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Abstract 
Introduction: This study aimed to investigate the effect of concept map technique 
for strengthening reading comprehension skill of medical students' in general English 
language course for deep and permanent learning at North Khorasan University of 
Medical Sciences. 
Methods: The current study is a quasi-experimental design with pre-test and post-
test and treatment. The population of this study is 70 medical students at Bojnourd 
University of Medical Sciences, who were randomly selected in two groups of 
intervention and control. The intervention group used the concept map as a teaching 
a learning technique and the control group received the same training materials in 
the traditional way. Data were analyzed using t-test and SPSS.20 software. 
Results: As the results revealed there weren't a significant difference at the level of 
(p =0.05) between the mean scores of both groups in pre-test. On the other hand, 
the statistical analysis revealed a significant difference at the level of (p =0.05) 
between the mean scores of both groups in favor of the intervention group in post-
test. 
Conclusions: According to the results of the pretest, it can be concluded that before 
this study reading comprehension skills of medical students' in general English 
language course in both intervention and control groups were the same. The result 
of post-test also revealed that, the concept map is effective in improving reading 
comprehension skills of medical students' in general English language course.
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
1400 بهار، 1، شماره 13دوره 

 

 عمومی انگلیسی زبان درس مطلب درك و خواندن مهارت تقویت در مفهومی نقشه تاثیر

 عمیق و پایدار یادگیري جهت در پزشکی دانشجویان
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 چکیده
 عمومی انگلیسی زبان درس مطلب درك و خواندن مهارت تقویت در مفهومی نقشه روش تأثیر تعیین هدف با مطالعه این :مقدمه

 .شد انجام شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه در عمیق و پایدار یادگیري جهت در پزشکی دانشجویان
 پژوهش این آماري جامعه. باشدمی ویژه آموزش يارائه و آزمونپس و آزمونپیش با آزمایشی نیمه طرح یک حاضر، پژوهش :کار روش

 گروه هر رد و کنترل و مداخله گروه دو در که باشند،می بجنورد پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی رشته پسر و دختر دانشجوي نفر 70
 موزشیآ مطالب سنتی شیوة به کنترل گروه و مفهومی نقشه از استفاده با مداخله گروه. شدند انتخاب تصادفی صورت به نفر 35

 .شدند تحلیل .SPSS 20 افزار نرم با و t آزمون از استفاده با هاداده. دیدند آموزش را یکسانی
دهد که اختالف معناداري بین این دو گروه از لحاظ عملکرد نشان می آزمونپیش درمستقل  tنتایج به دست آمده از آزمون  :هایافته

دهد که اختالف نیز نشان می آزمونپس درمستقل  tوجود ندارد. از طرف دیگر نتایج به دست آمده از آزمون  =05.0Pدر سطح 
 .وجود دارد =05.0Pحاظ عملکرد در سطح ها از لمعناداري بین گروه

 عمومی انگلیسی زبان درس در مطلب درك و خواندن مهارت تقویت بر مفهومی نقشه مثبت تأثیر حاضر پژوهش نتایج :گیري نتیجه
 کنترل روهگ به نسبت بهتري عملکرد مطالعه این در مداخله گروه که است آن بیانگر همچنین نتایج. داد نشان را پزشکی دانشجویان

 .است داشته

 :کلیدي واژگان
 مفهومی نقشه

 پزشکی دانشجویان
 مطلب درك و خواندن مهارت

 عمومی اتگلیسی زبان
 

مقدمه
کان و المللی است. پزشهاي بینانگلیسی زبان بالفعل پزشکی در عرصه

پژوهشگران این حرفه، نه تنها جهت یادگیري و به روز رسانی اطالعات 
علمی بلکه به منظور ارائه نتایج تحقیقات، نیازمند یادگیري این زبان 

یکی از مهمترین تواند بدین رو یادگیري این زبان، می .)2, 1( هستند
هاي علمی و پژوهشی این رشته باشد. نقش دسترسی به یافته راههاي

هاي دیگري نیز چشمگیر زبان انگلیسی در آموزش پزشکی از جنبه
ممکن است مورد بررسی قرار گیرد چون مطالعات اخیر بیانگر آن است 

هاي هاي زبانی ناکارآمد مانع بزرگی در برابر پیشرفتکه مهارت
شود و مشکالت اصلی دانشجویان غیر آکادمیک دانشجویان محسوب می

وط به شوند مربانگلیسی زبان در دروسی که به زبان انگلیسی ارائه می
هاي اخیر، بر اساس یافته. )4, 3( باشنداي زبانی آنها میهعدم توانایی

مهارت خواندن اصلی ترین مهارت مورد نیاز دانشجویان پزشکی است 
و از آنجا که اکثر دانشجویان پزشکی داراي دامنه لغات محدود و فاقد 

هاي متعددي مواجه کرده باشند آنها را با چالشمهارت تند خوانی می
, 3( باشدشکی از جمله این موارد میاست که ضعف در درك متون پز

رسد دانشجویان در سطح دانشگاه به اندازه کافی . به نظر می)6, 5

مهارت الزم براي خواندن و درك متون به زبان انگلیسی را ندارند. به 
همین دلیل، بسیاري از آنها عالقه خود را به خواندن متون انگلیسی از 

گفت که اغلب آنها در زمان توان دهند. به بیان دیگر میدست می
کنند و متوجه نیستند که آنچه ي متون خود را درگیر متن نمیمطالعه

فهمند. همین امر باعث افت یادگیري و بی خوانند، نمیرا که می
 .)6, 3( شودانگیزگی آنان در یادگیري و درك متون می

پیشرفت یادگیري دانشجویان تحت تأثیر عوامل مختلفی است که اگر 
این عوامل و چگونگی تأثیر آنها در یادگیري آنها مورد شناسایی قرار 

 یافت. یکییادگیري دست –توان به اهداف یاددهیگیرد، به خوبی می
و راهبردهاي آموزش است؛ بنابراین باید در  هااز این عوامل مهم، روش

راهبردي اتخاذ کرد تا دانشجویان نقش  ،شیوه آموزش مهارت خواندن
فعالی در فرایند آموزش داشته باشند و اطالعات جدید را با دانش قبلی 

, 5( یادگیري معنادار و فعال رخ دهد اي کهبه گونهمرتبط سازند؛  خود
استفاده از یک راهبرد آموزشی مناسب نه تنها یادگیري مفاهیم  .)8, 7

ی ي مناسبسازد، بلکه آن را معنی دار ساخته و اگر به شیوهرا آسان می
د. نمایصورت گیرد براي مدت طوالنی آن را در حافظه ثبت و ضبط می
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ي متقابل را ی از راهبردهاي مؤثر یادگیري که امکان نمایش رابطهیک
ي بین دانش جدید و پیشین در میان عناصر از نظر محتوا و رابطه

 .)10-8( ي مفهومی استدهد، راهبرد نقشهمی
ابزاري ترسیمی براي سازماندهی و نمایش نقشه مفهومی در واقع راهبرد 

 -که استفاده از آن به عنوان یک راهبرد یاددهی .)11-9( دانش است
در دانشگاه کرنل  1970یادگیري اولین بار توسط نواك در اوایل دهه 

مطرح شد. نقشه مفهومی برگرفته از مفهوم پیش سازمان دهنده در 
نظریه یادگیري معنادار کالمی آزوبل است که در آن تأکید زیادي بر 

ر شود. بهاي معنادار بعدي میگیر بر یادگیرينقش دانش قبلی فرا
لی هاي قباساس نظریه آزوبل، مهمترین عامل مؤثر بر یادگیري، آموخته

دهد که شخص آگاهانه دانش است. یادگیري معنادار زمانی رخ می
لذا  .)11, 9, 8( دانسته ربط دهدجدید را به مطالبی که از قبل می

یادگیري معنادار از یادداري و قدرت تعمیم بیشتري نسبت به یادگیري 
غیرمعنادار یا حفظی برخوردار است که در آن اطالعات صرفاً بدون 

شود و در نتیجه به ی به حافظه سپرده میارتباط با ساختار شناخت
هاي مفهومی، ابتدا با هدف نقشه. )11, 10( آسانی هم فراموش می شود

بهبود یادگیري ایجاد شدند، ولی مطالعات بعدي نشان داد که این 
ها ابزاري مفید براي ارزشیابی، نشان دادن دانش قبلی فراگیران، نقشه

مطالعه،  به اشت برداري، کمکخالصه کردن مطالب آموخته شده، یادد
ریزي، افزایش درك و فهم، تثبیت تجارب آموزشی، بهبود شرایط برنامه

مؤثر براي یادگیري، آموزش تفکر انتقادي، حمایت از یادگیري 
هاي . ساختار نقشه)15-11, 4( باشدمشارکتی و سازماندهی محتوا می

تر در تر و جامعمفهومی معموالً سلسله مراتبی است؛ یعنی، مطالب کلی
گیرند و هر چه به پایین نقشه نزدیک شویم، مفاهیم رأس آن قرار می

نقشه مفهومی ابزاري قدرتمند در  .)13, 12( شوندتر میو مطالب جزیی
و به دلیل ارائه الگو و چهارچوب  )14, 8( دار استتسهیل یادگیري معنا

براي ساخت و سازماندهی دانش نه تنها باعث به کارگیري دانش در 
 شودهاي جدید بلکه سبب نگهداري طوالنی مدت دانش میموقعیت

)15 ,16(. 
هاي مفهومی را در بهبود آموزش و یادگیري در توانایی نقشه )9( نواك

چهار حوزه: الف. به عنوان راهبرد آموزشی ب. ابزاري براي ارزیابی درك 
ریزي فراگیران از مفاهیم ج. راهبرد یادگیري و د. راهبرد براي برنامه

توانند هم به عنوان هاي مفهومی میکند. نقشهدرسی ذکر می
, 18, 9( و هم به عنوان راهبرد تدریس )19-16( راهبردهاي یادگیري

بکار روند. ترسیم نقشۀ مفهومی به  )24-22( و ابزار ارزشیابی )21, 20
عنوان راهبرد مطالعه و یادگیري، به یادگیرندگان چگونه یادگرفتن را 

و با فعال کردن یادگیرنده در فرآیند یادگیري،  )26, 25, 17( آموزدمی
از  دهد.جهت یادگیري را از معلم محوري به شاگرد محوري سوق می

هاي مختلف در آموزش و یادگیري استفاده هاي مفهومی به شیوهنقشه
هاي اصلی، ساخت نقشۀ مفهومی توسط فراگیران شیوهشود. یکی از می

دهد ساخت ها نشان میبه صورت انفرادي و یا گروهی است. پژوهش
هاي مؤثر درباره مفاهیم نقشه مفهومی به صورت گروهی منجر به بحث

, 24( گري، بحث و گفتگوافزایش پرسش )28, 27( و افزایش یادگیري
 )30( هاي گروهی و باال بردن فرایند ساخت دانشفزایش فعالیتا )29
فرایند ساخت نقشه مفهومی به  )31( ث و رویچادهريشود. رومی

اند، آنان ان کردهصورت گروهی را پرثمرتر از ساخت انفرادي آن بی
 تر از فرآورده نهایی استمعتقدند که فرآیند ساختن نقشه مفهومی مهم

و یادگیري ناشی از ترسیم نقشه مفهومی درطول فرآیند تشخیص، 
 افتد.ارزیابی و خَلق مفاهیم و روابط بین آنها اتفاق می

 شواهد پژوهشی فراوانی وجود دارد که حکایت از برتري استفاده از نقشه
لیو، چن  .مفهومی ، نسبت به شیوه هاي رایج آموزش و یادگیري دارند

تأثیر ترسیم نقشه مفهومی به کمک کامپیوتر را بر خواندن و  و چانگ
هاي پژوهش درك دانشجویان را در تایوان مورد بررسی قرار دادند. یافته

نشان داد راهبرد نقشه مفهومی نه تنها موجب بهبود خواندن و درك 
انگلیسی به عنوان زبان دوم دانشجویان شد بلکه به کارگیري مطلب 

. دیاش در برزیل از )29( دیگر راهبردهاي خواندن را نیز ارتقاء داد
هاي مفهومی براي ارتقاء خواندن و درك مطلب انگلیسی به عنوان نقشه

ان هش نشزبان دوم دانشجویان دوره لیسانس استفاده کرده نتایج پژو
 داد، نقشه مفهومی راهبرد مؤثري در بهبود خواندن و درك مطلب است

ي مفهومی را در آموزش . در پژوهشی دیگر استفاده از ترسیم نقشه)32(
دانشجویان دانشگاه مونترال کانادا که توسط درك مطلب زبان انگلیسی 

ند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این زبانهاي مادري متفاوتی داشت
پژوهش نشان داد با استفاده از این روش، فراگیران در تکالیف درك 

و به  اندمطلب، کارکرد بهتري را نسبت به روش تدریس سنتی داشته
کارگیري نقشه مفهومی آماده شده توسط استاد درك متون را بهبود 

ي مفهومی، آنها را در نقشه فراگیران اظهار داشتند که کاربرد .بخشدمی
هاي اصلی درك بهتر متن، سازماندهی، ساختاربندي و شناسایی ایده

ي البته پژوهشگران ایرانی هم به تأثیر نقشه )16( متن کمک کرده است
 خارجیمفهومی بر درك مطلب خواندن زبان انگلیسی به عنوان زبان 

نشان  )34-32, 16, 7, 3( هاياند؛ به عنوان مثال نتایج پژوهشپرداخته
ي مفهومی بر تقویت مهارت خواندن و افزایش درك دهد که نقشهمی

 .تأثیر مثبت داردمطلب 
ي با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته باال، بکارگیري راهبرد نقشه

مفهومی در بهبود مهارت خواندن و درك مطلب فراگیران زبان بسیار 
مهم و مؤثر است و از سوي دیگر چنین راهبردي قابل آموزش و 

ی به مهاي مفهویادگیري است. بنابراین لزوم توجه به استفاده از نقشه
هاي گوناگون آموزشی و عنوان ابزار آموزشی قدرتمند در بافت

 هايدانشگاهی و شناسایی کاربرد آنها در تسهیل و بهبود فعالیت
خواندن و درك با توجه به اینکه  دانشگاهی حائز اهمیت فراوان است.

 .2هاي اصلیبه خاطر داشتن ایده -1مطلب نیازمند سه مهارت اصلی 
ارتباط دادن  -3بیانی که اطالعات را سازمان داده و تشخیص چارچوب 

نقشۀ مفهومی  راهبرد. لذا )35( باشدمتن به دانش پایه خواننده می
رعی فکند که دانشجویان مفهوم اصلی متن، مفاهیم فرصتی فراهم می

و ارتباط متقابل مفاهیم با یکدیگر را مشخص کنند، دانش جدید را به 
اند متصل کنند و دانش را به صورت خالصه و سازمان ه قبال آموختهچآن

یافته در قالب یک تصویر نشان دهند، این فرایند هم موجب به کارگیري 
هم به یادگیري  شود هم درك متن را آسان وه میشد سه مرحله ذکر

بنا به ضرورت فوق و با توجه به  .)36, 31, 30( نمایدعنادار کمک میم
اینکه این راهبرد براي خیلی از استادان و دانشجویان ناشناخته است و 

گیرد و ازطرف دیگر هاي درس مورد استفاده قرار نمیدر کالس
اي مفهومی در حوزه فنی و علوم بوده است هبیشترین استفاده از نقشه

و در حوزه علوم انسانی مانند آموزش زبان خارجی توجه کمتري شده 
یادگیري –هاي مؤثري جهت به کارگیري این شیوه یاددهیاست و گام
به خصوص  هاي ایران وهاي درس زبان انگلیسی در دانشگاهدر کالس

ین این بنابرا ؛نشده است دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برداشته
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مطالعه در سطح گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه براي اولین بار در 
حال انجام است. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر نقشه مفهومی در 
تقویت مهارت خواندن و درك مطلب در درس زبان انگلیسی عمومی 

االت این است. سودر جهت یادگیري پایدار و عمیق دانشجویان پزشکی 
 پژوهش عبارتند از: 

هاي نمرات ) بین میانگین=P 05/0(سطح . آیا تفاوت معناداري در1
آزمون در دانشجویان پزشکی در گروه هاي مداخله و کنترل در پیش

 مهارت خواندن و درك مطلب درس زبان انگلیسی عمومی وجود دارد؟
هاي نمرات میانگین) بین =P 05/0(سطح . آیا تفاوت معناداري در 2

آزمون در دانشجویان پزشکی در گروه هاي مداخله و کنترل در پس
مهارت خواندن و درك مطلب درس زبان انگلیسی عمومی ، به خاطر 

 استفاده از روش نقشه ذهنی وجود دارد؟

 روش کار

روش تحقیق در این مطالعه کمّی با طرح نیمه آزمایشی است و از روش 
مون با گروه کنترل و آموزش ویژه استفاده شد. آزآزمون و پسپیش

دختر و پسر در سال  دانشجوي پزشکی 70پژوهش  آماري این جامعه
گروه مداخله و کنترل  قالب دو در باشد، کهمی 1398-1399تحصیلی 

تصادفی انتخاب شدند. این مطالعه در  نفر به صورت 35و در هر گروه 
. 1شد: مراحل زیر انجام  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی طی

. مرحله 4. مرحله آموزش 3آزمون. مرحله پیش2سازيمرحله آماده
 آزمون.پس

هایی چون تهیه طرح سازي: که در این مرحله فعالیتمرحله آماده -1
ها و انتخاب نمونه صورت هاي مفهومی، تهیه آزموندرس، تهیه نقشه

 گرفت.
هاي اولیه موجود بین تفاوت آزمون: به منظور بررسی. مرحله پیش2

 آزمون داده شد. کردن آنها، به هر دو گروه یک پیشها و همسانگروه

آزمون ، هر دو گروه مداخله و کنترل در . مرحله آموزش: پس از پیش3
 اي آموزش شرکت کردند.دقیقه 45هشت جلسه 

الف. مرحله آموزش براي گروه مداخله: تدریس با استفاده از نقشه  
دقیقه اي توسط استاد کالس و مشارکت  45هومی در هشت جلسه مف

دانشجویان در طول یک ترم صورت گرفت. متن خواندن براي هر دو 
گروه یکسان بود اما گروه مداخله با استفاده از روش نقشه مفهومی و 

 اول جلسه گروه کنترل با روش مرسوم (سنتی) آموزش داده شدند. در
 مفهومی، نقشه هايویژگی مفهومی، نقشه با دانشجویان گروه مداخله

 در شدند. آشنا مفهومی نقشه از هایینمونه و ترسیم نقشه چگونگی
 ارائه از بعد و شدند تقسیم گروه هفت نفره دانشجویان به پنج بعد جلسه
 از دانشجویان، مشارکت با الزم در مورد متن توضیح و استاد توسط متن

 و مشخص کنند را فرعی مفاهیم و متن اصلی مفهوم شد آنها خواسته
 با راهنمایی هاگروه سپس ثبت کنند. کالس تخته روي را مفاهیم این

 :پرداختند مراحل زیر به توجه با متن مفهومی نقشه ترسیم به استاد
  متن اصلی مفهوم انتخاب

  جزئی به کلی از آنها کردن مرتب و متن مفاهیم از فهرستی تهیه
 مفاهیم میان ارتباط کردن مشخص

 جهت بدون یا جهت دار هايخط از استفاده با یکدیگر به مفاهیم اتصال
 مفاهیم میان ارتباط معرفی براي خط روي عبارت یا واژه کردناضافه

 مراتبی سلسله به صورت نقشه سازماندهی
 نقشه بازنگري

 توضیحات و و متن خواندن از بعد هاي آتیدر ادامه جلسات در هفته 
 مفهومی نقشه شد خواسته آنها از فرعی، و اصلی مفاهیم کردنمشخص

 جلسات در اجرا . روند) 1 شکل( کنند تکلیف ترسیم به عنوان را متن
 هاي قبلیآموخته از ارزشیابی ها،گروه هاينقشه آوريجمع شامل دیگر

 مفهومی است. نقشه اساس بر

 

 
 نمونه فعالیت دانشجویان از ترسیم نقشه مفهومی .1شکل 

 
 گروه همزمان با کنترل آموزش براي گروه کنترل: گروهب. مرحله 

آموزش سنتی دریافت کردند.  روش با را درسی محتواي مداخله همان
خوانی و مطالعه متن درس و هاي مختلف پیشدر این کالس فعالیت

گرفت و پس از مطالعه متن، هاي درون متنی انجام میهمزمان فعالیت



 

33 
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هاي دانشجویان گرفت؛ به همه پرسشخوانی انجام میهاي پسفعالیت
 ها را انجام دهند.شد و در پایان از آنها خواسته شد تمرینپاسخ داده می

ها آزمون: بعد از مرحله آموزش و با هدف مشاهده تفاوتله پس. مرح4
به عنوان مثال ، تاثیر نقشه مفهومی به عنوان روش تدریس ، هابین گروه

و یادگیري و سنجش پیشرفت مهارت خواندن و درك مطلب در درس 

زبان انگلیسی عمومی دانشجویان پزشکی، دانشجویان گروه مداخله و 
دقیقه  40ن پایانی شرکت کردند و در مدت زمان کنترل در جلسه آزمو

نشان داده  1جدول به سؤاالت آزمون پاسخ دادند. طرح پژوهش در 
 شده است.

 
 طرح پژوهش .1جدول 

 در جهت یادگیري پایدار و عمیقن پزشکی تاثیرنقشه مفهومی در تقویت مهارت خواندن و درك مطلب درس زبان عمومی دانشجویا
 گروه مداخله آزمونپیش آموزش با نقشه مفهومی زمونآپس
 کروه کنترل آزمونپیش آموزش با روش مرسوم (سنتی) زمونآپس

 
ها ، در این پژوهش از آزمون خواندن و به منظور بدست آوردن داده

 ”شد که محتواي آن از جلد یک، دو و سه کتاب  مطلب استفاده درك
Reading for the Real World ” .انتشارات کامپس تهیه شد

آزمون از لحاظ فرم، تعداد سواالت و زمان اختصاص آزمون و پسپیش
اي و زمان یافته مشابه بود. هر آزمون داراي بیست سوال چهار گزینه

بود. براي محاسبه پایایی،  اختصاص داده شده براي هرکدام چهل دقیقه
ها بر روي گروهی از دانشجویان به غیر از شرکت کنندگان واقعی آزمون

یچاردسون کودر رپایایی آزمون از طریق روش در مطالعه اجرا شد. 
) r = 827/0آزمون () و پس=735/0rآزمون (. پایایی پیشبرآورد شد.

محاسبه و در جدول بازه صفر تا بیست  بود. نمرات حاصل از آزمون در
هاي آماري میانگین، ها با استفاده از شاخصداده ها ثبت گردید. داده
تحلیل  تجزیه و .SPSS 20 مستقل و نسخه tانحراف استاندارد و آزمون 

 شدند.

 هایافته
هاي مداخله و گروه نمره آزمون آزمون ، میانگینبر اساس نتایج پیش

اشد. همچنین نتایج به دست می ب 53,14و  51,71کنترل به ترتیب 
دهد که اختالف آزمون نشان میمستقل در پیش tآمده از آزمون 

 0,05ها در پیش آزمون از لحاظ عملکرد در سطح معناداري بین گروه
P = 0,479 داريوجود ندارد. با توجه به اینکه سطح معناP=  باالتر از

0,05P= ه، توانایی که قبل از مطالع توان نتیجه گرفت کهاست می
مهارت خواندن و درك مطلب دانشجویان پزشکی در درس زبان عمومی 

اند. با در نظر گرفتن اولین سوال تحقیق در هر دو گروه یکسان بوده
) بین =0,05P(سطح  توان گفت که تفاوت معناداري درمی

هاي آزمایش و کنترل در هاي دانشجویان پزشکی در گروهمیانگین
مطلب درس زبان انگلیسی  رت خواندن و دركآزمون در مهاپیش

عمومی وجود ندارد. درضمن، میانگین اختالف گروه مداخله و کنترل 
  است. 2,580و  -5,437است. بعالوه ، فاصله اختالف، بین  -1,429

آزمون ، پسدرمان روش نقشه مفهومی پس از انجام آموزش و استفاده از
مفهومی انجام شد. براي  در پایان مطالعه براي ارزیابی اثربخشی نقشه

آزمون متفاوت عمل کرده اند دیدن اینکه آیا دانشجویان پزشکی در پس
، آزمونمستقل دیگري انجام شد. با توجه به نتایج پس tیا نه، آزمون 

ت. بعالوه، اس 68,43و  79,57میانگین گروه مداخله و کنترل به ترتیب 
است. در ضمن،  11,143میانگین اختالف بین گروه مداخله و کنترل 

است. با توجه به نتایج  14,712تا  7,574فاصله اختالف، بین 
است. به  = P 0,05کمتر از  = P 0,000آزمون، سطح معناداري پس

عبارت دیگر، روش نقشه مفهومی موجب پیشرفت مهارت خواندن و 

ن پزشکی شده است. با توجه به سوال دوم این درك مطلب دانشجویا
توان گفت که بین میانگین نمرات دانشجویان پزشکی در پژهش می

آزمون در استفاده از روش نقشه مفهومی گروه مداخله و کنترل در پس
) وجود دارد. این بدان معنی = P 0,05( اختالف معناداري در سطح

رد بهتري نسبت به گروه است که گروه مداخله در این مطالعه عملک
 کنترل داشته است.

 بحث
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر روش نقشه مفهومی در تقویت مهارت 

در جهت خواندن و درك مطلب درس زبان عمومی دانشجویان پزشکی 
در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام یادگیري پایدار و عمیق 

 005( از: آیا تفاوت معناداري درشد. سواالت این پژوهش عبارت بودند 
p=نمرات دانشجویان پزشکی در گروه هاي مداخله  هاي)بین میانگین

آزمون در مهارت خواندن و درك مطلب درس زبان و کنترل در پیش
) =P 05.0( سطح انگلیسی عمومی وجود دارد؟ آیا تفاوت معناداري در

اي مداخله و ههاي نمرات دانشجویان پزشکی در گروهبین میانگین
آزمون در مهارت خواندن و درك مطلب درس زبان کنترل در پس

 انگلیسی عمومی ، به خاطر استفاده از روش نقشه ذهنی وجود دارد؟
آزمون نشان هاي مداخله و کنترل در پیشمقایسه میانگین گروه

آزمون در هر دو گروه برابر است نتایج به دست دهد که میانگین پیشمی
دهد که اختالف معناداري بین مستقل نیز نشان می tآزمون آمده از 

وجود =P) 05.0آزمون از لحاظ عملکرد در سطح (این دوگروه در پیش
که قبل از مطالعه، توانایی مهارت  توان نتیجه گرفت کهندارد. لذا می

در درس زبان عمومی در هر  خواندن و درك مطلب دانشجویان پزشکی
وط آزمون مربهاي نمرات پسست. مقایسه میانگینادو گروه یکسان بوده

به گروه مداخله ( به کارگیري نقشه ي مفهومی) با گروه کنترل (به کار 
ه ات در گروه مداخلهاي نمرگیري روش سنتی ) نشان از برتري میانگین

مستقل نیز  tنسبت به گروه کنترل است. نتایج به دست آمده از آزمون 
آزمون از لحاظ ها در پسف معناداري بین گروهدهد که اختالنشان می

وجود دارد. به عبارت دیگر نتایج این =P) 05.0عملکرد در سطح (
دهد که استفاده از نقشه مفهومی براي افزایش توانایی مطالعه نشان می

این بدان معنی  مهارت درك مطلب دانشجویان پزشکی اثر گذار است.
مفهومی آموزش دیده اند در این است که گروهی که از طریق نقشه 

یج با نتااین  مطالعه عملکرد بهتري نسبت به گروه دیگر داشته است
و همخوانی دارد. استفاده  بوده همسو )34-32( هايهاي پژوهشیافته

موجب فعال شدن دانشجویان و به صورت گروهی  از نقشه مفهومی
مهارت خواندن و درك مطلب و افزایش نمره آنها شده  بهبود توانایی



 

34 

 و همکارانصولتی 

است. زمانی که فراگیران به صورت گروهی به ترسیم نقشه مفهومی می 
هاي مؤثر در ارتباط با مفاهیم یادگیري معنادار را ارتقاء پردازند، بحث

ث و رویچادهري همخوانی هاي روث، رودهند این نتایج با پژوهشمی
از طرف دیگر ترسیم نقشه مفهومی مستلزم تشخیص  .)36, 31( دارد

موضوع اصلی، مفاهیم فرعی، اتصال مفاهیم به یکدیگر، سازماندهی 
سلسله مراتبی مفاهیم و نشان دادن آنها در قالب یک تصویر است. این 
سازماندهی سلسله مراتبی ترکیب دانش قبلی و جدید، به دلیل اینکه 

است، یادگیري عمیق و معنادار را با ساختار دانش در ذهن همانند 
. لذا دانشجویان براي ترسیم نقشه )37, 30, 12, 10, 9( کندتسهیل می

ی چون مرور، شناسایی اطالعات مهم، خالصه کردن یمفهومی، راهبردها
گیرند، این راهبردها بر یادگیري، یادسپاري و سازماندهی را به کار می

هومی یم نقشه مفگذارند و هنگام ترسو یادآوري مطالب تأثیر مثبتی می
ها و تجدیدنظر در آنها و تعامل با با بحث درباره موضوع، بیان دیدگاه

طرف دیگر، ترسیم نقشه  کنند. ازتر میدیگران یادگیري خود را عمیق
مفهومی به صورت گروهی، موقعیتی را ایجاد کرد که دانشجویان در 

کدیگر بود با ی هاي متفاوت تشکیل شدههایی که از افراد با تواناییگروه
دوستان  تر از کمک و یاريکار کنند، بنابراین دانشجویان با توانایی پایین

, 18( هاي پژوهشهاينتایج با یافته این مند شدند.پیشرفته خود بهره
 همخوانی دارد. )38, 34, 26

 نتیجه گیري

به طور خالصه پژوهش حاضر تأثیر روش نقشه مفهومی در تقویت 
مهارت خواندن و درك مطلب درس زبان عمومی دانشجویان پزشکی 

در دانشگاه علوم پزشکی خراسان در جهت یادگیري پایدار و عمیق 
با  حاضر پژوهش حاصل از هايیافته یسهمقا شمالی را نشان داد.

شواهد ارزشمندي براي ارائه نقشه مفهومی به عنوان  مطالعات سایرین
راهبردهاي تدریس و یادگیري در مراکز آموزشی فراهم کرده  یکی از

شود دانشجویان با به کارگیري نقشه مفهومی است. لذا پیشنهاد می
کنند و اساتید با استفاده از نقشه تر و پایدارتر یادگیري خود را عمیق

مفهومی به عنوان راهبرد تدریس، یادگیري و ارزشیابی پیشرفت 
ها دانشجویان را بهبود بخشند. اجراي این روش در دیگر دانشکده

 .گردد.ها نیز پیشنهاد میودانشگاه

 تشکر و قدردانی
به ثمر  حترم و کلیه کسانی که دراز همه همکاران ، دانشجویان م

گردد.اند؛ قدردانی میهمکاري و مشارکت نمودهرسیدن این پژوهش 
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