط واقعي مورد بررسي قرار ميگيرد .معلمان ناظر،
كار دانش آموزان را مشاهده مي كنند و همچنان كه درس ادامه مي يابد از فعاليت دانش آموزان
يادداشت برمي دارند .گاهي به منظور تجزيه و تحليل درس و بحث درباره ي آن در زمان ديگر،
فيلمبرداري مي شود.
مرحله چهارم -ارزشيابي درس ،انعكاس تأثير آن و تجدید نظر:
در اين جلسه به معلمي كه درس را آموزش داده است ،اجازه داده ميشود اول از همه صحبت كند
و نظر خود را دربارهي چگونگي اجراي درس و مسائل عمده ي آن ،اظهار نمايد .سپس معلمان
ديگر گروه از ديدگاه انتقادي دربارهي قسمتهايي از درس كه به نظر آنها مشكل داشته است،
صحبت مي كنند .چنين كاري نه يك ارزشيابي شخصي بلكه فعاليتي است كه به بهبود فردي
منجر مي شود و از همين رو حائز اهميت است .معلمان گروه درس پژوهي با توجه به مشاهدات
و بازخوردها در درس تجديد نظر ميكنند .آنها ممكن است مواد آموزشي ،فعاليت ها ،سؤال ها و
مسائل مطرح شده يا همه ي اين موارد را تغيير دهند .تأكيد آنها اغلب بر تغيير مواردي است كه
در جريان كالس درس شواهد دقيقي مبني بر ضرورت آنها يافتهاند.
مرحله ششم -آموزش درس تجديد نظر شده:
زماني كه طرح درس تجديد نظر شده آماده شد ،درس به شیوه ای متفاوت تدريس ميشود .در
بيشتر موارد معلم ديگري از گروه پژوهشي ،تدريس را برعهده ميگيرد .يكي از ويژگيهاي اين
مرحله آن است كه همه ي اعضاي شوراي معلمان براي شركت در پژوهش به كالس دعوت مي
شوند.
مرحله هفتم -ارزشيابي و باز انديشي مجدد:
در اين مرحله معموال همه ي اعضاي شوراي معلمان در يك جلسه شركت ميكنند .گاهي يك فرد
متخصص از خارج از مدرسه براي شركت در اين جلسه دعوت ميشود .معلمان و ناظران ،درس را
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نقد و تغييراتي پيشنهاد ميكنند .هنگام بحث دربارهي درس نه تنها يادگيري و فهم دانش آموزان
بلكه آن دسته از مسائل عمومي كه به وسيله ي فرضيه هاي اصلي درس پژوهي بيان شده اند،
مورد توجه قرار ميگيرد و باالخره دربارهي اين كه چه چيزي از درس و اجراي آن آموخته شده
است ،صحبت به ميان ميآيد.
مرحله هشتم -سهيم شدن در نتايج:
در پايان ،درس پژوهشي كه معلم ها به روي آن بحث كرده اند و خالصه ي همه ي جلسات در
يك كتابچه جمع آوري و دركتابخانه دفتر مدرسه نگهداري ميشود .معلمان به روشهاي متعددي
در نتايج به دست آمده سهيم ميشوند (حبیبزاده  1389و استیگلر و هیبرت .)2011
بررسی پیشینه پژوهشی نشان می دهد ،به رغم وجود مشکالت در زمینه درس پژوهی در نظام
آموزشی کشورمان ،تحقیقاتی چند در زمینه درس پژوهی انجام شده است؛ با توجه به اینکه بیشتر
تحقیقات درس پژوهی در دوره ی ابتدایی صورت گرفته است ،انجام درس پژوهی در دوره ی
دبیرستان نیز ضروری به نظر میرسد ،در ادامه به برخی پژوهش های انجام شده در این زمینه
اشاره می شود:
 پوراحمد و همكاران ( ،)1397پژوهشی با هدف شناسايي ابعاد و مولفه هاي كاربرد درس پژوهيدر درس رياضي در مدارس استان مازندران انجام دادند و يافته های پژوهش آنان نشان داد ابعاد
درس پژوهي شامل جنبههاي انساني ،ساختاري ،فرهنگي ،مديريتي و پداكوژيكي است.
 رزمجويي و همكاران ( )1397پژوهشي را با هدف بررسي تاثير درس پژوهي بر توسعه ي حرفهاي و تفكر انتقادي انجام دادند و نتايج نشان داد كه درس پژوهي بر افزايش توسعه ي حرفه اي و
تفكر انتقادي (ابعاد خالقيت و تعهد) تاثير معنیدار دارد.
 شيرواني حاتمي ( )1394با بررسي تاثير طرح درس پژوهي در افزايش كيفيت ياددهي –يادگيري نشان داد كه اجراي درست و دقيق درس پژوهي در كالس درس ،باعث مشاركت و هم
فكري بيشتر معلمان شده و با شناخت بيشتر مشكالت رفتاري ،اخالقي و درسي دانش آموزان،
ميتوان يك تدريس موفق تری داشت.
 فرزان پور و همکاران ( )1396نظر به اهمیت درس پژوهی و تاثیرات آن ،طی پژوهشی ،اصولحاکم بر برنامه ی درسی مطلوب درس پژوهی را مورد واکاوی قرار دادند و نشان دادند که به
منظور اجرای موفق برنامه درسی درس پژوهی می بایست اصولی همچون توجه به کار تیمی،
تدریس تعاملی ،تفکر تعاملی ،جامعیت علمی ،ویژگی های اساتید و پیگیری مسؤولیت ها بر اجرا
حاکم باشد.
با توجه به اهميت اين موضوع و نيز با توجه به اهميت آموزش زيست شناسي و نقش آن در رسيدن
به محيط زيستي سالم و توسعه پايدار و همچنين نقش آن در سالمت ،بهداشت و تغذيه انسانها،
استفاده از روش هاي نوين براي آموزش مطلوب تر مساله جدي در آموزش زيست شناسي است.
پژوهش حاضر به مطالعه و بررسي تاثير فعالیت درس پژوهي معلمان در كالس درس علوم تجربی(

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي است و با دو گروه آزمایش و کنترل و طرح پرسشنامه و برگزاری
پسآزمون و مقایسهی دو گروه با یکدیگر صورت گرفتهاست.
تكنيك گردآوري دادهها
برای جمعآوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانهای و برای ارزیابی فرضیهها از روش
پرسشنامه (امتحان کتبی محقق ساخته) استفاده شده است.
جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري اين پژوهش کلیه دانش آموزان پايه هشتم دبيرستان دخترانه دوره اول «حضرت
فاطمه» واقع در منطقه  5شهر تهران است که در سال تحصيلي  1398 -99مشغول به تحصيل
بوده اند؛ و شامل  128نفر است که در دو گروه  64نفره کنترل و آزمایش به صورت تمام شماری
مورد آزمون واقع شدند.
ابزار گردآوري دادهها
در اين پژوهش براي اندازهگيري نمرات دانش آموزان در درس علوم طبق روال معمول ارزشيابي
اين درس (مداد-كاغذي) از آزمون علوم (در ابعاد دانشي و مهارتي) استفاده شد.
براي تدوين سؤال هاي آزمون ابتدا بر اساس محتواي تدريس شده  13سؤال براي آزمون دانشی
و  7سؤال مهارتي طراحي شد .سؤال ها با استفاده از نظر  3نفر از مدرسان علوم متوسطه و  2نفر
از اساتيد گروه علوم تربيتي ،بررسي و روايابي شدند .در اين پژوهش براي سنجش پايايي آزمون
دانشي علوم ،سؤاالت بر روي گروه  128نفره اجرا و پايايي آزمون با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ
محاسبه شد (این ضریب برای سواالت دانشی مقدار  0/86و برای سواالت مهارتی 0/73مشخص
شد) .اين سؤاالت بر روي  128نفر از دانش آموزان دبيرستان حضرت فاطمه پايه هشتم منطقه 5
تهران به صورت آزمايشي اجرا شد.
مراحل انجام پژوهش و مدل اجرایی آن
آماده سازي طرح درس پژوهي اوليه
•
تدريس قسمت حواس فصل  5كتاب علوم هشتم كه بيشتر شامل مباحث دانشي بود
•
توسط محقق در مدت  50دقيقه تدريس شد و دبيران علوم و معاونان آموزشي دبيرستان در
جلسهي برگزاري تدريس شركت كردند و به مشاهدهي فعال و هدفمند در كالس درس پرداختند.
پس از پايان كالس معلمان گروه در جلسه مشتركي گرد هم آمدند تا آنچه را كه مشاهده
•
كردند مورد تجزيه و تحليل قراردهند در اين مرحله طرح درس و برنامه ي تهيه شده و نحوه ي
اجرای آن در ارتباط با يكديگر ارزيابي و جوانب مختلف بررسي شد .در اين بررسي روش تدريس،
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بخش زیست شناسی) در جهت افزایش یادگیری و در نتیجه افزایش نمرات دانشآموزان پرداخته
است.
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شيوهي اداره ي كالس ،ميزان يادگيري دانشآموزان نحوهي برانگيختن دانشآموزان و هرچه به
كالس درس مربوط مي شود به دقت مطالعه شد و تدوين طرح درس پژوهي دوم انجام شد.
در تدريس دوم ادامهي موضوع فصل  5توسط معلمی دیگر و با تاکید بیشتر بر روي موارد
•
انگيزشي و عاطفي فصل ،تدريس شد .اين مرحله نيز همانند مرحله ي قبل توسط دیگر معلمان
گروه و معاونان آموزشي دبيرستان مورد مشاهده و بررسي هدفمند قرار گرفت.
پس از پايان جلسه ي دوم تدريس ،جلسه ي تجزيه و تحليل مشاهدات همانند مرحله
•
قبل انجام شد.
در جلسه ي پاياني تدريس آموزش بخش مهارتي آزمايشگاهي و جمع بندي مطالب
•
با تشريح بال مرغ و چشم گاو و ديدن اساليد زير ميكروسكوپ توسط معلم سوم انجام شد .در
اين جلسه بیشتر تمرکز تدریس بر بعد مهارتی صورت گرفت و دانشآموزان به مشاهدهي فعال
پرداختند.
معلمان در اين دوره يك فصل كتاب علوم را به شيوه ي آموزش مبتني بر درس پژوهي
•
به دانش آموزان آموزش دادند و در پايان ،جلسه جمع بندي و نتيجه گيري از اين دورهي درس
پژوهي توسط اعضاي گروه درس پژوهي برگزار شد.
بعد از پايان آخرين جلسه تدريس به شيوه درس پژوهي ،پس آزمونی بر اساس موارد
•
مقايسهیگروهها

دانشي و مهارتي در شرايط يكسان و همزمان برگزار گرديد .نمرهگذاري آزمونها،
و اندازهگيري تأثير شيوه آموزش درس پژوهي در مرحله نهايي ،پاسخ دانش آموزان هر دو گروه،
تك تك در نرم افزار  SPSSنسخه  24وارد شد و داده هاي حاصل با استفاده از آمار توصيفي(
ميانگين و انحراف معيار) توصیف و آزمون فرضیه ها در بخش استنباطي با استفاده از آزمونهاي
آماري مربوطه ،تجزيه و تحليل شدند.
تجزيه و تحليل دادهها
كاربرد تكنيكهاي آماري در سطح توصيفي(مبتني بر ترسيم جدول و نمودار) و استنباطی( آزمون
کولموگوروف ـ ایسمرنوف و آزمون های پارامتریک) از طريق نرمافزار  ۲۴spssصورت گرفته است.
یافته ها
در اين بخش پس از آنكه با استفاده از ابزار پژوهش ،داده هاي كمي مورد نياز براي آزمون و پاسخ
به فرضيهی پژوهش جمع آوري شد ،دادهها با استفاده از روشهاي مناسب در دو سطح توصيفي
و استنباطي تجزيه و تحليل شد .در اين پژوهش سعي شده تا نتايج حاصل به صورت خالصه و
همراه با جدولو نمودار مربوطه ارائه شود .در سطح توصیفی شاخصهاي ميانگين ،انحراف معيار و
 ...را شامل ميشود و درسطح استنباطي براي تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از پژوهش و تضمين
سطح معنيداري فرضيه ها ،از آزمونهاي آماري تيتست و منويتني بر اساس اينكه آيا دادههاي
مورد استفاده داراي فرض نرمال هستند يا نيستند ،استفاده شد .براي مشخص نمودن فرض نرمال
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جدول -1ميانگين و انحراف معيار به همراه آزمون مربوط به مقايسه تاثير آموزش بر نمرات درس زيست شناسي

گروه مورد بررسي

ميانگين
نمرات

انحراف معيار

آموزش مبتني بر
درس پژوهي

7.82

1.45

آموزش سنتي

6.86

1.94

نوع آزمون

من ويتني

آماره آزمون

6.28

مقدار
P

0.006

با توجه به فرضيه پژوهش مبنی بر اینکه « میانگین نمرات دانش آموزان در درس علوم پايهي
هشتم كه روش درس پژوهي در كالس آن ها اجرا شده است نسبت به دانش آموزاني كه در
كالس آن ها به روش سنتي كار شده است ،بيشتر است» و با توجه به کمتر بودن مقدار Pگزارش
شده از  )0.05<P( 0/05در پاسخ به فرضیه تحقیق باید گفت که آموزش مبتنی بر فعالیت
درسپژوهی معلمان ،سبب افزایش نمرات آزمون در مبحث زیست شناسی درس علوم تجربی
می شود (نمودار.)1

نمودار  -1میانگین نمرات در دو گروه آموزش سنتي و مبتني بر درس پژوهی

تاثیر آموزش زیست شناسی به روش درس پژوهی معلمان بر افزایش نمرات دانش آموزان(مطالعه موردی دانش آموزان متوسطه  1شهر تهران)

بودن داده ها از آزمون كلوموگروف -اسميرنوف استفاده شده است .در اين مطالعه سطح معني
داري 0/05به عنوان سطح خطاي نوع اول در نظر گرفته شد.
در جدول  ،1براساس داده های حاصل از نمرات پسآزمون ،ميانگين نمرات ،انحراف معيار ،نوع و
آمارهی آزمون در دو گروه آموزش سنتي و آموزش مبتني بر درس پژوهي نمايش داده شده است.
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بحث و نتیجه گیری

همانگونه که نتایج نشان می دهد ،آموزش مبتني بر درس پژوهي معلمان باعث افزايش معنی دار
نمرات مبحث زيست شناسي شده است .بنابراين فرضيه پژوهش تأييد مي شود ،به اين معني كه
دانش آموزان گروه آزمايش از پيشرفت بهتري نسبت به دانش آموزان گروه گواه(کنترل) از نظر
ميزان دانش و مهارت ،برخوردارند .نتيجه اين پژوهش با تحقيقات دادلی( )2013از نظر افزایش
مهارت های یادگیری در دانش آموزانی که معلمان آن ها شیوه ی درس پژوهی را اجرا کرده اند
هم سو میباشد .همچنین با تحقیقات جدید دادلی و همکاران ( )2019که در پژوهشی مبنی بر
تاثیر درسپژوهی بر یادگیری دانشآموزان ،پیشرفت معلمان و آموزش حرفه ای ،صورت گرفته
است و اثر درس پژوهی به عنوان یک عامل دخالت کننده برای پیشرفت در کالس درس به طور
جامع مورد بررسی قرار داده شده و آن را عاملی برای تقویت یادگیری (به ویژه در درس ریاضی)،
تدریس و برنامه درسی در کلیه مدارس این طرح نشان دادند ،هم راستا می باشد .همچنین
نتایج این تحقیق با گزارش های حبیب زاده ( )1389در ارتباط با اثر بخشی اجرا شیوهی درس
پژوهی در درس ریاضیات توسط معلمان ابتدایی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان،که سبب بهبود
یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شده است ،همسو است .نتایج این پژوهش با گزارش
های حاصل از پژوهش های شیروانی و حاتمی ( )1394مبنی بر شناخت مشکالت درسی دانش
آموزان و رفع آن با شیوه ی درس پژوهی نیز هم سو است.
با توجه به اینکه درس حواس پنجگانه ،حس و حرکت ،برای این ارزیابی انتخاب شده است و
تدریس این نوع دروس با روش های فعال فرصت های یادگیری بیشتری را در حیطه های مهارتی
در اختیار دانش آموزان قرار می دهد ،می توان چنین نتیجه گیری کرد که افزایش میل و رغبت
دانش آموزان به یادگیری و به دنبال آن افزایش مهارت دانش آموزان در تشریح حواس پنجگانه
که به طبع افزایش سطح دانش را نیز در پی داشته است ،سبب افزایش نمرات آنان شده است.
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of teaching by lesson study method of
teachers on increasing students› grades in biology topics of experimental sciences. The statistical
sample of this study is 128 female students in the eighth grade of school who were divided into
two groups of experiments (teaching by lesson study method) and control (teaching by traditional
method). To achieve this goal, a research tool including a researcher›s academic achievement test
has been developed. The validity of the academic achievement test was confirmed by teachers
and professors of educational sciences and experts in biology. And its reliability was calculated
based on Cronbach›s alpha and was performed as posttest on two groups of students. In this study,
descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data using SPSS software.
The results showed that teaching by lesson study of teachers increase students› grades in the biology
topics of the experimental science course.
Key Words: Lesson Study, Active Teaching Method, Biology Education
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