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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی روش تدریس نقشه مفهومی بهعنوان راهبردي نوین در یاددهی ـ
یادگیري درس زیستشناسی میباشد .روش به کار رفته در این پژوهش شبه آزمایشی (طرح
دوگروهی مستقل) است .برای جمعآوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق ،از روش اسنادی و برای
ارزیابی فرضیههای تحقیق و سنجش میزان یادگیری از پرسشنامه (امتحان کتبی محقق ساخته)
استفاده شده است .جامعهی آماری این پژوهش ،شامل تمامی دانشآموزان پسر سال سوم رشتهی
علوم تجربی شهرکرمان در سال تحصیلی 1395ـ 1396به تعداد  385نفر میباشد .با نمونه گیری
خوشهای از میان آن ها حجم نمونه انتخاب شد و به دو گروه کنترل و مورد آزمایش تقسیم شد.
برای گروه کنترل روش تدریس سخنرانی و برای گروه مورد آزمایش روش تدریس با استفاده از
نقشههای مفهومی محقق ساخته استفاده شد .بهمنظور تجزیهو تحلیل دادهها در اين تحقيق
از روشهاي آماري و از نرمافزار SPSSاستفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت
معناداری بین گروههای کنترل و آزمایش در پیشرفت تحصیلی وجود دارد و گروه آزمایش میانگین
نمرات باالتری در پس آزمون نشان دادند .همچنین در دو خرده مقیاس یعنی سطوح پایین و
سطوح باالی بلوم ،دانشآموزان گروه آزمایش پیشرفت محسوس و بهتری نشان دادند .به نظر
میرسد که دبیران زیستشناسی با استفاده از این روش به یادگیری عمیق و سریع و نیز دستیابی
به سطوح باالتر شناختی و تفکر انتزاعی در دانش آموزان برسند.
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش تدریس ﻧﻘﺸﻪی ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در
یادگیری درس زیست شناسی

کلید واژهها :نقشه مفهومی ،آموزش زیستشناسی ،پیشرفت تحصیلی ،روش تدریس سخنرانی.

 .1کارشناس ارشد آموزش زیست شناسی ،دبیر دبیرستان های کرمان
* .2استادیار ،گروه آموزش زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران zahrazarebio@gmail.com
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مقدمه

با گسترش سریع فناوری در قرن بیستم و پیشرفت همهجانبهی علوم و فنون ،شاهد تغییراتی در
فلسفه ،محتوا و روشهای آموزشی هستیم .در رویکردهای جدید ،انتقال دانش از طریق معلم و
کتاب و یادگیری مبتنی بر حافظه ،جای خود را به ساختن دانش از طریق یادگیری معنادار داده
است .این تحول با گذر از دیدگاه رفتارگرایی به دیدگاه شناختگرایی و بهویژه دیدگاه سازندهگرایی
صورت گرفته است سازندهگرایی بهعنوان بخشی از جنبش شناختی معاصر به علت عدم رضایت
از تعلیم و تربیت سنتی شکل گرفته است ( توتونچی عصرحاضری و مرسلی .)1392 ،بر اساس
گفتهی تایلر اگر برنامهها و سایر فعالیتهای مدرسهای با توجه به رغبتهای فراگیران تنظیم شوند
در این صورت فراگیران نیز بهطور فعال در آنها شرکت میکنند و در نتیجه نهتنها بهتر و آسانتر
یاد میگیرند بلکه میآموزند که چگونه خود را با شرایط مدرسه وفق دهند (جعفری پور مقدم و
کوهی نژاد.)1395 ،
نقشه مفهومی ابزاری ترسیمی است که با نظریه ساختنگرایی ارتباطی نزدیك دارد و در مراحل
مختلف آموزش از طراحی و تهیه محتوای برنامه درسی تا مرحله اجرا و ارزشیابی استفاده میشود.
نتایج متعدد نشان میدهد استفاده از سازماندهندههای گرافیکی ازجمله نقشه مفهومی به عنوان
یک استراتژی ،تغییرات مهمی در فرایند یاددهی -یادگیری به وجود میآورد (سوادپور.)1391 ،
نواک بر اساس نظریه شناختی ،ایده نقشه مفهومی را خلقکرد و بیان کرد نقشهمفهومی نشاندهنده
روابط بین مفاهیم است که بهوسیله گزارههایی روابط دو یا چند مفهوم را به شکل معناداری
بیانمیکند و تمام ویژگیهای یک ساختار سلسلهمراتبی را دارد (نواک.)1984 ، 3
نقشههای مفهومی بهطور گستردهای برای کمک به دانشآموزان برای سازماندهی دانش خود
بکارگرفته شدهاند .دانشآموزان از طریق نقشهمفهومی میتوانند دانش و اطالعات خود را درباره
موضوع بیرون سازی و نمایش دهند و بعد از چینش دوباره ،دانش خود را با اطالعات جدید ترکیب
نمایند و درنهایت ترکیبی از دانش جدید و قدیم خود را بهصورت نقشه مفهومی نمایش دهند
(سمیعی زفرقندی .)1393
نقشههای مفهومی ابزارهای مؤثری برای سازماندهی اطالعات مرتبط به هم هستند ،چراکه در
3. Novak
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آنها روابط بین اطالعات ،در قالب شبکهها و روابط نشان داده میشود و ابزاری برای وصف ایدهها
و مفاهیم کلیدی مربوط به یک موضوع در قالب یکشکل ترسیمی هستند (گال و بومن.)2006 ، 4
برنامه درسی مبتنی بر نقشهمفهومی مزیتهای زیادی نسبت به برنامههای درسی مرسوم دارد؛
استفاده از آن موجب درک عمیق مفاهیم و افزایش نمرات دانش آموزان در آزمونهای پیشرفت
تحصیلی میشود .برخی از معلمان نقشههای مفهومی را به مثابه یک راهبرد آموزشی برای ایجاد
یادگیری عمیقتر در دانشآموزان به کار میگیرند .نقشه مفهومی این امکان را فراهم میآورد که
به هنگام تشکیل یک مفهوم جدید ،تجربه و درک کسب شده در گذشته در چهار چوب مفهومی
بررسی شود (سمیعی زفرقندی .)1393
نقشه مفهومی شامل پیوند دادن حلقههای یک زنجیر است که به دانشآموزان کمک میکند تا
روابط شناختهشده پیشین و روابط جدید بین مفاهیم را درک کرده و بهتبع آن به توسعه مفاهیم
جدید بپردازند بنابراین استفاده از نقشه های مفهومی سرعت یادگیری و دقت فراگیران را شتاب
میبخشد .چرا که سرعت و دقت یادگیری افراد ثابت و تغییر ناپذیر نیست،که نتوان آنرا شتاب
بخشید (جین و وانگ.)2010 5
استفاده از نقشه مفهومی در درس زیستشناسی که دارای مفاهیم و موضوعات بسیار گسترده،
متنوع و مرتبط به هم بوده و از سوی دیگر سؤاالت ترکیبی فراوان در آزمونهای سراسری ،این
امکان را برای دبیران و دانشآموزان فراهم میکند که از یکطرف به عمیقتر کردن فرایند یاددهی
و یادگیری همت گمارند و از طرف دیگر دانشآموزان را به سطوح باالتر شناختی سوق دهد .امروزه
یکی از چالشهای اساسی در حین فرایند تدریس ،مشکل انتقال و مرتبط ساختن مفاهیم ترکیبی
کتب زیستشناسی میباشد و به نظر میرسد برای رفع این مشکل یکی از راههای اساسی استفاده
از نقشههای مفهومی در امر تدریس میباشد.

پیشینهپژوهش

تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه تاثیر نقشه های مفهومی در آموزش و یادگیری صورت
پذیرفته است ،که میتوان به برخی از آنها اشاره نمود:
هنو و ریسکا )2008( 6در پژوهشی با موضوع استفاده از نقشه مفهومی به عنوان ابزار ارزیابی در
مدرسه زیست شناسی ،نشان دادند که نقشههای مفهومی تا حد زیادی توانسته است به افزایش
درک مطلب و نیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در مبحث «ساختار بدن انسان»
کمک کند.
نظری و شیخی( )1395درپژوهشی با عنوان «تاثیر راهبرد نقشه مفهومی بر بهبود یادگیري
دانش آموزان» نشان دادند که به کارگیري راهبرد نقشه مفهومی در بهبود یادگیري اهداف
شناختی سطوح باالي طبقه بندي بلوم در درس زیست شناسی بین دانش آموزان متوسطه در
شهر آبدانان مؤثر است.
4. Gul & Boman
5. Jin &Wong
6. Henno & Reiska
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حاتمی و همکاران ( )1388بیان داشتهاند که در آموزش علوم حوزههای مختلف تحصیلی مانند
زیستشناسی ،شیمی ،فیزیک و زمین شناسی از نقشه های مفهومی استفاده میشود و این امر در
بهبود کیفیت آموزش مفاهیم نقش بسزایی میتواند داشته باشد.
عباسی و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان «راهبرد نوین یاددهی -یادگیری و سنجش
مفاهیم شیمی از طریق نقشههای مفهومی» به این نتیجه رسیدند که برنامه درسی مبتنی بر نقشه
مفهومی مزیتهای زیادی نسبت به برنامههای درسی مرسوم دارد و استفاده از آن موجب درك
عمیق مفاهیم و افزایش نمرات دانشآموزان در آزمو نهای پیشرفت تحصیلی میشود.
برسینگتون 7و همکاران ( ،)2018در یک بررسی با عنوان نقشه مفهومی براي بهبود یادگیري به
این یافته رسیدند که نقشه مفهومی سبب بهبود یادگیري معنی دار میشود .و یک راهبرد یادگیري
سازنده و مفید براي مرتبط ساختن تئوري با عمل محسوب میشود.
کلهر و مهران ( )1396در پژوهشی با نام تاثیر استراتژي نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و
یادگیري معنیدار خواندن و درك مطلب زبان انگلیسی در دانشآموزان نشان دادند که نقشه مفهومی
تاثیر مثبتی بر پیشرفت و یادگیري معنیدار خواندن و درك مطلب انگلیسی دانش آموزان دارد.
حسن پور و شیخ زاده ( )1397در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر روشهای تدریس مبتنی بر شبکه
های مفهومی نسبت به روش سنتی در یادگیری درس کار و فناوری نشان دادند که نقشههای
مفهومی دانشآموز و معلم ساخته ساخته نسب به روشهای سنتی بر یادگیری در سطوح پایین و
باالی شناختی در درس کار و فناوری موثر بودند .همچنین کاربست نقشههای مفهومی راه حل
مناسب برای ایجاد یادگیری معنیدار و پایدار است ،که با ایجاد ارتباطهای منطقی میان مفاهیم،
سبب ماندگاری دانش فراگیران میشود.
میرزایی و زحمتکش ( )1392در پژوهشی با عنوان « تدریس به روش نقشه مفهومی ،روشی مؤثر
بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان» ،به مقایسه آموزش از طریق نقشه مفهومی و آموزش به
روش سخنرانی برای دانشجویان علوم پزشکی پرداخته است .نتایج پژوهش وی نشان داده است؛
با اینکه هر دو روش نقشه مفهومی و سخنرانی ،یادگیری شناختی فراگیران را ارتقا بخشیدهاند؛ اما
روش نقشه مفهومی بیش از روش سخنرانی بر یادگیری معنیدار فراگیران مؤثر بوده است.
 سعیدی و همکاران ( )1391در نتایج پژوهشی که با هدف بررسی تاثیر مطالعه به کمکنقشههای مفهومی بر درک مطلب دانش آموزان سال سوم متوسطه صورت گرفته بود ،نشان
دادند که ارائه نقشههای مفهومی از قبل آماده درک مطلب آزمودنیها را به طور معناداری در
دانشآموزان افزایش میدهد.
با توجه به گزیده ای از پیشینه پژوهش ،بر آن شدیم تا به تاثیر نقشه های مفهومی در تدریس
زیست شناسی در مبحث «هورمون ها و غدد درون ریز» که بحثی بسیار مبتنی بر حافظه بوده
و نیازمند روش هایی فعال برای یادگیری است در میان دانشآموزان پسسر دوره متوسطه،
دبیرستانهای متوسطه شهر کرمان بپردازیم.
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7. Bressington

ايده اوليه نقشه مفهومي ،مبتني بر نظريه يادگيري معنيدار كالمي «آزوبل »  ،1968است .از
نظر آزوبل يادگيري زماني رخ ميدهد كه يادگيرنده بتواند اطالعات را سازمان دهي كند و آنها
را به ساختارهاي شناختي و مفاهيم آموخته شده قبلي ارتباط دهد .در اين فرايند ،يادگيريهاي
قبلي دانش آموزان اهميت بسيار زيادي دارند .همچنين آزوبل بين يادگيري طوطي وار ،يعني
حفظ كردن از طريق تكرار و يادگيري معنادار ،يعني مرتبط ساختن دانش جديد به مفاهيم مرتبط
از قبل موجود ،تمايز قائل ميشود .يادگيري معنادار با تشكيل ارتباطهاي جديدي بين مفاهيم،
موجب مجموعهاي تغييرات در كل ساختار شناختي ميشود .از اين جهت يادگيري معنادار در
مقايسه با يادگيري طوطي وار برتري داشته و به آساني فراموش نميشود.
آزوبل با توجه به ديدگاه خود درباره يادگيري ،براي آموزش علوم يك مدل نمايشي پيشنهاد
ميكند كه بر اساس آن معلمان مطالب را به صورت سازمان داده شده و كام ً
ال متوالي و با يك
ارتباط طولي مناسب به فراگيران ارائه ميدهند .همچنين يكي از مفاهيم اصلي در نظريه آزوبل
پيش سازمان دهنده است .روش آموزش نمايشي آزوبل هميشه با يك پيش سازمان دهنده شروع
ميشود .پيش سازمان دهنده يك بيان كلي و مقدماتي است كه قبل از تدريس ارايه شده و بخش
اعظم اطالعات و مفاهيم درسي را به اندازه كافي در بر ميگيرد .در واقع پیش سازمان دهنده بیان
مطلبی است در آغاز هر درس که دارای جنبه بسیار کلی است و همچون پلی برای پی بردن به
مواد جدید آموزشی به کار می رود .معموالً پیش سازمان دهنده ها نه فقط به صورت خالصه ای
از عناوین و مطالب کلی مربوط به موضوع مورد یادگیری بلکه به صورت مجموعهای از محرکهای
برانگیزاننده برای یادگیری قبل از مطالب اصلی مورد یادگیری به یادگیرنده عرضه میشود.
بر اساس نظريه آزوبل ،مهمترين عامل مؤثر در يادگيري ،يادگيريهاي قبلي هستند .يادگيري
معني دار زماني رخ ميدهد كه شخص آگاهانه دانش جديد را به مطالبي كه از قبل ميدانسته ربط
دهد .زماني كه يادگيري معني دار رخ ميدهد ،در كل ساختار شناختي ذهن دانشآموز ،تغييراتــي
به وجود ميآيد كه آن هم باعث تغيير مفاهيـم موجود و هم تغيير ارتباطهاي موجود بين آنها
ميشود .به همين جهت است كه يادگيري معني دار از يادداري و قدرت تعميم بيشتري نسبت
به يادگيري غيرمعني دار يا حفظي برخوردار است كه به آساني فراموش ميشود .در يادگيري
غيرمعنيدار اطالعات صرفاً بدون ارتباط با ساختار شناختي به حافظه سپرده ميشود و يادگيري
طوطيوار را تداعي ميكند .طرفداران نظريه آزوبل نقشههاي مفهومي را نوعي پيش سازمان
دهندههاي تصويري معرفي ميكنند كه روابط بين اطالعات را مشخص مي كنند .همچنين در
تهيه نقشههاي مفهومي نوعي سلسله مراتب رعايت ميشود كه شبيه هرم شناختي آزوبل است.
استفاده از نقشههاي مفهومي به عنوان يك راهبرد آموزشي اولين بار توسط «نواك»1977 ،
در دانشگاه كورنل آمريكا براي ارايه مفاهيم به صورت نمودار مطرح شد .امروزه اين نقشههاي
مفهومي ميتوانند به نحو موثري براي ياددهي ،يادگيري و ارزشيابي از مفاهيم علمي مورد استفاده
8. Azobel
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مباني نظري پژوهش

8
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قرارگيرند .با توجه به تنوع وسيع موضوعهاي علمي ،استفاده از نقشههاي مفهومي در آموزش علوم
تجربي از جمله فيزيك ،شيمي و زيستشناسي به طور روز افزوني در حال گسترش بوده و بر تعداد
افرادي كه در سراسر جهان از اين ابزار توانمند استفاده مينمايند افزوده ميگردد (صفری.)1387 ،

هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی روش نقشه مفهومی در مقایسه با روش سخنرانی در
یادگیری دانشآموزان مقطع متوسطه در درس زیست شناسی مبحث» هورمونها و غدد درونریز
« است.

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش :استفاده از نقشه مفهومی در تدریس ،بیش از روش سخنرانی موجب
یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه در درس زیست شناسی مبحث «هورمونها و غدد
درونریز» میشود.
فرضیه اول :استفاده از نقشهی مفهومی موجب یادگیری معنادار (دستیابی فراگیران به سطوح
پایین بلوم) نسبت به روش سخنرانی در مبحث «هورمونها و غدد درونریز» میشود.
فرضیه دوم :استفاده از نقشهی مفهومی موجب یادگیری معنادار (دستیابی فراگیران به سطوح
باالی بلوم) نسبت به روش سخنرانی در مبحث «هورمونها و غدد درونریز» میشود.

روش پژوهش

این پژوهش با توجه به موضوع و هدف آن ،شبه آزمایشی با طرح دو گروهی مستقل شامل دو گروه
گواه و آزمایش با اجرای پیش آزمون و پس آزمون است.
برای جمع آوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش اسنادی و برای جمع آوری داده¬های
مربوط به پیشرفت تحصیلی از نمرات پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
براي تأييد روايي اين پرسشنامه (امتحان کتبی) از نظرات و قضاوت اساتيد زیست شناسی و تربيتي
و نیز سرگروه معلمان استفاده شد و برای تایید پایایی از فرمول کودر-ريچاردسون استفاده شد که
مقدار آن برای پیش آزمون  0 / 74و پس آزمون  0 / 76میباشد.

همارز کردن گروههای کنترل و آزمایش

در این تحقیق برای یکسانسازی متغیرهای مختلف ،سعی شده عامل اجراکننده (معلم) برای
همهی گروهها یکسان باشد (محقق) .سن همهی فراگیران در محدودهی سنی 16ـ 15سال،
وضعیت تحصیلی یعنی میانگین نمرات زیستشناسی هر دو گروه (کنترل ،مورد آزمایش) نزدیک
به هم بوده و تا حدود زیادی طبق بررسیهای انجام شده وضعیت اقتصادی و فرهنگی همهی
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مرحلهیپیشآزمون

بهمنظور مقایسه و بررسی اثربخشی دو روش تدریس سخنرانی و استفاده از نقشهی مفهومی ،از
دو گروه  1و  2که مربوط به کنترل و آزمایش بودند بدون اطالع قبلی از مباحث موردنظر یعنی
هورمونها و دستگاه درونریز ،پیشآزمون گرفته شد.
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گروهها نزدیک به هم و مشابه بوده است.
جامعهی آماری این تحقیق شامل کلیهی دانشآموزان پسر پایهی سوم دبیرستانهای شهرستان
کرمان ،ناحیه یک میباشد که در سال تحصیلی 1396ـ 1395مشغول به تحصیل بودند .در این
سال تحصیلی تعداد کل دانشآموزان پسر سال سوم متوسطه ناحیه یک شهرستان کرمان که
تعداد آنها  385نفر بوده و در  14کالس سازمان دهی شده بودند.
در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ــ تصادفی و
هدفمند استفاده شد .بنابراین از بین دو ناحیه شهر کرمان ،یک ناحیه (ناحیه یک) انتخاب و از بین
مدارس متوسطه پسرانه دولتی ،یک دبیرستان با دو کالس و بهصورت تصادفی به  2گروه آزمایش
و کنترل ( 1گروه آزمایش و  1گروه کنترل) تخصیص داده شد و حجم نمونه  48دانشآموز
میباشد .در هر دو کالس ،تدریس توسط یک دبیر (محقق) صورت گرفت.

اجرای پژوهش

پس از مشخص شدن دو گروه در قالب آزمایش و کنترل ،در گروه آزمایش ،فراگیران تحت برنامه
درسی مبتنی بر تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی آموزش دیدند و در مقابل ،فراگیران گروه
کنترل طبق برنامه درسی مرسوم (بدون استفاده از نقشهی مفهومی) آموزش دیدند.
تدریس در گروههای کنترل
در این روش در طول شش جلسه تدریس با استفاده از روش سخنرانی یعنی مشخصکردن اهداف
کلی و جزئی در هر جلسه و طرح چند سؤال از طرف معلم و مطابق با جلسات قبلی ،تدریس
صورت گرفت.

تدریس در گروههای آزمایش

بهدلیل عدم آشنایی فراگیران با نقشههای مفهومی و برای ایجاد مهارت در ساخت یا خواندن
نقش هیمفهومی ،دو جلسه به این موضوع اختصاص داده شد .به همین منظور نقشههای مفهومی
سادهای از مباحث هورمونی ،دستگاهگوارش و گردشخون (گردش مواد) مربوط به سال دوم
دبیرستان در کالس ارائه شد و سپس توضیحاتی از کاربردهای نقشهی مفهومی به فراگیران ارائه شد.
درجلسه سوم ،نقش هیمفهومی مربوط به جایگاه ،اجزاء و غدد دستگاه درونریز ،مقایسه عملکرد
انواع هورمونهایپپتیدی و استروئیدی ،ارائه شد در پایان هر جلسه نیز از دانشآموزان خواسته شد
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نقشهی مفهومی مربوط به آن جلسه و ارتباطات مباحث آن روز با مطالب روزهای قبل را رسم کند؛
و سپس با جمعآوری نقشههای ترسیمی و بررسی آنها ،ایرادات و نقایص نقشهها به آنان تذکر داده
میشد .تا عالوه بر پی بردن به ایرادات خود ،نکات ترکیبی فراموششده نیز به آنان یادآوری میشد.
و در انتها معلم (محقق) نقشهی مفهومی آن مبحث را توسط نرمافزار  Cmap Toolsرسم میکرد.
در جلسه چهارم ،مباحث مربوط به غدد هیپوتاالموس ،هیپوفیز ،تیروئید و پاراتیروئید با کمک
نقشهی مفهومی تدریس شد.
در جلسه پنجم نیز مباحث مربوط به غدد فوق کلیه و پانکراس همراه با بیماریهای مربوط به
آنها با استفاده از نقشهی مفهومی تدریس شد.
در جلسه ششم نیز کل فصل مربوط به هورمونها یکجا و با استفاده از نقشهی مفهومی تدریس و
یادآوری شد؛ و تمامی هورمونها و غدد مرتبط به هم در روی نقشهی مفهومی ارائه شد.

روش تجزیهوتحلیل دادهها

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در اين تحقيق از روشهای آماري زير استفاده شده است:
ی آمار توصیفی مانند جدول فراواني و درصد و نمودار ستوني ،ميانگين و انحراف معیار.
1ـ روشها 
2ـ آمار استنباطي شامل آزمون ل ِون ،كولموگروف ـ اسميرنوف ،و تحليل كواريانس یک متغيره
آنکوا ( )ANCOVAميباشد.
و جهت تجزیهوتحلیل دادههاي جمعآوریشده از نرمافزار كامپيوتري « »SPSSاستفاده شده
است .ضمناً براي كليه فرضيهها سطح معنیداری  p> 0/05در نظر گرفته شده است.

یافته ها

يافتههاي توصيفي پژوهش شامل شاخصهاي آماري مانند ميانگين و انحراف معيار در جدول ()1
ارائهشده است.
جدول  -1شاخصهاي مركزي و پراكندگي میزان یادگیری در دو گروه روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی و روش
تدریس سخنرانی

		
پیشآزمون
تعداد
		
گروه
ميانگين انحراف معيار
			
		
1/71
3/08
24
گروه کنترل
		
1/45
3/29
24
گروه آزمایش
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ميانگين
12/04
15/37

پسآزمون
انحراف معيار
2/82
2/44

همانطوركهنتايججدول،1نشانميدهدميانگينیادگیریدرسزیستشناسی،مبحث«هورمونها
و غدد درونریز» پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان در دو گروه روش تدریس سخنرانی
و گروه روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی در پیش آزمون تفاوت چندانی مشاهده نميشود .اما
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در پس آزمون تفاوت آشكاري مشاهده میشود .كه اين تفاوت به نفع گروه نقشهی مفهومی در افزایش
یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد درونریز در بعد از روش تدریس با استفاده از
نقشهیمفهومیاست.
همچنین نمودار مقایسه ای ،میانگین نمرات در شکل ( ،)1آمده است:

شکل( :)1مقايسه میانگین یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث «هورمونها و غدد درونریز» در دو گروه روش تدریس با استفاده
از نقشهی مفهومی و روش تدریس سخنرانی

يافتههاي استنباطي مربوط به فرضيههاي اين پژوهش ازطریق آزمون پارامتریک تحليل كواريانس
یک متغيره آنکوا ( )ANCOVAبه دست آمده است .برای مجاز بودن استفاده از این آزمون
پارامتریک ،ابتدا باید از نرمال بودن دادهها مطمئن شد .بهمنظور مقايسه توزي ع دادههاي بهدستآمده
از پژوهش با توزيع نرمال ،از آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف استفاده شد .آزمون كولموگروف ـ
اسميرنوف ،نرمال بودن دادهها را نشان میدهد ،به شرط نرمال بودن دادهها در مرحله بعد مجاز به
استفاده از آزمون پارامتریک مانند آزمون تحلیل کوواریانس هستیم.
جدول  -2نتایج كولموگروف ـ اسميرنوف در میزان یادگیری درس زیستشناسی
متغیر دارای توزیع نرمال است H 0
متغیر دارای توزیع نرمال نیست H 1

متغیر پژوهش
میزان یادگیری درس
زیست شناسی

آزمون ها

آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف

Z

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

پیش آزمون

1/19

0/11

قبول ( H 0نرمال)

پس آزمون

0/729

0/66

قبول ( H 0نرمال)
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همانطور كه نتايج جدول ( )2نشان ميدهد بهمنظور مقايسه توزي ع دادههاي بهدستآمده از
پژوهش حاصل با توزيع نرمال از آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف استفاده شده است .با توجه به
اطالعات حاصل از جدول فوق و با تأكيد بر  zبدست آمده ،که برای متغیرهای پژوهش در سطح
 0/05معنادار نیست(بیشتر از مقدار  5صدم می باشد) ،پس ميتوان به اين نتيجه رسيد كه توزيع
دادههاي مرتبط با فرضيه ي پژوهش نرمال است؛ و پیشفرض نرمال بودن دادهها رعایت شده
است و مجاز به استفاده از آزمون تحلیل كواريانس هستیم.

فرضیه اصلی پژوهش

در این پژوهش فرض اصلی بر این است که «استفاده از روش تدریس نقشهی مفهومی موجب
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نسبت به روش تدریس سخنرانی میشود».
نتایج بررسی نمرات پیشرفت تحصیلی و تحلیل آنها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس ،در جدول
 3آمده است:
جدول  -3نتايج تحليل كواريانس تك متغيره آنکوا ( )ANCOVAمیزان یادگیری درس زیستشناسی
مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

آزمون F

سطح
معناداري

Eta2

توان
آزمون

همگونی شیب
رگرسیونی

304/358

2

179/152

**84/318

0/001

0/789

1/000

اثر پیشآزمون

236/771

1

236/771

**127/126

0/001

0/739

1/000

بین گـروهی

110/167

1

110/167

**59/151

0/001

0/568

1/000

خطا

83/812

45

1/862

کل

453/917

45

** معناداری حتی در سطح  p>0/01و * معناداری در سطح p> 0/05
به طور خالصه اطالعات جدول نشان میدهد در سطر اول مقدار  Fمربوط به بررسی همگونی شیب

رگرسیون برابر با  84/31که ازلحاظ آماری در سطح  0/05معنیدار است .این نشان میدهد پیشفرض
همگونی شیبخط رگرسیونی (تعامل بین متغیر پیشآزمون و مستقل) رعایت نشده است.
چنانکه در جدول باال مالحظه میشود ،مقدار  Fمیزان یادگیری درس زیستشناسی ،مربوط
بهردیف اثر پیشآزمون برابر با  127/126که ازلحاظ آماری در سطح  0/05معنیدار است .این
نشان میدهد اگر در ميانگينها تعديلي صورت نگيرد نیز بين آنها تفاوت معنیداری وجود دارد.
يعني تفاوت ميانگينها هم با تعدیل و هم بیتعدیل معنیدار است .پس یکی دیگر از پیشفرضها
که همبستگی متغیر کنترلی (پیشآزمون) و متغیر مستقل بوده ،رعایت شده است .همچنین
وقتي اثر تفاوت پیشآزمون برداشته ميشود و میانگینها تعدیل میشوند در پسآزمون نیز تفاوت
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معنیدار دیده میشود و به تعادل ميرسند .مقدار  Fدر بین گروهی با کنترل پیشآزمون برابر
 59/15است که ازنظر آماری معنیدار میباشد.
مشاهده دادههای ردیف سوم جدول که مربوط به بررسی فرضیه پژوهش و مقایسه بین گروهها در
پسآزمون میباشد نشان میدهد که با کنترل پیشآزمون در مرحله پسآزمون مجذور اتا به 0/568
رسیده است به عبارتی با برداشتن تأثیر پیشآزمون از نمرات پسآزمون  57درصد از تفاوتهای
فردی در پسآزمون مربوط به تأثیر روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی ( بهکارگیری و
تأثیر متغیر مستقل) و تفاوت بین آنها است .توان آماری نیز برابر با  1/00بهدستآمده است ،یعنی
احتمال اینکه فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شده باشد در حدود صفر میباشد (خطای نوع دوم).
يعني روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی بر میزان یادگیری درس زیستشناسی مؤثر
واقع شده است و باعث افزایش میزان یادگیری این درس با استفاده از نقشهی مفهومی شده است.
بهعبارتدیگر روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی توانسته تأثیر قابلقبولی در افزایش میزان
یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد درونریز» پایه سوم متوسطه دانشآموزان
پسر شهر کرمان نسبت به گروه روش تدریس سخنرانی در برداشته باشد .پس فرضيه اصلی
پژوهش (استفاده از روش تدریس نقشهی مفهومی موجب پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نسبت
به روش تدریس سخنرانی میشود) تأييـد ميشود.
همچنین در این پژوهش فرض بر این قرار گرفت که «استفاده از نقشهی مفهومی موجب یادگیری
معنادار (دستیابی فراگیران به سطوح پایین بلوم) نسبت به روش سخنرانی در مبحث هورمونها
و غدد درونریز میشود».
نتایج این بررسی و تحلیل آنها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس ،در جدول  4آمده است:
جدول  -4نتايج تحليل كواريانس تك متغيره آنکوا ( )ANCOVAمیزان یادگیری در سطوح پایین شناختی در دو
گروه کنترل و آزمایش
مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

آزمون F

سطح
معناداري

Eta2

توان
آزمون

همگونی شیب
رگرسیونی

0/612

2

0/306

0/405

0/669

0/018

0/111

اثر پیشآزمون

7/581

1

7/581

*4/278

0/044

0/087

0/526

بین گـروهی

14/353

1

14/353

**8/098

0/007

0/153

0/795

خطا

79/752

45

1/772

کل

103/667

47

** معناداری حتی در سطح  * 0/01معناداری حتی در سطح 0/05
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چنانکه در جدول ( )4مالحظه میشود در سطر اول مقدار  Fمربوط به بررسی همگونی شیب
رگرسیون برابر با  0/405است ،که از لحاظ آماری در سطح  0/05معنیدار نیست .این نشان
میدهد پیشفرض همگونی شیبخط رگرسیونی (تعامل بین متغیر پیشآزمون و مستقل) رعایت
شده است.
چنانکه در جدول باال مالحظه میشود ،مقدار  Fمیزان یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث
هورمونها و غدد درونریز (دستیابی فراگیران به سطوح پایین بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان
پسر شهر کرمان دو گروه روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی و روش تدریس سنتی مربوط
بهردیف اثر پیشآزمون برابر با  4/278است ،که ازلحاظ آماری در سطح  0/05معنیدار است .این
نشان میدهد اگر در ميانگينها تعديلي صورت نگيرد نیز بين آنها تفاوت معنیداری وجود دارد.
يعني تفاوت ميانگينها هم با تعدیل و هم بی تعدیل معنیدار است .پس یکی دیگر از پیشفرضها
که همبستگی متغیر کنترلی (پیشآزمون) و متغیر مستقل بوده ،رعایت شده است.
همچنین وقتي اثر تفاوت پیشآزمون برداشته ميشود و میانگینها تعدیل میشوند در پسآزمون
نیز تفاوت معنیدار دیده میشود و به تعادل ميرسند .مقدار  Fدر بین گروهی با کنترل پیشآزمون
برابر  8/098است که ازنظر آماری معنیدار میباشد.
به عبارتی بین ميانگين نمرات میزان یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد
درونریز (دستیابی فراگیران به سطوح پایین بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان
در پسآزمون روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی ( )8/16و در پسآزمون روش تدریس
سخنرانی ( )7/00تفاوت معناداری وجود دارد؛ که این تفاوت به نفع گروه آزمایش در افزایش میزان
یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد درونریز (دستیابی فراگیران به سطوح
پایین بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان در بعد از روش تدریس با استفاده از
نقشهی مفهومی میباشد .مرحله پسآزمون  =F 8/098و سطح معنیداری(.)<0p/05
مشاهده دادههای ردیف سوم جدول ( )4که مربوط به بررسی فرضیه پژوهش و مقایسه بین
گروهها در پسآزمون میباشد نشان میدهد که با کنترل پیشآزمون در مرحله پسآزمون
مجذور اتا به  0/153رسیده است به عبارتی با برداشتن تأثیر پیشآزمون از نمرات پسآزمون
 15درصد از تفاوتهای فردی در پسآزمون مربوط به تأثیر روش تدریس با استفاده از نقشهی
مفهومی (بهکارگیری و تأثیر متغیر مستقل) و تفاوت بین آنها است .توان آماری نیز برابر با 0/795
بهدستآمده است ،یعنی احتمال اینکه فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شده باشد در حدود  20درصد
میباشد (خطای نوع دوم).
بنابراین روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی بر میزان یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث
هورمونها و غدد درونریز پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان مؤثر واقع شده است
و باعث افزایش میزان یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد درونریز (دستیابی
فراگیران به سطوح پایین بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان در بعد از روش

فرضیه دوم

استفاده از نقشهی مفهومی موجب یادگیری معنادار (دستیابی فراگیران به سطوح باال بلوم) نسبت
به روش سخنرانی در مبحث هورمونها و غدد درونریز میشود.
جدول -5نتايج تحليل كواريانس تك متغيره آنکوا ( )ANCOVAمیزان یادگیری در سطوح باالی شناختی در دو
گروه کنترل و آزمایش
مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

آزمون F

سطح
معناداري

Eta2

توان
آزمون

همگونی شیب
رگرسیونی

9/800

2

4/900

**11/302

0/001

0/345

0/989

اثر پیشآزمون

42/819

1

42/819

**21/387

0/001

0/322

0/995

بین گـروهی

58/062

1

58/062

**28/999

0/001

0/392

1/000

خطا

90/097

45

2/002

کل

207/917
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تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی شده است.
بهعبارتدیگر روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی توانسته تأثیر قابلقبولی در افزایش میزان
یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد درونریز (دستیابی فراگیران به سطوح
پایین بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهرکرمان نسبت به گروه روش تدریس سخنرانی
در برداشته باشد.
پس فرضيه اول پژوهش که استفاده از نقشهی مفهومی موجب یادگیری معنادار (دستیابی
فراگیران به سطوح پایین بلوم ،نسبت به روش سخنرانی میشود) در مبحث هورمونها و غدد
درونریز تأييـد ميشود.

** معناداری حتی در سطح  * 0/01معناداری حتی در سطح 0/05

چنانکه در جدول ( )5مالحظه میشود در سطر اول مقدار  Fمربوط به بررسی همگونی شیب
رگرسیون برابر با  11/302است که از لحاظ آماری در سطح  0/05معنیدار است .این نشان
میدهد پیشفرض همگونی شیب خط رگرسیونی (تعامل بین متغیر پیشآزمون و مستقل) رعایت
نشده است.
چنانکه در جدول باال مالحظه میشود ،مقدار  Fمیزان یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث
هورمونها و غدد درونریز (دستیابی فراگیران به سطوح باال بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان
پسر شهر کرمان دو گروه روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی و روش تدریس سنتی مربوط
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به ردیف اثر پیشآزمون برابر با  21/387است که ازلحاظ آماری در سطح  0/05معنیدار است .این
نشان میدهد اگر در ميانگينها تعديلي صورت نگيرد نیز بين آنها تفاوت معنیداری وجود دارد.
يعني تفاوت ميانگينها هم با تعدیل و هم بی تعدیل معنیدار است .پس یکی دیگر از پیشفرضها
که همبستگی متغیر کنترلی (پیشآزمون) و متغیر مستقل بوده ،رعایت شده است.
همچنین وقتي اثر تفاوت پیشآزمون برداشته ميشود و میانگینها تعدیل میشوند در پسآزمون
نیز تفاوت معنیدار دیده میشود و به تعادل ميرسند .مقدار  Fدر بین گروهی با کنترل پیشآزمون
برابر  28/999است که ازنظر آماری معنیدار میباشد.
به عبارتی بین ميانگين نمرات میزان یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد
درونریز (دستیابی فراگیران به سطوح باال بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان
در پسآزمون روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی ( )7/54و در پسآزمون روش تدریس
سنتی ( )5/04تفاوت معناداری وجود دارد؛ که این تفاوت به نفع گروه آزمایش در افزایش میزان
یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد درونریز (دستیابی فراگیران به سطوح باال
بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان در بعد از روش تدریس با استفاده از نقشهی
مفهومی میباشد .مرحله پسآزمون  F = 28/999و سطح معنیداری .)<0p/05
مشاهده دادههای ردیف سوم جدول 4ـ 12که مربوط به بررسی فرضیه پژوهش و مقایسه بین
گروهها در پسآزمون میباشد نشان میدهد که با کنترل پیشآزمون در مرحله پسآزمون مجذور
اتا به  0/392رسیده است به عبارتی با برداشتن تأثیر پیشآزمون از نمرات پسآزمون  40درصد
از تفاوتهای فردی در پسآزمون مربوط به تأثیر روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی
(بهکارگیری و تأثیر متغیر مستقل) و تفاوت بین آنها است .توان آماری نیز برابر با  1/00به دست
آمده است ،یعنی احتمال اینکه فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شده باشد در حدود صفر درصد میباشد
(خطای نوع دوم).
يعني روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی بر میزان یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث
هورمونها و غدد درونریز پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان مؤثر واقع شده است
و باعث افزایش میزان یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد درونریز (دستیابی
فراگیران به سطوح باال بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان در بعد از روش
تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی شده است.
بهعبارتدیگر روش تدریس با استفاده از نقشهی مفهومی توانسته تأثیر قابلقبولی در افزایش میزان
یادگیری درس زیستشناسی ،مبحث هورمونها و غدد درونریز (دستیابی فراگیران به سطوح
باال بلوم) پایه سوم متوسطه دانشآموزان پسر شهر کرمان نسبت به گروه روش تدریس سنتی در

بحث و نتیجه گیری

یافتههای پژوهش در ارتباط با فرضیههای پژوهش نشان میدهند که تعامل مثبتی بین اثربخشی
ساخت و استفاده از نقشههای مفهومی بر سطوح مختلف حیطههای یادگیری اعم از سطوح پایین
بلوم و یا سطوح باالی بلوم و بهخصوص در سطح ترکیب وجود دارد .در فرضیه مبنی بر تفاوت بين
دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش در پیشرفت تحصیلی ،نتایج به دست آمده بیانکننده این
است که بين دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش در پیشرفت تحصیلی اختالف و تفاوت وجود
دارد و می توان گفت ترکیب موضوعات مرتبط با هم ازجمله مبحث مورد نظر در این پژوهش
یعنی «هورمون ها و غدد درونریز» ،با روش تدریس به کمک نقشهی مفهومی در مقایسه با
روش تدریس سخنرانی بهطور معناداری افزایش داشته است .لذا میتوان این نتیجه را گرفت
که نقشههای مفهومی ،روشی برای باال بردن پیشرفت یادگیری دانشآموزان و درک بهتر مبحث
دستگاه درونریز میشود .نتایج این پژوهش با پژوهش های هنو و ریسکا ( ،)2008که از نقشه
های مفهومی به عنوان ابزاری برای ارزیابی دانش آموزان در مدرسه زیست شناسی ،استفاده کردند
و نشان دادند که نقشههای مفهومی از پیش آماده شده توانسته است تا حد زیادی به پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در مبحث «ساختار بدن انسان» کمک کند ،همسو می
باشد .همچنین نتایج این پژوهش از نظر افزایش یادگیری در اهداف شناختی سطوح باالی بلوم ،با
پژوهش های نظری و شیخی( )1395در درس زیست شناسی بین دانش آموزان متوسطه در شهر
آبدانان گزارش کرده اند ،همسو است.
نتایج این پژوهش با پژوهش های برخی از پژوهشگران مبنی بر تاثیر نقشه های مفهومی بر
یادگیری در حوزه های غیر زیست شناسی نیز مطابقت دارد ،به عنوان مثال پژوهش های عباسی و
همکاران ( )1393نشان داد که آموزش از طریق نقشههای مفهومی در افزایش نمرات دانش آموزان
در درس شیمی تاثیر بسزایی دارد و از این نظر با نتایج فرضیه اصلی پژوهش حاضر مطابقت دارد.
نتایج این پژوهش همچنین با نتایج پژوهشهای حسنپور و شیخ زاده ( )1397در بررسی تأثیر
روشهای تدریس مبتنی بر شبکه های مفهومی بر یادگیری در سطوح پایین و باالی شناختی
درس کار و فناوری نیز مطابقت نشان داد.
بنابراین یادگیری در ترکیب موضوعات مرتبط با هم (موضوع ترکیب از سطوح هفتگانهی بلوم)
ازجمله مبحث موردنظر در این پژوهش یعنی «هورمون ها و غدد درون ریز» ،با روش تدریس به
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برداشته باشد.
پس فرضيه دوم پژوهش که استفاده از نقشهی مفهومی موجب یادگیری معنادار (دستیابی
فراگیران به سطوح باالی بلوم) نسبت به روش سخنرانی در مبحث هورمونها و غدد درونریزمی
شود تأييـد میگردد.
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کمک نقشهی مفهومی در مقایسه با روش تدریس سنتی بهطور معناداری افزایش داشته است.
لذا میتوان این نتیجه را گرفت که نقشههای مفهومی ،روشی برای باال بردن پیشرفت یادگیری
دانشآموزان و درک بهتر مبحث دستگاه درونریز میشود.

پیشنهادات:

 پیشنهاد میشود استفاده از نقشه های مفهومی در تدریس مباحث دیگری از زیست شناسیدوره متوسطه نیز انجام پذیرد و اثر بخشی آن مورد بررسی قرار گیرد.
 پیشنهاد میشود که فواید استفاده از نقشه های مفهومی در تدریس ،انواع آنها و چگونگی تهیهو استفاده از آنها به صورت آموزش های ضمن خدمت برای معلمان ارائه شود.
 میتوان در شروع هر درس از نقشه های مفهومی به عنوان پیش سازمان دهنده استفاده نمود،و الگوی کلی درس را برای فراگیران ارائه نمود.
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Abstract

The purpose of this study is to investigate the method of teaching concept
map as a new strategy in teaching-learning biology course. The method used
in this research is quasi-experimental (independent two-group design). A
documentary method has been used to collect the theoretical foundations and
research literature, and a questionnaire (researcher-made written exam) has
been used to evaluate research hypotheses and assess the amount of learning.
The statistical population of this study includes all male students of the third
year of experimental sciences in Kerman in the academic year 2018-2017, in
the number of 385 people. By cluster sampling, the sample size was selected
and divided into control and experimental groups. Lectures were used for
the control group and teaching methods were used for the experimental
group using researcher-made concept maps. In order to analyze the data
in this research, statistical methods and SPSS software have been used. The
results showed that there is a significant difference between the control
and experimental groups in academic achievement. Also, in two subscales,
namely low levels and high levels of Bloom, the students in the experimental
group showed a noticeable and better progress. It seems that Biology teachers
use this method to achieve deep and fast learning as well as achieving higher
levels of cognition and abstract thinking in students
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Mapping Method with the Method of Speaking in
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