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 الگوی یادسپاری به روش شناسیساختار آموزش زیست تدوین

 9، محمد مطیری1حسین فراست

 9/6/1044پذیرش:                               92/1/1044دریافت:                                                                  

 چکیده 

 آموزشی همراه محیطهای در اطالعات حجم بالقوه افزایش جمله از زیادی هایپیچیدگی شناسی بازیست آموزش امروزه

قابلیت  بررسی هدف با مطالعه باشد. این می مناسب آموزشی هایروش از استفاده با جدید كارهای راه اتخاذ نیازمند كه است

موضوعاتی از مباحث بدین منظور  است.شناسی انجام شدهدر تدریس مباحث زیست یادسپاری الگوی اجرا و استفاده از

 ـتملمش آمـاری هجامعاست. شناسی بیان شدههایی برای اجرای این الگو در آموزش درس زیستشناسی انتخاب و روشزیست

صیفـی . روش تحقیــق در ایــن پژوهـش توباشدتجربی میمقطع متوسطه دوم در رشته علوم شناسی درزیستهـای كتاب تمـام بـر

 ادسپاریی شناسی قابلیت تبدیل به الگویهای زیستدهد كه محتوی آموزشی كتابنتایج حاصل از این پژوهش نشان میاسـت. 

د. های مختلف انجام شوتواند با روشدسپاری میالگوی یابه روش شناسی زیستآموزش ، را دارد و با توجه به خالقیت معلم

شود  تواند با ارتباطی كه بین اطالعات جدید و  اطالعات قدیم برقرار میترین كاركرد الگوی یادسپاری این است كه میمهم

حریک گر با تدهد مكند و این رخ نمیهای مغزی را فراهم كرده و به یادسپاری مطالب جدید را تسهیل میزمینه تشکیل حلقه

 ها.آموز یا هر دو آنخالقیت معلم یا دانش

 .الگوی یادسپاری، زیست شناسی، آموزش، اتصال كلمه، كلمه جایگزین، كلمه كلیدی: کلید واژه ها
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 مقدمه 

اتیک بیوسیستمعلم زیست شناسی دارای گرایش های متعددی است از جمله  فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی گیاهی، 

یزان ، بیوشیمی و میکروبیولوژی. در تالیف محتوای كتاب های درسی دوره دبیرستان به مجانوری، بیوسیستماتیک گیاهی ، ژنتیک

ها در هر دوره متفاوتی از هر یک از این گرایش ها استفاده شده است. بیشترین محتوای آموزشی مربوط به هر یک از این گرایش

(. باال بودن حجم اطالعات در محتوای كتاب های زیست 1831است )مهدیان و همکاران، دانش متمركز شدهآموزشی در حیطه 

شود. در طی دوره آموزشی معموال از فراگیر انتظار می رود كه شناسی دوره متوطه دوم یک مشکل عمده در آموزش قلمداد می

كه كمبود وقت و عدم توانایی مطالعه و یادسپاری مطالب باعث  حجم زیادی از مطالب را به خاطر بسپارد و این در حالی است

(. در این موارد است كه نقش 1221، 1؛  بک و اسریواستاوا1831شود )بخشی و محمدی، ایجاد استرس در میان فراگیران می

كلیدی  ات بلکه به عنوان نقشدهنده اطالعشود تا نقش خود را نه تنها به عنوان ارائهتر میگری معلم پررنگگری و تسهیلهدایت

 در فرایند آموزش ایفا كند. 

در تا  را تجربه كندهای تدریس مختلف ای از الگوها و روشگنجینهباشد كه تأثیرگذار  تواند موفق زمانی می یک معلم

یازمند ر تدریس نارتقای خالقیت د. ها را به كار ببردهنگام ضرورت و بر حسب نوع درس و شرایط تدریس یک یا برخی از آن

تواند نشانه اولین شعله هر موفیقت باشد. برای ارتقای خالقیت در تدریس تغییر الگوهای معمولی ذهن است و این موضوع می

با به كارگیری  تواندها استفاده از الگوی یادسپاری است. به عبارت دیگر معلم میهای متفاوتی وجود دارد كه یکی از آنتکنیک

 (.  9444، 9وهای مختلف به فراگیران در یادسپاری مطالب كمک كند )هاردن و كرسبیها و الگروش

ه یادگیری، به ویژه در رشت –های آموزش، در فرآیند یاددهی ترین روشترین و متداولالگوی یادسپاری یکی از قدیمی

فرایند یادگیری همچون روند رشد است. همچنان كه رشد جریان دائمی است  هایی چون آموزش زبان، ادبیات وتاریخ است .

یعنی گذشته، حال و آینده آن با هم ارتباط دارد، یادگیری نیز جریانی است كه تجارب گذشته، پایه و اساس وضع فعلی آن را 

(. الگوی 1821ضر باشد )شعبانی، دهد و آنچه فرد در آینده خواهد آموخت باید متناسب با تجارب او در زمان حاتشکیل می

ها در حافظه با كمک اطالعات گذشته، به منظور بازیافت سازی آنیادسپاری روشی است برای دریافت درست اطالعات و ذخیره

ین الوراست )است كه كارآیی بسیار باالی آن اثبات شده های علمیاز جمله فعالیتهای مختلف ها در فعالیتو به كارگیری آن

. به كارگیری (1224، 9لوینو  لوین؛ 1226، 6جویس و ویل؛ 1232 ،2اتکینسون؛ 1239 ،0پرسلی و همکارانش ؛1290، 8لوكاسو 

تواند عالوه بر تسهیل یادسپاری سبب پرورش خالقیت در فراگیران شود آموزان و دانشجویان میالگوی یادسپاری توسط دانش

 (.9443)جویس و ویل، 

ه دریافت كنند كه ب را اطالعاتی است الزم غالباً گذرانند می را مختلف علم زیست شناسی های هدور كه آموزانی دانش

از طرفی، بسیاری از اصطالحات زیست شناسی كه باید آموخته شوند اصطالحات  .شده اند سازماندهی مراتبی سلسله صورت

 برای دانش آموزان مشکل است، اما اگر  این اصطالحاتجدید و ناآشنایی هستند كه به خودی خود بازیابی بعدی این اصطالحات 

 در اطالعات ن اینداد سازمانرا برای  ییمزایافراگیران مرتبط شوند، می تواند  روانشناختیو  شناختی ادبیات با سازگار مفاهیم اب
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7 Levin and Levin  
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مطابقت  1232، 9؛  و دانسرئو0123، 1این  یافته های مربوط به  یادآوری با مطالعات ایلون و رایف فراهم كند.  بعدی یادگیری

  (. 1224حافظه به شمار می رود )لوین و لوین،  بیشتر رساندن حداكثر به برای الگوی یادسپاری روشیدارد. در واقع 

موزان برای كمک به دانش آبا روش الگوی یادسپاری هدف از این مطالعه، كشف پتانسیل آموزشی مباحث زیست شناسی 

شناسی كه دارای مباحث انجام این پژوهش موضوعاتی از مباحث زیستدر یادآوری و كاربرد مفاهیم این درس می باشد. در 

گوی هایی برای اجرای السلسله مراتبی یا كلمات جدید و نامأنوس با ذهن فراگیر هستند معرفی می شود. سپس با ارائه مدل

 در این مقاله، ما یافته های است.آنها معرفی شده  روش مناسبی برای به ذهن سپردنشناسی زش درس زیستیادسپاری در آمو

 تجربی و اخیر خود را با جزئیات توصیف می كنیم.

  

  پیشینه پژوهش

 تاثیرات( 1223) 6اسکراگس و ماستروپیری و ،( 1222) 2هایدن ،( 1222) 0گیل و ایزا ،( 1229) 8و همکارانش وانگ مطالعات

اند. كرده وجیهت گرفته شده مطالب یاد یادآوری در آموزاندانش توانایی بر آن تاثیر و یادگیری تسهیل در راهای یادسپاری روش

 ستفادها خود حافظه بهبود برای هاتکنیک این از باستان رومیان و یونانیان قبل مدتها از كهاست  ( اظهار داشته9444) 9بوچر

كند كه استفاده از الگوی یادسپاری نمرات را به میزان ( اظهار می1269) 2( با استناد بر مطالعات میلر9440) 3كنوگس. كردندمی

( در یکی از جزوه های آموزشی مثال هایی را برای كدگذاری و یادسپاری مطالب 1824غیاثی )دهد. زیادی افزایش می

 تی در زمینه آموزش بهمقاالپژوهشی های بگاهشده در و های ارائهاجمالی در مقاله با بررسیاست. شناسی معرفی كردهزیست

ایی تحت عنوان تاثیر استفاده از الگوی یادسپاری بر پیشرفت ( در مقاله1828امید و همکارانش ) دیده می شود. یادسپاری روش

 تدریس الگوی كارگیری بهاند كه ن اظهار كردهتحصیلی درس فیزیولوژی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پژشکی اصفها

 در موفقیت اما باشد، مؤثر فراگیران بهبود یادگیری در تواندمی شود، می انتخاب درس محتوای با متناسب كه یادسپاری

 مطالعه های استراتژی خالقیت فراگیران و مهارت الگو، این كارگیری به زمینه در اساتید توانمندی تأثیر تحت آن از استفاده

روش تدریس یادسپاری بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت ( با عنوان 1820در مطالعه پروردی سده و همکارانش ) .است آنان

 تاثیر معناداری را نشان می دهد.  تحصیلی درس تعلیمات اجتماعی دانش آموزان 

 

 مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن

در  ضروری و بنیادی است.مسأله ای  و توانایی بازیابی ذهنی اطالعات  علمی، توانایی حفظ مطالب مباحثبسیاری از در 

وب می محساثر بخش  كه امری مفید وشود فرآیند تفکر علمی  غنی سازی ذهن درمی تواند باعث یادسپاری اطالعات،  واقع

در این روش  .به شمار می رودنوعی یادگیری معنادار  یادسپاری اطالعات در حافظه،الگوی  .(1226، 14)جویس و مارشال شود

گو با استفاده از این القدرت تخیل دانش آموزان پرورش یافته و فراگیران مجبور به استفاده از قدرت ذهنی خود می شوند. 
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گیری ت به كارفراگیران متوجه این مطلب می شوند كه می توانند فعالیت های ذهنی خود را سازمان دهی و كنترل كنند. مهار

 الگوی یادسپاری،  قدرت یادگیری را افزایش داده، در وقت صرفه جویی كرده و موجب ذخیره ی بهتری از اطالعات می شود. 

در این میان افرادی وجود دارند كه دیدی منفی نسبت به روش یادسپاری دارند، چرا كه معتقدند در دنیایی با انفجار اطالعات 

تواند جایگاه مؤثر و ارزشمندی در مام اطالعات علمی ممکن نیست و بنابراین این روش تدریس نمییادسپاری و یادآوری ت

آموزان فرایند آموزش داشته باشد و اظهار می كنند كه معلمان و مجریان برنامه های درسی، باید شرایطی را فراهم كنند كه دانش

 (. 1220، 1ها را بیاموزند )ماتیوزعات وكاربرد آنهای علمی در ذهن ، روش كسب اطالبه جای انباشت فرآورده

رای به روش مناسبی ب به صورت كلی محاسنی كه می توان برای روش الگوی یادسپاری مطرح كرد عبارت است از این كه:

 سلطاحساس ت خوداتکایی ، استقالل دریادگیری،، های مختلف استقوانین وحقایق علمی رشته قواعد، ذهن سپردن اصول ،

، داشتن حافظه استروش مناسبی برای تقویت و فعال نگه، پایه ای برای ارتباط وتفکر است، كندوكنترل برآینده را تقویت می

روش  و به صورت فردی وگروهی قابل اجراست، به امکانات وتجهیزات ندارد یكه نیازی چندان ترین روش آموزشی استارزان

ر این میان د زبان وادبیات است . فرهنگ، تاریخ، ر حفظ ونگهداری مفاهیم اعتقادی،خوبی برای تعلیم وتربیت جمعی به منظو

قویت آموزان را چندان تهمکاری متقابل دانشمحدودیت های نیز برای استفاده از  الگوی یادسپاری مطرح می شود از جمله اینکه 

موزان راتقویت آاست تفکر وتحلیل ونقادی دانشممکن ، پژوهش نیست حل مسئله و روش مناسبی برای تقویت خالق،، كندنمی

  كند.افرادی مبتکر وفعال برای زندگی اقتصادی واجتماعی تربیتد واینکه نمی تواند نکن

 

 های پژوهشفرضیه

 را دارد. یادسپاری شناسی قابلیت تبدیل به الگویمحتوی آموزشی كتاب های زیست -1

 های مختلف انجام شود.تواند با روشمی الگوی یادسپاریبه روش شناسی زیستآموزش   -9

 روش پژوهش

 جهانی همجل »مطالب تارنماهای معتبر مانند و  اییانهاز مطالعات كتابخروش تحقیــق در ایــن پژوهـش توصیفـی اسـت. 

در این  .است استفاده شدهبرای معرفی و مراحل اجرای الگوی یادسپاری ، مقاالت و مجالت  « شیمی و شناسیزیست آموزش

های  هایی از محتوی آموزشی كتابشناسی بخشمطالعه با استفاده از  تجربیات شخصی  نویسندگان و مدرسین درس زیست

مباحث  تمـام بـر مشـتمل آمـاری هجامعهای مختلف آن معرفی شد. تبدیل و روش تدریس یادسپاری شناسی به الگویزیست

م شناسی دهم، یازدهم و دوازدهدوم در رشته علوم تجربی یعنی كتاب های زیستشناسی  در مقطع متوسطه زیستهـای كتاب

ل شـده و ك ظـرنگیـری صرفنمونه از آمـاری هبـودن جامع . بـا توجـه بـه ماهیـت موضـوع پژوهـش و بـه دلیـل محدودباشدمی

 .استشده درنظــر گرفتــه  نمونــه بـرای آمـاری هجامع
 

 یادسپاری مراحل اجرای روش 

دارای كلمات جدید یا خیلی نامأنوس با ذهن فراگیر بودند یا مباحث سلسله مراتبی كه  در ابتدا مباحثی از زیست شناسی كه

ان و لوریدارای مراحل پیچیده ای بودند كه احتمال فراموشی مراحل مختلف آنها وجود داشت، انتخاب شد. بر اساس مطالعات 

 :زیر اجرا شدچهار مرحله اجرای روش یادسپاری برای  (1239)همکارانش پرسلی وو  (1290) لوكاس
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 توجه به مطلب :  (1

 شود.های آموزشی سازماندهی و متمایز میمطالب و موضوع 

 .زیر مفاهیم اساسی و كلیدی اطالعات ارائه شده خط كشیده می شود 

  ها تعیین می شود.آنفهرست جداگانه از مفاهیم، نکات اصلی و كلیدی تهیه و روابط بین 

آموز ارتباط مطلب آشنا را با ناآشنا درک كند و معنای كنیم دانشنظام اتصال: در این قسمت سعی می (9

داند یا به خاطر سپرده است، ارتباط دهد، در ذهن جدید را تداعی كند. اگر هر نکته جدیدی را به امری كه از قبل می

 (. برای این كار سه روش وجود دارد:1290ماندگار خواهد شد )لوریان و لوكاس، 

 ها و تصاویری كه برای های جدید را با واژه: معلم موظف است كه واژه 1اتصال كلمه

 آموز آشنا است تداعی كند.دانش

 تبدیل كردن یک مفهوم نامحسوس به مفهوم محسوس 9كلمه جایگزین : 

 كند، ا چند تفکر را تداعی می: ایجاد كلماتی كه بازنمای یک تفکر طوالنی ی 8كلمه كلیدی

شود تا با یادآوری این كلمه، آن مثالً با بهم چسپاندن حرف اول این اسامی كلمه معنی داری ساخته می

 آورد. اسامی را نیز به خاطر می

بسط تصاویر حسی : مطلب جدید را از چند كانال حسی بفرستیم مثالً فراگیر از طریق ساختن داستان خنده  (8

 كنند.عی ها و اغراق های مضحک، تصاویر ذهنی را تقویت میآور و تدا

 تواند به ماندگاری مطالب در حافظه دراز مدت كمک كند.تمرین یادآوری مطلب : می (0

 یافته ها

ا ها بشناسی انتخاب شده كه قابلیت تدریس آنهای زیستهایی از موضوعات كتابنمونه 0و  8،  9،  1در جدول شماره

جود و اتصال كلمه و بسط تصاویر حسی، كلمات جایگزینروش های مختلف الگوی یادسپاری با استفاده از كلمات كلیدی، 

 است.دارد ارائه شده

 با قابلیت آموزش با الگوی یادسپاری با استفاده از كلمات كلیدیشناسی موضوعات كتاب های زیستهایی از نمونه .1جدول  

 یادیار توضیح موضوع روش

ی
د

کلی
ت 

ما
کل

 

 ترتیب مراحل تقسیم میتوز
 كه به ترتیب شامل:

 تلوفاز است. –آنافاز  –متافاز   -پروفاز 
 پُمات

ترتیب وقایع مرحله پروفاز میوز 

I 

 ترتیب شامل:كه به 

اكینز دی -دیپلوتن  –پاكی تن  –زیگوتن   -لپتوتن 

 است.

 لِزپدّ

 دنا دئوكسی ریبونوكلئیک اسید نام شیمیایی اسید هسته ای

                                                           
1 Link-word method 
2 Substitute word 
3 Keyword 
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 تبت باشد.می ترشح و بازجذب شامل سه فرایند: تراوش، ساخت ادرار كلیوی فرایندهای

نام شیمیایی آنزیم مؤثر در 

 تنفس سلولی و تنفس نوری
 نازاكسیژ -بیس فسفات كربوكسیالز  2و  1ریبولوز 

 روبیسکو

(RuBisCO) 

 

آنزیم محدود كننده در مهندسی 

 ژنتیک
 وان –اِكور  1اشرشیا كاُلی رستریکشن انزایمز 

(EcoRI) 

 های حیاتویژگیی

 1زیست شناسی

 ترتیب، فرایندجذب، سازش و تولیدمثل،رشدونمو،نظم

 از استفادهمحیط،  به محیط،پاسخ با

 (هومئوستازی)انرژی،همایستایی

 

 

 با قابلیت آموزش با الگوی یادسپاری با استفاده از كلمات جایگزینشناسی موضوعات كتاب های زیستهایی از نمونه .9جدول 

 یادیار توضیح کتاب موضوع روش

کلمات 

 جایگزین

 9زیست شناسی اسپرماتوگونی
 هایاخته ساز، زامه هایلوله در دیوارۀ زاینده هایبه یاخته

 .شودمی گفت )اسپرماتوگونی( زا  زامه

 اسپرما

 تو

 گونی

 9زیست شناسی میوز

نوعی تقسیم هسته سلول، كه پس از مضاعف شده 

ها، هر سلول حاصل نصف كروموزوم های سلول مادر را كروموزوم

 كنند.دریافت می

 كاستمان )كاهشی(

 درون بینی بدن های حفره و مجراها داخل معاینه برای روشی 1زیست شناسی آندوسکوپی

 1زیست شناسی اسفنگتر
 با است كه دهانه یک گرداگرد شکل ماهیچۀ حلقوی

 شودمی آن تنگ شدن یا بسته سبب خود انقباض
 بنداره )بند آورنده(

 

های سلول

ترشح كننده 

HCL در معده 

 نقش دارند. HClای در معده در ترشح های حاشیهسلول 1شناسی زیست
H  هاش( اول(HCl  را با ح ابتدای حاشیه ای

 برای یادسپاری رمز كنیم.

 

های سلول

ترشح كننده 

 پپسینوژن در معده

 1شناسی زیست
قش پپسینوژن ن سلول های پپتیک )اصلی( در معده در ترشح

 دارند.

یک برای پپتپ ابتدای پپسینوژن را با پ ابتدای 

 یادسپاری رمز كنیم.

 

 

 

 

 

 



 ...الگوی یادسپاری به روش شناسیساختار آموزش زیست تدوین ___________________________________________________________

 

 

 با قابلیت آموزش با الگوی یادسپاری با استفاده از اتصال كلمهشناسی موضوعات كتاب های زیستهایی از نمونه .8جدول 

ش
رو

ع 
ضو

مو
 

 یادیار توضیح کتاب

ت
ما

کل
ل 

صا
ات

 

س
ور

 ها
تم

یس
س

 

 

 

 یشناسزیست

9 

مجموعه ای از تیغه های استخوانی متحدالمركز كه در اطراف 

مجرای مركزی قرار دارند. 

 

مشابه برش عرضی تنه درخت كه دایره های متحد 

 المركز معادل تیغه های استخوانی

 

ب
 قل

کل
ش

 

 

 

 

 

 شناسیزیست

1 

یک تلمبه عضالنی است كه در سینه قراردارد و بطور  قلب

 .زدن استمداوم در حال كاركردن و تلمبه

 

 

 در برش طولی مشابه صورت موش

 –ها صورت معادل بطن–گوش ها معادل دهلیزها 

و محل اشتقاق  -بطنی   –های دهلیزی ها معادل دریچهچشم

 بطنیلب باالیی قاعده دیواره بین
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ون
 خ

ش
رد

گ
 

 شناسیزیست

1 

 گردش خون عمومی و ششی:

 گردش خون عمومی )بزرگ(:

مسیری كه طی آن خون )روشن( از بطن چپ و از طریق 

شود و پس از مبادله میسرخرگ آئورت به سرتاسر بدن فرستاده

های بزرگ زیرین و زبرین به ها از طریق سیاهرگمواد با سلول

 شود.میدهلیز راست وارد 

 

 گردش خون كوچک )ششی(:

مسیری كه طی آن خون تیره ار بطن راست و از طریق 

سرخرگ ششی به شش ها وترد و پس از تبادل گازها از طریق 

 گردد.سیاهرگ ششی ) خون روشن( به دهلیز چپ باز می

طرح سیب: دیواره سیب مسیر گردش عمومی را نشان 

 دهد.می

 
وه سیب مسیر گردش كوچک یا ششی را و چوبک می

 دهد.نشان می

 

لیه
 ك

کل
ش

 

 شناسیزیست

1 

 شکل ظاهری كلیه

 

لوبیای بزرگ شده معادل كلیه و بخش فرو رفته لوبیا 

 معادل ناف كلیه است.

 
 

غز
ل م

شک
 

 شناسیزیست

9 

 باالیی شکل ظاهری مغز از منظره

 متشکل از دو نیمکره مخ شیاردار

 

 

 

مغز گردو : دو قسمتی بودن آن نشان دهنده نیمکره 

پوسته  –چین و چروک معادل شیاره های مخ  –های مخ 

 گردو معادی جمجمه

 



 ...الگوی یادسپاری به روش شناسیساختار آموزش زیست تدوین ___________________________________________________________

 

 

 ها
ش

 ش
یی

هوا
ی 

 ها
ک

حباب
 

 شناسیزیست

1 

 ای و نایژک انتهاییمبادلهها، نایژک شکل ظاهری حبابک

 

 

های انگور معادل های انگور معادل حبابک و شاخهحبه

 ای و انتهایی است.نایژک مبادله

 

ول
سل

ده
رو

ی 
شش

 پو
ی

ها
 

 شناسیزیست

1 

های پوششی روده باریک در سطح لومنی روده دارای سلول

 ریز پرز هستند.

 

 

پوششی روده باریک مشابه كف پای فردی  دو سلول

است. در این حالت است كه دو پای خودش را جفت كرده

كل كف هر پا معادل سلول اپی تلیال و انگشتان پا معادل ریز 

 پرزها خواهندبود.
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 ر حسی.از بسط تصاویبا قابلیت آموزش با الگوی یادسپاری با استفاده شناسی موضوعات كتاب های زیستهایی از نمونه .0جدول 

 یادیار توضیح کتاب موضوع روش

ی
حس

ر 
وی

صا
ط ت

بس
فی 

 عل
اله

 س
ند

 چ
ان

یاه
گ

 

 8شناسی زیست

 آگاو

 داوودی

 زنبق

 نرگس زرد

 

چندین ساله كه آگا)و( داوود )ی( با یه شاخه زنبق 

 به خواستگاری نرگس میره، جواب رد میشنوه و زرد میشه

هی
گیا

ی 
 ها

ون
رم

هو
 

 8شناسی زیست

 در جوانه رأسی اكسین زمانی كه تا

 به قادر جانبی هایجوانه . دارد حضور

 نیستند. رشد

 

 بر اساس بیتی از شعر سعدی

 غمش اندر برفت من از هوش و صبر و دین و آرام

 را عام نماند غوغا زد خیمه سلطان جایی كه

كه در این قسمت سلطان معادل اكسین رأسی و عام 

 جوانه های جانبی است.

 



 ...الگوی یادسپاری به روش شناسیساختار آموزش زیست تدوین ___________________________________________________________

 

 

 

زه
 خ

گی
ند

ه ز
رخ

چ
 

 8شناسی زیست

 nدر چرخه زندگی خزه، تخمک 

شود، درون شکم آركگن تشکیل می

كند و آنتروزوئید درون قطره آب شنا می

رساند، تخم تشکیل خود را به تخمک می

شود از تخم اسچوروفیت جوان به وجود می

آید كه دارای یک میله و یک كپسول می

ها است، درون كپسول با تقسیم میوز هاگ

آید، با جدا شدن كالهک به وجودمی

شوند و در محیط پخش میها كپسول هاگ

با قرار گرفتن در محیط مرطوب رشد كرده 

آورند.و خزه جدید را به وجود می

 

 نشسته دیده به راه آبِ nتخمک 

 آنتروزوئید كه اومد عروسیشون به راهِ

 اسپوروفیت جَوون پا میذاره به میون

 دارای یک میله و یه كپسول كالهدار

 ز درون هر كپسولشبا تقسیماتِ میو

 هزارتا هاگ میسازه 

 انگار خدا رموزو به هر كدومش داده

 چون كه كاله كپسول بیفته از روی اون 

 هاگ ها را باد می بره هر كدومُ به یک سو

 تو یک محیط آروم پر از آب و رطوبت 

 هاگ خزه رشد كنه 

 زندگی از سر كنه

سی
وی

رون
له 

رح
ر م

ی د
وت

اری
وك

ن ی
ن ژ

 بیا
یم

نظ
ت

 8شناسی زیست 

د تواندر یوكاریوت ها رنابسپاراز نمی

به تنهایی راه انداز را شناسایی كند و برای 

ه نام هایی بپیوستن به آن نیازمند پروتئین

عوامل رونویسی هستند. گروهی از این 

پروتئین ها با اتصال به نواحی خاصی از راه 

انداز رتابسپاراز را به محل راه انداز هدایت 

د. و گروهی با اتصال به افزاینده و كننمی

ایجاد خمیدگی در دنا بر سرعت و مقدار 

 افزایند. رونویسی ژن می

 

 

 

 كوری عصا كش كوری دگر است.

 

تواند در یوكاریوت ها چون رنابسپاراز به تنهایی نمی

راه انداز را پیدا كند كور است. یک عامل رونویسی  نیز 

ه تواند به تنهایی براه انداز متصل شود هم نمیكه قرار به 

راه انداز متصل شود پس هر عامل رونویسی هم به تنهایی 

 كور است و باید به صورت گروهی راه انداز را پیدا كنند.

 

پس كوری )عامل رونویسی(، عصا كش كوری دگر 

 )رنابسپاراز( است.
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 بحث و تفسیر

با  ادسپاریی شناسی قابلیت تبدیل به الگویدهد كه محتوی آموزشی كتاب های زیستمینتایج حاصل از این پژوهش نشان 

لگوی ابه روش شناسی زیستآموزش را دارد. بسط تصاویر حسی كلمه كلیدی، اتصال كلمات، كلمه جایگزین و های روش

سلیقه  تواند تا حدودیهای مختلف انجام شود. به كار گیری الگوی یادسپاری  در افراد مختلف میتواند با روشیادسپاری می

 ها شود. آموز یا هر دو آنای بوده و سبب تحریک خالقیت معلم، دانش

مدت و  اطالعات عات جدید در حافظه كوتاهتواند با ایجاد تشابه بین اطالترین كاركرد الگوی یادسپاری این است كه میمهم

قدیم در حافظه بلندمدت ارتباطی برقرار كند تا زمینه تشکیل حلقه های مغزی را فراهم كرده و به یادسپاری و بازیابی مطالب 

 جدید را تسهیل كند.

یادسپاری  های مختلف الگویبا استفاده از روشبسیاری از منابع علمی بر این نکته تاكید دارند كه توانایی حفظ مطالب 

و جزیی به  یادسپاری به جای اینکه فعالیتی انفعالیعبارت دیگر الگوی . به باشدبرای ثمر بخشی ذهن، ضروری و بنیادی تواند می

ز اده ابا استفاز امور ضروری و بنیادی در شناخت جهان امروز تلقی گردد زیرا توانایی یادسپاری اطالعات تواند آید میشمار 

 ازیابی ارادیبتواند به كه میهای ذهنی امری اجتناب ناپذیر است ها در فرایند فعالیتو تلفیق و تركیب آنتجارب گذشته 

، ویلو  )جویس یادسپاری اطالعات در حافظه نوعی یادگیری معنادار استالگوی یادگیری از نوع . در واقع اطالعات كمک كند

 این یانگرب مردم باورهای عمومی و علمی منابع اما دارند، تاكید های یادسپاریفعالیت بودن انفعالی بر بسیاری چه اگر (.9443

های انجام و اثر بخشی ذهن در حل مسائل زندگی است. بر مبنای پژوهش پویایی برای فعال كنشی یادسپاری، كه است واقعیت

یابند و می كنند با سرعت بیشتری بر مطلب تسلطشده، افرادی كه به طور فعال از شیوه ها و فنون مناسب در یادسپاری استفاده می

و  ی به حفظ مطالب می پردازند در یادسپاریكنند. برعکس افرادی كه به طور طوطی وار و تکرارها را فراموش میدیرتر نیز آن

 (. 1226ترند)جویس، و ویل، یادآوری مطالب ضعیف

ز طریق دستیابی به مفهوم ابرای است. بعضی های مختلفی برای یادسپاری و یادآوری اطالعات ارائه شدهروشبه طور كلی 

تاكید دارند. برخی دیگر از طریق روش استقرایی، ها یا غیر مصادیق طبقه بندی مصادیق بر اساس ویژگی ها و مقایسه آن

هایی را برقرار كنند. گروهی نیز بر اساس چارچوب های مشترک مصادیق، تداعیدارند كه بر اساس ویژگیآموزان را وا میدانش

 ؛1290،لوكاس ریان ولو )كنند.الگوی پیش سازمان دهنده، پیوند و اتصال مفاهیم جدید را با مفاهیم آموخته شده قبلی توصیه می

یادسپاری  برایطبیعی  حافظه با اشخاص وسیله هایی كه بهدر میان روش شده، انجام تحقیقات اساس بر (.1239 ،پرسلی و همکاران

 فعالیت الاتص برقراری جریان زیرا. ها موثرتر استاز سایر روش كلمه اتصال شوند، روشمی گرفته كار به و یادآوری اطالعات

روش  (،1232)نخستین اتکینسون هایاز طرفی بر اساس بررسی(. 1231 همکاران، و پرسلی)دهد می افزایش را ذهن شناختی

صال كلمه استفاده از اتحتی در بعضی از موارد تاثیر روش  .های طوطی وار استاتصال كلمه بیش از پنجاه درصد موثرتر از روش

 (.1224، ینو لو است )لویندر یادسپاری دو برابر ذكر شده

 باید باشد. اما مؤثر فراگیران یادگیری در بهبود تواندمی شود انتخاب درس محتوای با یادسپاری متناسب اگر الگوهای

به  آن مراحل باید دارد، زمینه این در مدرسین آموزش نیاز به كه آن بر عالوه الگو این از موفق استفاده كه توجه داشت

 ریزانبرنامه بنابراین به گردد. توجه باید آموزاندانش در خالقیت تقویت مهارت به همچنین و شود داده آموزش نیز دانشجویان

 اهتمام هاروش این به كارگیری در و كرده فراهم را الگو این كارگیری به برای های الزمزمینه شودمی توصیه مدرسین و

 .باشندداشته بیشتری
 



 ...الگوی یادسپاری به روش شناسیساختار آموزش زیست تدوین ___________________________________________________________

 

 

 گیری نتیجه
تنوع و ارتباط نزدیک با ساختار موجودات زنده ذاتاً رشد بسیار سریعی دارد. قابلیت استفاده از شناسی به علت علم زیست

دارد ا وامیها رآموزان، آنكردن مطالب به وسیله دانشتواند عالوه بر تسهیل حفظشناسی میالگوی یادسپاری در آموزش زیست

های قوی و خوبی تواند جرقهبزنند كه این میرا با دانش قبلی خود گرهی مطالب فکر كنند و سعی كنند تا مطالب جدید كه درباره

ن تریدهد. اما باید توجه داشت كه این ایجاد ارتباط یکی از بزرگها را افزایشها ایجاد كند و قوه خالقیت آنرا در ذهن آن

 زندگی روزمره است. ها بهزدن آنآموز در كاربردی كردن مطالب و گرهشناسی و دانشچالش معلم زیست
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