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این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی ارائه نقشه مفهومی ،ارائه و ساخت نقشه مفهومی و عدم استفاده از نقشه مفهومی
بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس فیزیک اجرا شد .برای این منظور از طرح شبه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون استفاده
گردید 6 .کالس درسی به روش نمونهگیری هدفمند ( 2کالس ارائه نقشه مفهومی 2 ،کالس ارائه و ساخت نقشه مفهومی و 2
کالس کنترل) انتخاب شدند .در گروههای کنترل فراگیران به شیوه مرسوم درسهای مذکور را یاد گرفتند .در گروههای ارائه و
ساخت (ترکیبی) مطالب درسی در قالب نقشه مفهومی به فراگیران ارائه شد همچنین دانشآموزان این کالسها خود نقشههای
مفهومی مطالب تدریس شده را تهیه کردند .در گروههای آزمایشی ارائه ،مطالب درسی فقط در قالب نقشه مفهومی ارائه گردید.
تاثیر این کاربندی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران از طریق آزمون پیشرفت تحصیلی اندازه گیری شد .یافتههای پژوهش حاضر
نشان میدهد که میانگین نمرات پس آزمونهای هر سه گروه نسبت به پیش آزمونها افزایش یافته است اما بیشترین تاثیر در
گروه ارائه و ساخت نقشه مفهومی (ترکیبی) و کمترین آن در گروه کنترل مشاهده گردید .با توجه به اینکه سواالت آزمون براساس
سطوح یادگیری شناختی بلوم طراحی شده بود ،تجزیه و تحلیل پاسخهای فراگیران نشاندهنده وجود تفاوت معنادار در میزان
دستیابی فراگیران به سطوح باالی بلوم (درک به باالتر) در گروههای آزمایش و کنترل میباشد .نتیجه دیگر این پژوهش این است
که هیچ کدام از گروههای دختران و پسران برتری مشخصی نسبت به هم نداشتند.
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نظامهای آموزشی و فعالیتهای حاکم بر آن ،با توجه به پیشرفت جوامع همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است و
تحول آموزشی ،خود معلول تحول اجتماعی و تحول علوم و فناوری است زیرا در جوامع ساده ،نیازها ساده و روش ارضای
نیازها نیز ساده است اما در جوامع پیچیده و پیشرفته سرعت تحول نظامهای آموزشی بسیار سریع است(.)Shaabani, 2005
در چنین برههای ،این تحول با گذر از رفتارگرایی به دیدگاه شناخت گرایی و نهایتا دیدگاه سازندهگرایی صورت گرفته است.
اکنون رویکرد سازندهگرایی فلسفه حاکم بر شیوههای آموزشی است .رویکرد سازندهگرایی 1یکی از چارچوبهای نظری
مهمی است که در شکلگیری و هدایت بازنگریها و فعالیتهای جدید آموزشی نقش بسزایی دارد .عموما سازندهگرایی بر
این تاکید میکند که افراد باید به طور فعاالنه دانش را بسازند (.)Vosughi, 2010
نقشه مفهومی 2یکی از رویکردهای آموزشی نوینی است که ریشه در رویکرد سازندهگرایی دارد .از نقشههای مفهومی
میتوان در تمامی مراحل مختلف آموزشی از تهیه محتوا تا مرحله اجرا و ارزشیابی استفاده کرد .نقشههای مفهومی
ابزاری برای نمایش روابط بین مفاهیم به طریقی منسجم و سلسله مراتبی است که یادگیری معنادار 3را آسان میسازد
زیرا که در این روش مفاهیم به صورت اجزای پراکنده از هم نبوده بلکه در قالب شبکه از روابط نسبت به هم قرار
دارنـ ــد( .)Mesrabadi, 2008چهارچوب نظری روش آموزشی نقشه مفهومی بر پایهی یادگیری دیوید آزوب ــل(David
 )Auzubelقرار دارد .ایده اصلی در روانشناسی دیوید آزوبل این است که یادگیری با برقراری ارتباط بین مفاهیم و
موضوعات جدید و مفاهیم موجود در ساختار شناختی فراگیر صورت میگیرد ( .)Novak & Canas, 2008در دهه 1960
دیوید آزوبل نظریه یادگیری معنادار خود را پیشنهاد کرد .یکی از مفاهیم کلیدی که آزوبل در نظریه خود از آن نام میبرد
ساخت شناختی است.
طبق نظریه یادگیری معنادار مفاهیم مربوط به یک رشته علمی به صورت یک طرح هرم فرضی سازمان مییابند
و ساخت شناختی آن زمینه علمی را ایجاد میکنند بنابراین نظریه مطالب درسی باید به گونهای ارائه شوند که ابتدا
کلیترین و انتزاعیترین مفاهیم بیان شود و به تدریج مطالب جزئیتر و مجسمتر بیان گردند .آزوبل بر این عقیده
است که ا گر نظریات جدید به مفاهیم و گزارههای موجود در ساخت شناختی فراگیر مرتبط گردند به صورت کارامد
آموخته و حفظ میشوند اما چنانچه مطالب جدید با ساخت شناختی موجود تعارض داشته باشد ،مطلب ارائه شده
درک و آموخته نمیشود( .)Joyce & Weil & Calhoun, 2006آزوبــل ایده پیشسازماندهنده را به عنوام راهی جهت
کمک به دانشآموزان به منظور پیوند دادن مطالب موجود با مطالب جدید پیشنهاد کرده است .پیشسازماندهنده
مجموعهای از مفاهیم مربوط به مطلب یادگیری است که پیش از آموزش جزئیات تفصیلی مطلب آموزشی در اختیار
یادگیرندگان گذاشته می شود( .)Seif, 2009درواقع پیشسازماندهندهها برای استحکام ساخت شناختی و تقویت حفظ
اطالعات جدید ابزار اصلی هستند.
درس فیزیک از جمله دروسی است که درک مفاهیم آن از دید دبیران و دانشآموزان دشوار است و معموال نگرش
مثبت نسبت به آن وجود ندارد پس تغییر در شیوه انتقال مفاهیم و مطالب آن به صورت معنادار به دانشآموزان
ضروری به نظر میرسد .بنابراین در فعالیتهای آموزشی باید به این باور برسیم که وظیفه ما صرفا انتقال واقعیت های
علمی نیست بلکه باید موقعیتی فراهم کنیم که موجب ایجاد یادگیری معنادار در فراگیران شود.

بیانمسئلهپژوهشی

یکی از نیازهای جدی زندگی در دنیای پرشتاب امروز که حجم و سرعت تحوالت و دگرگونیهای آن در تمام قرون و
اعصار بشر بیسابقه است ،شکل دادن به تحوالت و نوآوریهای آموزشی است زیرا که این امر شاید یکی از موثرترین
زمینههایی است که ما را قادر میسازد تا فاصله خود را با تحوالت و دگرگونیهای جهانی کمتر کنیم .متاسفانه در موسسات
آموزشی به جای استفاده از روشهای تدریس فعال ،بیش از حد بر انباشت ذهن و تقویت حافظه و نیز انتقال اطالعات و
معلومات به ذهن یادگیرندگان تاکید میشود .بدین ترتیب الزم است معلمان برای تدریس روشهایی را به کار ببرند که
- constructivism
- concept map
- meaningful learning
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ممکن است با روشهایی که خود آنها آموزش دیدهاند ،بسیار متفاوت باشد یعنی آنها باید دانشآموزان را به صورت
فعال و متفکر در فرایند یادگیری دخالت دهند .سخنرانی معمولترین روش آموزشی است که همه فراگیران را با وجود
تفاوتهای فردی با شرایط یکسان تحت آموزش قرار میدهد .در این روش آموزشی توصیف و توضیح پدیدهها از سوی
معلم نقش عمده ای دارد و معلم محور است .هدف عمده این روش صرفا انتقال دانش است (.)Fathiazar, 2009
از آنجایی که روش تدریس سخنرانی 1از رایجترین شیوههای آموزشی است و لذا نیاز به اصالح دارد .در راستای اصالح
این روش و نیز بر پایهی نظریه سازندهگرایی ،روش نقشه مفهومی ابداع شده است .نقشه مفهومی شیوهای ترسیمی
برای بازنمایی اطالعات است .نقشه مفهومی کاربردهای متنوعی دارد .فراگیران میتوانند از نقشههای مفهومی به
عنوان راهبردهای یادگیری استفاده کنند .استفاده از آنها نه تنها بر یادداری و درک فراگیران تاثیر مثبتی دارد بلکه بر
یادگیریهای سطح باال همچون حل مسئله و تفکر انتقادی نیز موثر است .همچنین معلمان نیز میتوانند از نقشههای
مفهومی برای برنامهریزی درسی ،ارائه مطالب ،کشف نواقص موجود در ساختار شناختی فراگیران و ارزشیابی استفاده
کنند .با وجود مبانی نظری قوی همچون یادگیری معنادار آزوبل و رویکرد سازنده گرایی هنوز در نظام آموزشی ما برای
کاربرد این راهبرد هیچ گونه فعالیت موثری انجام نگرفته است .درواقع در این پژوهش سعی بر این است به این سوال
پاسخ داده شود که آیا استفاده از نقشههای مفهومی در فرایند آموزش و یادگیری درس فیزیک مقطع متوسطه تاثیر دارد
و تا چه حد این روش در افزایش شاخصهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر بوده است؟

نقشهمفهومی
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- lecture method
- Gowin
- node
- link
- linking phrase
- proposition
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نقشه مفهومی روشی است که توسط نواک و همکاران وی در دهه  1970برای امور آموزشی در دانشگاه کرنل ارائه
شد .جایی که نواک در حال پیگیری و فهم تغییرات در درک بچهها از علوم بود .در جریان این مطالعات ،محققان
با بسیاری از کودکان مصاحبهای انجام دادند و تشخیص و توصیف تغییرات خاص کودکان در درک و فهم آنها از
مفاهیم علوم را از طریق مصاحبه دشوار یافتند .از این رو ،با توجه به ضرورت یافتن راه بهتر جهت ارائه درک مفهومی
کودکان ،ایده ارائه دانش به صورت نقشه مفهومی شکل گرفت .به طوری که ابــزاری جدید نه تنها برای استفاده
در تحقیق بلکه برای استفاده در بسیاری زمینههای دیگر ساخته شد( .)Kanas, 2003طبق تعریف نواک و گووین،2
نقشههای مفهومی به صورت گسترده توسط افراد در سطوح مختلف برای نمایش دانش ،ساخت و به اشترا کگذاری و
مقایسه دانش و همچنین برای درک میزان یادگیری مورد استفاده قرار میگیرند(.)Hendijani and Kardan, 2010
نقشه مفهومی نمایش گرافیکی روشنی از درک افراد از یک موضوع دانش است .درواقع مفاهیم درک شده مرتبط با
موضوع مورد بحث در قالب شبکه دو بعدی و اغلب در شکلهای مستطیل یا دایرهمانند که گره 3نامیده میشوند،
قرار میگیرند .این مفاهیم توسط خطوط جهتدار ارتباط دهنده 4به هم مرتبط میشوند .عبارتی که روی این خطوط
ارتباطی قرار میگیرند نشانگر نوع ارتباط بین دو مفهوم متصل شده بوده و عبارت اتصالی 5گفته میشود .مجموع
دو مفهوم که با یک خط و عبارت روی آن به یکدیگر متصل شدهاند را یک موضوع یا گزاره 6نامیده میشود(Navak
 .)and Kanas, 2006نقشههای مفهومی دارای مزایای بسیاری هستند .در این روش یادگیرنده فعال بوده و قادر است
مطالب درسی را خالصه نموده و در قالب نقشه مفهومی جمع بندی کند .درواقع فراگیر قادر است که حجم زیادی
از مطالب را با هم ترکیب نموده و به ارتباط درونی بین مفاهیم پیببرد ،همچنین این روش به دانشآموزان کمک
میکند که به ذخیره سازی و جمع بندی مفاهیم پرداخته و بین دروس مختلف ارتباط برقرار کنند .نقشه مفهومی به
خصوص برای درک موضوعات پیچیده روش بسیار مناسبی است(.)Muijs & Reynolds, 2005
ارائه مطالب آموزشی از طریق نقشههای مفهومی یکی از کاربردهای عمومی نقشههای مفهومی است .در شیوه ارائه
نقشه مفهومی از قبل آماده شده ،موضوعی که قرار است آموزش داده شود توسط فرد متخصص در آن زمینه تهیه

میشود .معلمان میتوانند از نقشههای مفهومی از قبل آماده شده به عنوان وسیله کمک آموزشی استفاده کنند (Reeve
.) & Smith,O Donnell, 2007

سال اول شماره دوم زمستان1392

58

تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی...

اگرچه با ارائه نقشه مفهومی آماده به فراگیران میتوان در یادگیری معنادار آن ها پیشرفتی را مشاهده نمود ولی
بهترین کار این است که دانش آموزان خود به تهیه نقشههای مفهومی مطالب دست بزنند .ساخت نقشه مفهومی
توسط فرا گیر به وی کمک میکند که بین دانش جدید و دانش قبلی ارتباط برقرار کرده و به سازماندهی افکار خود
بپردازد( .)Aydin & Balim, 2009در واقع ساخت نقشه مفهومی توسط خود فراگیر ،ساختار شناختی او را نشان میدهد.
هنگامی که فرا گیر خود به ساخت نقشه مفهومی میپردازد میتوان به آسانی به نقاط ضعف او پی برد و نسبت به حل
آن اقدام کرد(.)Teresa & Jorge, 2006
نقشههای مفهومی را میتوان هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی تهیه کرد .در ارتباط با ساخت گروهی
نقشه مفهومی اودانل ،دنسیرو و هال ( )Odanel, Dansereau & Hall, 2002معتقدند که فرایند ساخت نقشه مفهومی به
عنوان یک فعالیت گروهی میتواند پرثمرتر از ساخت انفرادی آن باشد.
پژوهشهای بسیاری اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی به عنوان راهبرد یاددهی-یادگیری را به اثبات رسانده اند.
چیو ( )Chiou, 2008در پژوهشی به بررسی تاثیر نقشه مفهومی بر میزان یادگیری و عالیق دانشجویان پرداخته است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که اوال روش تدریس نقشه مفهومی نسبت به روش تدریس مرسوم به میزان قابل
توجهی در بهبود یادگیری دانشجویان تاثیر دارد .دوما اکثر دانشجویان نسبت به استفاده از ابزار نقشه مفهومی رضایت
داشتهاند .دانک ( )Dahnck , 2008طی پژوهشی به ارزیابی میزان یادگیری فراگیران براساس دو روش نقشه مفهومی
و سنتی پرداخته است .این پژوهش براساس دو مطالعه تجربی بر روی دانشآموزان مقطع دبیرستان صورت گرفته
است .نتیجه مطالعه اول نشان میدهد که نقشه مفهومی روش مناسبی برای ارزیابی میزان آموختههای فراگیران
میباشد .مطالعه دوم نشان میدهد فراگیرانی که دارای دانش علمی بیشتری هستند ،عملکرد بهتری از خود نشان
دادند .هابوک ( )Habok, 2008طی پژوهشی به بررسی تاثیر استفاده از نقشه مفهومی در یادگیری درس زبان دانش
آموزان پایه  4و  7پرداخته است .این پژوهش به روش شبه آزمایشی و با پیشآزمون و پسآزمون در قالب دو گروه
آزمایشی و دو گروه کنترل براساس نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل و کار نواک و گویین با  269دانشآموز برگزار شده
است .یافتههای این پژوهش نشان میدهند که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روشهای مرسوم بر
نمرههای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تاثیر مثبتی داشت ،اما کاربرد نقشه مفهومی یادگیری معنادار دانشآموزان
موثر واقع نشد .عباسی در سال  1387پژوهشی تحت عنوان کاربرد نقشههای مفهومی در آموزش شیمی دبیرستان
انجام داده اند .یافتههای این پژوهش تفاوت معناداری بین نمرات آزمون گروههای آزمایش و کنترل و همینطور بین
نمرات آزمون گروههای دختران نبست به پسران در گروههای آزمایش و کنترل را نشان داد .همچنین تفاوت معناداری
در میزان دستیابی فرا گیران به سطوح باالی بلوم در گروههای آزمایش و کنترل مشاهده شد .مصرآبادی(Mesrabadi,
 )2008در پژوهشی به مقایسۀ اثربخشی دو شیوة ساخت نقشههای مفهومی توسط فراگیران و ارائۀ نقشههای از قبل
آماده شده بر یــادداری ،درک و حل مسئله برای در نظرگرفتن سبک یادگیری آزمودنیها پرداخته است .پژوهش بر
اساس طرح نیمه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون طراحی شده بود .شش کالس به روش نمونهگیری هدفمند به
عنوان  4گروه آزمایشی و  2گروه کنترل انتخاب شدند .در دو گروه آزمایشی ،نقشههای از قبل آماده شده به آزمودنیها
ارائه شد و اعضای دو گروه آزمایشی دیگر به تهیۀ نقشههای مفهومی پرداختند .در گروههای کنترل نیز آزمودنیها به
شیوة مرسوم به یادگیری متنهای درسی مشابه پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد ارائه آموزش مبتنی بر
نقشه مفهومی در مقایسه با روش های مرسوم بر نمرههای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبتی داشته است.

روش و طرح پژوهش

طرح پژوهشی مــورد استفاده در این تحقیق از نوع طر حهای شبه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون یکسان
میباشد .در این پژوهش آزمودنیها در قالب دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل مشارکت داشتند .نگاره طرح پژوهشی
در ادامه نشان داده شده است.

نگاره طرح پژوهشی

گروه آزمایشی الف

پیش آزمون

ارائه و ساخت نقشه مفهومی

پس آزمون

گروه آزمایشی ب

پیش آزمون

ارائه نقشه مفهومی آماده

پس آزمون

گروه کنترل

پیش آزمون

------

پس آزمون

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان آذرشهر در سالتحصیلی
 89-90به تعداد  193نفر میباشد .در این بعد از پژوهش ،واحد نمونهگیری کالس میباشد .برای نمونهگیری از
جامعهی مورد نظر با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 1شش کالس (دو کالس به صورت ارائه نقشه مفهومی ،دو
کالس به صورت ارائه و ساخت نقشه مفهومی و دو کالس به عنوان گروه کنترل) انتخاب گردید.

ابزار پژوهش

آزمونهای پیشرفت تحصیلی (پیشآزمون و پسآزمون) به صورت آزمون چهارگزینهای از محتوای فصل پنجم متن
کتاب درسی فیزیک سال دوم متوسطه در سطوح مختلف حیطه شناختی تهیه گردید.

روش تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش

شیوهی اجرای تحقیق

- purposive sampling

1
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در این پژوهش آزمودنیها در قالب  4گروه آزمایش (  2گروه ارائه نقشه مفهومی 2 ،گروه ارائه و ساخت نقشه مفهومی)
و  2گروه کنترل مشارکت داشتند .جزئیات اجرایی پژوهش در قالب مراحل زیر می باشد:
1.1مرحله آماده سازی :در این مرحله بعد از تعیین حجم نمونه آماری با راهنمایی اساتید و کمک گرفتن از دبیران
فیزیک موضوعی که هم بتوان از آن نقشه مفهومی خوب تهیه کرد و هم یادگیری مفاهیم برای فراگیران چالش
برانگیز باشد ،انتخاب گردید .سپس طی دو جلسه به معلمان مربوطه در رابطه با اهداف طرح ،نقشه مفهومی
و چگونگی اجرای این روش آموزش داده شد تا با آمادگی و آ گاهی الزم روش مذکور را اجرا نمایند .همچنین در
این مرحله برای متن درسی موردنظر با استفاده از نرم افزار  Cmapویرایش  4/02نقشه های مفهومی توسط
پژوهشگر ،اساتید محترم و سه نفر از دبیران فیزیک مجرب تهیه و بازنگری شدند.
2.2مرحله تهیه نقشههای مفهومی برای متنهای درسی :در این مرحله برای متن درسی موردنظر با استفاده
از نرم افزار  Cmapویرایش  4/02نقشه های مفهومی توسط پژوهشگر ،اساتید محترم و سه نفر از دبیران
فیزیک مجرب تهیه و بازنگری شدند .به علت نداشتن پروژکتور در کالسهای آموزشی نقشههای تهیه شده
بر روی کاغذهای پالت پرینت گرفته شدند.
3.3مرحله پیش آزمون :شروع کاربندی آزمایشی در اسفند ماه سالتحصیلی  89-90بود .قبل از شروع کاربندی
پیشآزمون در مورد گروههای آزمایش و کنترل به عمل آمد.

سال اول شماره دوم زمستان1392

روایی مورد اندازهگیری در این تحقیق روایی محتوایی می باشد .برای تعیین روایی محتوایی آزمون از قضاوت
متخصصان در اینباره که سوالهای آزمون تا چه اندازه معرف محتوا و هدفهای برنامه هستند ،مورد استفاده قرار
میگیرد .بنابراین در این پژوهش برای اطمینان از روایی محتوایی آزمون در فرایند ساخت آنها از جدول مشخصات
و نظرات معلمان و متخصصان استفاده گردید .همچنین در این پژوهش برای تعیین پایایی آزمون از روش کودر-
ریچاردسون (روش مناسب آزمونهای چهار گزینهای) استفاده گردید که مقدار ضریب بدست آمده این آزمون 0/807
می باشد.

4.4مرحله اجرا :پژوهش حاضر در  9جلسه  90دقیقه ای در کالسهای گروههای آزمایش به اجرا درآمد .در
طول این جلسات ،فراگیران دو گروه ارائه ،دو گروه ساخت و دو گروه کنترل به طور همزمان اما با شیوههای
متفاوت مطالب آموزشی یکسانی را آموزش دیدند .جزئیات اجرا در گروههای آزمایشی به این گونه است:
در گروه آزمایشی ارائه ابتدا قبل از شروع تدریس واحد یادگیری مورد نظر ،معلم پوستر نقشه مفهومی را کنار
تابلو نصب میکرد و در کلیه مراحل آموزش به طور مرتب استفاده میکرد .معلم ابتدا از فراگیران میخواست
که با نگاه کردن به نقشه ،پیش زمینهای از موضوع مورد نظر را در ذهن ایجاد کنند .سپس معلم خالصهای
از موضوعات مورد نظر را با اشاره به نقشه مفهومی بیان نمود .در این مرحله نقشههای مفهومی همچون
یک ابزار پیش سازماندهنده مورد استفاده قرار می گیرد .در مرحله حین آموزش ،از نقشهها به عنوان ابزار
ارائه محتوا استفاده شد و پس از توضیحات ،جایگاه مطالب ارائه شده و رابطه آن با دیگر محتوای موجود
در نقشه نشان داده شد .پس از آموزش نیز از نقشه مفهومی به عنوام ابزار خالصهسازی درس استفاده
گردید .در گروه ساخت نقشه مفهومی عالوه بر طی تمام مراحل بیان شده در گروه ارائه ،پس از پایان درس از
دانشآموزان خواسته شد که مطالب آموزش داده شده را بر روی کاغذ در قالب نقشه مفهومی ترسیم نمایند.
همچنین قبل از ترسیم نقشه مفهومی چگونگی تهیه آن به فراگیران آموزش داده شده بود.
 5.5مرحله پس آزمون :در این مرحله پس از پایان آموزش از گروههای آزمایشی و کنترل آزمون به عمل آمد.

یافته های پژوهش

سال اول شماره دوم زمستان1392
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فرضیه  :1روش تدریس نقشه مفهومی ترکیبی (معلم ساخته و دانشآموز ساخته) بیشتر از معلم ساخته بر یادگیری
دانشآموزان در درس فیزیک تاثیر دارد.
جدول یک نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین نمرات پسآزمون در دو گروه نقشه مفهومی ترکیبی و معلم
ساخته را در گروه دختران و پسران نشان میدهد.
جدول ( :)1نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین نمرات پس آزمون در دو گروه نقشه مفهومی ترکیبی و معلم
ساخته گروه دختران
 tمحاسبه شده درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگینها خطای معیار تفاوت فاصله اطمینان  95درصد
بیشترین
کمترین
2/69
0/62
0/514
1/65
0/002
46
3/218
دختران
2/35
0/49
0/462
1/42
0/003
45
3/087
پسران

تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی...

حال با توجه به  tمحاسبه شده ( )t=3/218و سطح معناداری  0/002در گروه دختران و  tمحاسبه شده ()t=3/087
و سطح معناداری  0/003در گروه پسران فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود و میتوان نتیجه گرفت که
بین دانشآموزان گروه آزمایشی ترکیبی با گروه آزمایشی معلم ساخته در سطح احتمال 0/05تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه  :2تاثیر استفاده از نقشه های مفهومی در پیشرفت تحصیلی دختران و پسران متفاوت است.
جدول ( :)2نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه های نقشه مفهومی ترکیبی ،معلم
ساخته و کنترل دختران و پسران
 tمحاسبه شده درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ها خطای معیار تفاوت فاصله اطمینان  95درصد
بیشترین
کمترین
1/49
- 0/478
0/489
0/508
0/305
45
1/038
ترکیبی
1/26
- 0/705
0/489
0/279
0/571
46
معلم ساخته 0/571
1/334
- 0/953
0/567
0/190
0/739
43
0/336
کنترل

بر اساس جدول ( ،)2نتایج آزمون  tدر گروه ترکیبی ( t=1/038و  ،) P ≤ 0/305گروه معلم ساخته ( t=0/571و ) P ≤ 0/571

و گروهکنترل ( t=0/336و  ) P ≤ 0/739گویای آن است که بین نمرات پس آزمون گروههای ترکیبی ،معلم ساخته و کنترل
دختران و پسران با سطح اطمینان  95درصد تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نتیجه فرضیه صفر که داللت بر عدم معنی
داری تفاوت دارد ،تایید میشود .عالوه بر این همانگونه که از ستون آخر جدول مالحظه می شود ،اختالف میانگین در
سطح اطمینان  95درصد در دو طرف صفر قرار دارد که این نتیجه نیز نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بین دو
گروه میباشد.
فرضیه  :3تاثیر استفاده از نقشههای مفهومی در ایجاد یادگیری معنادار (دستیابی فراگیران به سطوح باالی بلوم)
بیشتر از روشهای سنتی در نظام آموزشی کنونی است.
جــدول ( :)3خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریــانــس ( )ANOVAبــرای بررسی تفاوت بین میانگینهای سه گروه
دانشآموزان دختر در سطح دانش

منابع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
1/526
21/638
23/163

درجه آزادی
2
69
71

میانگین مجذورات
0/763
0/314

F
2/432

سطح معنیداری
0/095

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود با به دست آوردن مقدار  Fمحاسبه شده ( )2/432می بینیم که کوچکتر
از  Fجدول ( )3/13می باشد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین میانگین گروههای آزمایشی ترکیبی ،معلمساخته و
سنتی دختران در سطح دانش تفاوت معناداری وجود ندارد.

منابع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
117/861
154/639
272/500

درجه آزادی
2
69
71

میانگین مجذورات
58/931
2/241

F
26/295

سطح معنی داری
0/000

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود با به دست آوردن مقدار  Fمحاسبه شده ( )26/295میبینیم که کوچکتر
از  Fجدول ( )3/13میباشد .در این صورت فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید میشود .پس میتوان نتیجه گرفت
که بین میانگین گروههای آزمایشی ترکیبی ،معلم ساخته و سنتی دختران در سطح معنادار تفاوت معناداری وجود دارد.
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جــدول ( :)5خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریــانــس ( )ANOVAبــرای بررسی تفاوت بین میانگینهای سه گروه
دانشآموزان پسر در سطح دانش

همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود با به دست آوردن مقدار  Fمحاسبه شده ( )1/658میبینیم که کوچکتر
از  Fجدول ( )3/14میباشد .پس می توان نتیجه گرفت که بین میانگین گروههای آزمایشی ترکیبی ،معلم ساخته و
سنتی پسران در سطح دانش تفاوت معناداری وجود ندارد.

تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی...

منابع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
1/147
22/482
23/629

درجه آزادی
2
65
67

میانگین مجذورات
0/573
0/346

F
1/658

سطح معنی داری
0/198

جــدول ( :)6خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریــانــس ( )ANOVAبــرای بررسی تفاوت بین میانگینهای سه گروه
دانشآموزان پسر در سطح درک به باالتر (معنادار)

مجموع مجذورات
94/502
105/012
199/515

منابع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

درجه آزادی
2
65
67

میانگین مجذورات
47/251
1/616

F
29/247

سطح معنیداری
0/000

همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود با به دست آوردن مقدار  Fمحاسبه شده ( )29/247میبینیم که کوچکتر
از  Fجدول ( )3/14میباشد .در این صورت فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید میشود .پس میتوان نتیجه گرفت
که بین میانگین گروههای آزمایشی ترکیبی ،معلم ساخته و سنتی دختران در سطح معنادار تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه  :4بین روشهای تدریس معلم ساخته ،ترکیبی و سنتی در میزان یادگیری فراگیران در درس فیزیک تفاوت
وجود دارد.
جــدول ( :)7خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریــانــس ( )ANOVAبــرای بررسی تفاوت بین میانگینهای سه گروه
دانشآموزان دختر

سال اول شماره دوم زمستان1392

62

منابع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
146/615
322/663
370/278

درجه آزادی
2
69
71

میانگین مجذورات
73/307
3/241

F
22/615

سطح معنی داری
0/000

چنانچه جدول ( )7نشان میدهد چون  Fمحاسبه شده ( )22/615بزرگتر از  Fجدول ( )2/13میباشد میتوان
نتیجه گرفت که بین گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ پیشرف تحصیلی درس فیزیک تفاوت معنیداری وجود
دارد .پس فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید میشود بنابراین میتوان گفت که استفاده از نقشه مفهومی به صورت
ترکیبی و معلم ساخته در مقایسه با روش سنتی تاثیر مثبتی در افزایش نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.
جدول ( :)8آمارههای توکی دادههای به دست آمده گروههای دختران
سطح اطمینان %95
 jگروه
ترکیبی
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معلم
ساخته
کنترل

 iگروه

اختالف میانگین

خطای معیار

سطح معناداری

معلم ساخته
کنترل
ترکیبی
کنترل
ترکیبی
معلم ساخته

1/655
3/528
-1/655
1/873
-3/528
-1/873

0/520
0/525
0/520
0/514
0/525
0/514

0/006
0/000
0/006
0/001
0/000
0/001

کمترین
0/409
2/270
-2/901
0/640
-4/787
-3/105

بیشترین
2/901
4/787
-0/409
3/105
-2/270
-0/640

پس از مشخص شدن معنادار بودن تفاوت بین میانگین گروهها به وسیله تحلیل واریانس یک طرفه ،حال با آزمون
توکی مشخص میکنیم که کدام میانگینها با هم تفاوت معناداری دارند .با توجه به نتایج ستون میانگین تفاوت گروه
( )iاز گروه ( )jمشاهده میشود که در سطح اطمینان  95درصد بین تمام گروهها تفاوت معنادار است .پس با آزمون
تعقیبی توکی مشخص میشود که بین میانگین همه گروهها تفاوت وجود دارد.

جــدول ( :)9خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریــانــس ( )ANOVAبــرای بررسی تفاوت بین میانگینهای سه گروه
دانشآموزان پسر
سطح معنی داری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منابع تغییر
0/000
19/762
57/789
2
115/579
بین گروهی
2/924
65
190/079
درون گروهی
67
305/658
کل

چنانچه جدول ( )9نشان میدهد چون  Fمحاسبه شده ( )19/762بزرگتر از  Fجدول ( )2/14میباشد می توان
نتیجه گرفت که بین گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ پیشرف تحصیلی درس فیزیک تفاوت معنیداری وجود دارد.
پس فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید میشود .بنابراین میتوان گفت که استفاده از نقشه مفهومی به صورت
ترکیبی و معلم ساخته در مقایسه با روش سنتی تاثیر مثبتی در افزایش نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.
جدول ( :)10آمارههای توکی دادههای به دست آمده گروههای پسران

سطح اطمینان %95

ترکیبی

معلم ساخته
کنترل
ترکیبی
کنترل
ترکیبی
معلم ساخته

معلم
ساخته
کنترل

1/426
3/211
-1/426
1/784
-3/211
-1/784

0/498
0/510
0/498
0/516
0/498
0/510

0/016
0/000
0/016
0/003
0/000
0/003

کمترین
0/229
1/985
-2/623
0/546
-4/436
-3/022

بیشترین
2/623
4/436
-0/229
3/022
-1/985
-0/546

پس از مشخص شدن معنادار بودن تفاوت بین میانگین گروهها به وسیله تحلیل واریانس یک طرفه ،حال با آزمون
توکی مشخص میکنیم که کدام میانگینها با هم تفاوت معناداری دارند .با توجه به نتایج ستون میانگین تفاوت گروه
( )iاز گروه ( )jمشاهده میشود که در سطح اطمینان  95درصد بین تمام گروهها تفاوت معنادار است .پس با آزمون
تعقیبی توکی مشخص میشود که بین میانگین همه گروهها تفاوت وجود دارد.
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یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی (ارائه و ساخت) بر افزایش نمرات
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک تاثیر مثبت دارد .این نتیجه با یافتههای عباسی (،)Abbasi, 2009
وثوقی ( ،)Vosughi, 2009دانک ( ،)Donc, 2008دالی (  ،)Dali, 2004براندت و همکاران ( ،)Brandt et al., 2001هال و
ادانل ( ،)Hall and Odanel, 1996کارا کویو ( ،)Karakuyu, 2010ادانل ،دنسیرو و هال (،)Odanel, Dansiro and Hall, 2002
زانک ( ،)Zhang, 1997پیا ،بالسکو و پورترو (  )Pia & Blasco & Portero, 2011همخوانی دارد.
اصلیترین نظریه حامی نقشه مفهومی ،نظریه یادگیری معنیدار آزوبل است .ساختار هرمی نقشههای مفهومی بسیار
شبیه به هرم شناختی آزوبل است .زمانی که مطالب آموزشی در قالب نقشه مفهومی به دانشآموزان ارئه میشود،
تمام ویژگیهای یادگیری معنادار آزوبل در این نوع آموزش دیده میشود .در ارتباط با تاثیر این روش بر بعد یادگیری
معنادار (سطح درک به باالتر) میتوان گفت که فراگیرانی که تحت برنامه درسی نقشه مفهومی (ارائه و ساخت) قرار
میگیرند در دستیابی به سطوح باالی بلوم موفقتر بوده اند .این بخش از یافتهها با با تحقیقات عباس ی (Ab�, 2009
 ،)basiرحمانی و همکاران ( ،)Rahmani et al, 2006وثوقی ( ،)Vosughi, 2010یکتا و نصرآبادی (Yekta and Nasrabadi,
 ،)2004سرهنگی و همکاران ( ،)Sarhangi et al, 2011مندیا و گارسیا ( ،)Mendia & Garsia, 2008اکبوکوال (Okebukola,

.) همسو استPia, Blasko and Purtero, 2011(  بالسکو و پورترو، پیا،)West, 2002(  وست،)1990
براساس نظریههای پــردازش اطالعات نیز میتوان تا حد زیــادی انتظار داشت که استفاده از نقشههای مفهومی
 همچنین نقشههای مفهومی میتوانند. انــدوزش و یــادآوری مطالب تاثیر مثبت دارد،بر فرایندهای به یادسپاری
، پژوهشهای بسیاری اثربخشی نقشه مفهومی به عنوان ابزار یاددهی.ابزارهای شناختی و فراشناختی مناسبی باشند
 و بدون شک به کارگیری نقشههای مفهومی این امکان را به معلمان و.یادگیری و ارزشیابی را مورد تاکید قرار میدهند
دانشآموزان فراهم میسازد تا به عمیقتر کردن فرایند یاددهی و یادگیری همت گمارده و دانشآموزان به سطوح باالتر
 می توان، همچنین بر طبق نظریه برونر نیز که بر کشف ساختار دانش توسط فراگیر تاکید میکند.شناختی دست یابند
.این گونه استنباط کرد که فراگیران هنگام تهیه نقشههای مفهومی به کشف ساختار مطالب نایل میشود
براساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان پیشنهاد کرد که در پژوهشهای آتی پژوهشی در زمینه امکان کاربرد
نقشه مفهومی به عنوان ابزار ارزشیابی در متنهای فارسی و بررسی شیوههای نمره گذاری و امتیازدهی آنها انجام
گیرد همچنین پژوهش در زمینه تاثیر نقشههای مفهومی بر بعد عاطفی و نگرشی فراگیران نیز میتواند رمز موفقیت
 در ضمن میتوان دانش آموزان را ترغیب کرد که با تهیه نقشههای مفهومی مطالب درسی از آن به.این الگو باشد
 معلمان نیز میتوانند در مراحل مختلف آموزش از شیوههای مختلف ارائه.عنوان یک راهبرد یادگیری استفاده کنند
.نقشههای مفهومی استفاده کنند
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پیوست:
نمونه نقشه مفهومی به کار رفته در پژوهش:
نقشه مفهومی ویژگی های ماده
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