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تاريخ پذيرش1394/02/15 :

هــدف ایــن پژوهــش مقایســه تأثیــر تهیــه نقشــه مفهومــی بــه دو شــیوه فــردی و گروهــی بــر
میــزان یادگیــری دانشــجومعلمان اســت .روش پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات نیمهآزمایشــی
اســت کــه از طریــق طــرح پیشآزمون-پسآزمــون چندگروهــی بــه اجــرا درآمــد .در ایــن
پژوهــش ،ســه گــروه  15نفــره از دانشــجو معلمــان کارشناســی آمــوزش ابتدایــی پردیــس شــهید
باهنــر اســتان همــدان مشــارکت داشــتند .گــروه اول بــا اســتفاده از روش تهیــه نقشــه مفهومــی
انفــرادی ،گــروه دوم بــا اســتفاده از روش تهیــه نقشــه مفهومــی گروهــی و گــروه ســوم بــه روش
تدریــس ســنتی آمــوزش دیدنــد.
بعــد از اينكــه هــر ســه گــروه بــا روشهــای جداگانــه ،آمــوزش دیدنــد؛ پسآزمونــی از
هــر ســه گــروه بــه عمــل آمــد و نتایــج آن بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس یکطرفــه
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .یافتههــا نشــان داد تفــاوت بیــن ســه گــروه ،معنــادار اســت؛
تجزیــه و تحلیــل نتایــج آزمــون شــفه مشــخص کــرد کــه تفــاوت بیــن گــروه تدریــس ســنتی و
تهیــه نقشــه مفهومــی فــردی و گــروه ســنتی و تهیــه نقشــه مفهومــی گروهــی ،معنــادار اســت؛
امــا تفــاوت بیــن گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی فــردی و گروهــی معنــادار نبــود.
نتیجــه پژوهــش نشــان داد تهیــه نقشــههای مفهومــی توســط یادگیرنــدگان کــه همســو
بــا نظریــه ســازندهگرایی پیــاژه و ویگوتســکی اســت ،باعــث میشــود فراگیــران در جریــان
یادگیــری ،فعــال شــده و بــه یادگیــری مؤثــری دســت یابنــد.

كليد واژهها:

نقشه مفهومی ،دانشجو معلمان ،رویکردهای تدریس.

 -1دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی پیام نور تهران و دبير آموزش و پرورش ناحيه  2همدان(نویسنده مسئول) karami_m58@yhoo.com ....
 -2دانشیار گروه برنامهریزی درسی دانشگاه ماالیا مالزی
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مقدمه
همانطــور کــه دانشآمــوزان بــا کاوش فعــال ،تعامــل اجتماعــی و تفکــر شــخصی یــاد میگیرنــد؛
معلمــان نیــز بــا تجربهکــردن ،یادگیــری و آمــوزش ســازندهگرا ،بیشــتر میآموزنــد؛ چــرا کــه ایــن
فراینــد ،فرصتهــای کســب دانــش جدیــد را بــرای آنهــا فراهــم مـیآورد (آقــازاده .)1388 ،معلمــان
در تدریــس ،نمیتواننــد همــه مطالــب را بــه یادگیرنــدگان منتقــل کننــد؛ لــذا بایــد کاری کننــد کــه

یادگیرنــدگان بــا تــاش و کوشــش ذهنــی ،مطالــب را بیاموزنــد و به کار گیرنــد .نظریههــای جدیــد
یادگیــری ماننــد نظریههــای یادگیــری معنــادار آزوبــل ،شــناختی و ســازندهگرایی در ایــن زمینــه
میتواننــد راهگشــا باشــند .از طریــق بهکارگیــری راهبردهــای همســو بــا ایــن نظریههــا میتــوان بــه
افــراد کمــک کــرد بــه یادگیــری عمیقتــری دســت یابنــد .یکــی از راهبردهایــی کــه در ایــن زمینــه،
مؤثــر واقــع شــده ،یادگیــری بــا اســتفاده از نقش ـهي مفهومــی اســت کــه همســو بــا نظریــه یادگیــری
معنــادار آزوبــل اســت؛ امــا بــه کمــک نظریههــای دیگــر یادگیــری مثــل ســازندهگرایی فــردی و
اجتماعــی نیــز میتــوان از نقشــههای مفهومــی بــه شــیوههای مختلفــی اســتفاده کــرد و بــه اهــداف
متفاوتــی دســت یافــت.
نــواک 1معتقــد اســت «نقشــه مفهومــی ابــزار روششناســی عمــده نظریــه یادگیــری معنــادار آزوبــل
اســت» (بــه نقــل از ایایــا .)2011 ،2مطالــب معنــادار در نظریــه آزوبــل ،ارتبــاط دادن مطالــب جدیــد بــا
مطالــب قبـ ً
ا آموختــه شــده اســت و مطالــب غیر معنــادار ،مطالبــی اســت کــه بــه صــورت طوطـیوار
و پراکنــده آموختــه میشــوند (ســیف .)1388 ،ایــده اصلــی نظریــه آزوبــل ،تفــاوت قائــل شــدن
بیــن یادگیــری از طریــق تکــرار در مقابــل یادگیــری معنــیدار اســت .وقتیکــه یادگیــری از طریــق
تکــرار صــورت میگیــرد هیــچ تالشــی بــرای بیــان ایدههــای جدیــد از طریــق ایدههــای موجــود
در ساختشــناختی صــورت نمیگیــرد ،ولــی در یادگیــری معن ـیدار بــه ایــن عمــل توجــه میشــود.
نقشــه مفهومــی یکــی از راهبردهایــی اســت کــه میتوانــد بــه یادگیــری معنــادار کمــک کنــد و در
پژوهشهــای مختلــف ،نتایــج آن تأییــد شــده اســت .نظریــه اســتفاده از نقشــه مفهومــی توســط نــواک
ابتــدا در ســال  1998ارائــه شــد و در ســال  2010نیــز مــورد پاالیــش قــرار گرفــت و اســتفاده از آن
در محیطهــای یادگیــری دیجیتــال هــم مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه بســیار موفقیتآمیــز بــود
(نــواک .)2010 ،نقشــه مفهومــی ،اولینبــار بــه وســیله نــواک بــرای ارزیابــی درک و فهــم دانــش
علــوم دانشآمــوزان از طریــق ابزارهــای گرافیکــی جهــت ســازماندهی و ارائــه دانــش ،پیشــنهاد شــد
(ویاللــون 3و کالــوو .)2011 ، 4نــواك قصــد داشــت از طریــق نقشــه مفهومــی ،تغييراتــی در درك و فهــم
دانــش علــوم دانشآمــوزان ایجــاد نمایــد (نــواک و کانــاس.)2006 ، 5
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نقشــه مفهومــی بــه عنــوان یــک ســازمان دهنــده پیشــرفته بــرای فعالســازی دانــش قبلــی میتوانــد
بــه کار گرفتــه شــود (شــال .)2010 ، 1بــر اســاس نظریــه ســازندهگرایی ،دانــش جدیــد بایــد در ســاختار
موجــود ترکیــب شــود تــا خــوب بــه خاطــر ســپرده شــود و معنــادار گــردد؛ نقشــه مفهومــی ایــن
2
فراینــد را برمیانگیــزد و از ایــن طریــق ،یادگیرنــده را متوجــه ارتبــاط بیــن مفاهیــم میکنــد .جاناســن
معتقــد اســت کــه دانشآمــوزان وقتــی قصــد دارنــد چیــزی را بــه صــورت گرافیکــی ارائــه دهنــد،
بهتریــن نــوع تفکــر را نشــان میدهنــد و فکر کــردن ،شــرط الزم بــرای یادگیــری اســت (اســتویکا،3
مــورارو 4و میــرون5 .)2011 ، نقشـههای مفهومــی ،ابــزار یادگیــری و تشــخیصی بســیار مفیــدی هســتند
کــه معلمــان میتواننــد بــه کمــک آن یادگیــری دانشآمــوزان را تســهیل نماینــد (مــارش.)2010، 6
ایــن نقشــهها در فراگیــری دانــش جدیــد بــه فراگیــران کمــک میکننــد و یادگیرنــدگان را در یــک
مذاکــره غنــی در مــورد چگونگــی و چرایــی ارتبــاط بیــن مفاهیــم درگیــر میســازند (تســنگ،7
چانــگ ،8لــو ،9تــان ،10و چیــو .)2012 ، 11در زمینــه نقشــه مفهومــی ،پژوهشهــای مختلفــی انجــام شــده
اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره میشــود :یافتههــای پژوهــش بانتینــگُ ،کل ،و کمبــل)2006( 12
نشــان داد کــه یادگیرنــدگان دریافتهانــد کــه اســتفاده از نقشــههای مفهومــی ،لــذت بخــش بــوده و
توانســته یادگیــری معن ـیدار را در موضوعاتــی کــه نیــاز بــه مرتبــط ســاختن مفاهیــم بــوده ،افزایــش
دهــد .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش اُلیــور و رابنهایمــر  )2006(13یادگیرنــدگان در دو گــروه قوی ـ ًا
توافــق داشــتند کــه نقشــههای مفهومــی بــه آنهــا کمــک کــرده تــا ارتباطهایــی بیــن موضوعــات
اصلــی و فرعــی درس ایجــاد کننــد .همچنیــن پژوهشهــای چیــو)2008( 14؛ اردوان )2009(15؛ و شــال
( )2010تأثی��رات مثب�تـ اس��تفاده از نقش��ههای مفهوم��ی را روی موفقی��ت یادگیرن�دـگان تأیی�دـ نمودنــد.
پژوهــش مکینــون  )2006( 16نیــز تأثیــر مثبــت نقشــه مفهومــی را روی توانمندکــردن یادگیرنــدگان بــرای
اس��تدالل منطق��ی ،هدای��ت مذاک��رات مؤث��ر و نش��ان دادن چارچوبهـ�ای ادراکیشاــن تأیی��د نمــود.
پژوهشهــای قنبــری ،پاریــاد و احســانی ()1389؛ و نجــات ،کوهســتانی و رضایــی ( )1390کــه
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بیــن دانشــجویان پرســتاری انجــام گرفــت ،نشــان دادنــد کــه نقشــه مفهومــی بــه یادگیــری عمیــق
مطالــب درســی کمــک میکنــد .مصرآبــادی و اســتوار ( )1388هــم در پژوهــش خــود نشــان دادنــد
ی بــر نقشــه مفهومــی در مقایســه بــا روشهــای مرســوم بــر نمرههــای
کــه ارائــه آمــوزش مبتنــ 
پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان در دروس زیســت شناســی و روانشناســی تأثیــر مثبــت داشــته
اســت .یافتههــای پژوهــش دیگــری نشــان داد کــه روش نقشــه مفهومي بــراي دســتيابي بــه
ســطوح بــاالي يادگيــري و يادگيــري معنــادار ،مؤثرتــر از روش ســخنرانی اســت (ســرهنگی ،معصومــی،
عبــادی ،ســید مظهــری ،رحمانــی و رئیس ـیفر .)1389 ،در مطالع ـهای بیــن دانشــجویان پرســتاری کــه
بــا روش آمــوزش تلفيقــي و روش نقشــه مفهومــي آمــوزش دیدنــد؛ نتایــج ،نشــان دهنــده تأثيــر مثبــت
نقشــه مفهومــي در يادگيــري معنــادار دانشــجويان بــود (رحمانــی ،محجــل اقــدام ،فتحــی آذر و عبــداهلل
زاده.)1386 ،
نقشــههای مفهومــی را بــه شــیوههای متنوعــی میتــوان به کار گرفــت کــه هــر کــدام مزایــای
خــاص خــود را دارنــد و مــا را بــه اهــداف ویــژهای میرســانند .یکــی از مهمتریــن مزیتهــای
نقشــههای مفهومــی ،اســتفاده از آنهــا بــه عنــوان یــک راهبــرد مطالعــه اســت .در پژوهشــی تأثیــر
نقشــه مفهومــی بــه عنــوان یــک مهــارت مطالعــه بــر پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان در درس
زیست شناســی مــورد بررســی قرارگرفــت؛ یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه نقشــههای
مفهومــی بــرای تعییــن روابــط میــان مفاهیــم بــه دانشآمــوزان کمــک کــرده ،درک آنهــا را تســریع
و تفکــر انتقــادی آنهــا را افزایــش داده اســت؛ بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،نقشهســازی
مفهومــی میتوانــد روش مناســبی بــرای مطالعــه زیست شناســی باشــد؛ زیــرا مطالــب آموختــه شــده
بــه مــدت طوالنــی در حافظــه باقــی میمانــد (ایایــا .)2011 ،1امــا آیــا نقشــه مفهومــی را بهتــر اســت
معلــم تهیــه کــرده و بــه منظــور تدریــس از آن در کالس ،اســتفاده کنــد یــا توســط یادگیرنــدگان ســاخته
شــود .در یــک پژوهــش ،تأثیــر اســتفاده از دو فــن در نقشــه مفهومــی مــورد مقایســه قــرار گرفــت:
مطالعــه از روی نقشــه مفهومــی آمــاده و ســاخت نقشــه مفهومــی توســط یادگیرنــدگان؛ نتایــج گــروه
مطالعــه از روی نقشــه مفهومــی آمــاده نشــان داد کــه آمــوزش نقشــه مفهومــی بــرای بهبــود فــرادرک،
کافــی بــه نظــر نمیرســد ،وقتیکــه نقش ـههای مفهومــی در دســترس یادگیرنــدگان قرارگیــرد ،آنهــا
قــادر نیســتند مزیتهــای آموزشــی از آن ببرنــد؛ عالوهبــر ایــن تجربــه ،شــواهد دیگــری وجــود دارد
مبنیبــر ایــن کــه تولیــد اطالعــات ،اغلــب بــرای فــرا درک از فراهمکــردن اطالعــات ،مفیدتــر اســت.
بــه هرحــال ،ایــن تجربــه نشــان داد کــه گروهــی کــه نقشــه مفهومــی را خودشــان ســاخته بودنــد،
نتیجــه بهتــری گرفتنــد (ردفــورد ،2تیــد ،3وایلــی 4و گریفیــن .)2012 ،5بــا توجــه بــه نتایــج پژوهشهــا
1- Ajaja
2- Redford
3- Thiede
4- Wiley
5- Griffin
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میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اگــر یادگیرنــدگان ،خودشــان نقشـهها را تهیــه کننــد ،بهتــر اســت؛
امــا کــدام روش میتوانــد مؤثرتــر واقــع شــود؛ نقشــه را خودشــان بــه صــورت فــردی تهیــه کننــد یــا
بــه صــورت گروهــی و مشــارکتی .تهیــه نقشــه مفهومــی بــه صــورت فــردی و مشــارکتی ،فراگیــران را
درگیــر در یادگیــری و بازســازی دانــش مینمایــد .نقشــه مفهومــی یــک راهبــرد آموزشــی ســودمند و
مفیــد در تقویــت نمــودن یادگیــری معنــادار و ســاختن دانــش گروهــی اســت و بــه ایجــاد یــک زمینــه
مشــترک در بیــن یادگیرنــدگان کمــک میکنــد (هانــگ ،1شــن 2و جنایــن.)2007 ،3

فصلنامة علمي ـ تخصصي

توسعة حرفهاي معلم

پژوهشــی در بیــن معلمــان قبــل از خدمــت 4بــه منظــور درک آنهــا بعــد از اســتفاده از نقشــه
مفهومــی در یکــی از دورههــای آموزشــی صــورت گرفــت کــه نشــان داد نقشــههای مفهومــی بــه
آنهــا کمــک میکنــد تــا بــرای کالسهــای درس و آزمــون آمــاده شــوند ،موضوعــات پیچیــده را بهتــر
درک کننــد و درکشــان را از موضــوع ،انعــکاس دهنــد؛ در ایــن دوره اســتفاده از نقش ـههای مفهومــی
بــه نحــو معنــی داری موفقیــت دوره را نشــان داد ( ُکک .)2010 ،5در پژوهــش میلــر 6و همــکاران
( )2009نقشــههای مفهومــی را بــه عنــوان پیــش آزمــون و پسآزمــون بــرای اندازهگیــری رشــد
ادراکــی معلمــان بعــد از مشــارکت در یــک آمــوزش چندرســانهای به کار گرفتنــد کــه بعــد از اجــرا،
نقشــههای مفهومــی را بــه عنــوان یــک ابــزار مؤثــر و معتبــر توصیــه نمودنــد .کانتــو ،7شــرودر ،8و
داســیلوا )2010( 9نقشـههای مفهومــی را بــه عنــوان یــک ابــزار تلفیقــی در فعالیــت مشــارکتی معلمــان
دوره متوســطه بــرای ســاخت برنامــه درســی بــه کار بردنــد کــه نتایــج نشــان داد نقش ـههای مفهومــی
بــه توســعه برنامه درســی کمــک میکننــد و همچنیــن در نمایــش ارتباطــات بیــن مفاهیــم برنامــه
درســی و تشــویق و ســهیم کــردن ایدههــای خ ـ ّ
اق در طــی جم ـعآوری اطالعــات مؤثــر هســتند.
بولــدو 10و بولــدو ( )2010در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه نقشــههای مفهومــی جهــت
کاهــش موانــع یادگیــری ،برانگیختــن تفکرســازنده و افزایــش درگیــری دانشــجویان ،بســیار مفیــد
و رضایتبخــش هســتند .آنهــا همچنیــن در پژوهــش خــود مشــاهده نمودنــد کــه فکــر طراحــی
نقشــههای گروهــی ،مؤثرتــر از طراحــی نقشــههای فــردی اســت.
اکنــون ســؤال ایــن اســت کــه نقشـههای مفهومــی را چگونــه میتــوان در آمــوزش به کار گرفــت
و کــدام روشهــا مؤثرترنــد؟ نقش ـههای مفهومــی را میتــوان بــا شــیوههای مختلــف به کار گرفــت.
در ایــن پژوهــش ،دو روش ســاخت نقشــه مفهومــی توســط دانشــجویان بــه شــیوه فــردی و گروهــی
1- Hong
2- Shen
3- Jeannine
4- pre-service teachers
5- Koc
6- Miller
7- Cantu
8- Schroeder
9- da Silva
10- Buldu & Buldu
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مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .پشــتوانه نظــری تهیــه نقشــه مفهومــی بــه شــیوه گروهــی ،نظریــه
ســازندهگرایی اجتماعــی ویگوتســکی و پشــتوانه نظــری تهیــه نقشــه مفهومــی انفــرادی نظریــه
ســازندهگرایی پیــاژه اســت .ســازندهگرایی اجتماعــی بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه افــراد در صورتــی
بــه بهتریــن شــکل یــک مطلــب را یــاد میگیرنــد کــه فعاالنــه ،دانــش و ادراک خــود را بســازند
(بیابانگــرد .)1388 ،ویگوتســکی تأکیــد میکنــد کــه دانشآمــوزان ،دانــش را از طریــق تعامــات
اجتماعــی بــا دیگــران میســازند؛ درحالیکــه پیــاژه تأکیــد میکنــد کــه دانشآمــوزان بــا هدایــت
معلــم ،خودشــان درک و فهــم خــود را کشــف کــرده و توســعه میدهنــد (بیابانگــرد .)1388 ،در یــک
پژوهــش از نقشــههای مفهومــی بــه عنــوان یــک راهبــرد یادگیــری ســازندهگرایی اســتفاده شــد؛
معلمــان حینخدمــت 1در ایــن پژوهــش ،مشــارکت داشــتند و نقش ـههای مفهومــی را بــرای انعــکاس
مطالعاتشــان دربــاره موضــوع مــورد نظــر ســاختند و در وب ســایت بــرای اســتفاده دیگــر دانشــجویان
و معلمــان منتشــر کردنــد .تحلیــل اطالعــات پــس از دوره نشــان داد کــه معلمــان بــه تأثیــر مثبــت نقشــه
مفهومــی بــه عنــوان یــک ابــزار برانگیزاننــده و قانــع کننــده بــرای پیبــردن بــه میــزان یادگیریشــان پــی
بردنــد (کوتینهــو 2و باتنتویــت.)2008 ،3
شــایان ذکــر اســت کــه یکــی از مســائل اساســی در آمــوزش و پــرورش و دانشــگاهها ،نا آشــنایی
دانشــجویان بــا شــیوههای درســت یادگیــری اســت .دانشــجویان ،اکثــر وقــت خــود را صــرف
یادگیــری ســطحی و غیرمعنــادار میکننــد .نقشــه مفهومــی روش مفیــدی بــرای یادگیــری عمیــق
و معنــادار اســت .اکثــر پژوهشهایــی کــه در زمینــه نقشــه مفهومــی انجــام شــده ،بــه مقایســه تأثیــر
نقشــه مفهومــی بــا روشهــای ســنتی و برخــی دیگــر هــم بــه مقایســه تهیــه نقشــه توســط یادگیرنــدگان
و ارائــه نقشــه توســط معلــم پرداختهانــد؛ بنابرایــن ضــرورت داشــت کــه فنــون دیگــر نقشــه مفهومــی
هــم مــورد مقایســه قــرار گیرنــد .برخــی پژوهشهــا از جملــه ردفــورد 4و همــکاران ( )2012نشــان
دادنــد تهیــه نقشــه مفهومــی توســط یادگیرنــدگان ،بهتــر از ارائــه نقشــه مفهومــی بــه آنهاســت؛ ولــی
پژوهــش مصرآبــادی ،حسینی نســب ،فتحــیآذر و مقــدم ( )1386نشــان داد هــر دو در یادگیــری
مؤثرنــد و هیچکــدام از ایــن دو شــیوه بــر دیگــری برتــری نــدارد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد
یافتههــای ایــن دو پژوهــش بــا یکدیگــر همســو نیســتند و لــزوم انجــام پژوهشهــای بیشــتر در ایــن
زمینــه احســاس میشــود.
5
در خصــوص اثربخشــی شــیوه تهیــه نقشــه مفهومــی توســط دانشــجویان ،کالیتــون ( )2006بیــان
میکنــد کــه هــر گاه هــدف ،یادگیــری عمیــق و پایــدار در مــورد مطالــب درســی اســت ،بهتــر اســت
1- in-service teachers
2- Coutinho
3- Bottentuit
4- Redford
5- Clayton
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دانشــجویان از روش تدویــن نقشــه مفهومــی اســتفاده کننــد .در یــک مطالعــه اولیــه تیــد ،1گریفیــن،2
5
وایلــی 3و اندرســون )2010( 4نشــان دادنــد کــه ســاختن نقشــههای مفهومــی ســطح فــرادرک
دانشــجویان را دورههــای خوانــدن ،افزایــش داده اســت .پــس بــا توجــه بــه مزیتهــای تهیــه نقشــه
مفهومــی توســط یادگیرنــدگان از روش تهیــه نقشــه مفهومــی توســط دانشــجو معلمــان ،اســتفاده شــد.
هــدف اصلــی پژوهــش ،مقایســه تأثیــر دو روش تهیــه نقشــه مفهومــی فــردی و گروهــی ،و تدریــس
ســنتی بــر میــزان یادگیــری دانشــجو معلمــان بــود .بــا توجــه بــه ایــن هــدف ،پژوهــش حاضــر در
صــدد پاســخگویی بــه پرســش زیــر اســت:
 آیــا بیــن روش تهیــه نقشــه مفهومــی توســط دانشــجو معلمــان بــه دو شــیوه فــردی و گروهــی وتدریــس ســنتی ،تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؟

فصلنامة علمي ـ تخصصي

توسعة حرفهاي معلم

روششناسی پژوهش

پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات نیمهآزمایشــی کــه از طریــق طــرح پیــش آزمــون -پسآزمــون
چندگروهــی بــه اجــرا درآمــد .در ایــن پژوهــش ،متغیــر مســتقل ،تأثیــر روش تهیــه نقشــه مفهومــی
توســط دانشــجو معلمــان بــه دو شــیوه گروهــی و فــردی و متغیــر وابســته میــزان یادگیــری آنهــا در
درس طراحــی آموزشــی (موضــوع اهــداف آموزشــی گانیــه و مریــل) بــود .متغیــر مســتقل دارای ســه
ســطح بــود کــه ســطح اول شــامل گروهــی بــود کــه نقشــه مفهومــی را بــه شــکل فــردی تهیــه کردنــد؛
ســطح دوم شــامل گروهــی بــود كــه نقشــه مفهومــی را بــه شــکل گروهــی و مشــارکتی تهیــه کردنــد
و ســطح ســوم شــامل گروهــی بــود کــه بــه شــکل ســنتی آمــوزش دیدنــد .دانشــجو معلمــان پردیــس
دخترانــه شــهید باهنــر اســتان همــدان بــه عنــوان جامعــه پژوهــش انتخــاب شــدند کــه از بیــن آنهــا
ســه گــروه از دانشــجویان آمــوزش ابتدایــی بــه عنــوان نمونــه در دســترس انتخــاب شــدند کــه در هــر
گــروه  15نفــر و در مجمــوع 45 ،نفــر مشــارکت داشــتند .بــه طورتصادفــی یکــی از گروههــا بــه عنــوان
گــروه تهیــه نقشــه انفــرادی و گــروه دیگــر بــه عنــوان گــروه تهیــه نقشــه گروهــی و گــروه بعــدی بــه
عنــوان گــروه تدریــس ســنتی جایگزیــن شــدند .هــر ســه گــروه ،دانشــجو معلمــان کارشناســی رشــته
آمــوزش ابتدایــی بودنــد.

وسیله و ابزار پژوهش
ابــزار اندازهگیــری مــورد اســتفاده ،آزمــون محقــق ســاختهای بــه شــکل تشــریحی بــود کــه در
ســنجش میــزان یادگیــری دانشــجو معلمــان در درس طراحی آموزشــی (اهــداف آموزشــی گانیــه و
مریــل) مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
1- Thied
2- Griffin
3- Wiley
4- Anderson
5- meta Comprehension
شمارة 1
سال ا ّول
پاييز1394
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اعتبار و پایایی سؤاالت آزمون
بــرای ســنجش اعتبــار از اعتباریابــی صــوری اســتفاده شــد و پــس از بررســی محتــوا توســط
متخصصــان درس طراحــی آموزشــی ،ســؤاالت مناســب انتخــاب شــدند .بــرای ســنجش پایایــی آزمــون
نیــز از روش آزمــون  -بــاز آزمــون اســتفاده شــد .دو هفتــه بعــد از آزمــون اول ،همــان آزمــون دوبــاره
بــرای هــر ســه گــروه بــه اجــرا درآمــد و ضریــب همبســتگی بیــن دو آزمــون در هــر ســه گــروه
محاســبه شــد .مقــدار ضریــب همبســتگی محاســبه شــده  0/82بــود کــه ایــن ضریــب ،نشــان دهنــده
ضریــب پایایــی مطلــوب ســؤاالت آزمــون میباشــد.

شیوه اجرا
دانشــجویان در ســه گــروه ،قــرار گرفتنــد .ابتــدا از ســه گــروه ،پیشآزمونــی بــه شــکل نظــری
و در ســطوح دانــش ،درک و فهــم و کاربــرد از درس طراحــی آموزشــی (اهــداف آموزشــی گانیــه و
مریــل) بــه عمــل آمــد .ســپس برگههــای آزمــون ،تصحیــح و نتایــج بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS19
تجزیــه و تحلیــل شــد .بــه منظــور بررســی معنــاداری تفــاوت بیــن میانگینهــای دو گــروه از آزمــون
تحلیــل واریانــس یکطرفــه ( )ANOVAاســتفاده شــد .تجزیــه و تحلیــل نتایــج نشــان داد کــه بیــن ســه
گــروه ،تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد .پــس از اطمینــان از عــدم تفــاوت معنــادار بیــن ســه گــروه،
طــی 2جلســه دو ســاعته بــرای هــر گــروه مبحــث مــورد نظــر تدریــس شــد .دانشــجو معلمــان قبــل
از اجــرای پژوهــش و در تــرم قبــل بــا ترســیم نقشــه مفهومــی آشــنایی پیــدا کــرده بودنــد .مراحــل
اجــرا بــرای گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی گروهــی بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا مختصــری در مــورد
مطالــب بــرای آنهــا توضیــح داده میشــد و ســپس آنهــا در گروههــای ســه نفــره قــرار گرفتــه و
مطالــب را از طریــق جــزوه تهیــه شــده ،مطالعــه میکردنــد و در پایــان ،نقشــه مفهومــی مطالــب را بــا
کمــک هــم ترســیم مینمودنــد .در جریــان ترســیم نقشــه ،در مــورد مفاهیــم و ارتبــاط آنهــا بحــث
میکردنــد ،نــکات اصلــی و فرعــی را یادداشــت و ســپس بــه کمــک هــم ،نقشــه را ترســیم و دربــاره
آن بــه گفتگــو میپرداختنــد .در گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی انفــرادی نیــز ماننــد گــروه قبــل ،ابتــدا
مختصــری پیرامــون مطالــب ،توضیــح داده میشــد و ســپس دانشــجو معلمــان بــه صــورت انفــرادی
درگیــر مطالعــه مطالــب جــزوه میشــدند و مطالــب اصلــی و فرعــی را اســتخراج و ارتبــاط بیــن آنهــا
را مشــخص میکردنــد و نقشــه مفهومــی را ترســیم مینمودنــد (شــکل ،1نمونـهای از نقشــه مفهومــی
تهیــه شــده توســط دانشــجو معلمــان اســت) .در گــروه تدریــس ســنتی نیــز مطالــب مــورد نظــر بــه
شــیوه مرســوم تدریــس میشــد؛ دانشــجویان در گــروه تدریــس ســنتی ،نقــش فعالــی در فراینــد
یادگیــری نداشــتند و دریافــت کننــده اطالعــات بودنــد.
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شكل  .1نمونه نقشه مفهومي تهيه شده توسط دانشجو معلمان

بعــد از ترســیم نقشــه ،هــر دو گــروه ،فرصــت مــرور نقشـهها را داشــتند .شــایان ذکــر اســت ،زمانــی کــه
دانشــجویان در حــال ترســیم نقشــه بودنــد ،مــدرس ،جریــان کار آنهــا را زیــر نظــر داشــت و بازخوردهــای
الزم را بــه آنهــا م ـیداد .بــرای گــروه تدریــس ســنتی نیــز ماننــد دو گــروه دیگــر ،فرصتــی بــرای مــرور
مطالــب بــه آنهــا داده شــد .بعــد از اتمــام فراینــد یاددهــی یادگیــری ،از هــر ســه گــروه ،آزمــون نظــری
اهــداف آموزشــی گانیــه و مریــل بــه عمــل آمــد و پــس از تصحیــح برگههــا ،نتایــج دوبــاره بــا اســتفاده از
آزمــون  ANOVAمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
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یافتهها

در ایــن پژوهــش ،ســه گــروه  15نفــره و در مجمــوع  45نفــر از دانشــجو معلمــان رشــته آمــوزش
ابتدایــی مشــارکت داشــتند .بــه طــور تصادفــی یکــی از گروههــا بــه عنــوان گــروه تهیــه نقشــه انفــرادی
و گــروه دیگــر بــه عنــوان گــروه تهیــه نقشــه گروهــی و گــروه بعــدی بــه عنــوان گــروه تدریــس ســنتی
انتخــاب شــدند .در ادامــه بــا توجــه بــه ســؤال پژوهــش ،یافتههــا ارائــه میشــوند:
 آیــا بیــن روش تهیــه نقشــه مفهومــی توســط دانشــجو معلمــان بــه دو شــیوه فــردی و گروهــی وتدریــس ســنتی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؟
قبــل از اجــرای روش ،آزمونــی از هــر ســه گــروه بــه صــورت کتبــی (در مــورد اهــداف آموزشــی
گانیــه و مریــل) بــه عمل آمــد کــه نتایــج آن در جــداول شــماره  1و  2ارائــه شــده اســت.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار پيش آزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه تدریس سنتی
گروه نقشه مفهومی فردی
گروه تهیه نقشه مفهومی گروهی

15
15
15

7/60
9/46
7/33

3/26
2/59
4/15

میانگین خطای
معیار
0/84
0/67
1/07

بــر اســاس جــدول شــماره ،1مشــاهده میشــود کــه میانگیــن نمــرات ســه گــروه ،قبــل از اجــرای
روش ،متفــاوت اســت .بــه منظــور بررســی معنــی دار بــودن تفــاوت بیــن میانگینهــا از آزمــون
 ANOVAاســتفاده شــد .اطالعــات مربــوط بــه ایــن آزمــون در جــدول شــماره 2ارائــه شــده اســت.
جدول  .2آزمون  ANOVAبراي مقايسه ميانگين سه گروه در پيشآزمون

منابع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع
مجذورات
40/53
484/67
525/200

df

میانگین مجذورها

2
42
44
P < 0/05

20/27
11/54

F

Sig

1/76

0/18

بــر اســاس جــدول شــماره  ،2فــرض صفــر ،پذیرفتــه میشــود و میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تفــاوت بیــن
نمرههــای پیشآزمــون ،معنــادار نیســت .به عبارتــی قبــل از اجــرای روش مــورد نظــر ،تفــاوت معنــاداری بیــن ســه
گــروه وجــود نداشــته اســت .بعــد از اجــرای روش نیــز ،آزمونــی از هــر ســه گــروه بــه صــورت کتبــی (در مــورد
اهــداف آموزشــی گانیــه و مریــل) بــه عمل آمــد کــه نتایــج آن در جــداول شــماره  3و  4ارائــه شــده اســت.
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جدول  .3ميانگين و انحراف معيار پسآزمون

گروه
گروه تدریس سنتی
گروه نقشه مفهومی فردی
گروه تهیه نقشه مفهومی گروهی

تعداد
15
15
15

میانگین
14/66
17/60
17/93

انحراف معیار

میانگین خطای معیار

2/41
1/05
1/79

0/62
0/27
0/46

فصلنامة علمي ـ تخصصي
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مطابــق جــدول شــماره  ،3تفــاوت بیــن میانگیــن گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی انفــرادی و گروهــی،
بســیار کــم اســت ولــی تفــاوت بیــن میانگینهــای ایــن دو گــروه و گــروه تدریــس ســنتی ،زیــاد
اســت کــه بــرای پی بــردن بــه معنــادار بــودن تفــاوت بیــن میانگینهــا از آزمــون  ANOVAاســتفاده
شــد .نتایــج آزمــون در جــدول شــماره  4ارائــه شــده اســت .تفــاوت میانگینهــا در جــدول شــماره3
نشــان میدهــد بیشــترین تفــاوت میانگیــن بیــن دو گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی گروهــی و تدریــس
ســنتی ،و کمتریــن میــزان تفــاوت میانگیــن ،بیــن دو گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی فــردی و گروهــی
بــوده اســت.
جدول  .4آزمون  ANIVAبراي مقايسه ميانگين سه گروه در پسآزمون

منابع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع
مجذورات

df

میانگین مجذورها

F

Sig

96/93
141/86
238/80

2
42
44
*P > 0/05

48/46
3/38

14/34

*0/00

بــر اســاس جــدول شــماره  ،4فــرض صفــر ،رد میشــود و میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تفــاوت
بیــن نمرههــای پسآزمــون ،معنــادار اســت؛ امــا هنــوز مشــخص نیســت کــه از ســه گــروه ،کــدام
گروههــا بــا هــم تفــاوت معنــادار دارنــد؛ بــرای همیــن منظــور ،الزم اســت از طریــق آزمــون تعقیبــی
شــفه ،گروههــا دو بــه دو بــا هــم مقایســه شــوند کــه نتایــج آن در جــدول شــماره  5ارائــه شــده اســت.
جدول  .5آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه ميانگين سه گروه در پسآزمون

گروه 2
گروه 1
تهیه نقشه گروهی تهیه نقشه انفرادی
تهیه نقشه انفرادی تدریس سنتی
تهیه نقشه گروهی تدریس سنتی
*P > 0/05

تفاوت میانگینها

0/33
2/93
3/26

خطای استاندارد
0/67
0/67
0/67
P < 0/05

Sig
0/88
*0/00
*0/00

بــر اســاس جــدول شــماره  5میتــوان گفــت کــه تفــاوت بیــن گــروه تهیــه نقشــه گروهــی و تهیــه
نقشــه انفــرادی معنــادار نیســت .تفــاوت بیــن گــروه تهیــه نقشــه انفــرادی و تدریــس ســنتی معنــادار
اســت؛ همچنیــن تفــاوت بیــن گــروه تهیــه نقشــه گروهــی و تدریــس ســنتی نیــز معنــادار میباشــد.
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تدریــس مبتنیبــر روش تهیــه نقشــه مفهومــی بــه دو شــیوه
شمارة 1
سال ا ّول
پاييز1394
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فــردی و گروهــی نســبت بــه روش تدریــس ســنتی ،در یادگیــری مؤثرتــر اســت.

بحث و نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر ایــن واقعیــت را آشــکار میســازد کــه درگیــر کــردن فراگیــران در
یادگیــری حتــی در ســنین بــاال هــم میتوانــد باعــث بهبــود یادگیــری شــود؛ همچنیــن
پیشــرفت دانشــجو معلمــان در گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی گروهــی نشــان داد کــه اســتفاده از
نقشــه مفهومــی اگــر بــا یادگیــری مشــارکتی همــراه شــود ،میتوانــد بــه یادگیــری مؤثرتــری
منجــر شــود.
پژوهشهــای قنبــری و همــکاران ()1389؛ چیــو ()2008؛ اردوان ()2009؛ میلــر و همــکاران
()2009؛ کانتــو و همــکاران ( )2010و شــال ( )2010تأثیــرات مثبــت اســتفاده از نقشــههای
مفهومــی را روی موفقیــت یادگیرنــدگان اثبــات نمودهانــد و نتایــج آنهــا بــا نتایــج بــه دســت
آمــده در پژوهــش حاضــر ،همســو اســت .ســیف ()1388؛ نــواک و کانــاس ( 2006و )2008؛ و
مــارش ( )2010معتقدنــد کــه نقشـههای مفهومــی در افزایــش یادگیــری معنــادار مؤثــر هســتند.
نتایــج پژوهشهــای رحمانــی و همــکاران ()1386؛ مصرآبــادی و اســتوار ()1388؛ قنبــری و
همــکاران ()1389؛ ســرهنگی و همــکاران ()1389؛ نجــات و همــکاران ( )1390نشــان داد کــه
اســتفاده از نقشــه مفهومــی در افزایــش یادگیــری معنــادار ،مؤثرتــر از ســایر روشهــای ســنتی
و مرســوم اســت .در خصــوص تهیــه نقشــه مفهومــی توســط فراگیــران ،کالیتــون ()2006
معتقــد اســت بــه منظــور دســتیابی بــه یادگیــری عمیــق و پایــدار ،تهیــه نقشــه مفهومــی توســط
یادگیرنــدگان از ســایر روشهــا مفیدتــر اســت .همچنیــن نتایــج پژوهشهــای کالیتــون
()2006؛ هانــگ و همــکاران ()2007؛ تیــد و همــکاران ()2010؛ آیایــا ()2011؛ ردفــورد و
همــکاران ( )2012نیــز نشــان داد کــه تهیــه نقشــه مفهومــی توســط فراگیــران مؤثرتــر از ســایر
روشهــای ارائه محــور اســت کــه در برخــی از پژوهشهــا ،روش تهیــه نقشــه مفهومــی
توســط فراگیــران و روش تدریــس ســنتی مــورد مقایســه قــرار گرفتــه بــود و در برخــی دیگــر
روش تهیــه نقشــه مفهومی توســط فراگیــران بــا روش ارائــه نقشــه مفهومــی توســط معلــم،
مقایســه شــده بــود .نتایــج پژوهشهــای فــوق بــا نتایــج پژوهــش حاضــر ،همســو اســت؛
چــرا کــه نتایــج ایــن پژوهــش هــم نشــان داد شــیوه تهیــه نقشــه مفهومــی توســط دانشــجو
معلمــان ،مؤثرتــر از شــیوه تدریــس ســنتی اســت .در خصــوص تفــاوت بیــن شــیوه تهیــه
نقشــه مفهومــی بــه دو شــیوه فــردی و گروهــی ،پژوهشهــای اندکــی انجــام شــده اســت؛
بولــدو و بولــدو ( )2010در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تهیــه نقشــه مفهومــی
بــه شــیوه گروهــی ،مؤثرتــر از تهیــه نقشــه مفهومــی فــردی اســت کــه تــا حــدودی بــا نتایــج
ایــن پژوهــش ،همســو اســت .در پژوهــش حاضــر ،تفــاوت بیــن دو گــروه معنــادار نبــود ولــی
پیشــرفت گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی گروهــی ،بیشــتر بــود.
در کل بــا توجــه بــه نظریههــای شــناختی و ســازندهگرایی کــه معتقــد بــه نقــش فعــال
فراگیــر در یادگیــری هســتند میتــوان از نقش ـههای مفهومــی بــه شــیوه مؤثــری اســتفاده کــرد
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کــه دو شــیوه اســتفاده از نقشــههای مفهومــی بــر اســاس ایــن نظریههــا در ایــن پژوهــش
مــورد بررســی قــرار گرفــت و موفقیــت آنهــا بــه اثبــات رســید .اجــرای پژوهشهایــی از ایــن
نــوع در بیــن دانشــجو معلمــان ،مزیتهــای متعــددی را بــرای خــود آنهــا و دانشآمــوزان،
همــراه خواهــد داشــت؛ چــرا کــه مهارتــی را بــرای اســتفاده خــود و راهبردهایــی را بــرای
آمــوزش بــه دانشآمــوزان در یــک موقعیــت عملــی و کاربــردی میآموزنــد.
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