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چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی در تدریس درس علوم تجربی بر 
یادگیری دانش آموزان است. روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، با 
گروه آزمایش و گواه انجام شده است. بدین منظور تعداد 76 نفر از دانش آموزان دختر دوره ابتدایی 
انتخاب  هدفمند  نمونه گیری  شیوه  به   94-1393 تحصیلی  سال  در  تهران   19 منطقه  پایه ششم 
شده اند. داده ها با برگزاری سه مرحله پیش آزمون، دو مرحله آزمون عملکردی و یک مرحله پس آزمون 
نهایی برای سنجش یادگیری و همچنین ثبت مشاهدات کالسی جمع آوری شده است. برای بررسی 
روایی آزمون ها، محتوای آنها با هدف اصلی درس تطبیق داده شده و سؤاالت با نظر 2 نفر از معلمان 
باسابقه و کارشناسان گروه های آموزشی دوره ابتدایی اداره آموزش و پرورش منطقه 19 تهران، هم 
به لحاظ ظاهر و هم به لحاظ محتوایی بررسی شد. با توجه به تشریحی بودن سؤاالت آزمون، برای 
نقشه  از  استفاده  با  آزمایش  استفاده شد. گروه  پایایی مصححان  از روش  آزمون ها  پایایی  بررسی 
مفهومی و گروه گواه بدون دریافت مداخله و به روش سنتی، هر کدام 15جلسه 45 دقیقه ای و به 
مدت 5 ماه آموزش دیده اند. برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی 
تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان یادگیری دو گروه 
از روش سنتی موجب  بیش  تدریس  در  نقشه مفهومی  از  استفاده  و  دارد  تفاوت معناداری وجود 

یادگیری دانش آموزان در درس علوم تجربی شده است.
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مقدمه

در چند دهه اخیر تحوالت عظیمی در زمینه فرایند یاددهی–یادگیری به وجود آمده است. واقعیت امر 
این است که یادگیری مسئله بسیار پیچیده ای است و یادگیرندگان به تناسب آنچه دریافت می کنند و 
عوامل مؤثر بر این دریافت ها، پیوسته فهم درونی خود را از نحوه عملکردشان تغییر می دهند. آنچه 
آن ها یاد می گیرند، تابعی است از عوامل پیچیده، مانند روش های آموزشی، محتوا، آمادگی، انگیزش، 
شرایط محیطی و ابزارهای قابل دسترس و ... که نباید آن ها را فراموش کرد )فردانش و شیخی فینی، 
1381(. برای تغییرات مهم در یادگیری باید به شیوه عرضه محتوا هم توجه کرد. مطلوبیت یک 
برنامه آموزشی در ِگرو اصالح فرایند یاددهی–یادگیری است و انتخاب استراتژی های مؤثر به ایجاد 

و اصالح برنامه های آموزشی کمک می کند )سوادپور،1391(.

شایان ذکر است که در سال های اخیر کتاب های درسی هم راستا با برنامه درسی ملی، شرایط 
استفاده از روش های آموزشی مبتنی بر رویکردهای فعال را بهتر فراهم آورده است؛ به نحوی که 
دانش آموزان به طور فعال در فرایند یاددهی و یادگیری حضور داشته باشند. در رویکردهای جدید، 
انتقال دانش از طریق معلم و کتاب و یادگیری مبتنی بر حافظه، به ساختن دانش از طریق یادگیری 
معنادار1 تغییر یافته است. این تحول با گذر از دیدگاه رفتارگرایی به دیدگاه شناخت گرایی و به ویژه 

دیدگاه سازنده گرایی صورت گرفته است )توتونچی عصرحاضری و مرسلی، 1392(. 

معلمانی که به دنبال راه های جدید برای آموزش جذاب، فعال و دانشجومحور هستند، می توانند 
از ابزار ترسیم نقشه برای رسیدن به اهداف آموزش و یادگیری خود استفاده کنند. معلمان می توانند 
ازطریق ساخت نقشه هایی که مکمل یا جایگزین اطالعات شنیداری و نوشتاری هستند، دانش آموزان 
را به شکل بصری درگیر کنند. ماهیت بصری و غیرخطی هر دو تکنیک ترسیم نقشه از آنها ابزاری 
مفید برای معلمانی ساخته است که می خواهند به دانش آموزان تفکر از طریق ایده ها و فرایندهای 

پیچیده با روش های قابل دسترس کمک کنند )بورز2014،2(. 

نقشه مفهومی ابزاری ترسیمی است که با نظریه ساختن گرایی ارتباطی نزدیك دارد و در مراحل 
مختلف آموزش از طراحی و تهیه محتوای برنامه درسی تا مرحله اجرا و ارزشیابی استفاده می شود. 
نتایج متعددی در دست است که نشان می دهد استفاده از سازمان دهنده های گرافیکی ازجمله نقشه 
می آورد  وجود  به  یاددهی-یادگیری  فرایند  در  مهمی  تغییرات  استراتژی،  یک  عنوان  به  مفهومی 

)سوادپور،1391(.

نقشه ها به بازنمایی ذهنی آنچه دانش آموزان می خواهند یاد بگیرند کمک می کنند؛ همچنین به 
عنوان ابزارهای سازمان دهنده که موجب تسهیل یادگیری فعال، منطقی و معنی دار می شوند شناخته 

1 . Meaningful Learning
2 . Beavers, K.
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شده اند. در یک آموزش منظم، قبل از آنکه تدریس مطالب شروع شود، نقشه های مفهومی به مثابه 
یک روش ارائه ساختار محتوای درس به کار می رود؛ به بیان دیگر، قبل از شروع درس جدید، ارائه 
نقشه های مفهومی نقش پیش سازمان دهنده را بازی می کنند و پس از اتمام یادگیری، معلم با ارائه دادن 
نقشه مفهومی به فراگیران، خالصه ای از آنچه را یاد گرفته شده است، برای فراگیران فراهم می آورد؛ 
در چنین شرایطی، مطالب جدید زیرمجموعه مطلب کلی تر قرار می گیرد و یادگیری معنادار به آسانی 

انجام می پذیرد )نواک1، 2006(. 

سازمان دهنده های گرافیکی

همچنین  هستند.  مفاهیم  میان  معنادار  روابط  تجسمی  بازنمایی  گرافیکی2،  سازمان دهنده های 
نشان دهنده روش های تفکر و درک ما و نیز شاخصی از دیدگاه های ما درباره آگاهی های ما و روابط 

. آنها می باشند )سیف، 1387(  میان 

نقشه مفهومی از مهمترین اشکال سازمان سازمان دهنده گرافیکی باال به پایین میباشد که آن یک 
فن آموزشی شبیه به پیش سازمان دهنده و برخاسته از نظریه یادگیری معنی دار آزوبل است )تقی پور، 

.)1393

1388؛  سیف،  نقل  به  1978؛  آزوبل3)1968،1963،  بار  اولین  را  پیش سازمان دهنده  مفهوم 
وولفولک4 ،2007؛ مورنو2010،5( طراحی کرد. آزوبل با دیدگاه شناختی، نظریۀ یادگیری معنی داری 
کالمی را وضع کرد. طبق این نظریه، دانش های مربوط به هم در یک رشتۀ تحصیلی به صورت یک 
طرح فرضی هرمی شکل و سلسله مراتبی در ارتباط با یکدیگر سازمان می یابند و ساخت شناختی 
به گونه ای طرح ریزی و  باید  این نظریه، مطالب درسی  بنابر  به وجود می آورند.  را  آن زمینۀ علمی 
خالصه  صورتی  به  اندیشه ها  و  مفاهیم  انتزاعی ترین  و  جامع ترین  ابتدا کلی ترین،  که  شوند  ارائه 
معرفی گردند و بعد به دنبال این کلیات، به تدریج مطالب فرعی تر و جزئی ترمعرفی شوند )سیف و 

کیانارثی،1390(.

از زمان طرح ایده نقشه های مفهومیِ ژوزف نواك تا به حال، ابعاد گسترده ای از این ایده راهبردی 
پیشینه  به  نگاهی  با  است.  پژوهشگران شناخته شده  بررسی های کارشناسانه  و  پژوهش ها  در طی 
پژوهشی ادبیات نقشه مفهومی متوجه میشویم که کاربرد آن در زمینه مسائل تربیتی اغلب پیامدهای 
مثبتی نیز داشته است و از ایدههای بهروز آموزشی دنیاست )حاتمی و همکاران، 1388(. برنامه 
درسی مبتنی بر نقشه مفهومی مزیت های زیادی نسبت به برنامه های درسی مرسوم دارد؛ استفاده از آن 

1. Novak, J. D.
2 . graphic organizer
3 . Ausubel, D.P.
4 . Woolfolk, A. E.
5 . Moreno, R.



فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   84

موجب درک عمیق مفاهیم و افزایش نمرات دانش آموزان در آزمون های پیشرفت تحصیلی می شود. 
تعدادی از معلمان نقشه های مفهومی را به مثابه یک راهبرد آموزشی برای ایجاد یادگیری عمیق تر 
در دانش آموزان به کار می گیرند. نقشه مفهومی این امکان را فراهم می آورد که به هنگام تشکیل یک 

مفهوم جدید، تجربه و درک کسب شده در گذشته در چهار چوب مفهومی بررسی می شود.

نقشه ها به دانش آموزان کمک می کنند تا یادگیری خود را تجسمی کنند. نقشه های مفهومی، به 
انعکاسی و معنی دار را  ابزاری ساختن گرا شناخته شده که یادگیری ِفعال،  طور مشخص به عنوان 
تسهیل می کند )های1و همکاران، 2008(. بسیاری از نمونه ها در متون کتابخانه ای گواهی می دهند 
سوق دادِن دانش آموزان به تجسم کردن تحقیق، کلیدواژه های طوفان فکری و ایده های موضوع شان، 
با استفاده از ابزار نقشه برداری ارزشمند است )کلوسیمو2 و فیتژیبون3، 2012؛ بورز4، 2014(. نقشه 
مفهومی ابزاری برای نمایش اطالعات در قالب مجموعه ای از نمودارها و كادرهای متصل به هم 
است كه ارتباط منطقی بین مفاهیم به روشنی در آنها قابل مشاهده بوده و به نوعی بازنمایی تجسمی 
روابط معنی دار بین مفاهیم محسوب می شود. نقشه مفهومی معمواًل به شیوه حركت از كل به جزء 
تنظیم می شود و دارای بخش های هسته، رابطه و گره است؛ یعنی مطالب كلی تر و جامع تر در رأس 
آن قرار می گیرد و هرچه به پایین نقشه نزدیك شویم، مفاهیم و مطالب جزئی تر می شود. در رسم 
نقشه های مفهومی، معمواًل گره ها داخل كادر قرار می گیرند و رابطه ها روی خطوط اتصالی نوشته 
می شوند )نواك و كوئین5، 1984(. نقشه مفهومی ابزاری برای وصف ایده ها و مفاهیم کلیدی مربوط 

به یک موضوع در قالب یک شکل ترسیمی است )گال و بومن6، 2006(. 

شکل1.تعریف نقشه مفهومی از طریق نقشه مفهومی

1. Hay
2 . Colosimo, A.
3 . Megan, F.
4. Beavers, K.
5 .Novak, J. D., & Gowin, D. B.
6 . Gul, R. B., & boman, J. A.
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ساخت نقشه مفهومی

برای ترسیم نقشه مفهومی، فراگیر باید ابتدا درباره موضوع مورد نظر اطالعات کافی به دست آورد 
و سپس با استفاده از اطالعات کسب شده، نقشه مفهومی را رسم کند. شکل نقشه های مفهومی نیز 
معمواًل هرمی و از باال به پایین است و این شکل شباهت زیادی به ساخت شناختی انسان دارد که 
در آن مفاهیم از باال به پایین )از سطح انتزاع باال به سطح انتزاع پایین( در زیر هم قرار می گیرند 
)رحمانی و همکاران، 1386(. اهمیت ارتباط های عرضی به این دلیل است که به ما کمک می کند 
یک مفهوم از یک قلمرو دانش را به یک مفهوم در حوزه ای دیگر روی نقشه مفهومی ارتباط دهیم. 
قرار  مستطیلی  یا  بیضوی  داخل کادرهای  در  مثال ها  معمواًل  مثال ها،  و  مفاهیم  میان  تمایز  برای 

نمی گیرند. 

شکل1.نمایش خطوط ارتباط دهنده و رابطه های عرضی در نقشه مفهومی )عباسی،1387(.

کاربرد نقشه مفهومی

درباره  وی  دیدگاه های  از  شاخصی  نیز  و  دانش آموز  درك  و  تفكر  روش های  مفهومی،  نقشه های 
گاهی هایش و روابط بین آنها و نیز تصویری جامع و روشن از مفاهیم و روابط بین آنها را در یك  آ
فضای كوچك فراهم می كنند. همچنین، در یک آموزش منظم، قبل از آنکه تدریس مطالب شروع 
شود، نقشه های مفهومی به مثابه یک روش ارائه ساختار محتوای درس به کار می رود. به بیان دیگر، 
قبل از شروع درس جدید، ارائه نقشه مفهومی نقش پیش سازمان دهنده را بازی می کند. همچنین، 
پس از اتمام یادگیری، معلم با ارائه دادن نقشه مفهومی به فراگیران، خالصه ای از آنچه را یاد گرفته 
شده است، برای فراگیران فراهم می آورد. در چنین شرایطی، مطالب جدید بخشی از مطلب کلی تر 
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قرار می گیرد و یادگیری معنادار به آسانی انجام می پذیرد )نواک، 2006(.

میان  در  ارتباطات  و  مفاهیم  از  شبکه ای  به صورت  را  افراد  دانش  مفهومی ساختار  نقشه های 
آنها بیرونی می کند و نمایش می دهد؛ بنابراین تغییرات در ساختار دانشی حین یک فرایند آموزشی، 
معیاری برای موفقیت در آموزشدادن و یادگیری افراد به کار گرفته می شود و میتوان از نقشه های 
مفهومی برای درک این تغییرات و ارزیابی افراد در میزان یادگیری آنها استفاده کرد. اعتبار شیوه های 
ارزیابی با استفاده از نقشه های مفهومی و میزان اعتماد به آنها توسط پژوهشگران بسیاری گسترش 

یافته و بررسی شده است )اسکال1، 2010(. 

مزایای استفاده از نقشه مفهومی

نقشه های مفهومی تصویری جامع و روشن از مفاهیم و رابطه بین آنها را در یك فضای كوچك فراهم 
می كنند و فرد می تواند به آسانی بر هر قسمتی از آن متمركز شود. امکان مرور مفاهیم از این طریق 
بسیار سریع تر و عملی تر از خالصه برداری های غیرترسیمی است. بنابراین نقشه های مفهومی، هم در 
یاددهی و هم در یادگیری مفاهیم، کارآ هستند. با نمایش یك نقشه مفهومی و خالی گذاردن برخی 
گره ها، می توان از دانش آموزان خواست تا با تکمیل جاهای خالی با كلمات كلیدی، در ارزشیابی 

شركت کرد )کمچن2، 2006(. 

درباره اثربخشی پیش سازمان دهنده ها می توان به نظریۀ طرحواره نیز اشاره کرد. این نظریه بیان کننده 
آن است که افراد مایل هستند اطالعات جدید را در یک طرحواره به صورت شبکه ای از اطالعات 
مرتبط به هم سازمان دهند )هافمن3، 2010(. همچنین، بنابر نظریۀ رمز دوگانه، اطالعاتی که به هر 
دو صورت قابل رمزگردانی هستند، آسان تر آموخته می شوند و پیش سازمان دهنده های گرافیکی از این 
امتیاز برخوردار هستند )هیرل4، 2009(. براساس نظریه رمز دوگانه پاویو5، زمانی كه در آموزش 
موضوعی از شیوه های مختلف كدگذاری استفاده شود، میزان یادداری مطالب افزایش می یابد. در 

نقشه های مفهومی از شیوه های تصویری و كالمی كدگذاری به طور همزمان استفاده می شود. 

پیشینه مطالعاتی پژوهش

پژوهش های داخل کشور

عباسی و همکاران )1393( در تحقیقی با عنوان »راهبردنوین یاددهی-یادگیری و سنجش مفاهیم 

1. Schaal
2 . Kimchin, I. M.
3 . Hoffmann, K. F.
4 . Hyerle, D. 
5.Paivio A.
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برنامه درسی مبتنی بر نقشه مفهومی  نتیجه رسیدند که  این  به  شیمی ازطریق نقشه های مفهومی« 
مزیت ها زیادی نسبت به برنامه های درسی مرسوم دارد و استفاده از آن موجب درك عمیق مفاهیم و 

افزایش نمرات دانش آموزان در آزمون های پیشرفت تحصیلی می شود.

میرزایی )1392( در نتایج پژوهشی که با هدف مقایسه تأثیر آموزشی نقشه مفهومی و روش 
سخنرانی بر میزان یادگیری شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد، نشان داد 
که روش نقشه مفهومی و روش معمول آموزش هر دو توانسته اند، یادگیری شناختی فراگیران را ارتقا 
دهند؛ اما روش نقشه مفهومی بیش از روش معمول بر یادگیری معنی دار فراگیران مؤثر بوده است.

درک  بر  مفهومی  نقشه های  به کمک  مطالعه  »تأثیر  پژوهش  در   )1391( همکاران  و  سعیدی 
مطلب دانش آموزان سال سوم متوسطه« نشان دادند که ارائه نقشه های مفهومی ازقبل آماده نسبت 
به مطالعه متن ها بدون نقشه مفهومی، درک مطلب آزمودنی ها را به طور معناداری افزایش می دهد.

پژوهش های خارج کشور

نسبیت1 و ادسپ2 )2011(، در نتایج پژوهشی که درباره 133 دانشجوی کارشناسی انجام شد، نشان 
داده اند که روش نقشه مفهومی به طور معناداری بر یادگیری مؤثر واقع شده است. هم چنین در این 
پژوهش برای نشان دادن ارتباط معنایی از دو نقشه سیاه، سفید و نقشه رنگی استفاده شده است که 
از نظر آماری یادگیری با نقشه های رنگی، پیشرفت بیشتری را نشان داده است و می تواند قابلیت های 

یادگیری بیشتری در یادگیرنده ایجاد کند.

هنو و ریسکا3 )2008(، در تحقیقی با موضوع استفاده از نقشه مفهومی به عنوان ابزار ارزیابی 
در مدرسه زیست شناسی، برای آموزش مبحث »ساختار بدن انسان« به دانش آموزان مقطع متوسطه، 
نقشه های مفهومی ازپیش آماده شده ای را جایگزین متن آموزشِی مورد بحث کردند؛ نتایج نشان از آن 
داشت که نقشه های مفهومی تا حد زیادی توانسته است به افزایش درک مطلب درباره ساختار بدن 

انسان و روابط بین اعضا و جوارح و همچنین پیشرفت تحصیلی آنها کمک کند.

با روش  مقایسه  در  نقشه کشی مفهومی  راهبرد  داد که  نشان   )2008(4 یو  پژوهش چی  نتایج 
می بخشد. بهبود  را  دانشجویان  یادگیری  عمده ای  طور  به  سنتی  تدریس 

آموزش  سازمان دهی  برای  مفهومی  نقشه  از  معلمانی که  بیان کرد  مقاله ای  در   )2003( نواک 
دروس به دانش آموزان استفاده می کنند، با سرعت بیشتری مطالب را به آنها تفهیم می کنند )محرابی 

پری،1390(.
1 . Nesbit ,J.C. 
2 . Adesope, O .O.
3 . Henno, I. & Reiska,P.
4 . Chiou, C. 
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تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

نقشه مفهومی1

نقشه مفهومی ابزاری برای وصف ایده ها و مفاهیم کلیدی مربوط به یک موضوع در قالب یک شکل 
)گره-رابطه-گره(  سلسله مراتبی  به شیوه  مفهومی  نقشه   .)2006 بومن2،  و  )گال  است  ترسیمی 
تهیه می شود؛ یعنی مطالب كلی تر و جامع تر در رأس آن قرار می گیرد و هرچه به پائین نقشه نزدیك 
می شویم، مفاهیم و مطالب جزئی تر می شود. در رسم نقشه مفهومی، معمواًل گره ها داخل كادر قرار 

می گیرند و رابطه ها روی خطوط اتصالی نوشته می شود )نواك و کوئین3، 1984(.

روش تدریس سنتی

این روش که سابقه ای طوالنی در نظام های آموزشی دارد، به ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف 
معّلم و یادگیری آنها از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف شاگرد می پردازد. در این 
روش، یک نوع یادگیری و رابطه ذهنی بین معلم و شاگرد ایجاد می شود. در روش سخنرانی مطالب 
به عنوان روش تدریس در  تنها  امروزه، سخنرانی  ارائه می شود.  با نظم منطقی  به طور مستقیم و 
مدارس و به صورت محض به کار نمی رود، بلکه با سایر روش ها و فنون، ترکیب و تلفیق یافته است 

)صفوی، 1390(.

یادگیری

»یادگیری  می کند:  تعریف  اینگونه  را  یادگیری  جامع  تعریفی  در  آمریکایی،  روان شناس  هیلگارد4، 
یعنی؛  تغییر نسبتًا پایدار در رفتار که بر اثر تجربه در توانایی های بالقوه فرد به وجود می آید« )سیف، 

.)1387

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

نقشه مفهومی

گروه دوم آزمودنی ها به روش ارائه و ساخت نقشه مفهومی با کمک دانش آموزان روی تخته سیاه، 5 
درس علوم تجربی را به مدت 15 جلسه 45 دقیقه ای آموزش می بینند. برای هر درس 3 جلسه زمان 

الزم است.

روش تدریس سنتی

این گروه بدون هیچ مداخله ای، با روش های متداول آموزشی )سخنرانی(، 5 درس علوم تجربی را به 
1 . concept map
2 . Gul, R. B. & Boman, J. A. 
3 . Novak, J. D., & Gowin, D. B.
4 . Hilgard, E.
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مدت 15 جلسه 45 دقیقه ای آموزش می بینند. برای هر درس، 3 جلسه زمان الزم است.

یادگیری

پایه ششم  از نمره ای که دانش آموزان در درس علوم  این پژوهش عبارت است  یادگیری در  میزان 
از مجموع آزمون های )پیشرفت تحصیلی، عملکردی، و ثبت و مشاهده فعالیت های کالسی آنها( 
دریافت کرده اند. این آزمون ها منطبق با اهداف آموزشی و محتوای ابالغی درس علوم است. نمرات 
به دست آمده در آزمون ها از 0 تا 20 در نظر گرفته شد و آزمون ها برای هر سه کالس مطالعه شده 

بود. یکسان 

هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش نقشه مفهومی در مقایسه با روش سنتی در یادگیری 
دانش آموزان سال ششم دوره ابتدایی در درس علوم تجربی است.

فرضیه پژوهش

استفاده از نقشه مفهومی در تدریس، بیش از روش سنتی موجب یادگیری دانش آموزان در درس علوم 
تجربی می شود..

روش شناسی پژوهش

این پژوهش، میزان اثربخشی روش تدریس نقشه مفهومی بر یادگیری درس علوم و مقایسه آن با 
روش تدریس سنتی را بررسی کرده است. برای انتخاب کالس ها به عنوان نمونه، برابری میانگین 
نمرات نوبت اول دو گروه بررسی و انتخاب کالس ها به صورت هدفمند انجام شد. شركت كنندگان 
در دو كالس به عنوان گروه آزمایش و گواه در نظر گرفته شدند. گروه آزمایش با نقشه مفهومی و 
گروه گواه بدون دریافت مداخله و به روش سنتی )سخنرانی(، هر کدام 15 جلسه 45 دقیقه ای و به 
مدت 5 ماه آموزش دیدند. از گروه های مطالعه شده، پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد و نتایج با 
هم مقایسه شد؛ همچنین ویژگی های سنی، جنسیتی و تحصیلی دانش آموزان در گروه های انتخابی 

یکسان در نظر گرفته شدند.

جامعه و نمونه آماری

سال  در  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش   19 منطقه  دخترانه  مدارس  پایه ششم  دانش آموزان  شامل 
تحصیلی 1393- 94 است که با توجه به نیاز زیرساخت هایی برای اجرای طرح، دو مدرسه و تعداد 
76 نفر در قالب گروه آزمایش و گروه گواه با جمعیت 38 نفر در هر گروه در نظر گرفته شده است. 
روش پژوهش شبه آزمایشی بوده و از طرح پژوهش، پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده 
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شده است. قبل از شروع تدریس، پیش آزمونی از دانش آموزان گرفته شد تا تعیین کننده اثر کاربندی 
آزمایشی باشد. نتایج آماری نشان می دهد که از لحاظ دانش قبلی، شرکت کنندگان در طرح، تقریبًا 

سطح یکسانی داشته اند. 

ابزار جمع آوری داده ها

برای جمع آوری داده ها از 6 مرحله آزمون شامل سه مرحله پیش آزمون، دو آزمون عملکردی در حین 
انجام کاربندی و پس آزمون نهایی و همچنین ثبت مشاهدات کالسی استفاده شد که جمعًا برای هر 

گروه یک نمره پیش آزمون و یک نمره پس آزمون در نظر گرفته شد.

روش اجرای پژوهش  

در گروه آزمایشی ساختار اصلی نقشه مفهومی را معلم رسم کرد؛ سپس از دانش آموزان در خواسته 
شد تا در فرایند تکمیل نقشه و برچسب زنی به رابطه های بین مفاهیم فعاالنه در کالس مشارکت 
آزمون های محقق ساخته، پرسش های شفاهی و ثبت  این پژوهش،  ابزار سنجش در  باشند.  داشته 
مشاهدات کالسی بوده است. بعد از اینکه داده های الزم تحقیق به دست آمد، برای تجزیه و تحلیل 
داده ها از تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی )تحلیل کوواریانس( استفاده شده است. برای بررسی 
روایی آزمون ها، محتوای آنها با هدف اصلی درس تطبیق داده شد و سؤاالت با نظر 2 نفر از معلمان 
باسابقه و کارشناسان گروه های آموزشی دوره ابتدایی اداره آموزش و پرورش منطقه 19 تهران، هم 
به لحاظ ظاهر و هم به لحاظ محتوایی بررسی و اصالح الزم اعمال گردید و آزمون ها از روایی 
محتوایی و صوری کافی برخوردار شد. به دلیل تشریحی بودن سؤاالت آزمون، برای بررسی پایایی 

آزمون ها از روش پایایی مصححان استفاده شد.

تجزیه و تحلیل یافته ها

یافته های توصیفی

فرضیه: استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بیش از روش سنتی موجب یادگیری دانش آموزان در 
درس علوم تجربی می شود.

جدول 1: توزیع فراوانی پیش آزمون در گروه آزمایش )نقشه مفهومی( و گواه )سنتی(

تعدادانحراف استانداردمیانگینگروه

8.26972.5244638سنتی

7.88823.3499238نقشه مفهومی

8.07892.9524676کل
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جدول 2: توزیع فراوانی پس آزمون در گروه آزمایش )نقشه مفهومی( و گواه )سنتی( 

تعدادانحراف استانداردمیانگینگروه

12.61843.8580138سنتی

14.42763.2781638نقشه مفهومی

13.52303.6706476کل

نمودار 1. مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه نقشه مفهومی و روش سنتی

از  نفر  نقشه مفهومی و 38  به شیوه  در گروه  از مشارکت کنندگان  نفر  با جدول1، 38  مطابق 
آنان  نیز در گروه آموزش به شیوه سنتی )گروه گواه( قرار داشتند. دانش آموزان شرکت کننده در این 
کاربندی دختران پایه ششم ابتدایی با میانگین سنی 12 سال بودند. هم چنین شاخص های توصیفی 
انحراف  میانگین،  آزمایش شامل  و  پیش آزمون و پس آزمون گروه های گواه  در  به دست آمده  نمرات 
استاندارد نشان داده شده است. با توجه به جدول های 1و2، مشاهده می شود که میانگین پیش آزمون 
است.  برابر12/61  آن  یادگیری  پس آزمون  میانگین  و  برابر8/26،  )گواه(  سنتی  گروه  در  یادگیری 
همچنین میانگین پیش آزمون و پس آزمون یادگیری در گروه نقشه مفهومی به ترتیب برابر 7/88 و 
14/42 است. میانگین پیش آزمون یادگیری در هر دو گروه آزمایشی و گواه نزدیک به هم هستند که 
نشاندهنده این مطلب است که گروه های آزمودنی قبل از کاربندی در یک سطح قرار داشته اند؛ لیکن 
در پس آزمون یادگیری، میانگین نمرات گروه آزمایشی که با روش نقشه مفهومی آموزش دیده اند، به 

طور چشمگیری با گروه گواه که به صورت سنتی آموزش دیده اند تفاوت دارد.

تحلیل استنباطی داده ها

داده های حاصل از اجرای پژوهش ازطریق تحلیل كوواریانس تحلیل شده است. پیش فرض های الزم 
برای اجرای آزمون تحلیل كوواریانس عبارت اند از:
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1- نرمال بودن

2- همگنی واریانس ها

3- فرض خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته با متغیر كمکی یا معناداری رابطه بین متغیر وابسته 
و متغیر كمکی 

برای استفاده از روش تحلیل كوواریانس، ابتدا پیش فرض های آن، یعنی مستقل و نرمال بودن، 
نرمال بودن  بررسی  برای  بررسی شدند.  و خطی بودن  رگرسیون  واریانس ها، همگنی شیب  همگنی 
داده ها از آزمون كولموگروف-اسمیرنف1و برای بررسی مفروض همگنی واریانس ها از آزمون لوین2 
استفاده شد. نتایج نشان دهنده رعایت و برقراری همه پیش فرض ها برای انجام تحلیل كوواریانس 
رگرسیونی،  شیب  یکسانی  مفروضه  و  واریانس ها  یکسانی  مفروضه  تأیید  و  بررسی  از  پس  بود. 
مستقل بودن گروه ها مهم است كه چون آزمودنی ها در گروه های آزمایش و گواه به صورت تصادفی 
و  پیش آزمون  نمرات  تحلیل کوواریانس  نتایج  می شود.  تأیید  هم  مفروضه  این  شده اند،  جایگزین 

پس آزمون بین هر دو گروه مرتبط با فرضیات پژوهش گزارش شده است.

نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش آزمون و پس آزمون بین دو گروه نقشه مفهومی و روش سنتی 
در ارتباط با فرضیه پژوهش گزارش شده است.

جدول 3: نتایج تحلیل کواریانس اثر پیش آزمون بر کل نمره یادگیری در دو گروه نقشه مفهومی و روش سنتی

میانگین درجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
Fمجذورات

سطح 

معنی داری
ضریب 

ایتا

584.696a2292.34850.1180000.0.579عوامل

348.3101348.31059.7110000.0.450مقدار ثابت

522.5051522.50589.5740000.0.551پیش آزمون

87.542187.54215.0070000.0.171بین گروهی

425.826735.833خطا

14908.81376کل

)پیش آزمون(  همپراش  متغیر   F كه  می دهد  نشان   3 شماره  جدول  تحلیل كواریانس  نتایج 
)89/574(، معنادار است و احتمال آن )0/000( از سطح معناداری 0/05کوچکتر است؛ بنابراین، 
مستقل  متغیر  تأثیر   F مقدار  همچنین  است.  شده  رعایت  مستقل  و  همپراش  متغیر  همبستگی 

 1. kolmogorov-Smirnov Test
 2. levene’s test 
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)15/007( معنادار است؛ یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیش آزمون، اختالف معناداری بین میانگین 
نمرات دو گروه در پس آزمون درس علوم وجود دارد؛ پس از تعدیل نمرات پیش آزمون و با استفاده 
 )15/007=F0/000 و=Sig( از تجزیه و تحلیل کوواریانس اثر معنادار کاربرد نوع روش تدریس
تأیید شده است و با در نظر گرفتن ضریب ایتا می توان گفت نوع روش تدریس پس از تعدیل اثر 
دانش پیشین 17درصد واریانس نمره پس آزمون را تبیین می کند. بنابراین فرضیه صفر معنادار نبودن 
اختالف میانگین دو گروه در پس آزمون پس از حذف اثر احتمالی پیش آزمون رد می شود. نمرات 
مفهومی  نقشه  به روش  دانش آموزان  در  یادگیری  که  می کند  پیشنهاد  یادگیری  تعدیل شده  میانگین 
بیشتر از یادگیری در دانش آموزان به روش تدریس سنتی است؛ بدین ترتیب فرضیه پژوهش تأیید 

شد.

بحث و نتیجه گیری

مطالعات و مشاهدها درباره روش های تدریس مرسوم در مدارس نشان می دهد باوجود توجه نسبی 
تعداد  هنوز  درسی،  تغییرات کتاب های  و  معلم  راهنمای  کتاب  در  مفهومی  نقشه های  به موضوع 
زیادی از معلمان از نقشه های گرافیکی و ازجمله نقشه مفهومی در تدریس خود استفاده نمی کنند و 
به نظر می رسد از تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان مطلع نیستند. پژوهش حاضر با هدف کمک به 
معلمان درس علوم در انتخاب روش آموزشی مطلوب تر با بازدهی بیشتر انجام شده است. در این 

تحقیق اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی در تدریس علوم، تحقیق و مطالعه شده است.

براساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، »نقشه مفهومی بیش از روش سنتی موجب 
گروه  دو  دانش آموزان  یافته ها،  اساس  بر  می شود«.  تجربی  علوم  درس  در  دانش آموزان  یادگیری 
آزمایش نقشه مفهومی و گواه در پیش آزمون های گرفته شده )سه مرحله شامل پیش آزمون درس 10 
و 11ـ پیش آزمون درس 12 و پیش آزمون درس 13و 14( تقریبًا به صورت یکسان عمل کرده اند؛ به 
طوری که میانگین نمرات پیش آزمون گروه آزمایش نقشه مفهومی 7/88 و گروه گواه 8/26 به دست 
آمده است و این بدان معناست که دانسته های هر دو گروه از دروس جدید در یک سطح قرار دارد. 
در طی کاربندی که به مدت 5 ماه به طول انجامید، 5 درس، به ازای هر درس 3 جلسه آموزشی تعیین 
آغاز شد و معلم مشاهدات کالسی، پرسش های  آموزش فرایند جمع آوری داده ها  با  شد. همزمان 
کالس و برگزاری آزمون های عملکردی را ثبت کرد و پس از اتمام دروس مورد نظر، پس آزمون نهایی 

از دانش آموزان گرفته شد.

با توجه به میانگین نمرات گروه آزمایش 14/42 در مقابل گروه گواه که میانگین نمرات 12/61 
بود، نتایج گویای آن است که گروه آزمایش که به شیوه نقشه مفهومی آموزش دیده اند، در مقابل 
گروه گواه که به شیوه سنتی )سخنرانی( آموزش دیده اند، وضعیت مطلوب تری داشتند. برای اینکه 



فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   94

معناداری این تفاوت ها مشخص شود، تحلیل داده ها با آمار استنباطی ادامه یافت. برای این کار ابتدا 
با توجه به شرایط آزمایش برای حذف اثر احتمالی پیش آزمون، آزمون کوواریانس برای تجزیه وتحلیل 
در نظر گرفته شد و پیش فرض های این آزمون بررسی شد و بعد از اطمینان از برقراری پیش فرض ها، 

آزمون کوواریانس برای تأیید یا رد این فرضیه اجرا شد.

نتایج حاصل از این آزمون با توجه به مقدار F تأثیر متغیر مستقل )15/007( معناداری تفاوت 
را نشان داد؛ یعنی پس از حذف تأثیر پیش آزمون، اختالف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه در 
پس آزمون )یادگیری( وجود دارد و این تفاوت به نفع گروه آزمایشی نقشه های مفهومی است. این 
بدان معناست که فرضیه ما تأیید شده است و به عبارتی » نقشه مفهومی بیش از روش سنتی موجب 

یادگیری دانش آموزان در درس علوم تجربی می شود«.

نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در روش نقشه مفهومی، هنگامی که دانش آموزان روی یک 
موضوع متمرکز می شود، متوجه می شوند که ارتباط های زیادی بین مفاهیم وجود دارد؛ به طوری که 
در انتخاب این مفاهیم و بیان روابط بین آنها دچار چالش ذهنی می شوند و این امر خود به یادگیری 
ویلیامز1  و  اکینسنیا  پژوهش  از  به دست آمده  نتایج  با  نتیجه  این  می شود.  منجر  عمیق تر  و  بیشتر 
)2004( همخوانی دارد. همچنین به نظر میرسد عوامل سازمان دهنده نقشه مفهومی باعث می شود 
که روش نقشه مفهومی بر روش سخنرانی برتری داشته باشد؛ زیرا نقشه مفهومی همچون راهبردی 
سازماندهی این امکان را به یادگیرنده می دهد که اندیشه های اصلی و فرعی را به طور مختصر و 
با استفاده از کلمات و عبارات مهم به دنبال هم بنویسد و این راهبرد سازماندهی، متن را به طرح 
یا نقشه تبدیل می کند. کیمبر، پیلی و ریچاردس2 )2007(، معتقدند که فراگیر از طریق تأکید بر 
روابط مانند علت، تأثیر و اجزای بین ایده ها در یک نقشه مفهومی، در یک زمینه که از ساختار دانش 
جامعی برخوردار است، می تواند بین ابعاد مختلف تمایز قائل شود و به فهم منسجمی از موضوع 
دست یابد. نتایج به دست آمده در این پژوهش مؤید آن است که روش نقشه مفهومی و روش معمول 
آموزش هر دو توانسته اند که یادگیری فراگیران را ارتقا دهند؛ اما روش نقشه مفهومی بیش از روش 
و  معمول آموزش، بر یادگیری معنی دار فراگیران مؤثر است. پژوهش حاضر با پژوهش های نسبیت3 

ادسپ4 )2011(، هنوو ریسکا5 )2008( و چی یو6 )2008( همخوانی دارد.

1 . AKinsanya, C. & Williams, M.
2 . Kimber, K., Pillay, A.H., & Richards, C.
3 . Nesbit ,J.C. 
4 . Adesope, O .O.
5 . Henno, I. & Reiska,P.
6 . Chiou, C. 
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پیشنهادها

1- معرفی، آموزش روش استفاده، فواید و نتایج نقشه مفهومی در تدریس برای معلمان در دوره های 
آموزشی ضمن خدمت و همایش ها و گروه های آموزشی، شورای معلمان با اولویت اجرا شود. 

فصل  هر  ابتدای  ایفا کنند،  را  پیش سازمان دهنده  نقش  می توانند  نقشه ها  اینکه  به  توجه  با   -2
کتاب نقشه مرتبط با فصل آورده شود و مهارت های ترسیم نقشه های مفهومی از دوران ابتدایی به 

شود. داده  آموزش  دانش آموزان 

3- برنامه ریزان درسی و مؤلفان کتاب های درسی در تألیف کتاب ها و راهنمای معلم، زمینه استفاده 
بیشتر از نقشه های مفهومی را فراهم آورند.
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