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 دانشگاه فرهنگيان
 پويش در آموزش علوم پايهتخصصيـ فصلنامه علمي

 1396، تابستان هفتمشماره دوره سوم،

با تأثير رويكرد ساختارگرايي بر يادگيري دانش دركة بر حيط تأكيدآموزان

 شناسي مفهومي درس زيست

2ا زارعزهر،1حجت ميري

 چكيده

بهيريادگي،سيي فعال تدرها روشكارگيري به مييان دوسويه تبديكجريرا و سبب تقويتينمال د

و كشـف افتـهيتنهـا آمـوزان نـه در اين صورت دانش،شودميآموزان دانشيها مهارت رايهـا ات خـود

مييكنند بلكه در طول زندگ سادگي فراموش نمي به . هدف مقاله حاضر بررسي تأثير برند آن را به كار

قلبة بر حيط تأكيدبا،روش تدريس با رويكرد ساختارگرايي بر ميزان يادگيري درك مفهومي مبحث

آمـوزان دختـر شهرسـتان خـاش اسـت. روش ايـن پـژوهش طـرح دانش،پايه دهمشناسي درس زيست

و كنترل آزمايشي نيمه همآماري اين پژوة بود. جامع با دو گروه آزمايش ان پايه آموز دانشة هش شامل

و آوري جمعاست. براي 1395-1396شهرستان خاش در سال تحصيلية دهم مدارس دختران اطالعات

و براي ارزيابي فرضيه (آزمون كتبي محقـق سـاختهها مباني نظري از روش اسنادي )از روش پرسشنامه

و محتواييها استفاده شد. براي روايي آزمون و براي بررسي پايـايي از روايي صوري (نظر متخصصان)

به KR20ريچاردسونـ از روش كودر ها، آزمون ازو تحليـل داده منظـور تجزيـه استفاده شده است. هـا

و استنباطي با استفاده از نرمها روش پيشرفت هاي استفاده شد. نتايج آزمون SPSSافزاري آمار توصيفي

خـرده مقيـاس درك اه تفاوت معناداري نشان داد. همچنـين تحصيلي گروه آزمايش نسبت به گروه گو

و اهميـت مفهومي دانش ي هـا روشآموزان گروه آزمايش پيشرفت بهتري نشان دادند. اين نتايج نقـش

 دهد.مي فعال تدريس در يادگيري را نشان

 دهم.ة درك مفهومي. پاي،روش تدريس فعال،شناسي آموزش زيست،ساختارگرايي:ها كليدواژه

 نشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه فرهنگيان، ايران. دا1
 zahrazarebio@gmail.comنويسنده مسئول، استاديار گروه علوم پايه دانشگاه فرهنگيان، ايران،2

20/9/96پذيرش:24/7/96دريافت:
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 مقدمه

رود داشـتن يـك پس از اتمام تحصـيالت انتظـار مـي آنچه از يك معلم،در دنياي پرشتاب علم

،بانك اطالعاتي غني در ذهن نيست بلكه مهـارت انتخـاب اطالعـات در راسـتاي هـدفي معلـوم 

در روش تـدريسو تشـخيص نيازهـا بـه عنـوان مؤلفـه،كارگيري اطالعات نحوه به هـاي اصـلي

ط و بـه معنـاي كمـك بـه خـود يـادگيري،راحي آموزشي اسـت. تـدريس خـوب برنامه درسي

ابزارهـاي مفيـدي بـراي ايجـاد يـادگيري،ي تـدريس هـا روشديگـر بيـانبه،آموز است دانش

و آقازاده (احديان ).1378،معنادار هستند

به هاي مهم نظريه يكي از ديدگاه مي يادگيري كه ديـدگاه،باشد عنوان پارادايمي نوظهور مطرح

و با الهـام از نظريـات  ساختارگرايي است كه ريشه در تفكرات فلسفي قرن هفدهم ميالدي دارد

(كـوزولين،پياژه:اني مانندشناس روانهايو پژوهش و برونـر شـكل گرفتـه اسـت ،ويگوتسكي

1381 .( 

و پيشنهادحل در ميان راه يي سـاختارگرا،هاي موجود براي برطرف كردن معضالت آموزشي ها

و نياز فزاينده بـه يـادگيري وسـيع توان مي و سـريعد پاسخي به روند پرشتاب گسترش علم تـر تـر

 تـوان مـي آمـوزان انتقـال دهـيم شـده را بـه دانـش جاي آنكه دانش از پيش سـاخته علوم باشد به

اد ايجـ،در اختيار گذاشتن ابـزار الزم،آموز خود به توليد علم بپردازد تدبيري انديشيد كه دانش

و آموزش چگونه ساختن دانش ايـن كـار اسـت. سـاختارگرايي گفتمـانة الزمـ،شرايط مناسب

ي شناختي است كه مفهوم زيربنايي آن اين اسـت كـه دانـش توسـط شناس رواننويني در عرصه 

و در واقع اين يادگيرنده است كه بـا عنايـت بـه دانـشو تجـارب پيشـين شودميفراگير ساخته

ر ميخود موقعيت جديد و دانش خود را (ا تفسير كرده  ).Gaelle, 2009سازد

و تقويـت تفكـر در درس زيسـت،در اين ديدگاه توليد شناسـي بـراي فراگيـران هنگـامي تثبيت

كسـب موضـوعات جديـد،دهد كه با هدايت معلم تالش كنند خود در ساختن مفاهيم روي مي

آن زيست و نيل به و اهميـت ها مشاركت مؤثر داشته باشن شناسي د. لذا با توجـه بـه شـواهد فـوق

و مـد نظـر قـرار دادن نتـايج پـژوهش ضرورت دارد تا بـا انجـام پـژوهش،يادگيري بـه هـاي هـا
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و تـدريس در هـا روشكـارگيري مقـدمات بـه،آمده در ايـن خصـوص عمل ي فعـال يـادگيري

(مرتضويشناسيي درس زيستها كالس ).1387،فراهم شود

و نيز باور بر ايـني تدريس سنتيها روش و معلم محور بودن كه مشخصه اصلي آن اقتدار معلم

آن اصل است كه معلم عامل اصلي انتقال دانـش بـه دانـش  آمـوزاني اسـت كـه آمـاده پـذيرش

(شعاري،هاي همگاني كارآمد امروزه ديگر براي آموزش،هستند ).1385،نژاد مفيد نيستند

و اكتشافي است كه بر توليدها روشجزء روش ساختارگرايي،بندي نظر طبقه از كنترل،ي فعال

هـاي كنـد. هـدف آن جسـتجوي فعاالنـه فراگيـران از طريـق فعاليـت مـي تأكيـدو تعميم دانش 

و كارآمـدترين الگوهـايهاحل گوناگون براي كشف راه ست. اين الگوي تدريس از پويـاترين

در حـال اجـرا اسـت. مراحـل اجـرايي دنيا با موفقيتها كالستدريس است كه در بسياري از 

و اجرا مرحله برنامه5تدريس در اين روش در  :از اند عبارتكه شودميريزي

 Engagingدرگير كردن يا انگيزش.1

 Explorationاكتشاف يا كاوش.2

 Explanationتوصيف.3

و بسط گسترش.4  Elaborationشرح

.Evaluationارزشيابي.5

و مشكال بدون شك مهم و يادسپاري درس زيسـت ترين مسائل شناسـي مربـوط بـهت يادگيري

و عدم استفاده از  شناسـيي فعال در تدريس مباحـث زيسـتها روشطراحي نامناسب آموزشي

از،فعال آموزشـي در يـادگيري مطلـوبيها روشاست. با توجه به اهميت  ضـرورت اسـتفاده

. نتـايج شـود مـيس احسـا شناسـي زيسـت خصـوص بـه يي چون ساختارگرايي در علـومها روش

. بر همين اساس پژوهش حاضر درصـدد استهاي مختلف در اين زمينه گواه اين مدعا پژوهش

ي بـر تـأثير يافتن پاسخي براي اين سؤال است كه الگوي طراحـي آموزشـي سـاختارگرايي چـه 

و پايداري آن در مبحث قلب پايه دهـم دارد؟ فرضـيه يادگيري زيست كـه در ايـن هـايي شناسي

روش تـدريس سـاختارگرايي بـر ميـزان)1:از انـد عبـارت انـدهبه آزمون گذاشـته شـد پژوهش

و مبحث قلب پايه دهم دانش،شناسي يادگيري زيست آموزان دختر شهرستان خـاش تـأثير دارد.
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مبحـث قلـب،شناسـي روش تدريس ساختارگرايي در افزايش درك مفهـومي درس زيسـت)2

 ان خاش تأثير دارد.آموزان دختر شهرست پايه دهم دانش

 روش پژوهش

و پـس با پيش آزمايشي نيمهروش اين پژوهش از نوع و كنتـرل آزمـون آزمـون در دو گـروه آزمايشـي

را است. و يـك گـروه كنتـرل انتخـاب شـد. گـروه آزمـايش در اين روش يك گروه آزمايش

دهـم شناسـي آموزاني تشكيل دادند كه در كـالس روش تـدريس سـاختارگرايي زيسـت دانش

و گروه كنتـرل متشـكل از دانـش  آمـوزاني بـود كـه در كـالس بـه روش سـنتي شركت كردند

(تدريس ساختارگرايي) بر آن و متغير مستقل اصلي ة هـا وارد نشـده اسـت. جامعـ شركت كرده

در آماري اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان شاغل به تحصيل دختر پايه دهم شهرستان خـاش

نفـر50آمـاري ايـن پـژوهشة حجم نمون.هستندنفر 280به تعداد 1395ـ 1396سال تحصيلي 

مي دانش گيري تصادفي چند باشد كه براي انتخاب نمونه آماري اين تحقيق از روش نمونه آموز

 اي استفاده شده است. مرحله

گيري به كار گرفته در اين پژوهش شامل دو آزمـون پيشـرفت تحصـيلي محقـق ابزارهاي اندازه

شناسي مبحث قلب پايه دهم بود. در ابتدا از هـر بر اساس مطالب درس زيست،سؤالي20ة ساخت

و گـواه پـيش  در،آزمـون بـه عمـل آمـد دو گروه آزمايش 90جلسـه5سـپس متغيـر آزمـايش

و در پايانايهدقيق بر روي هر دو گـروه انجـام آزمونپس،به گروه آزمايش آموزش داده شد

 شد. 

و مباني نظري نيز از روش اسنادي استفاده شد. براي روايي آزمونا آوري جمعبراي ها طالعات

و بــراي بررســي پايــايي آزمــون (نظــر متخصصــان) و محتــوايي از روش هــا، از روايــي صــوري

كه استفاده شده است. KR20ريچاردسونـ كودر آزمـون داراي هـايت يا مـاده سؤاال(هنگامي

و و دشوار طـرح شـده باشـند از ايـن،ر سطوح آساند درجات دشواري يكساني نباشند متوسط

).1385، نژاد شعاري(شودمي روش استفاده
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 مراحل اجرايي روش تدريس

با آزمون پيشپس از انجام و (دركو فهـم) تأكيداز مبحث مورد نظر ،بـر مهـارت مـورد نظـر

(روش تدريس با رويكرد ساختارگرايي در پـنج جلسـه بر روي گروه آزمـايش)متغير پژوهش

 برگزار گرديد.

دهم با استفاده از روش سخنراني شناسي موضوع قلب كتاب زيست:تدريس در گروه كنترل

و سپس  و سؤاالتدريس شد ان در صـورت توانـايي بـه آمـوز دانشتي از طرف معلم مطرح شد

 پاسخ دادند.ها آن

قسمت بـا اسـتفاده دهم در چند شناسي موضوع قلب كتاب زيست:تدريس در گروه آزمايش

بهايهمرحل5از روش   ان آموزش داده شد.آموز دانشساختارگرايي

همراه با يك موسيقي ماليـم بـدون كـالم بـراي،تصاويري با استفاده از پاورپوينت:جلسه اول

 ان پخش شد.آموز دانش

و ششـي خـون،اين تصاوير شامل شكل قلب انسان تشـريح،شـكل شـماتيك گـردش عمـومي

،سـاختار ماهيچـه قلـب،سـاختار بـافتي قلـب،اكليلـي قلـب هـايرگ،قلـب هـاي يچهدر،قلب

 الكتروكارديوگرافي. همچنين يك فيلم كوتاه از جراحي قبل پخش شد.

و توجــه آمــوز دانــشدرگيــر كــردن يــا انگيــزش:هــدف تصــاوير و بــرانگيختن كنجكــاوي ان

 ان بود.آموز دانش

در)2كالس به موضوع مورد آموزش ان آموز دانشجلب توجه)1:فعاليت معلم ايجاد هيجـان

از)3ان آموز دانش  ان.آموز دانشان در جهت برانگيختن حس كنجكاوي آموز دانشپرسش

 سؤالپرسيدن)2نشان دادن اشتياق به موضوع)1:آموز دانشفعاليت

و هــا بـه نظــر شــما قلــب چــه بخــش(انگيزشــي ســؤالطــرح چنــدين:برانگيزاننــده معلــم سـؤال

 آيد؟)مي دارد؟ نبض چگونه به وجودييها ويژگي
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ان بـه چنـد گـروه تقسـيم آمـوز دانشدر آزمايشگاه برگزار شد. در اين جلسه ابتدا:جلسه دوم

و سر ذهنـي ايجـاد شـده در هـاي چـالش تـأثير انتخاب شدند. در اين جلسه تحتها گروهشدند

و كنجكـاوي خوا آموز دانش،قبلة جلس و اشـتياق درة سـتار ادامـ ان با شور و تبـادل نظـر بحـث

و هر يك نظـرات خـود را در مـورد  و ساختار آن بودند مطـرح شـده در هـاي سـؤال مورد قلب

 قبل بيان كردند.ة جلس

ان آمــوز دانــشاز،در ايــن بخــش از گوشــي پزشــكي بــراي شــنيدن صــداي قلــب اســتفاده شــد

و دوستانشان را بشنوند خواسته شد كه با استفاده از گوشي پزشكي صداي قلبها گروهدر خود

؟ همچنـين تعـداد شـود مـي در كدام بخش قفسه سينه صداي قلب بهتر شـنيده،و يادداشت كنند

و همچنـين از هـر گـروه هاي ضربان و يادداشـت كننـد قلـب خـود را در يـك دقيقـه بشـمارند

 خواسته شد كه نبض خود را نيز در يك دقيقه بشمارند.

و هاي طرح پرسش در اين جلسه تالش شد كه با تفكر برانگيز بـه سـوي يـك چـارچوب دقيـق

(قلـب سـالم،ان سـوق داده شـود آمـوز دانـش هدفمند توجه  و مـواد الزم بـا اسـتفاده از وسـايل

شدآموز دانشسوند شياردار) تشريح قلب با همكاري،قيچي،تشتك تشريح،گوسفند  ان انجام

و تشريح بخشة(مشاهد  دروني).هاي شكل ظاهري

و پاسخسؤاالاين مرحله در ان داده آمـوز دانـش هـاي مستقيمي به پرسـش هايت زير مطرح شد

 نشد.

و راست قلب را مشخص كنيد.،شكمي،سطح پشتي.1  چپ

 را با هم مقايسه كنيد. چرا بطن چپ ديواره قطورتري دارد؟ها ضخامت ديواره قلب در بطن.2

و هايرگ.3 و عقبهاآناكليلي را مشاهده  مقايسه كنيد؟،قلبرا در جلو

هـاو سياهرگها ديواره سرخرگاندهقابل مشاهدهاو سياهرگها سرخرگ،در باالي قلب.4

 را با هم مقايسه كنيد؟

و جزئيات بطن چپ را مشاهده كنيد..5 و بطن چپ را شكاف دهيد  سرخرگ آئورت

رگ.6 و راست چه رگشوندمي واردهايي به دهليز چپ نشـده قلـب از تـه بريـده هاي؟ اگر

 را تشخيص داد.هاآن توانمي باشد به راحتي
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ــه مشــاهده دقيــق آمــوز دانــشترغيــب)1: فعاليــت معلــم در ايــن مرحلــه كــارة مشــاهد)2ان ب

و گوش دادن به مباحثهآموز دانش ايفاي نقش)4ت تفكر برانگيز سؤاالپرسيدن)3آنان هاي ان

و راهنمايي .مشاوره

و)1: آموز دانشفعاليت ة تفكـر آزاد در حيطـ)2مشاهده دقيق با استفاده از تمام حواس بررسي

.بحث با ساير اعضاي گروه)3فعاليت طرح شده

شدآموز دانشكار به دستة دراين مرحله رشت:جلسه سوم و آموز دانش،ان داده ان بـراي كـار

و به توصيف مشـاهدات پرداختنـ  و مستدل ارائه داده بحـث،دفعاليت انجام شده توضيح منطقي

در ايـن مرحلـه،ان نـداد آموز دانشت سؤاالان آغاز شد. معلم پاسخ مستقيمي به آموز دانشبين 

و فعاليـت آموز دانش و اينترنـت آزمايشـگاهي اطالعـات هـاي ان با مراجعه به منابع غيـر درسـي

با آوري جمعبيشتري را  و يـك آمـوز دانـش كردند. سپس يك نشست گروهي ان برگـزار شـد

و بحث پيرام و رهبري معلم انجام گرفت و با هدايت ت جديـد سؤاالون مبحث قلب با خودشان

هرگـروه جداگانـه هـا، سؤالان راهنمايي شدند كه براي رسيدن به جواب آموز دانشنوشته شد.

و اين جلسه گزارش تهيه كند. سـپس بـرايها از فعاليت و اطالعات كسب شده در جلسات قبل

و بـه شناسي ان به سايت كامپيوتر آزمايشگاه زيستوزآم دانش،ها مهارتتكميل هدايت شـدند

ــا آن ــارت ه ــا مه ــد. ه ــوزش داده ش ــاز آم ــورد ني ــارتي م ــا مه ــگاه ه ــي در آزمايش ي آموزش

و شـامل مـوارد زيـر بـود شناسي زيست و متصـدي آزمايشـگاه آمـوزش داده شـد :توسط معلم

و تشـخ،عقـب،ي جلـو هـا قسـمت شناخت و چـپ قلـب گوسـفند از هـا يص سـياهرگ راسـت

رگهـا دريچـه ها،و نحوه صحيح ايجاد برش در قلب براي تشخيص حفرهها سرخرگ هـاييو

در ريـزي آن در فرآينـد برنامـه آمـوز دانـش سعي شد تا حد امكـان،در اين جلسه،مختلف قلب

و جزئيـات آن ريزي تمام مراحل شركت داده شوند. معلم برنامه را به صورت كامل انجـام داده

و مسـئوليتها گروهكرد. براي هر كدام از اعضايمي ان واگذارآموز دانشرا به  هـايي وظـايف

وها تفاوتمشخص با توجه به  يشان در نظر گرفته شد. از هر گـروه يـك نفـرها مهارتي فردي

را بـا موضـوع درس بررسـي هـاو فعاليتها آزمايشميزان تطابقها تعيين شد تا در طول فعاليت
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و شـد تـا در صـورت انحـراف گـروه از موضـوعمي به معلم گزارش دهد. اين كار سبب كرده

به،درس  در راستاي موضوع كمك نمايد.هاآنمعلم در نقش تسهيل گر

و شرح مفاهيم آموز دانشتشويق)1: فعاليت معلم هاي هدايت بحث)2ان به توصيف مشاهدات

 گروهي 

و بيان توضيحات منطقي شرح دقيق)1:انآموز دانشهاي فعاليت و)2مشاهدات بحث گروهي

حلة ارائ  احتمالي هايو پاسخها راه

و ايـده:جلسه چهارم و اسـتدالل،هـا گـروه همـه هـاي پس از شنيدن نظرات هـاي معلـم افكـار

و مفاهيم درست علمي را جايگزين نمود.  نادرست را مشخص كرده

،پاورپوينـت،سـخنراني،ه صـورت شـفاهي جلسات قبلـي خـود را بـ هاي ان گزارشآموز دانش

و ماكت را پوستر و همچنـين هـر گـروه بـه صـورت عملـي صـداي قلـب در كالس ارائه دادند

و راجع به  و دوم قلب توضيح كامـل ارائـهيها تفاوتتوسط گوشي پزشكي شنيده صداي اول

ــواج  ــورد امـ ــاليد در مـ و اسـ ــيلم ــايش فـ ــيله نمـ ــه وسـ و بـ ــد ــثTو P،QRSدادنـ در بحـ

 لكتروكارديوگرافي اطالعات كاملي را به كالس ارائه دادند.ا

و سـؤاال هر گروه بعد از پايان ارائـه خـود بـه هـاي ان در مـورد پاسـخ آمـوز دانـشت پاسـخ داد

و جهت دهنـدهها سؤال و معلم در اينجا هدايت كننده و تبادل نظر با يكديگر پرداختند به بحث

و نظــرات درســت را هــا بحــث ردو تأييــدبــود كــرد. بــه ايــن ترتيــب مــي ونظــرات نادرســت را

و با مبحـث قلـب هاي همكالسيهاي ان از تمام گزارشآموز دانش و،خود آگاه شدند سـاختار

بهها گروهكار آن آشنا شدند.  و بقيـ سؤاالپس از پايان ارائه پاسـخ هـا گـروه اعضـايةت معلـم

 حل بود به دبير تحويل دادند. در نهايت هر گروه پوشه كار كه حاوي تمام مرا.دادند

،اضـافي هـاي مثالة ارائ)2اطالعات از منابع مختلف آوري جمعنشان دادن راه)1:فعاليت معلم

و كاربرد مفاهيم در موقعيت و يا در زندگي روزمرههاي تعميم  جديد
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و جديـ هـاي طراحي فعاليت)2اطالعات از منابع مختلف آوري جمع)1:انآموز دانشفعاليت د

 بيان كاربرد مفاهيم ارائه شده

از،پس از اجراي روش تدريس ساختارگرايي:جلسه پنجم ارزشيابي برگزار شد. در ارزشـيابي

شـناختي طـرح هـاي درك مفهومي از حيطهةت از حيطسؤاالت طرح شده بخشي از سؤاالميان 

آگاه شود در اين از پيشرفت سطح علمي خود آموز دانششد. هدف از اين مرحله آن است كه 

و بايـدت تفكرسؤاالفراگيران از هاي براي ارزيابي آموخته توانمي مرحله برانگيز استفاده كرد

از دستبهنتايج  و يادگيري به كارگرفته شود. در اين جلسه آمده از اين مرحله در نظام ياددهي

 گرفته شد. آزمونپسان يك آموز دانش

ان آمـوز دانشسنجش توانايي)2ان از موضوع آموز دانش سنجش درك وفهم)1:فعاليت معلم

.گوناگونيها مهارتدر استفاده از 

به)1:انآموز دانشفعاليت )3طـرح شـده هاي انجام فعاليت)2ت طرح شده سؤاالپاسخ گويي

و ديگران و كسب دانش خود .ارزشيابي از پيشرفت

 نتايج

ان مـورد آمـوز دانـشي در يـادگيري دار عنـيمپژوهش كـه آيـا تفـاوت سؤالبه منظور بررسي

و كنترل در اين پژوهش وجود دارد يا خيـر؟ از  ميآمـاريهـا شـاخص آزمايش ،نيانگيـ ماننـد

و تعداد آزمودنيانحراف مع و همچنيهايار و درصـد اسـتفاده شـد كـهين جدول فراوانينمونه

ز :ر ارائه شده استيدر جداول

.دو گروه آزمايشو كنترل آزمونپسو آزمون پيش توصيفي نمراتهاي داده.1 جدول

 تعداد گروه
آزمونپسآزمونپيش

اريانحراف معنيانگيماريانحراف معنيانگيم

2528/655/376/773/3كنترل

2524/650/328/1264/3آزمايش
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ميطور كه نتا همان ميج جدول باال نشان وه كنتـرل در دو گـر آزمـون پـيشن نمـراتيانگيـ دهد

)28/6) و گروه آزمايش ندار معني) اختالف24/6) .شودميي مشاهده

م (،آزمـون پـسن نمراتيانگيهمچنين در (76/7دو گـروه كنتـرل و گـروه آزمـايش (28/12(

اشودميي مشاهده دار معنياختالف ن تفاوت به نفع گروه آزمايش در افـزايش يـادگيريي. كه

 است.،شناسي زيست

.سه ميانگين پيشرفت تحصيلي دو گروه آزمايشو كنترليمقا.1 نمودار

همچنين در بررسي يـادگيري بخشـي از پـژوهش بـه بررسـي پيشـرفت تحصـيلي در بعـد درك

شناختي در يادگيري مبحث مورد نظر اختصـاص يافـت. كـه بـا مشـخص هاي مفهومي از حيطه

و نمـر مربوهـايت مربوط به حيطـه درك مفهـومي در آزمـون سؤاالكردن  آنايهطـه كـه بـه

 اختصاص يافته بود مقايسه صورت گرفت.

.توصيفي ميزان درك مفهومي در دو گروه آزمايشو كنترلهاي داده.2 جدول

 تعداد گروه
آزمونپسآزمونپيش

اريانحراف معنيانگيماريانحراف معنيانگيم

2512/385/184/301/2كنترل

2504/381/120/625/2آزمايش
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ميطور كه نتا همان ميج جدول باال نشان در بخـش درك آزمـون پـيشن نمـراتيانگيـ دهد در

(،شناسي مفهومي درس زيست و گـروه آزمـايش12/3مبحث قلب پايه دهم دو گـروه كنتـرل (

كهي مشاهده نشد. در دار معني) تفاوت04/3( در بخـش آزمـون پـس در ميانگين نمـرات حالي

(درك مفهومي بين گر (84/3وه كنترل و گروه آزمايش ي دار معنيآمارييها تفاوت)20/6)

 مشاهده شد.

.سه ميانگين ميزان درك مفهومي دو گروه آزمايشو كنترليمقا.2 نمودار

 هاي پژوهشهي مربوط به فرضي استنباطيها افتهي

ــهي ــا افتـ ــتنباطيهـ ــياسـ ــه فرضـ ــوط بـ ــاهيمربـ ــايهـ ــون يـ ــون لـ ــامل آزمـ ــژوهش شـ ،ن پـ

و تحل،تي مستقل،رنوفياسمـ گروفكولمو (زوجـي) ره يـ انس يـك متغيـل كواريـ تـي وابسـته

) ا مورديرهايه متغيكليكه برا است) در متن مانكوا ANCOVAآنكوا ن پـژوهشيمطالعه در

هم05/0يبا سطح خطا و ارقام مربوطه با توجه بـه حجـمة انجام شده است. كه از ارائه جداول

حاصـل هـاي بودن داده دار معنيهاآنة ايم. كه در نتيج له صرف نظر كردهدر اين مقاها زياد آن

و گروه كنترل در سطح آمارية از مقايس و بـر اسـاس5گروه آزمايش درصد اثبات شده است
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روش تدريس ساختارگرايي بـر)1( يعني پژوهشهاي فرضيه،و تحليل كواريانسها اين آزمون

آموزان دختـر شهرسـتان خـاش تـأثيرث قلب پايه دهم دانشمبح،شناسي ميزان يادگيري زيست

و نيز فرضيه ديگر پژوهش روش تـدريس سـاختارگرايي در افـزايش درك مفهـومي)2(:دارد

مـورد؛آموزان دختر شهرستان خاش تأثير دارد مبحث قلب پايه دهم دانش،شناسي درس زيست

 اند.هقرار گرفت تأييد

ها جداول استنباطي فرضيه

نتـايج،3دهنـد. جـدول مـي تحقيق نشانهايل زير نتايج تحليل كواريانس را براي فرضيهجداو

و جدول تحليل را براي ميزان يادگيري نتـايج تحليـل4(پيشرفت تحصيلي) در درس مورد نظر

 دهد.مي را در ميزان درك مفهومي از يادگيري درس مورد نظر نشان

(يانس تك متغيل كواريج تحلينتا.3 جدول .) ميزان يادگيري دو گروه آزمايشو كنترلANCOVAره آنكوا

مجموع

 مجذورات

درجه

يآزاد

نيانگيم

 مجذورات

سطحFآزمون

يمعنادار

Eta2توان

آزمون

همگــوني شــيب

 رگرسيوني
180/803 2590/401 **399/178001/0844/0000/1

021/739001/0940/0000/1**518/6141518/614آزموناثر پيش

647/312001/0869/0000/1**975/2591975/259بين گـروهي

082/3947832/0خطا

980/90849كل

05/0* معناداري حتي در سطح01/0** معناداري حتي در سطح

مربوط بـه بررسـي همگـوني شـيبFدر سطر اول مقدار شودميچنانكه در جدول باال مالحظه

با رگرسيون از 399/178برابر مي معني05/0لحاظ آماري در سطح كه دهد دار است. اين نشان
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(تعامل بين متغير پيش پيش و مستقل) رعايت نشـده فرض همگوني شيب خط رگرسيوني آزمون

 است.

مبحث قلب پايـه،شناسي ميزان يادگيري زيستFمقدار،شودميچنانكه در جدول باال مالحظه

و آزمـايش مربـوط بـه رديـف اثـر آمو دهم دانش زان دختر شهرستان خاش در دو گروه كنترل

با پيش از 021/739آزمون برابر دار اسـت. ايـن نشـان معنـي05/0لحـاظ آمـاري در سـطح كـه

م مي نگيليها تعدنيانگيدهد اگر در بيصورت آنيرد نيز داري وجـود دارد. هـا تفـاوت معنـين

ميعني و هـم بـي تعـديل معنـي هـا هـم بـانيانگيتفاوت از تعـديل دار اسـت. پـس يكـي ديگـر

(پيش فرض پيش و متغير مستقل بوده ها كه همبستگي متغير كنترلي  رعايت شده است.،آزمون)

در شـوند مـي هـا تعـديلو ميـانگين شـود مـي آزمـون برداشـته اثـر تفـاوت پـيشيهمچنين وقتـ

تع شودميدار ديده آزمون نيز تفاوت معني پس مو به در بـين گروهـي بـاFرسـند. مقـداريادل

از 647/312آزمون برابر كنترل پيش مي نظر آماري معني است كه  باشد. دار

م پس،شناسين نمرات ميزان يادگيري زيستيانگيبه عبارتي بين آزمـون دو گـروه آزمـايش در

پس28/12( و در () ا24/6آزمون گروه كنترل ين تفـاوت بـه ) تفاوت معناداري وجود دارد؛ كه

ــت  ــادگيري زيس ــزان ي ــزايش مي ــايش در اف ــروه آزم ــع گ ــي نف از،شناس ــد ــدريس بع روش ت

پس( باشد ساختارگرايي مي  ).p>05/0داريو سطح معنيF= 647/312آزمون مرحله

 هـا گروههاي رديف سوم جدول كه مربوط به بررسي فرضيه پژوهشو مقايسه بين مشاهده داده

مي در پس ميباش آزمون پس دهد كه با كنترل پيشد نشان آزمـون مجـذور اتـا آزمون در مرحله

از87آزمون آزمون از نمراتپس رسيده است به عبارتي با برداشتن تأثير پيش869/0به  درصـد

پسها تفاوت (بـهي فردي در و آزمون مربوط به تـأثير روش تـدريس سـاختارگرايي كـارگيري

ب و تفاوت آنتأثير متغير مستقل) با ين ،آمـده اسـت دسـتبه00/1ها است. توان آماري نيز برابر

(خطـاي نـوع شده باشد در حـدود صـفر مـي تأييدً يعني احتمال اينكه فرضيه صفر اشتباها باشـد

 دوم).
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ديگر روش تدريس ساختارگرايي توانسته تأثير قابل قبولي در افزايش ميـزان يـادگيري عبارت به

(روش سنتي) داشته باشد.گروه آزماي،شناسي زيست ش نسبت به گروه كنترل

(روش تـدريس سـاختارگرايي بـر ميـزان يـادگيري زيسـتيپس فرض ،شناسـيه اصلي پژوهش

.شودمي تأييدآموزان دختر شهرستان خاش تأثير دارد) مبحث قلب پايه دهم دانش

(يانس تك متغيل كواريج تحلينتا.4 جدول .گروه آزمايشو كنترل ) درك مفهومي دوANCOVAره آنكوا

مجموع

 مجذورات

درجه

يآزاد

نيانگيم

مجذورات

سطحFآزمون

يمعنادار

Eta2توان

آزمون

همگوني شيب

 رگرسيوني
247/191 2623/95**986/45001/0662/0000/1

903/88001/0654/0000/1**498/1431498/143آزموناثر پيش

909/45001/0494/0000/1**102/741102/74بين گـروهي

862/7547614/1خطا

980/28849كل

05/0* معناداري حتي در سطح01/0** معناداري حتي در سطح

مربوط بـه بررسـي همگـوني شـيبFدر سطر اول مقدار شودميچنانكه در جدول باال مالحظه

از986/45رگرسيون برابر با  دهـد دار است. اين نشان مـي معني05/0لحاظ آماري در سطح كه

(تعامل بين متغير پيش پيش و مستقل) رعايت نشـده فرض همگوني شيب خط رگرسيوني آزمون

 است.

در دو گـروه درك مفهومي مبحث مـورد نظـرFمقدار،شودميچنانكه در جدول باال مالحظه

و آزمايش مربوط به رديف اثر پيش با كنترل از،تاس903/88آزمون برابر در كه لحاظ آماري

مي معني05/0سطح  م دار است. اين نشان نگيليها تعدنيانگيدهد اگر در نيرد نيـز بـ يـ صـورت

ميعنـيداري وجود دارد. ها تفاوت معني آن و هـم بـينيانگيـ تفـاوت تعـديل هـا هـم بـا تعـديل
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(پـيش فرض دار است. پس يكي ديگر از پيش معني و هـا كـه همبسـتگي متغيـر كنترلـي آزمـون)

 رعايت شده است.،متغير مستقل بوده

در شـوند مـي هـا تعـديلو ميـانگين شـود مـي آزمـون برداشـته اثـر تفـاوت پـيشيهمچنين وقتـ

م شودميدار ديده آزمون نيز تفاوت معني پس در بـين گروهـي بـاFرسـند. مقـداريو به تعادل

از909/45آزمون برابر كنترل پيش مي نظر آماري معني است كه  باشد. دار

م مبحـث قلـب پايـه دهـم،شناسـين نمـرات درك مفهـومي درس زيسـتيانگيـ به عبارتي بـين

پس دانش ( آموزان دختر شهرستان خاش در و در پـس20/6آزمون دو گروه آزمـايش آزمـون)

) ) تفاوت معناداري وجود دارد؛ كـه ايـن تفـاوت بـه نفـع گـروه آزمـايشدر04/3گروه كنترل

آموزان دختر شهرسـتان مبحث قلب پايه دهم دانش،شناسي هومي درس زيستافزايش درك مف

پس خاش در بعد از روش تدريس ساختارگرايي مي و سـطحF=909/45آزمـون باشد. مرحله

.p>05/0داري معني

 هـا گروههاي رديف سوم جدول كه مربوط به بررسي فرضيه پژوهشو مقايسه بين مشاهده داده

مي در پس مي آزمون پس دهد كه با كنترل پيش باشد نشان آزمـون مجـذور اتـا آزمون در مرحله

از49آزمون آزمون از نمراتپس رسيده است به عبارتي با برداشتن تأثير پيش494/0به  درصـد

پسها تفاوت (بـهي فردي در و آزمون مربوط به تـأثير روش تـدريس سـاختارگرايي كـارگيري

و تف آنتأثير متغير مستقل) با اوت بين ،آمـده اسـت دسـتبه00/1ها است. توان آماري نيز برابر

(خطـاي نـوع شده باشد در حـدود صـفر مـي تأييدً يعني احتمال اينكه فرضيه صفر اشتباها باشـد

 دوم).

مؤثر واقع شـده اسـت،شناسي روش تدريس ساختارگرايي بر درك مفهومي درس زيستيعني

آمـوزان دختـر مبحث قلب پايه دهم دانـش،شناسيس زيستو باعث افزايش درك مفهومي در

 شهرستان خاش در بعد از روش تدريس ساختارگرايي شده است.

ديگر روش تدريس ساختارگرايي توانسته تأثير قابل قبولي در افـزايش درك مفهـومي عبارت به

(روش سنتي) داشته باشد. دانش  آموزان گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل
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ــ ــس فرض ــومي درسيپ ــزايش درك مفه ــاختارگرايي در اف ــدريس س (روش ت ــژوهش ه دوم پ

 تأييـد آمـوزان دختـر شهرسـتان خـاش تـأثير دارد) مبحث قلب پايـه دهـم دانـش،شناسي زيست

.شود مي

 گيري نتيجهو بحث

نتايج اين پژوهش نشان دهنده اين است كه اسـتفاده از رويكـرد سـاختارگرايي باعـث پيشـرفت

و،ان را براي تحليلآموز دانش. اين الگو شودميانموزآ دانشتحصيلي   ترغيب بيني پيشتفسير

و در اين روش مفاهيم علمي مي و انگيزه به يادگيرندگان ارائـه بر اساسكند و شـود مـي رغبت

و طراحـي برعهـده و تسهيل كننده دارند اما مسئوليت اجرا معلمان در اين روش نقش انگيزاننده

اسآموز دانش ت.ان

اصـيل هـاي كنـد كـه فعاليـت مـي اصـيل يـادگيري اسـتفاده هـاي در اين روش معلـم از فعاليـت

يـا انـدهزندگي واقعي خارج از آموزشگاه شـبي هاي يادگيري هستند كه به موقعيتهاي موقعيت

و واقعـي،هستندها دربرگيرنده آن و نمـادي يعني عينـي از آنجـا كـه رويكـرد.انـد نـه انتزاعـي

و يادگيري كاربردي مباحث درسـي اسـت،نوآوري آموزشي به و توليد دانش روش،خالقيت

.استشناسي گرايي روش مناسبي براي بسياري از مباحث كاربردي زيستتدريس ساختار

بـا گراييبـا اسـتفاده از سـاختار،شناسـي نتايج حاصل از اين پژوهش در ميزان يادگيري زيسـت

و چمـن آر 1387( مرتضـوي هـاي يافته () در مبتنـي بـر روش تـدريس سـاختن،)1382ا گرايـي

هـاي ان همسـويي دارد همچنـين نتـايج ايـن پـژوهش بـا پـژوهش آمـوز دانشپيشرفت تحصيلي 

(،مجاهد و قاسمي همسـويي،) در روش تـدريس بـا همـين شـيوه در درس شـيمي 1392حسني

در درس ان ضـعيف آمـوز دانـش در پيشرفت تحصـيلي)1388(شكاري هاي نشان داد. پژوهش

مورد هم سوي ديگري با نتايج اين پژوهش اسـت. همچنـين نتـايج،شيمي با استفاده از اين الگو

(هاي پژوهش تدريس مبتني بر ايـن رويكـرد بـايها روشايه) در بررسي مقايس1377علي پناه

و همسو با نتايجة در درس علوم تجربي دور روش تدريس سنتي راهنمايي از ديگر موارد مشابه

 اين پژوهش است.
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دار دهـد اسـتفاده از رويكـرد سـاختارگرايي موجـب رشـد معنـي نتايج ايـن پـژوهش نشـان مـي

ميشودميآموزان يادگيري در دانش او . در اين روش فراگير در موقعيتي قرار گيـرد كـه بـراي

و شـاگرد از  يك چالش ذهني در زمينه موضوع ايجاد شود. در الگوي مطرح شده روابط معلـم

آن شودميحالت خشكو سنتي خارج  . معلـم شـود مـيو صميميت توأم بـا احتـرام جـايگزين

و دانش ديگر انتقال را،آموزان با راهنمـايي معلـم دهنده دانش نيست خـود مسـئوليت يـادگيري

و دانش خود را مي ي هـا مهـارت سازند. در اين الگو يادگيري علم در كنار كسب برعهده دارند

و دانـشو يادگيري با تمام فرآيند مورد شودمياجتماعي مطرح آمـوزان در كنـار توجـه اسـت

 گيرند. يادگيري علم راه توليد علم را نيز فرامي

دهد كه براي رشد يادگيري در حوزه شـناختي دانـش از سوي ديگر نتايج اين پژوهش نشان مي

وج تفاوت معني،شناسي زيست و روش سنتي ود دارد. ايـن نتيجـه داري بين روش ساختارگرايي

(يادگيري شناختي) بـر اسـاس فعاليـت،رسد بديهي به نظر مي ،زيرا براي به دست آوردن دانش

و جـذاب انجـام و انگيزه فراگيران در يك محيط فعال و ايـن منجـر بـه ايجـاد شـود مـي رغبت

و معني  ندارد.كدام از اين شرايط وجود؛ اما در روش سنتي هيچشودميدار يادگيري عميق

و نتايج فرضيه و نتيجه اين پـژوهش معرفـي با توجه به مطالب ارائه شده هاي تحقيق دست آورد

و بــه عنــوان روشــي كارآمــد در آمــوزش زيســت رويكــرد ســاختارگرايي بــه كــارگيري شناســي

مي مؤلفه  باشد. هاي اساسي اين نظريه در كالس درس تا حد امكان

ان داد رويكــرد ســاختارگرايي بــر ميــزان يــادگيري نتــايج ايــن پــژوهش نشــ،طــور خالصــه بــه

و اين نشان دانش و مفيـد آموزان پايه دهم در مفاهيم مبحث قلب تأثير بسزايي دارد دهنـده مـؤثر

 باشد. بودن اين روش آموزشي مي

 پيشنهادها

و نشـان داد كـه رويكـرد تحقيق حاضـر در دبيرسـتان.1 هـاي دخترانـه صـورت گرفتـه اسـت

آمـوزان دختـر شـده شناسـي در دانـش باعث افزايش يادگيري درس زيسـت ساختارگرايي 
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هاي پسرانه انجـام شـود تـا تـأثير نقـش پژوهشي مشابه در دبيرستان گرددمياست. پيشنهاد

و يا حتي به طور همزمان مقايس از اين نظر بين دو جـنس دختـرايهجنسيت مشخص گردد

و پسر با هم صورت بگيرد.

تحقيقـي شـود مـي شناسي پايه دهم است. پيشنهادش مربوط به درس زيستنتايج اين پژوه.2

 ها انجام شود. شناسي همه پايه زيست مشابه در دروس

 پيشـنهاد،دهـم متوسـطه صـورت گرفـت شناسـي اين پژوهش در يكـي از مباحـث زيسـت.3

و مباحث ديگر كتب زيست شود مي متوسطه چنين پژوهشي صورت شناسي در موضوعات

 گيرد.

هاي كشور انجام شود تا مبنـاي تحقيقاتي مشابه با اين تحقيق در ساير استان شودميپيشنهاد.4

 مقايسه اين شيوه نوين تدريس فراهم گردد.

ي مشـابه در پژوهشـ شـود مـي نتايج اين پژوهش مربوط به مقطع متوسطه دوم است پيشنهاد.5

ــاطع در ــا ســالســاير مق ــه دروس انجــام گــ ه ــايجي مختلــف در بقي ــا نت ــايج آن ب و نت ردد

 آمده مقايسه شود. دست به

 منابع

 انتشارات آييژ.،ي نوين تدريسها روشراهنماي، 1378، آقازاده محرم، محمد،احديان

،نامـه كارشناسـي ارشـد پايـان،»روش تدريس مبتنـي بـر سـاختن گرايـي«، 1382،س،آرا چمن

 دانشگاه شهيد بهشتي.

(الگـوي پـنج مرحلـهو راحي آموزشي سـاختط«، 1390، سيد عباس،رضوي ،»اي) سـازگرايانه

و تكنولوژي آموزشي .38ص،9شماره، رشد

 اميركبير.،تهران،و پرورش آموزشة فلسف، 1385، اكبر علي،نژاد شعاري
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Abstract 

Using active teaching methods transforms learning into a two-way process and 
strengthens students' skills, so that students not only easily forget their findings 
and discoveries, but use them throughout their lives. The aim of this paper is to 
investigate the effect of teaching method with structuralist approach on learning 
rate, with emphasis on the conceptual understanding of the subject of the heart 
of the tenth grade biology course, female students of Khash city. The research 
method was a quasi-experimental design with two experimental and control 
groups. The statistical population of this study includes all tenth grade students 
of girls' schools in Khash city in the academic year 2016-2017. Documentary 
method was used to collect information and theoretical foundations and 
questionnaire method (researcher-made written test) was used to evaluate the 
hypotheses. For the validity of the tests, the formal and content validity (expert 
opinion) and for the reliability of the tests, the Kuder-Richardson KR20 method 
has been used. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical 
methods were used using SPSS software. The results of the experimental 
progress tests of the experimental group showed a significant difference 
compared to the control group. Also, the subscale of the experimental students' 
conceptual understanding of the experimental group showed better progress. 
These results show the role and importance of active teaching methods in 
learning. 

Keywords: Structuralism, Biology Education, Active Teaching Method, 
Conceptual Understanding.  
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