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چکيده:

كليد واژه ها:

ارتقاء يادگیری دانشجو معلمان 
از طريق رويکردهای تدريس مبتنی بر نقشه مفهومی 

به دو شیوه فردی و گروهی

• مهدی کرمی1
• محمد عطاران2

هــدف ايــن پژوهــش مقايســه تأثيــر تهيــه نقشــه مفهومــی بــه دو شــيوه فــردی و گروهــی بــر 
ميــزان يادگيــری دانشــجومعلمان اســت. روش پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات نيمه آزمايشــی 
ــن  ــد. در اي ــرا درآم ــه اج ــی ب ــون چندگروه ــرح پيش آزمون-پس آزم ــق ط ــه از طري ــت ک اس
پژوهــش، ســه گــروه 15 نفــره از دانشــجو معلمــان کارشناســی آمــوزش ابتدايــی پرديــس شــهيد 
باهنــر اســتان همــدان مشــارکت داشــتند. گــروه اول بــا اســتفاده از روش تهيــه نقشــه مفهومــی 
انفــرادی، گــروه دوم بــا اســتفاده از روش تهيــه نقشــه مفهومــی گروهــی و گــروه ســوم بــه روش 

تدريــس ســنتی آمــوزش ديدنــد. 
ــی از  ــد؛ پس آزمون ــوزش ديدن ــه، آم ــای جداگان ــا روش ه ــروه ب ــه گ ــر س ــه ه ــد از اين ک بع
هــر ســه گــروه بــه عمــل آمــد و نتايــج آن بــا اســتفاده از آزمــون تحليــل واريانــس يک طرفــه 
مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار گرفــت. يافته هــا نشــان داد تفــاوت بيــن ســه گــروه، معنــادار اســت؛ 
تجزيــه و تحليــل نتايــج آزمــون شــفه مشــخص کــرد کــه تفــاوت بيــن گــروه تدريــس ســنتی و 
تهيــه نقشــه مفهومــی فــردی و گــروه ســنتی و تهيــه نقشــه مفهومــی گروهــی، معنــادار اســت؛ 

امــا تفــاوت بيــن گــروه تهيــه نقشــه مفهومــی فــردی و گروهــی معنــادار نبــود. 
ــه همســو  ــدگان ک ــی توســط يادگيرن ــه نقشــه های مفهوم نتيجــه پژوهــش نشــان داد تهي
ــان  ــران در جري ــود فراگي ــث می ش ــت، باع ــکی اس ــاژه و ويگوتس ــازنده گرايی پي ــه س ــا نظري ب

ــری دســت يابنــد.   ــه يادگيــری مؤث يادگيــری، فعــال شــده و ب

نقشه مفهومی، دانشجو معلمان، رويکردهای تدريس.

karami_m58@yhoo.com .... )1- دانشجوی دکتری آموزش زبان انگليسی پيام نور تهران و دبير آموزش و پرورش ناحيه 2 همدان)نويسنده مسئول
2- دانشيار گروه برنامه ريزی درسی دانشگاه مااليا مالزی
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مقدمه   �
همان طــور کــه دانش آمــوزان بــا کاوش فعــال، تعامــل اجتماعــی و تفكــر شــخصی یــاد می گیرنــد؛ 
ــن  ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــتر می آموزن ــازنده گرا، بیش ــوزش س ــری و آم ــردن، یادگی ــا تجربه ک ــز ب ــان نی معلم
فراینــد، فرصت هــای کســب دانــش جدیــد را بــرای آن هــا فراهــم مــی آورد )آقــازاده، 1388(. معلمــان 
ــه  ــد ک ــد کاری کنن ــذا بای ــد؛ ل ــل کنن ــدگان منتق ــه یادگیرن ــب را ب ــد همــه مطال ــس، نمی توانن در تدری
ــد  ــد. نظریه هــای جدی ــد و به  کار گیرن ــب را بیاموزن ــی، مطال ــا تــالش و کوشــش ذهن ــدگان ب یادگیرن
ــه  ــن زمین ــازنده گرایی در ای ــناختی و س ــل، ش ــادار آزوب ــری معن ــای یادگی ــد نظریه ه ــری مانن یادگی
ــه  ــوان ب ــن نظریه هــا می ت ــا ای ــری راهبردهــای همســو ب ــق به  کارگی ــد راه گشــا باشــند. از طری می توانن
ــه یادگیــری عمیق تــری دســت یابنــد. یكــی از راهبردهایــی کــه در ایــن زمینــه،  افــراد کمــک کــرد ب
مؤثــر واقــع شــده، یادگیــری بــا اســتفاده از نقشــه ي مفهومــی اســت کــه همســو بــا نظریــه یادگیــری 
ــردی و  ــازنده گرایی ف ــل س ــری مث ــر یادگی ــای دیگ ــک نظریه ه ــه کم ــا ب ــت؛ ام ــل اس ــادار آزوب معن
ــداف  ــه اه ــرد و ب ــی اســتفاده ک ــه شــیوه های مختلف ــی ب ــوان از نقشــه های مفهوم ــز می ت ــی نی اجتماع

متفاوتــی دســت یافــت. 
نــواک1 معتقــد اســت » نقشــه مفهومــی ابــزار روش شناســی عمــده نظریــه یادگیــری معنــادار آزوبــل 
اســت« )بــه نقــل از ایایــا2، 2011(. مطالــب معنــادار در نظریــه آزوبــل، ارتبــاط دادن مطالــب جدیــد بــا 
مطالــب قبــاًل آموختــه شــده اســت و مطالــب غیر معنــادار، مطالبــی اســت کــه بــه صــورت طوطــی وار 
ــدن  ــل  ش ــاوت قائ ــل، تف ــه آزوب ــی نظری ــده اصل ــیف، 1388(. ای ــوند )س ــه می ش ــده آموخت و پراکن
ــق  ــری از طری ــه یادگی ــی دار اســت. وقتی ک ــری معن ــل یادگی ــرار در مقاب ــق تك ــری از طری ــن یادگی بی
ــود  ــای موج ــق ایده ه ــد از طری ــای جدی ــان ایده ه ــرای بی ــی ب ــچ تالش ــرد هی ــورت می گی ــرار ص تك
ــه ایــن عمــل توجــه می شــود.  در ساخت شــناختی صــورت نمی گیــرد، ولــی در یادگیــری معنــی دار ب
ــد و در  ــادار کمــک کن ــری معن ــه یادگی ــد ب ــه می توان ــی اســت ک ــی یكــی از راهبردهای نقشــه مفهوم
پژوهش هــای مختلــف، نتایــج آن تأییــد شــده اســت. نظریــه اســتفاده از نقشــه مفهومــی توســط نــواک 
ــه شــد و در ســال 2010 نیــز مــورد پاالیــش قــرار گرفــت و اســتفاده از آن  ابتــدا در ســال 1998 ارائ
ــود  ــز ب ــیار موفقیت آمی ــه بس ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــم م ــال ه ــری دیجیت ــای یادگی در محیط ه
ــش  ــم دان ــی درک و فه ــرای ارزیاب ــواک ب ــیله ن ــه وس ــار ب ــی، اولین ب ــه مفهوم ــواک، 2010(. نقش )ن
علــوم دانش آمــوزان از طریــق ابزارهــای گرافیكــی جهــت ســازماندهی و ارائــه دانــش، پیشــنهاد شــد 
)ویاللــون3 و کالــوو4 ، 2011(. نــواک قصــد داشــت از طریــق نقشــه مفهومــی، تغییراتــی در درک و فهــم 

ــاس5 ، 2006(. ــواک و کان ــد )ن ــوزان ایجــاد نمای ــوم دانش آم ــش عل دان
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نقشــه مفهومــی بــه عنــوان یــک ســازمان دهنــده پیشــرفته بــرای فعال ســازی دانــش قبلــی می توانــد 
بــه کار گرفتــه شــود )شــال1 ، 2010(. بــر اســاس نظریــه ســازنده گرایی، دانــش جدیــد بایــد در ســاختار 
ــن  ــی ای ــردد؛ نقشــه مفهوم ــادار گ ــه خاطــر ســپرده شــود و معن ــا خــوب ب ــب شــود ت موجــود ترکی
فراینــد را برمی انگیــزد و از ایــن طریــق، یادگیرنــده را متوجــه ارتبــاط بیــن مفاهیــم می کنــد. جاناســن2 
ــد،  ــه دهن ــه صــورت گرافیكــی ارائ ــزی را ب ــد چی ــی قصــد دارن ــوزان وقت ــه دانش آم ــد اســت ک معتق
ــرای یادگیــری اســت )اســتویكا3،  بهتریــن نــوع تفكــر را نشــان می دهنــد و فكر کــردن، شــرط الزم ب
مــورارو4 و میــرون5  ، 2011(. نقشــه های مفهومــی، ابــزار یادگیــری و تشــخیصی بســیار مفیــدی هســتند 
ــارش6 ،2010(.  ــد )م ــهیل نماین ــوزان را تس ــری دانش آم ــک آن یادگی ــه کم ــد ب ــان می توانن ــه معلم ک
ــک  ــدگان را در ی ــد و یادگیرن ــران کمــک می کنن ــه فراگی ــد ب ــش جدی ــری دان ــن نقشــه ها در فراگی ای
ــنگ7،  ــازند )تس ــر می س ــم درگی ــن مفاهی ــاط بی ــی ارتب ــی و چرای ــورد چگونگ ــی در م ــره غن مذاک
چانــگ8، لــو9، تــان10، و چیــو11 ، 2012(. در زمینــه نقشــه مفهومــی، پژوهش هــای مختلفــی انجــام شــده 
اســت کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می شــود: یافته هــای پژوهــش بانتینــگ، ُکل، و کمبــل12 )2006( 
ــوده و  ــش ب ــذت بخ ــی، ل ــه های مفهوم ــتفاده از نقش ــه اس ــد ک ــدگان دریافته ان ــه یادگیرن ــان داد ک نش
توانســته یادگیــری معنــی دار را در موضوعاتــی کــه نیــاز بــه مرتبــط ســاختن مفاهیــم بــوده، افزایــش 
ــًا  ــدگان در دو گــروه قوی ــور و رابنهایمــر 13)2006( یادگیرن ــای پژوهــش اُلی ــر اســاس یافته ه ــد. ب ده
ــات  ــن موضوع ــی بی ــا ارتباط های ــرده ت ــک ک ــا کم ــه آن ه ــی ب ــه های مفهوم ــه نقش ــتند ک ــق داش تواف
اصلــی و فرعــی درس ایجــاد کننــد. همچنیــن پژوهش هــای چیــو14 )2008(؛ اردوان 15)2009(؛ و شــال 
)2010( تأثیــرات مثبــت اســتفاده از نقشــه های مفهومــی را روی موفقیــت یادگیرنــدگان تأییــد نمودنــد. 
پژوهــش مكینــون16   )2006( نیــز تأثیــر مثبــت نقشــه مفهومــی را روی توانمندکــردن یادگیرنــدگان بــرای 
ــد نمــود.  ــر و نشــان دادن چارچوب هــای ادراکی شــان تأیی اســتدالل منطقــی، هدایــت مذاکــرات مؤث
ــه  ــی )1390( ک ــتانی و رضای ــانی )1389(؛ و نجــات، کوهس ــاد و احس ــری، پاری ــای قنب پژوهش ه
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15- Erdogan
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ــق  ــری عمی ــه یادگی ــی ب ــه نقشــه مفهوم ــد ک ــت، نشــان دادن ــن دانشــجویان پرســتاری انجــام گرف بی
ــد  ــادی و اســتوار )1388( هــم در پژوهــش خــود نشــان دادن ــد. مصرآب ــب درســی کمــک می کن مطال
ــای  ــر نمره ه ــوم ب ــای مرس ــا روش ه ــه ب ــی در مقایس ــه مفهوم ــر نقش ــی  ب ــوزش مبتن ــه آم ــه ارائ ک
ــته  ــت داش ــر مثب ــی تأثی ــی و روان شناس ــت شناس ــوزان در دروس زیس ــی دانش آم ــرفت تحصیل پیش
اســت. یافته هــای پژوهــش دیگــری نشــان داد کــه روش نقشــه مفهومي بــراي دســت یابي بــه 
ســطوح بــاالي یادگیــري و یادگیــري معنــادار، مؤثرتــر از روش ســخنرانی اســت )ســرهنگی، معصومــی، 
عبــادی، ســید مظهــری، رحمانــی و رئیســی فر، 1389(. در مطالعــه ای بیــن دانشــجویان پرســتاری کــه 
بــا روش آمــوزش تلفیقــي و روش نقشــه مفهومــي آمــوزش دیدنــد؛ نتایــج، نشــان دهنــده تأثیــر مثبــت 
نقشــه مفهومــي در یادگیــري معنــادار دانشــجویان بــود )رحمانــی، محجــل اقــدام، فتحــی آذر و عبــداهلل 

زاده، 1386(. 
ــای  ــدام مزای ــر ک ــه ه ــت ک ــوان به کار گرف ــی می ت ــیوه های متنوع ــه ش ــی را ب ــه های مفهوم نقش
ــای  ــن مزیت ه ــی از مهم تری ــانند. یك ــژه ای می رس ــداف وی ــه اه ــا را ب ــد و م ــود را دارن ــاص خ خ
ــر  ــه اســت. در پژوهشــی تأثی ــرد مطالع ــک راهب ــوان ی ــه عن ــا ب ــتفاده از آن ه ــی، اس نقشــه های مفهوم
ــوزان در درس  ــی دانش آم ــرفت تحصیل ــر پیش ــه ب ــارت مطالع ــک مه ــوان ی ــه عن ــی ب ــه مفهوم نقش
ــه های  ــه نقش ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــای ای ــت؛ یافته ه ــی قرارگرف ــورد بررس ــی م زیست شناس
ــوزان کمــک کــرده، درک آن هــا را تســریع  ــه دانش آم ــم ب ــان مفاهی ــط می ــن رواب ــرای تعیی ــی ب مفهوم
ــازی  ــش، نقشه س ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ــت؛ ب ــش داده اس ــا را افزای ــادی آن ه ــر انتق و تفك
مفهومــی می توانــد روش مناســبی بــرای مطالعــه زیست شناســی باشــد؛ زیــرا مطالــب آموختــه شــده 
بــه مــدت طوالنــی در حافظــه باقــی می مانــد )ایایــا1، 2011(. امــا آیــا نقشــه مفهومــی را بهتــر اســت 
معلــم تهیــه کــرده و بــه منظــور تدریــس از آن در کالس، اســتفاده کنــد یــا توســط یادگیرنــدگان ســاخته 
ــرار گرفــت:  ــر اســتفاده از دو فــن در نقشــه مفهومــی مــورد مقایســه ق شــود. در یــک پژوهــش، تأثی
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 فــرا درک، 
ــرد، آن هــا  ــدگان قرارگی ــه نظــر نمی رســد، وقتی کــه نقشــه های مفهومــی در دســترس یادگیرن کافــی ب
قــادر نیســتند مزیت هــای آموزشــی از آن ببرنــد؛ عالوه بــر ایــن تجربــه، شــواهد دیگــری وجــود دارد 
مبنی بــر ایــن کــه تولیــد اطالعــات، اغلــب بــرای فــرا درک از فراهم کــردن اطالعــات، مفیدتــر اســت. 
ــد،  ــی را خودشــان ســاخته بودن ــه نقشــه مفهوم ــه گروهــی ک ــه نشــان داد ک ــن تجرب ــه هرحــال، ای ب
نتیجــه بهتــری گرفتنــد )ردفــورد2، تیــد3، وایلــی4 و گریفیــن5، 2012(. بــا توجــه بــه نتایــج پژوهش هــا 
1- Ajaja
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ارتقاء يادگيري دانشجو معلمان از طريق رويكردهاي تدريس مبتني بر نقشه مفهومي به دو شيوه فردي و گروهي

می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اگــر یادگیرنــدگان، خودشــان نقشــه ها را تهیــه کننــد، بهتــر اســت؛ 
امــا کــدام روش می توانــد 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 می نمایــد. 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 می کنــد )هانــگ1، شــن2 و جنایــن3، 2007(. 
ــه  ــتفاده از نقش ــد از اس ــا بع ــور درک آن ه ــه منظ ــت4 ب ــل از خدم ــان قب ــن معلم ــی در بی پژوهش
ــه  ــی ب ــه های مفهوم ــان داد نقش ــه نش ــت ک ــورت گرف ــی ص ــای آموزش ــی از دوره ه ــی در یك مفهوم
آن هــا کمــک می کنــد تــا بــرای کالس هــای درس و آزمــون آمــاده شــوند، موضوعــات پیچیــده را بهتــر 
درک کننــد و درکشــان را از موضــوع، انعــكاس دهنــد؛ در ایــن دوره اســتفاده از نقشــه های مفهومــی 
ــكاران  ــر6 و هم ــش میل ــان داد )ُکک5، 2010(. در پژوه ــت دوره را نش ــی داری موفقی ــو معن ــه نح ب
ــد  ــری رش ــرای اندازه گی ــون ب ــون و پس آزم ــش آزم ــوان پی ــه عن ــی را ب ــه های مفهوم )2009( نقش
ادراکــی معلمــان بعــد از مشــارکت در یــک آمــوزش چند رســانه ای به کار گرفتنــد کــه بعــد از اجــرا، 
ــرودر8، و  ــو7، ش ــد. کانت ــه نمودن ــر توصی ــر و معتب ــزار مؤث ــک اب ــوان ی ــه عن ــی را ب نقشــه های مفهوم
داســیلوا9 )2010( نقشــه های مفهومــی را بــه عنــوان یــک ابــزار تلفیقــی در فعالیــت مشــارکتی معلمــان 
دوره متوســطه بــرای ســاخت برنامــه درســی بــه کار بردنــد کــه نتایــج نشــان داد نقشــه های مفهومــی 
ــه  ــم برنام ــن مفاهی ــات بی ــش ارتباط ــن در نمای ــد و همچنی ــک می کنن ــی کم ــعه برنامه درس ــه توس ب
ــر هســتند.   درســی و تشــویق و ســهیم کــردن ایده هــای خــاّلق در طــی جمــع آوری اطالعــات مؤث

ــت  ــی جه ــه های مفهوم ــه نقش ــد ک ــان دادن ــود نش ــش خ ــدو )2010( در پژوه ــدو10 و بول بول
ــد  ــیار مفی ــجویان، بس ــری دانش ــش درگی ــازنده و افزای ــن تفكرس ــری، برانگیخت ــع یادگی ــش موان کاه
ــی  ــر طراح ــه فك ــد ک ــاهده نمودن ــود مش ــش خ ــن در پژوه ــا همچنی ــتند. آن ه ــش هس و رضایت بخ

نقشــه های گروهــی، مؤثر تــر از طراحــی نقشــه های فــردی اســت. 
اکنــون ســؤال ایــن اســت کــه نقشــه های مفهومــی را چگونــه می تــوان در آمــوزش به کار گرفــت 
ــت.  ــا شــیوه های مختلــف به کار گرف ــوان ب ــی را می ت ــد؟ نقشــه های مفهوم و کــدام روش هــا مؤثرترن
در ایــن پژوهــش، دو روش ســاخت نقشــه مفهومــی توســط دانشــجویان بــه شــیوه فــردی و گروهــی 
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مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. پشــتوانه نظــری تهیــه نقشــه مفهومــی بــه شــیوه گروهــی، نظریــه 
ــه  ــرادی نظری ــی انف ــه مفهوم ــه نقش ــری تهی ــتوانه نظ ــكی و پش ــی ویگوتس ــازنده گرایی اجتماع س
ســازنده گرایی پیــاژه اســت. ســازنده گرایی اجتماعــی بــر ایــن نكتــه تأکیــد دارد کــه افــراد در صورتــی 
ــازند  ــود را بس ــش و ادراک خ ــه، دان ــه فعاالن ــد ک ــاد می گیرن ــب را ی ــک مطل ــكل ی ــن ش ــه بهتری ب
ــالت  ــق تعام ــش را از طری ــوزان، دان ــه دانش آم ــد ک ــد می کن ــكی تأکی ــرد، 1388(. ویگوتس )بیابانگ
ــت  ــا هدای ــوزان ب ــه دانش آم ــد ک ــد می کن ــاژه تأکی ــه پی ــازند؛ درحالی ک ــران می س ــا دیگ ــی ب اجتماع
معلــم، خودشــان درک و فهــم خــود را کشــف کــرده و توســعه می دهنــد )بیابانگــرد، 1388(. در یــک 
ــد؛  ــتفاده ش ــازنده گرایی اس ــری س ــرد یادگی ــک راهب ــوان ی ــه عن ــی ب ــه های مفهوم ــش از نقش پژوه
معلمــان حین خدمــت1 در ایــن پژوهــش، مشــارکت داشــتند و نقشــه های مفهومــی را بــرای انعــكاس 
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 پی بــردن بــه میــزان یادگیریشــان پــی 

بردنــد )کوتینهــو2 و باتنتویــت3، 2008(. 
شــایان ذکــر اســت کــه یكــی از مســائل اساســی در آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها، نا  آشــنایی 
ــرف  ــود را ص ــت خ ــر وق ــجویان، اکث ــت. دانش ــری اس ــت یادگی ــیوه های درس ــا ش ــجویان ب دانش
ــق  ــری عمی ــرای یادگی ــدی ب ــی روش مفی ــه مفهوم ــد. نقش ــادار می کنن ــطحی و غیر معن ــری س یادگی
ــه مقایســه تأثیــر  و معنــادار اســت. اکثــر پژوهش هایــی کــه در زمینــه نقشــه مفهومــی انجــام شــده، ب
نقشــه مفهومــی بــا روش هــای ســنتی و برخــی دیگــر هــم بــه مقایســه تهیــه نقشــه توســط یادگیرنــدگان 
و ارائــه نقشــه توســط معلــم پرداخته انــد؛ بنابرایــن ضــرورت داشــت کــه فنــون دیگــر نقشــه مفهومــی 
ــورد4 و همــكاران )2012( نشــان  ــه ردف ــد. برخــی پژوهش هــا از جمل ــرار گیرن هــم مــورد مقایســه ق
دادنــد تهیــه نقشــه مفهومــی توســط یادگیرنــدگان، بهتــر از ارائــه نقشــه مفهومــی بــه آن هاســت؛ ولــی 
ــری  ــر دو در یادگی ــان داد ه ــدم )1386( نش ــی آذر و مق ــب، فتح ــادی، حسینی نس ــش مصرآب پژوه
ــد  ــان می ده ــوع نش ــن موض ــدارد. ای ــری ن ــری برت ــر دیگ ــیوه ب ــن دو ش ــدام از ای ــد و هیچ ک مؤثرن
یافته هــای ایــن دو پژوهــش بــا یكدیگــر همســو نیســتند و لــزوم انجــام پژوهش هــای بیشــتر در ایــن 

ــود.  ــاس می ش ــه احس زمین
در خصــوص اثربخشــی شــیوه تهیــه نقشــه مفهومــی توســط دانشــجویان، کالیتــون5 )2006( بیــان 
می کنــد 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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ارتقاء يادگيري دانشجو معلمان از طريق رويكردهاي تدريس مبتني بر نقشه مفهومي به دو شيوه فردي و گروهي

دانشــجویان از روش تدویــن نقشــه مفهومــی اســتفاده کننــد. در یــک مطالعــه اولیــه تیــد1، گریفیــن2، 
وایلــی3 و اندرســون4 )2010( نشــان دادنــد کــه ســاختن نقشــه های مفهومــی ســطح فــرادرک5 
ــا توجــه بــه مزیت هــای تهیــه نقشــه  دانشــجویان را دوره هــای خوانــدن، افزایــش داده اســت. پــس ب
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 
ــن هــدف، پژوهــش حاضــر در  ــه ای ــا توجــه ب ــود. ب ــری دانشــجو معلمــان ب ــزان یادگی ــر می ســنتی ب

ــر اســت: ــه پرســش  زی صــدد پاســخ گویی ب
- آیــا بیــن روش تهیــه نقشــه مفهومــی توســط دانشــجو معلمــان بــه دو شــیوه فــردی و گروهــی و 

تدریــس ســنتی، تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؟

روش شناسی پژوهش �
پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات نیمه آزمایشــی کــه از طریــق طــرح پیــش آزمــون- پس آزمــون 
ــه نقشــه مفهومــی  ــر روش تهی ــر مســتقل، تأثی ــه اجــرا درآمــد. در ایــن پژوهــش، متغی چندگروهــی ب
توســط دانشــجو معلمــان بــه دو شــیوه گروهــی و فــردی و متغیــر وابســته میــزان یادگیــری آن هــا 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 شــكل فــردی تهیــه کردنــد؛ 
ســطح دوم شــامل گروهــی بــود کــه نقشــه مفهومــی را بــه شــكل گروهــی و مشــارکتی تهیــه کردنــد 
و ســطح ســوم شــامل گروهــی بــود کــه بــه شــكل ســنتی آمــوزش دیدنــد. دانشــجو معلمــان پردیــس 
دخترانــه شــهید باهنــر اســتان همــدان بــه عنــوان جامعــه پژوهــش انتخــاب شــدند کــه از بیــن آن هــا 
ســه گــروه از دانشــجویان آمــوزش ابتدایــی بــه عنــوان نمونــه در دســترس انتخــاب شــدند کــه در هــر 
گــروه 15 نفــر و در مجمــوع، 45 نفــر مشــارکت داشــتند. بــه طورتصادفــی یكــی از گروه هــا 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.�

وسيله و ابزار پژوهش �
ــه در  ــود ک ــه شــكل تشــریحی ب ــق ســاخته ای ب ــون محق ــتفاده، آزم ــورد اس ــری م ــزار اندازه گی اب
ــه و  ــداف آموزشــی گانی ــان در درس طراحی آموزشــی )اه ــری دانشــجو معلم ــزان یادگی ــنجش می س

مریــل( مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
1- Thied
2- Griffin
3- Wiley
4- Anderson
5- meta Comprehension
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اعتبار و پايايی سؤاالت آزمون �
ــط  ــوا توس ــی محت ــس از بررس ــد و پ ــتفاده ش ــوری اس ــی ص ــار از اعتباریاب ــنجش اعتب ــرای س �ب
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 
ــروه  ــه گ ــر س ــون در ه ــن دو آزم ــب همبســتگی بی ــد و ضری ــه اجــرا درآم ــروه ب ــه گ ــر س ــرای ه ب
محاســبه شــد. مقــدار ضریــب همبســتگی محاســبه شــده 0/82 بــود کــه ایــن ضریــب، نشــان دهنــده 

ــد.  ــون می باش ــؤاالت آزم ــوب س ــی مطل ــب پایای ضری

شيوه اجرا �
ــه شــكل نظــری  ــی ب ــروه، پیش آزمون ــدا از ســه گ ــد. ابت ــرار گرفتن ــروه، ق دانشــجویان در ســه گ
ــرد از درس طراحــی آموزشــی )اهــداف آموزشــی گانیــه و  و در ســطوح دانــش، درک و فهــم و کارب
 SPSS19 مریــل( بــه عمــل آمــد. ســپس برگه هــای آزمــون، تصحیــح و نتایــج بــا اســتفاده از نــرم افــزار
تجزیــه و تحلیــل شــد. بــه منظــور بررســی معنــاداری تفــاوت بیــن میانگین هــای دو گــروه از آزمــون 
تحلیــل واریانــس یک طرفــه )ANOVA( اســتفاده 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، 
طــی2 جلســه دو ســاعته بــرای هــر گــروه مبحــث مــورد نظــر تدریــس شــد. دانشــجو معلمــان قبــل 
ــد. مراحــل  ــدا کــرده بودن ــا ترســیم نقشــه مفهومــی آشــنایی پی ــرم قبــل ب از اجــرای پژوهــش و در ت
اجــرا بــرای گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی گروهــی بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا مختصــری در مــورد 
ــه و  ــرار گرفت ــره ق ــه نف ــای س ــا در گروه ه ــح داده می شــد و ســپس آن ه ــا توضی ــرای آن ه ــب ب مطال
مطالــب را از طریــق جــزوه تهیــه شــده، مطالعــه می کردنــد و در پایــان، نقشــه مفهومــی مطالــب را بــا 
ــد. در جریــان ترســیم نقشــه، در مــورد مفاهیــم و ارتبــاط آن هــا بحــث  کمــک هــم ترســیم می نمودن
می کردنــد، نــكات اصلــی و فرعــی را یادداشــت و ســپس بــه کمــک هــم، نقشــه را ترســیم و دربــاره 
ــدا  ــل، ابت ــد گــروه قب ــز مانن ــه نقشــه مفهومــی انفــرادی نی ــد. در گــروه تهی ــه گفتگــو می پرداختن آن ب
ــه صــورت انفــرادی  مختصــری پیرامــون مطالــب، توضیــح داده می شــد و ســپس دانشــجو معلمــان ب
درگیــر مطالعــه مطالــب جــزوه می شــدند و مطالــب اصلــی و فرعــی را اســتخراج و ارتبــاط بیــن آن هــا 
را مشــخص می کردنــد و نقشــه مفهومــی را ترســیم می نمودنــد )شــكل1، نمونــه ای از نقشــه مفهومــی 
تهیــه شــده توســط دانشــجو معلمــان اســت(. در گــروه تدریــس ســنتی نیــز مطالــب مــورد نظــر بــه 
ــد  ــی در فراین ــش فعال ــنتی، نق ــس س ــروه تدری ــجویان در گ ــد؛ دانش ــس می ش ــوم تدری ــیوه مرس ش

یادگیــری نداشــتند و دریافــت کننــده اطالعــات بودنــد.  
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ارتقاء يادگيري دانشجو معلمان از طريق رويكردهاي تدريس مبتني بر نقشه مفهومي به دو شيوه فردي و گروهي

نمونه نقشه مفهومي تهيه شده توسط دانشجو معلمانشکل 1.

بعــد از ترســیم نقشــه، هــر دو گــروه، فرصــت مــرور نقشــه ها را داشــتند. شــایان ذکــر اســت، زمانــی کــه 
دانشــجویان در حــال ترســیم نقشــه بودنــد، مــدرس، جریــان کار آن هــا را زیــر نظــر داشــت و بازخوردهــای 
الزم را بــه آن هــا مــی داد. بــرای گــروه تدریــس ســنتی نیــز ماننــد دو گــروه دیگــر، فرصتــی بــرای مــرور 
ــه آن هــا داده شــد. بعــد از اتمــام فراینــد یاددهــی یادگیــری، از هــر ســه گــروه، آزمــون نظــری  مطالــب ب
اهــداف آموزشــی گانیــه و مریــل بــه عمــل آمــد و پــس از تصحیــح برگه هــا، نتایــج دوبــاره بــا اســتفاده از 

آزمــون  ANOVA مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. 
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يافته ها �
در ایــن پژوهــش، ســه گــروه 15 نفــره و در مجمــوع 45 نفــر از دانشــجو معلمــان رشــته آمــوزش 
ابتدایــی مشــارکت داشــتند. بــه طــور تصادفــی یكــی از گروه هــا 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، یافته هــا ارائــه می شــوند: 
- آیــا بیــن روش تهیــه نقشــه مفهومــی توســط دانشــجو معلمــان بــه دو شــیوه فــردی و گروهــی و 

تدریــس 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 1 و 2 ارائــه شــده اســت. 

ميانگين و انحراف معيار پيش آزمونجدول 1.

ميانگين خطای 
معيار انحراف معيار ميانگين تعداد گروه

0/84 3/26 7/60 15 گروه تدريس سنتی
0/67 2/59 9/46 15 گروه نقشه مفهومی فردی
1/07 4/15 7/33 15 گروه تهيه نقشه مفهومی گروهی

بــر اســاس جــدول شــماره1، مشــاهده می شــود کــه میانگیــن نمــرات ســه گــروه، قبــل از اجــرای 
ــون  ــا از آزم ــن میانگین ه ــاوت بی ــودن تف ــی دار ب ــی معن ــور بررس ــه منظ ــت. ب ــاوت اس روش، متف
ANOVA اســتفاده شــد. اطالعــات مربــوط بــه ایــن آزمــون در جــدول شــماره2 ارائــه شــده اســت.  

آزمون ANOVA براي مقايسه ميانگين سه گروه در پيش آزمونجدول 2.

Sig F ميانگين مجذور ها df
مجموع 
مجذورات منابع تغيير

0/18 1/76 20/27 2 40/53 بين گروهی
11/54 42 484/67 درون گروهی

44 525/200 کل
P < 0/05

ــن  ــاوت بی ــه تف ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــه می شــود و می ت ــر، پذیرفت ــرض صف ــر اســاس جــدول شــماره 2، ف ب
نمره هــای پیش آزمــون، 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 3 و 4 ارائــه شــده اســت.
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ميانگين و انحراف معيار پس آزمونجدول 3.

ميانگين خطای معيار انحراف معيار ميانگين تعداد گروه
0/62 2/41 14/66 15 گروه تدريس سنتی
0/27 1/05 17/60 15 گروه نقشه مفهومی فردی
0/46 1/79 17/93 15 گروه تهيه نقشه مفهومی گروهی

مطابــق جــدول شــماره 3، تفــاوت بیــن میانگیــن گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی انفــرادی و گروهــی، 
ــاد  ــنتی، زی ــس س ــروه تدری ــروه و گ ــن دو گ ــای ای ــن میانگین ه ــاوت بی ــی تف ــم اســت ول ــیار ک بس
اســت کــه بــرای پی بــردن بــه معنــادار بــودن تفــاوت بیــن میانگین هــا از آزمــون ANOVA اســتفاده 
شــد. نتایــج آزمــون در جــدول شــماره 4 ارائــه شــده اســت. تفــاوت میانگین هــا در جــدول شــماره3 
نشــان می دهــد بیشــترین تفــاوت میانگیــن بیــن دو گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی گروهــی و تدریــس 
ــه نقشــه مفهومــی فــردی و گروهــی  ــزان تفــاوت میانگیــن، بیــن دو گــروه تهی ســنتی، و کم تریــن می

بــوده اســت.

آزمون ANIVA براي مقايسه ميانگين سه گروه در پس آزمونجدول 4.

Sig F ميانگين مجذور ها df
مجموع 
مجذورات منابع تغيير

0/00* 14/34 48/46 2 96/93 بين گروهی
3/38 42 141/86 درون گروهی

44 238/80 کل
P > 0/05*

ــر اســاس جــدول شــماره 4، فــرض صفــر، رد می شــود و می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تفــاوت  ب
ــدام  ــروه، ک ــه گ ــه از س ــوز مشــخص نیســت ک ــا هن ــادار اســت؛ ام ــون، معن ــای پس آزم ــن نمره ه بی
گروه هــا بــا هــم تفــاوت معنــادار دارنــد؛ بــرای همیــن منظــور، الزم اســت از طریــق آزمــون تعقیبــی 
شــفه، گروه هــا دو بــه دو بــا هــم مقایســه شــوند کــه نتایــج آن در جــدول شــماره 5 ارائــه شــده اســت.

آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه ميانگين سه گروه در پس آزمونجدول 5.

Sig خطای استاندارد تفاوت ميانگين ها گروه 2 گروه 1
0/88 0/67 0/33 تهيه نقشه انفرادی تهيه نقشه گروهی
0/00* 0/67 2/93 تدريس سنتی تهيه نقشه انفرادی
0/00* 0/67 3/26 تدريس سنتی تهيه نقشه گروهی

P < 0/05 P > 0/05*

بــر اســاس جــدول شــماره 5 می تــوان 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 می باشــد. 
ــیوه  ــه دو ش ــی ب ــه مفهوم ــه نقش ــر روش تهی ــس مبتنی ب ــه تدری ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت بنابرای



شمارة 1   
سال اّول

پاييز1394

صي
خص

ـ ت
ي 

لم
ة ع

نام
صل

ف

ارتقاء يادگيري دانشجو معلمان از طريق رويكردهاي تدريس مبتني بر نقشه مفهومي به دو شيوه فردي و گروهي
توسعة حرفه اي معلم

18

فــردی و گروهــی نســبت بــه روش تدریــس ســنتی، در یادگیــری مؤثرتــر اســت.  

بحث و نتيجه گيری   
ــران در  ــردن فراگی ــر ک ــه درگی ــازد ک ــكار می س ــت را آش ــن واقعی ــر ای ــش حاض پژوه
ــن  ــود؛ همچنی ــری ش ــود یادگی ــث بهب ــد باع ــم می توان ــاال ه ــنین ب ــی در س ــری حت یادگی
پیشــرفت دانشــجو معلمــان در گــروه تهیــه نقشــه مفهومــی گروهــی نشــان داد کــه اســتفاده از 
ــا یادگیــری مشــارکتی همــراه شــود، می توانــد بــه یادگیــری مؤثرتــری  نقشــه مفهومــی اگــر ب

منجــر شــود.  
پژوهش هــای قنبــری و همــكاران )1389(؛ چیــو )2008(؛ اردوان )2009(؛ میلــر و همــكاران 
ــه های  ــتفاده از نقش ــت اس ــرات مثب ــال )2010( تأثی ــكاران )2010( و ش ــو و هم )2009(؛ کانت
مفهومــی را روی موفقیــت یادگیرنــدگان اثبــات نموده انــد و نتایــج آن هــا بــا نتایــج بــه دســت 
آمــده در پژوهــش حاضــر، همســو اســت. ســیف )1388(؛ نــواک و کانــاس )2006 و 2008(؛ و 
مــارش )2010( معتقدنــد کــه نقشــه های مفهومــی در افزایــش یادگیــری معنــادار مؤثــر هســتند. 
ــری و  ــتوار )1388(؛ قنب ــادی و اس ــكاران )1386(؛ مصرآب ــی و هم ــای رحمان ــج پژوهش ه نتای
همــكاران )1389(؛ ســرهنگی و همــكاران )1389(؛ نجــات و همــكاران )1390( نشــان داد کــه 
اســتفاده از نقشــه مفهومــی در افزایــش یادگیــری معنــادار، مؤثرتــر از ســایر روش هــای ســنتی 
ــون )2006(  ــران، کالیت ــط فراگی ــی توس ــه مفهوم ــه نقش ــوص تهی ــت. در خص ــوم اس و مرس
معتقــد اســت بــه منظــور دســتیابی بــه یادگیــری عمیــق و پایــدار، تهیــه نقشــه مفهومــی توســط 
ــون  ــای کالیت ــج پژوهش ه ــن نتای ــت. همچنی ــر اس ــا مفیدت ــایر روش ه ــدگان از س یادگیرن
ــورد و  ــا )2011(؛ ردف ــكاران )2010(؛ آیای ــد و هم ــكاران )2007(؛ تی ــگ و هم )2006(؛ هان
همــكاران )2012( نیــز نشــان داد کــه تهیــه نقشــه مفهومــی توســط فراگیــران مؤثرتــر از ســایر 
ــی  ــه مفهوم ــه نقش ــا، روش تهی ــی از پژوهش ه ــه در برخ ــت ک ــور اس ــای ارائه مح روش ه
توســط فراگیــران و روش تدریــس ســنتی مــورد مقایســه قــرار گرفتــه بــود و در برخــی دیگــر 
ــم،  ــی توســط معل ــه نقشــه مفهوم ــا روش ارائ ــران ب ــه نقشــه مفهومی توســط فراگی روش تهی
ــو اســت؛  ــش حاضــر، همس ــج پژوه ــا نتای ــوق ب ــای ف ــج پژوهش ه ــود. نتای ــده ب ــه ش مقایس
ــه نقشــه مفهومــی توســط دانشــجو  ــج ایــن پژوهــش هــم نشــان داد شــیوه تهی چــرا کــه نتای
ــه  ــیوه تهی ــن ش ــاوت بی ــوص تف ــت. در خص ــنتی اس ــس س ــیوه تدری ــر از ش ــان، مؤثرت معلم
ــده اســت؛  ــی انجــام ش ــای اندک ــی، پژوهش ه ــردی و گروه ــیوه ف ــه دو ش ــی ب نقشــه مفهوم
بولــدو و بولــدو )2010( در 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.  
ــال  ــش فع ــه نق ــد ب ــه معتق ــازنده گرایی ک ــناختی و س ــای ش ــه نظریه ه ــا توجــه ب در کل ب
فراگیــر در یادگیــری هســتند می تــوان از نقشــه های مفهومــی بــه شــیوه مؤثــری اســتفاده کــرد 
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ــش  ــن پژوه ــا در ای ــن نظریه ه ــاس ای ــر اس ــی ب ــه های مفهوم ــتفاده از نقش ــیوه اس ــه دو ش ک
مــورد بررســی قــرار گرفــت و موفقیــت آن هــا بــه اثبــات رســید. اجــرای پژوهش هایــی از ایــن 
ــوزان،  ــا و دانش آم ــرای خــود آن ه ــن دانشــجو معلمــان، مزیت هــای متعــددی را ب ــوع در بی ن
ــرای  ــی را ب ــتفاده خــود و راهبردهای ــرای اس ــی را ب ــه مهارت ــد داشــت؛ چــرا ک ــراه خواه هم

ــد.   ــردی می آموزن ــی و کارب ــت عمل ــک موقعی ــوزان در ی ــه دانش آم ــوزش ب آم
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