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چکیده
در این پژوهش به دنبال آن هستیم که اثر بخشی نقشههای مفهومی در درک مطلب نسبت به روش سنتی
(آموزش مهارت خواندن بدون ارایهی نقشهی مفهومی) را مورد مقایسه قرار دهیم و نیز شیوههای مختلف
استفاده از نقشههای مفهومی از قبیل ارایهی نقشهی مفهومی توسط معلم در مقابل ترسیم نقشهی مفهومی
توسط زبانآموزان را به صورت گروهی و انفرادی با یکدیگر مقایسه کنیم؛ بدین منظور 631نفر از زبانآموزان
مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین و کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،پس از اجرای پیشآزمون انتخاب شدند ،در چهار گروه آزمایش (گروهی ،انفرادی ،نقشه آماده شده توسط
معلم ،کشیدن نقشه توسط زبانآموزان) و دو گروه کنترل (گروهی و انفرادی) به مدت ده جلسه تحت آموزش
قرار گرفتند .گروه آزمایش تحت تدریس روش مبتنی بر نقشهی مفهومی و گروه کنترل در همان مدت به روش
سنتی مطالب آموزشی یکسان را آموزش دیدند .پس از آموزش به وسیلهی پسآزمون ،مهارت درک خواندن
زبانآموزان ارزیابی شد .این پسآزمون با هدف سنجش تأثیر نقشهی مفهومی بر تقویت مهارت خواندن برگزار
شد و نتایج با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمونهای آماری مناسب (لوین ،تحلیل واریانس یک راهه و
آزمون تعقیبی شفه) مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین
میانگین عملکرد گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
آموزش مبتنی بر راهبرد نقشهی مفهومی نقش پررنگ و تأثیر بسزایی در تقویت مهارت خواندن دارد.
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کلید واژهها :نقشهی مفهومی ،تقویت مهارت خواندن ،یادگیری بهصورت گروهی و یادگیری بهصورت انفرادی

 .1مقدمه
یکی از مشکالت مهمی که زبانآموزان به هنگام مطالعهی یک متن با آن مواجه میشوند این است که آنها
اغلب در زمان مطالعهی متن ،خود را درگیر متن نمیکنند و متوجه نیستند که آنچه را که میخوانند،
نمیفهمند .همین امر باعث افت یادگیری و بیانگیزگی آنان در یادگیری میشود .ناتواناییها ،شکستها و
ضعفهای یادگیری -یاددهی همواره یکی از عوامل اختالل در یادگیری و دغدغه خابر صاحبنظران و
محققان آموزش زبان دوم و نیز معلمان و زبانآموزان بوده است .پیشرفت یادگیری زبانآموزان تحت تأثیر
عوامل مختلفی است که اگر این عوامل و چگونگی تأثیر آنها در یادگیری زبانآموزان مورد شناسایی قرار
گیرد ،بهخوبی میتوان به اهداف یاددهی – یادگیری دست یافت .یکی از این عوامل مهم ،روشهای آموزش
معلم است؛ بنابراین باید در آموزش مهارت خواندن روشی اتخاذ کرد تا زبانآموزان نقش فعالی در فرایند
آموزش داشته باشند و ابالعات جدید را با دانش قبلی آنها مرتبط ساخت؛ یعنی یادگیری معنادار و فعال
رخ دهد.
استفاده از یک راهبرد آموزشی مناسب نهتنها یادگیری مفاهیم را آسان میسازد ،بلکه آن را معنیدار
ساخته و اگر به شیوهی مناسبی صورت گیرد برای مدت بوالنی آن را در حافظه ثبت و ضبط مینماید .یکی
از راهبردهای جدید و مؤثر یادگیری که امکان نمایش رابطهی متقابل را در میان عناصر از نظر محتوا و
رابطهی بین دانش جدید و پیشین میدهد ،راهبرد نقشهی مفهومی6است (نواک .)6222 ،ایده اولیهی
نقشهی مفهومی مبتنی بر نظریهی یادگیری معنیدار 3کالمی است (آزوبل .)6231 ،از نظر آزوبل یادگیری
زمانی رخ میدهد که یادگیرنده بتواند ابالعات را سازماندهی کند و آنها را به ساختارهای شناختی و
مفاهیم آموخته شده قبلی ارتباط دهد.
هدف این پژوهش این است که اثربخشی نقشههای مفهومی در درک مطلب نسبت به روش سنتی را
مورد مقایسه قرار داده و نیز شیوههای مختلف استفاده از نقشههای مفهومی از قبیل ارایهی نقشهی مفهومی
توسط معلم در مقابل ترسیم نقشهی مفهومی توسط زبانآموزان را بهصورت گروهی و انفرادی با یکدیگر
مقایسه کند؛ ازاینرو ،پژوهش حاضر بهمنظور پاسخگویی به پرسشهای زیر شکل گرفته است:
 میزان تأثیر راهبرد نقشهی مفهومی بر تقویت درک مطلب فارسیآموزان خارجی چه اندازه است؟ میزان تأثیر راهبرد نقشهی مفهومی بهصورت گروهی بر تقویت درک مطلب فارسیآموزان چه اندازه است؟6

. concept map
. meaningful learning
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 میزان تأثیر راهبرد نقشه ی مفهومی از قبل آماده به صورت انفرادی بر تقویت درک مطلب فارسیآموزانخارجی چه اندازه است؟

 .2پیشینهی پژوهش
از همان ابتدای ابداع نقشههای مفهومی در سال  6213توسط جوزف دی نواک در دانشگاه کرنل (نواک،
3223؛ نواک و کاناس ،)3221 ،نقشههای مفهومی بهصورت گستردهای در رشتههای علمی و موضوعات
کاربردی بسیار مختلف ،مورد استفاده قرار گرفت .نقشههای مفهومی ابتدا با هدف یادگیری ایجاد شدند ،ولی
مطالعات بعدی نشان داد که این نقشهها ابزاری مفید برای ارزشیابی است؛ از جملهی این موارد :نشان دادن
دانش قبلی زبان آموزان ،خالصه کردن مطالب آموخته شده ،یادداشت برداری ،کمک مطالعه ،برنامهریزی،
تکیهگاهسازی برای درک و فهم ،تثبیت تجارب آموزشی ،بهبود شرایط مؤثر برای یادگیری ،آموزش تفکر
انتقادی ،حمایت از مشارکت و همکار و سازماندهی محتوا است (نواک3223 ،؛ به نقل از کوفی و همکاران
.)3222

 .1 .2بررسی نقشهی مفهومی بر یادگیری
با ظهور نقشهی مفهومی در یادگیری ،پژوهشگران متعددی در مطالعات گوناگون به بررسی اثربخشی نقشهی
مفهومی در یادگیری پرداختهاند و امروزه در مورد اینکه نقشههای مفهومی میتواند یادگیری را افزایش دهد،
شکی باقی نمانده است و سودمندی آن در اکثر تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است .جکسون و
همکارانش ( )3226در یک مطالعه مروری به بررسی  33پژوهش انجام شده در زمینهی نقشههای مفهومی از
سال  6234تا سال  ،3222پرداختهاند؛ نتایج این مطالعه مروری نشان داد که از بین این  33پژوهش ،در 31
مورد از آنها نقشههای مفهومی اثر مثبت بر یادگیری داشتند .در یک مطالعه نتایج متناقض بود؛ (یعنی برای
برخی از شرکتکنندگان مثبت و برای برخی از شرکتکنندگان تأثیری نداشته است) و در یک پژوهش نیز
اثر مثبتی مشاهده نشده است؛ (یعنی نه تأثیر مثبتی داشته و نه تأثیر منفی داشته است) .همانبور که
مالحظه میشود در هیچکدام از این پژوهشها اثر نقشههای مفهومی منفی نبود .این نتایج در جدول زیر
نشان داده شده است.
البته بعد از بررسیهای جکسون و همکارانش ( ،)3226مطالعات دیگری بر تأثیر نقشهی مفهومی در
یادگیری انجام شده است؛ برای مثال گلوریا ( )3221معتقد است که استفاده از برنامهی درسی مبتنی بر
نقشهکشی مفهومی موجب افزایش نمرات فراگیران در آزمونهای پیشرفت تحصیلی میشود و فرانس
( )3221در پژوهش میزان اثربخشی تدریس از بریق کاربرد دادههای جمعآوری شده ،از نقشههای مفهومی
در دانشگاه میشیگان به این نتیجه دست یافت که معلم میتواند ،با استفاده از نقشههای مفهومی پیشرفت
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فراگیر را کنترل کند؛ عملکرد کالس درس خود را ارزیابی کرده و در ارایه آموزش به کالس درس تجدید
نظر کند؛ وی درنهایت به این نتیجه دست یافت که در کلیه موارد آزمون شده ،استفاده از نقشههای مفهومی
مؤثرتر از عدم کاربرد آن است.
جدول  .6نتایج استفاده از نقشههای مفهومی در یادگیری
نتایج کلی

مثبت
(نقشههای مفهومی
با افزایش یادگیری همراه بودند).

نتایج متناقض

پژوهشها

جمع

آلورمن و بوث بای6231 ،؛ بکن و همکاران6221 ،
بایومن و برگرون6222 ،؛ بویل و ویشار6221 ،
بالگرن و همکاران6233،؛ کلمنتز -داویس و لی6226،
دارچ و همکاران6231،؛ داویس6224،؛ دیمینو و همکاران6222،
گالگو و همکاران6232 ،؛ گاردیل و جیتندرا6222،
گارنی و همکاران6222،؛ هرل و همکاران6221 ،
هرل و همکاران6222،؛ آیدول و کرول6231 ،
مونتاگیو و بوس6231،؛ مور و ریدنس6234،
مورین و میلر6223،؛ نیوبای و همکاران6232 ،
نواک6222 ،؛ روتزل6230 ،؛ رییس و همکاران6232،
ریچی و ولکل3222 ،؛ اسکانلون و همکاران6221 ،
سیناتارا و همکاران6234،؛ ویلرمن و مک هارگ6226 ،

31

اندرسون -اینمن و همکاران6221 ،

نتایج منفی (نقشههای مفهومی

2

با کاهش یادگیری همراه باشند).
بیاثر

6

کارنس و همکاران6231 ،

6

ازآنجاییکه این پژوهش بر روی زبان فارسی است ،قابل ذکر است که آیا بهکارگیری نقشهی مفهومی در
زبان فارسی امکان پذیر است؟ احمدی یگانه ( )6233به بررسی بهکارگیری نقشهی مفهومی در زبان فارسی
پرداخته است و هدف از این پژوهش شناسایی دشورایهای بهکارگیری نقشهی مفهومی در زبان فارسی و
ارایه مدلهای اصلی برای استفاده از نقشهی مفهومی در زبان فارسی است .نتایج پژوهش نشان میدهد که
امکان بهکارگیری نقشههای مفهومی در زبان فارسی وجود دارد .هرچند افراد فارسی زبان ممکن است از
شیوههای ترسیم مختلفی که با شیوهی اصلی ترسیم نقشهی مفهومی نواک متفاوت باشد ،استفاده کنند.

 .2 .2بررسی تأثیر نقشهی مفهومی دریادگیری زبان دوم
یادگیری زبان عموماً با چهار مهارت زبانی در ارتباط است :شنیدن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن .هریک
از این چهار مهارت نقش بسزا و ویژهای در امر یادگیری دارد .بعضی از پژوهشها تأثیر نقشهی مفهومی را
در هر چهار مهارت بررسی کردهاند :.ماریوت و تورس ( )3223راهبرد نقشهی مفهومی در بهبود چهار مهارت
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زبانی (خواندن ،نوشتن ،شنیدن و صحبت کردن) بهکار بردهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که بهکارگیری
این راهبرد منجر به بهبود مهارتهای زبانی شده است.
اما برخی از پژوهشگران فقط به بررسی تأثیر نقشهی مفهومی بر یکی از مهارتهای زبانی پرداختهاند که
در ادامه به برخی از پژوهشهای انجام شده ،اشاره میکنیم:
مهارت نوشتن :اوجیما ( )3221از نقشهی مفهومی برای کالس نگارش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم
استفاده کرده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که ترسیم نقشهی مفهومی با توجه به تجربه شخصی،
سطح انگیزه و شرایط تکلیف میتواند مهارت نگارش فراگیران را بهبود بخشد.
مهارت شنیدن :فهیم و حیدری ( )3221تأثیر نقشهی مفهومی را در درک شنیداری بررسی کردهاند.
تقویت واژگان :وزیری سرشک ( )6223تأثیر استفاده از نقشهی مفهومی بر تفکر انتقادی و یادگیری لغات
در یادگیرندههای زبان انگلیسی را بررسی کرده است .این بررسی نشان داد که گروهی که از این تکنیک
(نقشهی مفهومی) استفاده نکردند نسبت به گروهی که از این تکنیک استفاده کردهاند میزان گرایش به
تفکر انتقادی بهتری داشتند.
هادینژاد ( )6222تأثیر تدریس همآیی واژگان از بریق نقشهی مفهومی بر دانش ادراکی و دانش
تولیدی همآیی واژگان زبانآموزان دبیرستان ایرانی را بررسی کرده است .نتایج حاکی از آن بود که هیچ
تفاوت معناداری بین نمرات به یادسپاری دانش پذیرش و دانش تولیدی همآیی واژگان ،در افرادی که با
روش نقشهی مفهومی آموزش دیدند (گروه آزمایش) وجود نداشت.
دستور زبان :چارلو و دی بیکر ( )3224پژوهشی بهمنظور بررسی تأثیر راهبرد نقشهی مفهومی در یادگیری
دستور زبان انگلیسی انجام دادهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که دانش آموزانی که به واسطه نقشهی
مفهومی مفاهیم دستور زبان انگلیسی را فراگرفتهاند در مقایسه با شیوه تدریس معمولی عملکرد بهتری
داشتند.
مهارت خواندن :محققان و صاحبنظران آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان از شیوهها و روشهای
گوناگونی چون رویکرد تکلیف محور (رامبد راد ( ،)6223عبداللهی پارسا ( ،) 6226میدانی ( ،) )6232دانش
پیشین ( تولمی ( ،)6212عسگری ( ،)6236مثمر ( ،) )6236راهبردهای یادگیری تقیان (،)6231
ویژگیهای زبانآموزان مهاجر ( )6232و اصغر پور ( ،)6233فرهنگ (هاشمی ( ،)6212راستگار ( )6233و
قربانی ( ) )6232برای تقویت مهارت خواندن فارسیآموزان استفاده کردهاند .ویژگی مشترک تمام
پژوهشهای ذکر شده این است که روشهای متفاوتی را برای تقویت مهارت خواندن فارسیآموزان بهکار
بردهاند ،اما از راهبرد نقشهی مفهومی استفاده نکردهاند .البته قابل ذکر است که فقط پژوهش صدیقیفر
( )6224راهبرد نقشهی مفهومی را در تقویت مهارت خواندن فارسیآموزان بهکار برده است .در این پژوهش
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به تأثیر نقشهی مفهومی بر مهارت خواندن متون فنی مهندسی پرداخته است؛ بدین منظور  44فارسیآموز
عربزبان سطح پیشرفتهی زبان فارسی در کالسهای فارسی ویژه با اهداف دانشگاهی (با هدف آمادگی
فارسیآموزان برای ورود به دانشکدههای فنی و مهندسی ایران ،با عنوان فارسی ویژهی فنی و مهندسی)
شرکت کردند .پژوهش حاضر با پژوهش مذکور از جهت سازندهی نقشهی مفهومی (براحی شده توسط
معلم و کشیدن توسط زبانآموز) ،تعداد افراد درگیر (انفرادی و گروهی) ،سطح زبانآموزان و متون آزمایشی
تفاوت دارد.
ازآنجاییکه هدف اصلی این پژوهش تأثیر نقشهی مفهومی بر تقویت مهارت خواندن است ،ضروری است
که به پژوهشهای انجام شده دربارهی تأثیر نقشهی مفهومی بر تقویت مهارت خواندن در زبانهای دیگر هم
اشارهای شود.
پژوهشهای صورت گرفته در زمینهی زبان انگلیسی توسط پژوهشگران غیرایرانی به شرح زیر میباشد:
شارلوت و دی باکر ( )3224روش تدریس با استفاده از روش ترسیم نقشهی مفهومی را در پیشرفت
تحصیلی ،خودتنظیمی و خودکارآمدی فراگیران دورههای آموزش زبان انگلیسی بررسی کردند .نتایج این
تحقیق نشان داد که روش تدریس نقشهی مفهومی بر افزایش درک مطلب فراگیران تأثیر داشته است.
تومن و تاسپینر ( )3221تأثیر نقشهی مفهومی را بر پیشرفت زبانآموزان ترک زبان در تدریس زبان
انگلیسی مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از نقشهی مفهومی موجب بهبود
یادگیری زبان میشود.
وکیلیفرد ،آرمند و بارون ( )3221در پژوهشی با دانشجویان دانشگاه مونترال کانادا که زبانهای مادری
متفاوتی داشتند ،استفاده از ترسیم نقشهی مفهومی را در آموزش درک مطلب زبان انگلیسی مورد بررسی
قرار داد .در این پژوهش نقشه مفهومی را به عنوان رویکردی موثر در آموزش زبان دوم معرفی کرده و
معتقدند که نقشه مفهومی عالوه براینکه ابالعات پایه را منتقل میکند ،ارتباطها ،ساختارها و ویژگیهایی
را که قابل مشاهده نیستند را نیز نمایش میدهد .پس به کارگیری این روش میتواند به خابر سپردن،
بازیابی و بازخوانی ابالعات در بوالنی مدت را تسهیل کند و یادگیری زبان را آسان کند .نتایج این پژوهش
نشان داد با استفاده از این روش ،فراگیرندگان در تکالیف درک مطلب ،کارکرد بهتری را نسبت به روش
تدریس سنتی داشتهاند و به کارگیری نقشه مفهومی آماده شده توسط استاد درک متون را بهبود میبخشد.
فراگیرندگان اظهار داشتند که کاربرد نقشهی مفهومی ،آنها را در درک بهتر متن ،سازماندهی ،ساختاربندی
و شناسایی ایدههای اصلی متن کمک کرده است.
لیو و همکاران ( )3262به بررسی تأثیر نقشهی مفهومی براحی شده توسط کامپیوتر بر درک خواندن
زبانآموزان انگلیسی میپردازد .این پژوهش نشان میدهد که راهبرد نقشهی مفهومی براحی شده توسط
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کامپیوتر برای گروه سطح پایین مفیدتر بوده و نیز زبانآموزان از این راهبرد نسبت به راهبردهای دیگر
بیشتر استقبال کردهاند.
دیاس ( )3262از نقشهی مفهومی بهعنوان ابزاری برای درک مطلب زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم
استفاده کرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که ایجاد معنا با ترسیم نقشههای مفهومی میتواند یک
راهبرد مؤثر در خواندن زبان انگلیسی (زبان دوم) باشد.
البته پژوهشگران ایرانی هم به تأثیر نقشهی مفهومی بر درک مطلب خواندن زبان انگلیسی بهعنوان زبان
دوم پرداختهاند؛ بهعنوان مثال ،پور محمدی ( ،)3221توکلیان ارجمند ( ،)6233نفیسی و خیابانی (،)6222
نبیزاده ( )3264خواجوی و عباسیان ( )3262و صالحی و همکاران ()3262؛ نتایج تمامی این پژوهشها
نشان میدهد که نقشهی مفهومی بر تقویت مهارت خواندن و افزایش درک مطلب تأثیر مثبت دارد.

 .2مبانی نظری
ایدهی اولیهی نقشهی مفهومی مبتنی بر نظریه یادگیری معنیدار کالمی است (آزوبل .)6231 ،از نظر آزوبل
یادگیری زمانی رخ میدهد که یادگیرنده بتواند ابالعات را سازماندهی کند و آنها را به ساختارهای
شناختی و مفاهیم آموخته شده قبلی ارتباط دهد.
در این فرایند یادگیریهای قبلی زبان آموز اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چون در این نوع یادگیری ارتباط
منطقی بین مطالب یادگرفته شده قبلی و جدید وجود دارد و فراگیر درک مناسبتری از مطالب یادگرفته
شده را پیدا میکند و برای یادگیریهای بعدی آمادگی بیشتری خواهد داشت .عالوه بر این ،آزوبل بین
یادگیری بوبیوار (حفظ کردن از بریق تکرار) و یادگیری معنادار (مرتبط ساختن دانش جدید به مفاهیم
مرتبط قبلی) تمایز قایل میشود .یادگیری معنادار زمانی رخ میدهد که شخص آگاهانه دانش جدید را به
مطالبی که از قبل می دانسته ربط دهد؛ به همین جهت است که یادگیری معنادار دارای زمان یادداری و
قدرت تعمیم بیشتری نسبت به یادگیری غیرمعنادار است که در آن ابالعات صرفاً بدون ارتباط با ساختار
شناختی به حافظه سپرده میشود.
آزوبل با توجه به دیدگاههای خود درباره ی یادگیری برای آموزش علوم یک مدل نمایشی پیشنهاد
میکند که براساس آن معلمان مطالب را بهصورت سازمان داده شده و کامالً متوالی با یک ارتباط بولی
مناسب به فراگیران ارایه میدهند .این مدل نمایشی«نقشهی مفهومی» است و اولین بار توسط نواک در
اوایل دههی 6212بهعنوان یک راهبرد یاددهی -یادگیری مطرح شد.
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نقشه ی مفهومی روشی تصویری است که در آن مفاهیم ،روابط و گزاره وجود دارد و بدین روش ابالعات
سازماندهی میشود( .رویدا و همکارانش .)416 :3222 ،ویژگیهای اصلی یک نقشهی مفهومی شامل موارد
زیر میباشد:
ساختار سلسلهمراتبی :یکی از ویژگیهای اصلی نقشههای مفهومی این است که مفهومها در ساختی
سلسلهمراتبی نشان داده میشوند به اینگونه که مفاهیم خاص ،معموالً به شکل دایره یا مربع شناسایی
میشود و خطوط اتصال بین این مفاهیم نشان میدهد چگونه دانش یک مفهوم به مفاهیم یا حوزههای دیگر
مرتبط است .فراگیرترین و کلیترین مفاهیم در باالی نقشه قرارداده شده است؛ درحالیکه مفاهیم ثانویه در
زیر با خطی مرتبط میشود و روابط بین مفاهیم با خطوط نشان داده میشود (وانگ ،لی وچو.)3262،
همچنین ،ساختار سلسلهمراتبی در حوزههای خاصی از دانش ،به متنی بستگی دارد که آن دانش ،در آن
بهکار برده شده یا در نظر گرفته شده است (نواک و کانس.)6 :3223،
پیوندهای خطی :1نقشهی مفهومی شامل چرخهها یا برخی از انواع ارتباطهای بین مفاهیمی مشخص شده
است که توسط پیوندهای خطی ،دو مفهوم را به هم پیوند داده است .کلمات روی این خط–که به کلمات
پیوندی یا عبارات پیوندی ارجاع داده میشوند -ارتباط بین دو مفهوم را مشخص مینمایند .ما مفهوم را
به عنوان درک منظم از رخدادها یا موضوعات ،یا ثبت رخدادها یا موضوعات ،که با برچسبی معین شدهاند،
مشخص میکنیم (همان.)6:
تصویر .6ساختار نقشهی مفهومی

. line linking
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پیوندهای متقابل :پیوندهای متقابل6به ما کمک میکنند تا ببینیم چگونه یک مفهوم در یک حوزه از
دانش که بر روی نقشه مشخص شده است ،با مفهومی در حوزهی دیگری روی نقشه مرتبط میشود .در
ایجاد یک دانش جدید ،اغلب ،پیوندهای متقابع جهشهای خالقانه را در بخش تولیدکنندهی دانش نشان
میدهند .دو ویژگی در نقشههای مفهومی وجود دارد که در آسان کردن تفکر خلّاق نقش مهمی دارند:
ساختار سلسلهمراتبی که در یک نقشه خوب نشان داده میشود و توانایی تحقیق برای آن و ترسیم
پیوندهای متقابع جدید (همان.)3 :

 .1 .2کاربرد نقشهی مفهومی در یاددهی -یادگیری
نقشههای مفهومی کاربردهای متنوعی در فرایند یاددهی -یادگیری دارند و به شرح این کاربردها اشاره
میشود:
آموزش :زمانیکه در فرایند آموزش معلمان از نقشهی مفهومی جهت ارایه درس استفاده میکنند ،به
مفاهیم مهم و رابطهای آنها با این مفاهیم توجه بیشتری خواهند کرد .به این بریق احتمال کمتری وجود
دارد که وقت کالس را صرف موضوعات کم اهمیت کنند .این امر نهتنها سبب بهرهوری در برنامه کالسی
میشود ،بلکه افزایش حس رضایت زبانآموزان و بیشتر شدن انگیزهی آنها در یادگیری مطالب ارایه شده را
نیز در پی دارد (کینک چانگ .)3221
فرم نظرسنجی :نقشه های مفهومی هم در تعیین نظرات معتبر و غیر معتبر که توسط دانش آموزان
انجام شده است مؤثر هستند .از این ابزار میتوان برای جذب و درک تعابیر و برز نگرشهای معلمان و
زبانآموزان نسبت به موضوعات خاص در مدرسه استفاده کرد (نواک.)3221 ،
ارزشیابی :یکی از کاربردهای قدرتمند نقشهی مفهومی ،نهتنها بهعنوان ابزار یادگیری است ،بلکه
بهعنوان ابزار ارزشیابی نیز میباشد.
نواک ( )6226معتقد است که استفاده از آزمونهای چندگزینهای از مدرسه تا دانشگاه برای سنجش
یادگیریهای فراگیران بهبور ثابت و غیر قابل تغییر نیست .راهبردهای ارزیابی که زبانآموز را تشویق
میکنند تا نظراتی که دارند با نظرات جدید ارتباط دهند ،یادگیری هدفمند را نیز تشویق مینمایند.
تستهای نمونه و عینی ،بهندرت به یادگیری بوبیوار نیاز دارند (بلوم6201 ،؛ هلدن .)6223،در حقیقت،
بدترین شکلهای تستهای عینی یا تستهای کوتاه-پاسخ ،به فراخواندن کلمه به کلمهی عبارتها نیاز
دارند و این امر ممکن است هنگامیکه دانش جدید درحال ورود به چارچوبهای موجود است ،مانع
یادگیری هدفمند شود .این امر توصیفها یا فراخواندن کلمه به کلمهی معانی خاص را دشوار میکند.
. cross-links
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 .2 .2شیوههای استفاده از نقشهی مفهومی در فرایند یاددهی -یادگیری
نقشههای مفهومی در موقعیتهای آموزشی و در فرآیند یاددهی-یادگیری به شیوههای گوناگون مورد
استفاده قرار میگیرد .از نظر اینکه چه کسی نقشهی مفهومی را تهیه کند و یا اینکه سهم معلم و دانش
آموز در فرآیند ساخت نقشهی مفهومی چه مقدار باشد ،آنها را به دو دسته تقسیم میکنند:
- 6نقشهی مفهومی معلم ساخته و ساختهی متخصصین.
- 3نقشهی مفهومی دانش آموز ساخته.
البته میزان سهم معلم در تهیهی نقشههای معلم ساخته نیز میتواند متفاوت باشد و نقشهها بهصورت
آماده شدهی کامل و یا ناقص در اختیار زبانآموزان قرار بگیرند و از آنها خواسته شود که نقشه را خود
تکمیل نمایند.

از لحاظ وسیلهی مورد استفاده در ساخت نقشه ،فرایند نقشهکشی مفهومی را میتوان به دو شیوه
تقسیمبندی نمود که عبارتند از:
- 6نقشهکشی مفهومی مداد-کاغذی (ساخت نقشهی مفهومی بر روی کاغذ با دست)
- 3نقشهکشی مفهومی کامپیوتری (ساخت نقشهی مفهومی توسط نرمافزارهای مخصوص)
از لحاظ تعداد افراد درگیر در فرآیند نقشهکشی مفهومی نیز دو شیوهی ساخت نقشهی مفهومی وجود
دارد که عبارتند از:
 -6نقشهکشی مفهومی انفرادی.
 -3نقشهکشی مفهومی مشارکتی یا گروهی.
یکی از مسایلی که میتواند باعث تفاوت اثربخشی در فرایند ساخت نقشههای مفهومی گردد بهکارگیری
شیوههای نقشهی مفهومی است .در شیوهی فردی استفاده از نقشهی مفهومی زبانآموز به تنهایی و بدون
برقراری ارتباط با سایر زبانآموزان است و در شیوهی مشارکتی بهکارگیری نقشهی مفهومی حداقل دو
زبانآموز با یکدیگر از این راهبرد استفاده میکنند .یک تفاوت بین نقشهکشی فردی و مشارکتی در این
است که نقشهکشی مشارکتی بیشتر از یک یادگیرنده را درگیر میسازد؛ با وجود این ،تفاوت در تعداد
یادگیرندگان درگیری در نقشه کشی مفهومی منجر به تغییرات مهم دیگری در فرآیند یادگیری میگردد.
(هونگ)3221 ،
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در شکل زیر شیوههای مختلف ساخت نقشههای مفهومی نشان داده شده است.

با توجه به اینکه بهکارگیری راهبرد نقشهی مفهومی در بهبود درک مطلب و یادداری زبانآموزان بسیار
مهم و مؤثر است و از سوی دیگر چنین راهبردی قابل آموزش و یادگیری است .بنا به ضرورت فوق و با توجه
به اینکه تحقیقی در این موضوع صورت نگرفته است ،در این پژوهش به دنبال آن هستیم که اثربخشی
نقشههای مفهومی در درک مطلب نسبت به روش سنتی را مورد مقایسه قرار دهیم و همچنین شیوههای
مختلف استفاده از نقشههای مفهومی از قبیل ارایهی نقشهی مفهومی توسط معلم در مقابل ترسیم نقشهی
مفهومی توسط زبانآموزان را بهصورت گروهی و انفرادی با یکدیگر مقایسه کنیم.

 .5روششناسی
این پژوهش ،یک پژوهش تجربی است و بهصورت گروهی انجام شده است .سعی پژوهشگر بر این بوده است
که با استفاده از مطالعات پیشین زبانشناسان درحوزهی آموزش و فراگیری زبان دوم از بریق بهکارگیری
راهبرد نقشهی مفهومی ،به بررسی یکی از مهارتهای زبانی ،یعنی خواندن بپردازد و با تکیه بر یافتههای
پیشین و با رعایت اصول آزمونسازی و تهیه ی مواد درسی مطابق با اصول تکلیف مدار ،دروسی تهیه کرده و
با تدریس این دروس به دو گروه آزمایش و کنترل به نتایجی دست یابد .در این تحقیق پژوهشگر با
بهکارگیری یافتههای تحقیقات پیشین و آزمودن آن بر روی زبانآموزان ،نتایج فرضیههای زبانشناسان را در
شرایط محیطی واقعی محک میزند.

 .1 .5روش تحقیق
ازآنجاییکه این پژوهش تمامی شروط پژوهش آزمایشی را شامل بود ،میتوان این پژوهش را آزمایشی
دانست؛ چراکه شرط انتخاب تصادفی ،پیشآزمون ،داشتن گروه آزمایش و گروه کنترل( ،ارایهی آموزش ویژه
برای گروه آزمایش و آموزش بیاثر به گروه کنترل) و پسآزمون را دارا بود .پرسشهای پژوهش از نوع
همبستگی برح شدند و هدف از برح این پرسشها ،سنجش میزان ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته
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بود .فرضیههای پژوهش جهتدار بودند و براساس مطالعات پیشین نگارنده و با استفاده از پیشینه و مبانی
نظری تحقیق ،ارتباط مثبتی برای نتایج پیش بینی شد.

 .2 .5جامعه آماری و شیوهی گزینش
جامعه آماری پژوهش  631نفر بودند که از این میان  22نفر از دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و  22نفر
از دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که در همهی گروهها شرکت داشتند .از میان هر گروه 36نفر به روش
نمونهگیری در دسترس و بهبور تصادفی تحت  4نوع آزمون (مبتنی بر نقشهی مفهومی به صورت انفرادی،
نقشهی مفهومی به صورت گروهی ،نقشهی مفهومی از قبل آماده شده و نقشهی مفهومی ترسیم شده توسط
فارسیآموزان خارجی) و  3گروه کنترل (یک گروه بدون نقشهی مفهومی به صورت انفرادی و یک گروه
بدون نقشهی مفهومی به صورت گروهی) قرار گرفتند .انتخاب جامعه آماری کامالً بهبور تصادفی صورت
گرفت و به دلیل اینکه ملیّت واحدی در دسترس نبود ،سعی شد از تمام ملیّتهای موجود در مرکز آموزش
زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین و دانشگاه علوم پزشکی استفاده شود.
ازآنجاییکه سطح آموزشی متنهای خواندن مختص زبانآموزان سطح متوسط بود؛ یعنی زبانآموزانی که
تا حدی در مهارت خواندن توانایی داشتند ،پیشآزمونی از بین زبانآموزانی که سطح پایه را تمام کرده
بودند و قصد داشتند که در سطح متوسط تحصیل کنند؛ (یعنی  232ساعت آموزشی را گذرانده و به عبارت
دیگر کتاب فارسی بیاموزیم یک و دو و حدود ده متن آموزشی خواندن را فراگرفته بودند ).برگزار شد و 644
نفر در این آزمون پذیرفته و در قالب  1کالس بهصورت تصادفی انتخاب شدند .این  644نفر در  4گروه
آزمایش و  3گروه کنترل بهصورت تصادفی گمارش شدند 63 .نفر از آزمودنیها در بول پژوهش دچار
ریزش شدند که درنهایت  631نفر در تحقیق مشارکت داشتند .در همهی گروهها سعی شد تا از جنسیت و
ملیّتهای مشابه انتخاب شود ،اما گاهی به علت محدودیت در دسترسی به زبانآموزان خارجی تعداد زن و
مرد و نیز ملیّتها متفاوت است.

 .2 .5ابزارهای پژوهش
ابزارهای پژوهش در  2بخش پیشآزمون ،براحی دروس ،پسآزمون در نظر گرفته شدهاند که در ادامهی
بحث به بور مفصل مورد بررسی قرار میگیرند.
 .1 .2 .5پیشآزمون
پس از انتخاب تصادفی زبانآموزان سطح پیشرفته برای هر گروه بهمنظور یکدستسازی آزمودنیها،
پیشآزمونی براحی و اجرا شد که شامل  42سؤال در سه بخش بود .بخش واژگان که شامل  32سؤال از
واژگان متون آزمایشی بود و  32سؤال دیگر بهصورت درک مطلب برح شد .پس از انجام آزمون و تصحیح
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برگهها ،آزمودنیهایی انتخاب شدند که حداقل نیمی از سؤاالت را بهدرستی پاسخ داده بودند .به عبارت
صحیحتر ،آزمودنیهایی که موفق شدند از  42نمرهی  30را کسب کنند ،بهعنوان آزمون شوندگان اصلی
انتخاب و در  1گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.
 .2 .2 .5متون آزمایشی
در این پژوهش محقق ده متن آموزشی با محوریت ایرانشناسی تهیه کرد .این متنها به  0تن از استادان
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ارایه شد و از آنان خواسته شد تا متنها را از نظر محتوا ،سطح
دشواری و جدید بودن مطالب ارزیابی کنند .سپس با توجه به نظرات و پیشنهادهای استادان تغییراتی در
متنها اعمال شد .در انتخاب متنها به دو معیار جدید بودن متنها و تناسب محتوا با سطح دانش
زبانآموزان توجه شد .علت تأکید بر جدید بودن متنها این بود که ابالعات قبلی آزمودنیها تأثیری در
نتایج نداشته باشد و سعی شد که مهارتهای دیگر ،از جمله مهارتهای گفتاری و نوشتاری نیز در آن
گنجانده شود تا مهارتها در کنار یکدیگر رشد کنند.
درسها با دو پیش تکلیف آغاز میشوند .پیش تکلیف اول شامل چند سؤال راجع به موضوع درس است
که زبانآموزان بهصورت مهارت گفتاری با یکدیگر تمرین میکنند و بهصورت شفاهی به آن پاسخ میگویند.
درواقع ،مدرس با مطرح کردن موضوع درس و ارایهی کلیدواژهها به زبانآموزان کمک میکند هر آنچه در
ذهن خود راجع به مطلب مورد بحث دارند ،فعال کنند تا در خالل تدریس از آن مطالب استفاده شود .بخش
دوم پیش تکلیف شامل کلماتی است که شاید برای زبانآموزان ،جدید باشد .در این بخش ،مدرس به
زبانآموزان کمک میکند تا معنی هر واژه را بیابد و آن را به واژه وصل کند .در این بخش نیز زبانآموزان از
دانش پیشین خود استفاده میکنند و ذهن آمادگی بیشتری برای دریافت مطالب پیدا میکند .در بخش
سوم متن خواندن ارایه شدهاست .مطابق یافتههای هو و نیشن ( )3222و کارور ( )6224برای کار خواندن
بدون نیاز به کمک باید  23درصد واژهها آشکار باشند؛ یعنی از هر  02کلمه نباید بیش از یک کلمه
ناشناخته باشد؛ بنابراین ،سعی شده واژههایی که ممکن است برای زبانآموز ناآشنا باشند در بخش دوم پیش
تکلیف رمزگشایی و معنا شوند .زبانآموز با نظارت مدرس و به نوبت متن را میخواند و تفاوت اصلی تدریس
به دو گروه از این نقطه آغاز میشود .مت ون خواندن که از نظر محتوایی و تمرینات برای همهی گروهها
یکسان است برای شش گروه تدریس شده است:
گروه کنترل :شامل متن آموزشی بود که تعدادی واژه در داخل متن بهصورت پررنگ برجسته شدند.
گروه آزمایش :برح درسی که باید برای این گروه تهیه میشد ،نیاز به براحی تکالیف همراه با راهبرد
نقشهی مفهومی بود و نیاز بود که برای دو گروه پژوهشگر نقشهی مفهومی را آماده کند.
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نقشهی مفهومی ساخته شده توسط پژوهشگر :پژوهشگر به کمک "نرم افزار کمپ تولز" برای هر متن
یک نقشهی مفهومی تهیه کرد و هرکدام از این نقشههای مفهومی را پس از تهیه شدن و انجام اصالحات
اولیه همراه با متنهای آزمایشی در اختیار  0تن از استادان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان قرار
داد .سپس نظرات اصالحگرایانهی استادان در نقشهها اعمال شد.
 .2 .2 .5پسآزمون
همانبور که پیشتر اشاره شد در پایان هر درس پسآزمونی از هر دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد.
سؤاالت هر دو گروه یکسان بود و آنها به یک روش آزموده شدند .براساس محتوای متون آزمایشی ،سؤاالتی
بهمنظور بررسی درک مطلب آزمودنیها تهیه شد .سؤاالت این آزمون براساس و با استفاده از جدول
مشخصات آزمون و ببقهبندی تجدیدنظر شدهی هدفهای آموزشی تهیه شد .در این آزمون ،سؤاالت
تشخیصی (درست -نادرست) ،ایده یا عنوان اصلی و تولیدی گنجانده شده بود.
این آزمون پس از بررسیهای اولیه توسط استادان آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان بر روی گروه
کوچکی از زبانآموزان خارجی بهصورت آزمایشی اجرا شد و اشکاالت و ابهام احتمالی ناشی از آن براساس
نظر آزمودنیها و متخصصین و مدرسین ،بررسی و بربرف شد.

 .5 .5شیوهی اجرای پژوهش
در این پژوهش  4گروه آزمایش و دو گروه کنترل شرکت داشتند در بول آموزش فرایند مداخله هر  1گروه
بهبور همزمان اما با روشهای مختلف ،مطالب آموزشی یکسان را آموزش دیدند .مراحل اجرای پژوهش به
شرح زیر است.
 .1 .5 .5مرحلهی اول پیشآزمون
برای سنجش دانش قبلی مشارکتکنندگان و گزینش آزمودنیها ،یک هفته قبل از جلسهی آموزش،
پیشآزمونی که براحی شده بود ،گرفته شد .از زبانآموزان خواسته شد که به سؤاالت واژگان و درکمطلب
پاسخ بدهند .آزمون شامل  42سؤال در سه بخش بود .بخش واژگان است که شامل  32سؤال از واژگان
متون آزمایشی بود و  32سؤال دیگر بهصورت درکمطلب برح شد .زمان اجرای این مرحله  12دقیقه بود.
تعداد کل زبانآموزان در این مرحله 603نفر بودند .پژوهشگر ،پس ازمشاهدهی نتایج پیشآزمون 3 ،نفر از
زبانآموزانی را که نمره  30از  42را کسب نکرده بودند حذف کرد .به این ترتیب  644نفر آزمودنی برای
اجرای پژوهش انتخاب شدند.
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 .2 .5 .5مرحلهی دوم جلسهی توجیهی
در این مرحله ،حدود  2جلسه و در هر جلسه  2متن که با ساختار متنهای آزمایشی شباهت داشت با
زبانآموزان تمرین شد .تدریس در این مرحله ،در هر دو گروه یکسان بود به این صورت که برگههای حاوی
متنهای آموزشی ،پرسشهای درک مطلب و تمرینها در اختیار آزمودنیها قرار گرفت .ابتدا چند سؤال
دربارهی موضوع درس مطرح و بهصورت شفاهی تمرین میشد ،سپس از آنها خواسته میشد به تنهایی
متن را در مدت زمان  60دقیقه در سکوت بخوانند .بعد یکی از زبانآموزان متن را بلند میخواند و معلم
واژگان و عناصر مشکلساز را برای زبانآموزان توضیح میداد .درنهایت از آنها خواسته شد که به سؤاالت
درک مطلب پاسخ بدهند .و در پایان دوره ،گروه آزمایش پرسشنامهی انگیزه را پرکردند و به مدت 22
دقیقه با اصول و شیوهی ترسیم نقشهی مفهومی ،یادگیری با نقشهی مفهومی و مشارکتی بهصورت عملی
تمرین کردند.
مطالب آموزش داده شده در این دوره موارد زیر است:
 تعریف و اهمیت نقشهی مفهومی و تأثیر آن بر بهبود یادگیری. ارایهی نمونهای از نقشهی مفهومی و تکمیل نقشهی مفهومی ناقص که صورت اولیهی آن توسط محققتهیه شده بود.
 ترسیم نقشهی مفهومی بهصورت آزمایشی از متنهای کتاب درسی. .2 .5 .5مرحلهی سوم آموزش
جزییات مداخلهها در گروهها به صورت زیر است:
روش نقشهی مفهومی از قبل آماده شده به صورت انفرادی :در این روش متون مورد آزمون
نقشههای مفهومی از قبل تهیه شده توسط محقق در اختیار آزمودنیها قرار داده شد و آزمودنیها بهصورت
انفرادی نقشههای مفهومی را به مدت  22دقیقه مطالعه نموده و سپس مورد آزمون قرار گرفتند.
روش نقشهی مفهومی از قبل آماده شده بهصورت گروهی :در این روش متون مورد آزمون
نقشههای مفهومی از قبل تهیه شده توسط محقق در اختیار آزمودنیها قرار داده شد و آزمودنیها بهصورت
گروهی و مشارکتی متن و نقشه را مطالعه نموده و سپس مورد آزمون قرار گرفتند.
روش نقشهی مفهومی ترسیم شده توسط زبانآموزان بهصورت انفرادی :در این روش زبانآموزان
بعد از آموزش نقشههای مفهومی بهصورت انفرادی همراه با مطالعه متون آزمایشی تهیه کردند.
روش نقشهی مفهومی ترسیم شده توسط زبانآموزان به صورت گروهی :در این روش زبانآموزان
بعد از آموزش نقشهی مفهومی به صورت مشارکتی همراه با مطالعه متون آزمایشی از متن تهیه کردند.
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گروه کنترل بهصورت انفرادی :متون آزمایشی در اختیار این گروه قرار گرفت و اعضای گروه بهصورت
انفرادی بدون استفاده از نقشهی مفهومی به مطالعه و یادگیری متن پرداختند .تدریس در این گروه بدین
روش بود که ابتدا از زبانآموزان خواسته شد هریک به تنهایی متن را به مدت  60دقیقه در سکوت بخوانند
و دربارهی آن فکر کنند .سپس معلم به تدریس متن پرداخت در هنگام تدریس اگر زبانآموزی واژهای را
نمیدانست؛ معلم از آنها میخواست که معنی آن را از بافت حدس بزند و یا اجازه داشت معنی آن را از
فرهنگ لغت ببیند و درصورت نیاز معلم بهبور مختصر اشارهای به معنی آن داشت.

 .4تحلیل دادهها
با استفاده از روشهای آمار توصیفی ،شاخصهای میانگین و انحراف معیار به توصیف دادهها ،همچنین با
استفاده از آمار استنبابی و آزمونهای آماری مناسب (لوین ،تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی
شفه) ،به بررسی میزان معناداری تفاوت دادهها در هر گروه خواهیم پرداخت.

 .1 .4پیشآزمون
از تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسهی عملکرد شش گروه :کنترل انفرادی ،کنترل گروهی ،انفرادی با
ارایهی نقشهی مفهومی ،گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی ،انفرادی با رسم نقشهی مفهومی و گروهی با رسم
نقشهی مفهومی استفاده شده است .هدف پیشآزمون اثبات یکسان بودن توانایی گروهها قبل از انجام
مرحلهی آزمایشی است .قبل از گزارش نتایج پیشآزمون بیان این نکته ضروری است که نمرات این آزمون
دارای پراکندگی نرمال است .همانبور که در جدول  3نشان داده شده است ،نسبت شاخصهای کجی و
بلندی به مقدار خطای معیار آنها از قدرمطلق  6021کوچکتر هستند.
جدول  .3آزمون نرمال بودن توزیع دادهها در پیشآزمون
گروهها

تعداد

کنترل انفرادی
کنترل گروهی
انفرادی با ارایهی نقشهی مفهومی
گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی
انفرادی با رسم نقشهی مفهومی
گروهی با رسم نقشهی مفهومی

33
33
33
33
33
33

آماره
-20300
-20061
-20322
-20123
-20132
-20020

کجی
خطای معیار نسبت
-20416
20426
-6020
20426
-2041
20426
-6034
20426
-6041
20426
-6022
20426

آماره
-60200
-20312
-60644
-20132
-20012
-20016

جدول  .2آزمون همگونی واریانس لوین
شاخص
20442

درجه آزادی  1درجه آزادی 2
0

631

احتمال
20364

بلندی
خطای معیار
20202
20202
20202
20202
20202
20202

نسبت
-6066
-2026
-6032
-2011
-2012
-2002
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نتایج جدول  4نشان میدهد که تنها  6022نمره اختالف بین باالترین میانگین – گروهی مفهومی
(م= – )61061و کمترین میانگین – کنترل انفرادی (م=  )61064وجود دارد .میانگین گروهها به ترتیب
نزولی عبارت است از :گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی (م =  ،)61061انفرادی با رسم نقشهی مفهومی (م
= ،)61024گروهی با رسم نقشهی مفهومی (م =  ،)61022انفرادی با ارایهی نقشهی مفهومی (م = ،)61033
کنترل گروهی ( )61013و کنترل انفرادی (.)61064
جدول  .4آمار توصیفی پیشآزمون
تعداد
کنترل انفرادی
کنترل گروهی
انفرادی با ارائهی نقشهی مفهومی
گروهی با ارائهی نقشهی مفهومی
انفرادی با رسم نقشه
گروهی با رسم نقشهی مفهومی
جمع

33
33
33
33
33
33
623

میانگین انحراف معیار خطای معیار

64.61
13.61
33.61
61.61
24.61
22.61
13.61

136.6
332.6
112.6
121.6
102.6
660.3
323.6

232.
233.
201.
214.
210.
406.
601.

 34%فاصله اطمینان

دامنه پایین دامنه باال
22.61
20.60
03.61
26.60
01.61
23.61
22.61
46.61
13.61
61.61
34.61
21.60
22.61
41.61

کمینه بیشینه

جدول  .0تحلیل واریانس یک راهه :پیشآزمون
احتمال
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F
20023 20362
121.3
0
436.62
بین گروهها
323.2
631
112.464
درون گروهها
626
304.433
جمع

20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00

16.94

16.72

17.17

16.82

16.9

نمودار  .6میانگین نمرات پیشآزمون

16.14

Series 1

62
64
64
64
62
62
62

62
32
32
32
62
32
32
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه (  p= 20023 )f 00631 = 20362نشان میدهد که اختالف
معناداری بین میانگین گروهها در پیشآزمون وجود نداشته است؛ بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد
که قبل از انجام مرحلهی آزمایش ،تمام گروهها از لحاظ توانایی درک مطلب همگن بودهاند.

.2 .4پسآزمون
قبل از گزارش تحلیلی نتایج ،نتایج نرمال بودن دادهها بررسی میشود .همانبور که در جدول  0نشان داده
شده است ،نسبت شاخصهای کجی و بلندی به مقدار خطای معیار آنها از قدرمطلق 6021کوچکتر
هستند.
جدول  .1آزمون نرمال بودن توزیع دادهها در پسآزمون (شش گروه)
گروهها

تعداد

کجی
آماره خطای معیار نسبت

آماره

بلندی
خطای معیار نسبت

کنترل انفرادی

33

-20313

20026

-20213 -2003

20213

-2023

کنترل گروهی

33

20623

20026

2031

-20221

20213

-2020

انفرادی با ارایهی نقشهی مفهومی

33

-20312

20026

-2003

20123

20213

2013

گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی

33

-20322

20026

-20023 -2041

20213

-2016

انفرادی با رسم نقشهی مفهومی

33

-20122

20026

-6042

20231

20213

2020

گروهی با رسم نقشهی مفهومی

33

-20621

20026

-60313 -2022

20213

-6026

براساس آمار مندرج در جدول شماره  1میتوان چنین نتیجهگیری کرد که عالوه بر پیشفرض نرمال
بودن دادهها ،واریانس گروهها نیز در پسآزمون همگن است .نتایج آزمون لوین ( )f 00632=01023و
 p=20212نشان میدهد که اختالف معناداری بین پراکندگی نمرات گروهها در پسآزمون وجود نداشته
است.
جدول  .1آزمون همگونی واریانس لوین
درجه آزادی  1درجه آزادی  2احتمال
شاخص
20212
632
0
30226
جدول .3آمار توصیفی پسآزمون (شش گروه)
تعداد

کنترل انفرادی
کنترل گروهی
انفرادی با ارایهی نقشهی مفهومی 33
گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی 33
33
انفرادی با رسم نقشهی مفهومی
33
گروهی با رسم نقشهی مفهومی
631
جمع
33
33

میانگین

انحراف معیار خطای معیار

 34%فاصله اطمینان
دامنه باال
دامنه پایین
31012
30006

کمینه بیشینه

31013

30422

20023

36

26

31062

60236

20462

31033

31021

32

22

26022

30443

20024

22012

22023

31

21

20064

60303

20424

24022

20022

23

23

32023

30622

20412

33043

22024

34

22

23042

60211

20320

26024

23023

26

24

22042

20124

20234

32012

26021

36

23
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براساس ارقام مندرج در جدول  3میتوان چنین نتیجهگیری کرد که میانگین گروهها به ترتیب نزولی
عبارت است از :گروهی با ارایهی نقشهی مفهمومی (م =  ،)20064گروهی با رسم نقشهی مفهومی (م =
 ،)23042انفرادی با ارایهی نقشهی مفهومی (م =  ،)26022انفرادی با رسم نقشهی مفهومی (م = ،)32023
کنترل گروهی ( )31062و کنترل انفرادی ( .)31013نتایج نشان میدهد که روش گروهی بهتر از روش
انفرادی بوده است؛ یعنی روش گروهی با ارایهی نقشهی مفهمومی بهتر از روش انفرادی با ارایهی نقشهی
مفهومی بوده است ،روش گروهی با رسم نقشهی مفهومی بهتر از روش انفرادی با رسم نقشهی مفهومی
بوده است و در گروه کنترل نیز روش گروهی بهتر از روش انفرادی بوده است.
در هیچیک از گروهها دامنهی پایینی  20درصد فاصله ابمینان صفر یا منفی نبوده است؛ به این معنا که در
صورت تکرار تحقیق میانگین گروهها به احتمال  20درصد صفر نخواهد شد که نشان دهنده ثبات نتایج
آزمون است.

بین گروهها
درون گروهها
جمع

جدول  .2تحلیل واریانس یک راهه :پسآزمون (شش گروه)
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
F
010231
3260034
0
66010162
40662
632
4220323
630
61020301

احتمال
20222

نتایج آزمون شفه (جدول  )62نشان میدهد که:
جدول  .62آزمون تعقیبی شفه (پسآزمون شش گروه)
گروه دوم

کنترل انفرادی
کنترل گروهی
گروهی با ارائهی نقشهی مفهومی انفرادی با ارایهی نقشهی مفهومی
انفرادی با رسم نقشهی مفهومی
گروهی با رسم نقشهی مفهومی
کنترل انفرادی
کنترل گروهی
گروهی با رسم نقشهی مفهومی
انفرادی با ارایهی نقشهی مفهومی
انفرادی با رسم نقشهی مفهومی
کنترل انفرادی
انفرادی با ارائهی نقشهی مفهومی
کنترل گروهی
گروهی با رسم نقشهی مفهومی
کنترل انفرادی
انفرادی با رسم نقشهی مفهومی
کنترل گروهی
کنترل انفرادی
کنترل گروهی
* .اختالف دو میانگین در سطح ( )2020معنادار است.

اختالف دو
میانیگین

خطای
معیار

*

20131

30034

 34%فاصله اطمینان
احتمال
دامنه پایین دامنه باال
20222

1046

62014

*

20131

20222

0022

62061

*

20131

20222

6063

0021

30243
20323

*

20131

20222

2014

1033

*

20131

20222

2012

4032

*

20131

20222

2012

1022

*

20131

20222

2033

1040

20034

20131

20232

-6002

3014

*

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

20226
20222
20222
20222
20222
20230
20232

22.
2061
3012
2046
2014
2061
-6014

0061
1042
1022
4014
4033
4042
3002

00113

30164
00362
00222

20243
00331
*
40362
*
30034
*
30113
*
30331
20411
*
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه ( ) f 00632=01023و  p=222نشان میدهد که در پسآزمون
اختالف معناداری بین میانگین گروهها وجود داشته است؛ چون نتیجه آزمون تحلیل واریانس معنادار است،
میتوان برای بررسی پژوهش از آزمون تعقیبی شفه( 6جدول  )62برای مقایسهی جفتی میانگینها استفاده
کرد.

فرضیهی اول تحقیق
بهکارگیری راهبرد ترسیم نقشههای مفهوم ،درک مطلب زبانآموزان را افزایش میدهد.
هدف فرضیهی اول تحقیق مقایسهی دو گروه کنترل با چهار گروه آزمایشی است .جدول شماره  66با
استفاده از میانگینهای مندرج در جدولهای  1و  2و بهمنظور سهولت ارایهی مطالب تهیه شده است.
براساس این نتایج میتوان چنین نتیجهگیری کرد که میانگین چهار گروه آزمایشی انفرادی با ارایهی نقشهی
مفهومی 0گروهی با ارایه نقشهی مفهومی ،انفرادی با رسم نقشهی مفهومی و گروهی با رسم نقشهی مفهومی
بهصورت معناداری از دو گروه کنترل انفرادی وگروهی بهتر بوده است.
- 6انفرادی با ارایهی نقشهی مفهمومی با میانگین  26022عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل انفرادی با
میانگین  31013داشته است (اختالف دو میانگین =  ،0033احتمال = .)2020 < 20222
- 3انفرادی با ارایهی نقشهی مفهمومی با میانگین  26022عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل گروهی با
میانگین  31062داشته است (اختالف دو میانگین =  ،4036احتمال = .)2020 < 20222
- 2گروهی با ارایهی نقشهی مفهمومی با میانگین  20064عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل انفرادی با
میانگین  31013داشته است (اختالف دو میانگین =  ،3003احتمال = .)2020 < 20222
- 4گروهی با ارایهی نقشهی مفهمومی با میانگین  20064عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل گروهی با
میانگین  31062داشته است (اختالف دو میانگین =  ،3024احتمال = .)2020 < 20222
- 0انفرادی با رسم نقشهی مفهومی با میانگین  32023عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل انفرادی با
میانگین  31013داشته است (اختالف دو میانگین =  ،3011احتمال = .)2020 < 20222
- 1انفرادی با رسم نقشهی مفهومی با میانگین  32023عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل گروهی با
میانگین 31062داشته است (اختالف دو میانگین = ،3033احتمال = .)2020 < 20230
- 1گروهی با رسم نقشهی مفهومی با میانگین  23042عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل انفرادی با
میانگین  31013داشته است (اختالف دو میانگین =  ، 0036احتمال = .)2،20 < 20222
- 3گروهی با رسم نقشهی مفهومی با میانگین  23042عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل گروهی با
میانگین  31062داشته است (اختالف دو میانگین =  ،0022احتمال = .)2020 < 20222
.schaffe

1
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انفرادی با ارایهی نقشهی مفهومی
گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی
انفرادی با رسم نقشهی مفهومی
گروهی با رسم نقشهی مفهومی

جدول  .66نتایج آزمون شفه :فرضیهی اول
کنترل انفرادی (م =)26.62
میانگین اختالف دو
احتمال نتیجه
میانگین
 20222معنادار
0033
26022
 20222معنادار
3003
20064
 20222معنادار
3011
32023
 20222معنادار
0036
23042

کنترل گروهی (م =)27.12
اختالف دو
احتمال نتیجه
میانگین
 20222معنادار
4036
 20222معنادار
3024
 20222معنادار
3033
 20222معنادار
0022

فرضیهی دوم تحقیق
بهکارگیری نقشهی مفهومی بهصورت گروهی درک مطلب زبانآموزان را افزایش میدهد.
هدف فرضیهی تحقیق دوم مقایسهی دو روش انفرادی و گروهی در سه روش کنترل ،ارایهی نقشهی
مفهومی و رسم نقشه است .براساس این نتایج مندرج در جدول 63میتوان چنین نتیجهگیری کرد که در
دو روش ارایهی نقشهی مفهومی و رسم نقشهی مفهومی استفاده از روش گروهی بهتر از روش انفرادی
است ،اما در روش کنترل اختالف معناداری بین کار فردی و گروهی وجود ندارد.
- 6گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی با میانگین  620064عملکرد بهتر نسبت به انفرادی با ارایهی
نقشهی مفهومی با میانگین  26022داشته است (اختالف دو میانگین =  02032احتمال = .)2020 < 20222
- 3گروهی با رسم نقشهی مفهومی با میانگین  23،43عملکرد بهتر نسبت به انفرادی با رسم نقشهی
مفهومی با میانگین  32023داشته است (اختالف دو میانگین =  02024احتمال = .)2020 < 20226
- 2کنترل گروهی با میانگین  31062اختالف معناداری با کنترل انفرادی با میانگین  31013نداشته است
(اختالف دو میانگین =  020411احتمال = )2020 > 20232
جدول  .63نتایج آزمون شفه :فرضیهی دوم
کنترل گروهی
(م =)27.12

میانگین

کنترل انفرادی
انفرادی با
ارائهی نقشهی
مفهومی
انفرادی با
رسم نقشهی
مفهومی

31013
26022

32023

اختالف

احتمال

20411

20232

نتیجه
نامعنادا
ر

گروهی با ارائهی
نقشهی مفهومی
(م= )24.15
احتمال
اختالف

2032

20222

گروهی با رسم
نقشهی مفهومی (م=)22.52
نتیجه

اختالف

احتمال

نتیجه

معنادار

2024

20226

معنادار
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فرضیهی سوم تحقیق
بهکارگیری ارایهی نقشهی مفهومی (توسط معلم از قبل آماده شده است) درک مطلب زبانآموزان را افزایش
میدهد.
هدف فرضیهی تحقیق سوم مقایسهی روشهای انفرادی با رسم نقشهی مفهومی (م =  )32023و انفرادی
با ارایهی نقشهی مفهومی (م =  )26022و مقایسهی روشهای گروهی با رسم نقشهی مفهومی (م = )23042
و گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی (م =  )20064است .نتایج مندرج در جدول  62و  62نشان میدهد که
روش انفرادی با ارایهی نقشهی مفهمومی بهصورت معناداری از روش انفرادی با رسم نقشهی مفهومی بهتر
است (اختالف میانیگن =  03003احتمال = ) 20222
و روش گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی بهصورت معناداری از روش گروهی با رسم نقشهی مفهومی
بهتر است (اختالف میانیگن =  03016احتمال = .)20222
جدول  .62مقایسه روش ارایه نقشهمفهومی با روش رسم نقشهمفهومی
اختالف دو
گروه مقایسه دوم
گروه مقایسه
میانگین
*
03403
انفرادی با ارایهی نقشهی مفهومی انفرادی با رسم نقشهی مفهومی
*
16403
گروهی با ارایهی نقشهی مفهومی گروهی با رسم نقشهی مفهومی

احتمال
20222
20222

نمودار  .3میانگین نمرات پسآزمون (شش آزمون)

در نمودار  3مقایسه میانگین نمرات پسآزمون بین گروههای کنترل و آزمایش مالحظه میشود که
میانگین نمرات آزمودنیها در پسآزمون متفاوت است .تفاوت میانگین نمرههای شش گروه از لحاظ آماری
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معنادار است؛ یعنی مهارت خواندن آزمودنیهای گروه آزمایش (با کمک نقشهی مفهومی) نسبت به
آزمودنیهای گروه کنترل بیشتر تقویت شده است .این مؤید این نکته است که نقشهی مفهومی در تقویت
مهارت خواندن اثر گذار است و نیز بهکارگیری نقشهی مفهومی بهصورت گروهی و از قبل آماده نتایج بهتری
را نشان داده است.

 .6بحث و نتیجهگیری
یکی از راهبردهای جدید و مؤثر یادگیری که امکان نمایش رابطهی متقابل در میان عناصر از لحاظ محتوا و
رابطهی بین دانش جدید و پیشین را میدهد ،تکنیک نقشهی مفهومی است .پژوهش حاضر بهمنظور تقویت
مهارت خواندن فارسیآموزان خارجی ،از راهبرد نقشهی مفهومی بهره جسته است و در پی پاسخگویی به
این پرسشها است که چه رابطهای بین بهکارگیری راهبرد نقشهی مفهومی و میزان تقویت درک مطلب
فارسیآموزان خارجی وجود دارد؟ و نیز آیا بهکارگیری نقشهی مفهومی بهصورت گروهی تأثیرگذار است یا
انفرادی و چه رابطهای بین بهکارگیری راهبرد ارایهی نقشهی مفهومی (توسط معلم از قبل آماده شده)
بهصورت انفرادی و میزان تقویت درک مطلب فارسیآموزان خارجی وجود دارد؟ بر این مبنا سه فرضیه
مطرح شد که پس از گردآوری دادهها و تحلیل دادهها میزان معناداری تفاوت دادهها در گروههای مورد
مقایسه تعیین شد .درخصوص پرسشهای مطرح شده سه فرضیه نیز ارایه گردید که عبارت بودند از)6( :
بهکارگیری راهبرد نقشههای مفهومی ،درک مطلب زبانآموزان را افزایش میدهد )3( .بهکارگیری نقشهی
مفهومی بهصورت گروهی درک مطلب زبانآموزان را افزایش میدهد )2( .بهکارگیری نقشهی مفهومی از
قبل آماده درک مطلب زبانآموزان را افزایش میدهد.
نتایج مربوط به گروه روش خواندن با بهکارگیری نقشهی مفهومی با روش خواندن بدون نقشهی مفهومی،
برتری میانگین نمرهها در روش مطالعه با بهکارگیری نقشهی مفهومی نسبت به روش مطالعه بدون نقشهی
مفهومی را نشان میدهد و نتیجهی آزمون شفه و لوین نیز گویای معناداری و واقعی بودن این برتری است.
ازآنجاکه نقشهی مفهومی ،مطالب را در یک قالب سلسلهمراتبی از کل به جزء نمایش میدهد ،یک ساختار
هرمی از ابالعات در ذهن ایجاد کرده که روابط بین مفاهیم و موضوعات درسی را به نمایش میگذارد،
هنگام ارایهی مطالب بهصورت نقشهی مفهومی ،تمام ویژگیهای یادگیری معنادار رخ میدهد.
مقایسهی نتایج آزمونهای بین گروههای نقشهی مفهومی گروهی (ارایه و رسم) و نقشهی مفهومی
انفرادی (ارایه و رسم) نشان داد که در هر دو شیوهی (ارایه و رسم) تفاوت معناداری بین گروهی و انفرادی
وجود دارد .عملکرد نقشهی مفهومی بهصورت گروهی بهتر از نقشهی مفهومی بهصورت انفرادی بوده است.
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یافتهها نشان داد که نقشهی مفهومی بهصورت گروهی نسبت به انفرادی بهبور معناداری در مهارت خواندن
زبانآموزان تأثیر دارد.
با توجه به آمار توصیفی تفاوت میانگین مجموع نمرههای گروه ارایهی نقشهی مفهومی (گروهی و
انفرادی) با رسم نقشهی مفهومی (گروهی و انفرادی) ،تفاوت معناداری بین گروه ارایهی نقشهی مفهومی با
گروه ترسیم نقشهی مفهومی را نشان میدهد .یافتهها نشان داد که نقشهی مفهومی که توسط معلم از قبل
آماده شده و به زبانآموزان ارایه میشود نسبت به رسم نقشهی مفهومی توسط زبانآموزان ،بهبور معناداری
در مهارت خواندن زبانآموزان تأثیر دارد.
همانبور که در قسمت یافتههای پژوهش مشخص شد ،خواندن متون آموزشی با استفاده از نقشههای
مفهومی درک مطلب را افزایش میدهد .اغلب پژوهشهای انجام شده در زمینهی اثر بخشی نقشههای
مفهومی بر یادگیری ،اثرات مثبتی از ارایهی نقشههای مفهومی همراه با متن را گزارش کردهاند .اکینسیا و
ویلیامز ( )3224بر این باورند که هنگامی که زبانآموزان به یک موضوع میپردازند ،متوجه میشوند که
ارتباطهای زیادی بین مفاهیم وجود دارد؛ بهبوریکه در انتخاب این مفاهیم و بیان روابط بین آنها دچار
چالش ذهنی میشوند و این امر خود به یادگیری بیشتر و عمیقتر منجر میشود .کیمبر ،پیلی و ریچاردس
( )3221اظهار میکنند که فراگیر از بریق تأکید بر روابطی مانند علت ،تأثیر و اجزای بین ایدهها در یک
نقشهی مفهومی  ،در یک زمینه که از ساختار دانش جامعی برخوردار است ،میتواند بین ابعاد مختلف تمایز
قایل شود و به فهم منسجمی از موضوع دست یابد .وکیلیفرد ( )3221در پژوهش خود مشاهده کرد که
اعضای گروه آزمایش در درک تکالیف عملکرد بهتری را نسبت به گروه کنترل نشان دادهاند .اعضای گروه
آزمایش بیان کردند که کاربرد نقشهی مفهومی آنها را در درک بهتر متن ،سازماندهی ،ساختاربندی و
شناسایی ایدههای اصلی متن کمک میکند .نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهشهای ،پور محمدی
( ،)3221خواجوی و توکلیان ( ،)3262نفیسی و خیابانی ( ،)6222نبی زاده ( )3264خواجوی و عباسیان
( )3262و صالحی و همکاران ( )3262و صدیقیفر ( )6224همسویی دارد.
نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که نقشهی مفهومی بهصورت گروهی تأثیر بیشتری نسبت به
انفرادی دارد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای (ون بوکتسل  ،3222ون بوکتسل ،ون درلیندن و
کانسالر6221،؛ لجر  ،3222به نقل از گوآ و همکاران  )3221انجام شده در زمینهی نقشهی مفهومی گروهی
همسویی دارد .همچنین نتایج پژوهشهای گیونس و آکیگوز ( )3221بیانگر آن است که یادگیری بهصورت
گروهی ،ویژگیهای مثبت زبانآموزان ،مثل انگیزه و مفهوم خودتحصیلی را رشد میدهد .نتایج بیشتر
پژوهشها نشان میدهد که وقتیکه اعضای گروه بی بحث گروهی به تهیه نقشهی مفهومی میپردازند،
یادگیری معنادار بین اعضای گروه افزایش مییابد( .اکباکوال وجگد 6232؛روث 6223؛براون )3222علیرغم
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تأثیر بالقوه نقشهکشی مفهومی بهصورت گروهی بهعنوان یک راهبردآموزشی مؤثر ،بعضی از مطالعات انجام
شده نتایج ناهمسانی بهدست آوردهاند؛ به عنوان نمونه لجر ( )3222دریافت که نقشهی مفهومی گروهی
هیچ اثری نه بر روی کفایت شخصی و نه بر روی نگرش زبانآموزان نسبت به موضوع مورد نظر دارد.
نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که نقشههای مفهومی از قبل آماده که توسط معلم از
قبل آماده میشود و به زبانآموزان ارایه میشود بر درک مطلب تأثیر مثبتی دارند ،ولی این تأثیر در
نقشههای مفهومی که توسط زبانآموزان ترسیم میشود ،مشاهده نشد .این یافتهها با مطالعه ویلرمن و مک
هارگ ( )6226نشان دادند که نقشهی مفهومی زمانی اثر بخش خواهد بود که معلم آن را ساخته باشد نه
زبانآموزان؛ زیرا نقشههای ساخته شده به دست معلم بسیار کاملتر و دقیقتر از نقشههای ترسیم شده به
دست زبانآموزان خواهد بود و با توجه به این که یادگیرندگان دانش و ابالعات قبلی کمی نسبت به موضوع
نیز دارند از نقشههای از قبل آماده میتوانند استفاده بیشتری ببرند( .المبیوته و دانسترو ،6223 ،ادانل و
دانسرو  3222به نقل از هیلبرت و رنکل )3221 ،و نیز با پژوهش چویو ( )3266همسو است .ولی این
یافتهها با برخی از پژوهشهای دیگر مغایرت دارد؛ چون فراسر و ادواردز ( )6230که در پژوهش خود نشان
داده اند که یادگیرندگان دارای سطوح توانایی متفاوت هستند و زمانی از نقشههای مفهومی بیشترین بهره را
میبرند که خود نقشهها را تهیه کرده باشند و واندرز ( )6222که معتقد است که اصلیترین منافع آموزشی
نقشهی مفهومی نصیب سازنده آن میشود ،نه شخصی که آن را دریافت میکند و یافتههای پژوهش
دلماسترو ( )3222نشان داده است که ترسیم نمودار مفهومی از سوی دانشجو ،فرصت خلق مفاهیم را
بهصورت غیر بوبی وار و خودکار از بریق فرایند فعال آماده سازی ،مقابله و اثبات کردن فراهم میکند .این
کار ،از ب ریق تشخیص مطالب مرتبط ،خواندن و بازخوانی متن به دفعات الزم ،تأکید بر دادهها و استخراج
آنها ،انتخاب مفاهیم کلیدی و سلسلهمراتب و ایجاد ارتباط بین قسمتهای مختلف موضوع امکانپذیر
است .و نیز الیت ( )3224معتقد است چگونگی خلق نقشهی مفهومی باید به متعلم آموزش داده شود .در
این حوزه نکتهی مهم آن است که فرایند اولیهی ترسیم یک نقشه ،نه تنها نیازمند شرکت فعال زبانآموز در
فرایند یادگیری است ،بلکه میزان فهم او را در زمینهای خاص از یادگیری آشکارتر میکند .با استفاده از این
ابالعات ،استاد میتواند نارساییهای شناختی زبانآموز را تشخیص دهد و بازخوردهای اصالحی مناسبی را
فراهم کند .نتایج پژوهش مصرآبادی و همکارانش ( )6233نشان داده است که تأثیر ساخت نقشهی مفهومی
توسط یادگیرندگان و ارایه نقشههای مفهومی از قبل آماده شده بر یادداری ،درک و حل مسئله وابسته به
زمینه و ناوابسته به زمینه است .ارایهی نقشهی مفهومی در شرایطی که سبک یادگیری آزمودنیها وابسته به
زمینه باشد نسبت به ساخت تأثیر بیشتری دارد و ساخت نقشهی مفهومی در شرایطی که آزمودنیها دارای
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سبک ناوابسته به زمینه باشد بر ارایهی نقشههای مفهومی برتری دارد .محققان مذکور معتقدند که بدون در
نظر گرفتن سبک یادگیری هیچکدام از این دو روش برتری چشمگیری نسبت به هم ندارند.
پس میتوان گفت ازآنجاییکه در تهیهی نقشهی مفهومی نوعی سلسلهمراتب رعایت میشود و ارتباط
بین مفاهیم را به وضوح نشان میدهد ،موجب سازماندهی مطالب در ذهن فراگیران میشود و در نتیجه
یادگیری معنادار صورت میگیرد ،پس میتوان از آن بهعنوان یک ابزار قدرتمند آموزشی بهره جست .بهویژه
اگر به صورت از قبل آماده و مشارکتی انجام شود به یادگیرندگان کمک بهتری میکند تا موضوعات پیچیده
را در چارچوبی قابل فهم و جامع سازمان دهند و به این وسیله به یادگیری معنادار و پایدار کمک میکند.

منابع:
اصغرپور ،م .)6233( .رابطهی ویژگیهای فارسیآموز و درک خواندن .پایاننامهی کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه
بباببایی.
تقیان ،آ . )6231( .بررسی تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی برمیزان درک مطلب خواندن غیر فارسیزبانان بر
پایهی جنسیت و سطح زبانی .پایاننامهی کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه بباببایی.
راستگار ،ص .)6233( .اشتراکات فرهنگی و تأثیر آنها در درک خواندن و واژگان فارسی چینی زبانان .پایاننامهی
کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه بباببایی.
رامبد راد ،ن.)6223( .بررسی مشکالت خواندن غیر فارسی زبانان سطح متوسط و ارایه راهکارهایی برای رفع آن.
پایاننامهی کارشناسی ارشد .دانشگاه فردوسی مشهد .

صدیقیفر ،ز .)6224( .بررسی تأثیر مطالعه به کمک نقشهی مفهومی متن بر درک مطلب فارسیآموزان خارجی،
سومین همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
ضیاءحسینی ،م .)6230 (.روش تدریس زبان خارجی /دوم ،تهران :انتشارات رهنما.
عبداللهی پارسا ،ط )6226(.خواندن و درک مطلب در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان رشتهی علوم اسالمی
با تمرکز بر رویکرد تکلیفمحور در سطح متوسطه به باال ،پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.
عسگری ،ع .)6230( .بررسی میزان درک مطلب خواندن دانش آموزان پایهی سوم ابتدایی در منابق کرد زبان
کرمانشاه و مقایسهی آن با گروه مشابه در تهران .پایان نامهیکارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه بباببایی.
مهاجر ،ح .)6233( .ارتباط میان درک مطلب خواندن و نوع شخصیت و جنسیت .پایاننامهی کارشناسی ارشد.
دانشگاه عالمه بباببایی.
مصرآبادی ،ج .حسینی نسب ،د ،فتحی آذر ،ا و مقدم ،م .)1233( .تأثیر ساخت و ارایه نقشهی مفهومی و سبک
یادگیری بر یادداری ،درک و حل مسئله در زیستشناسی .نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی
مشهد ،سال  ،2شماره  ،62صص.646 -613 :
میدانی ،ف .)6232( .آموزش تکلیفمحور زبان فارسی با تمرکز بر مهارت خواندن ،پایاننامهی کارشناسی ارشد.
دانشگاه عالمه بباببایی.

212/ تأثیر بهکارگیری نقشهی مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسیآموزان خارجی

) ارتقای سطح مهارت خواندن و درک مفاهیم در دانشجویان زبان انگلیسی6222( . م، ز و نوروزی خیابانی،نفیسی
 فصلنامه زبان پژوهشی،بهعنوان زبان بیگانه از بریق ارزشیابی کارپوشه بهصورت ترسیم نمودارهای مفهومی
641 -631 : صص،6222  بهار و تابستان،4  شماره، سال دوم،)دانشگاه الزهرا (س
 پایاننامهی،تهیه متون فرهنگی (خواندن) برای سطح متوسط زبانآموزان غیرفارسیزبان.)6212( . ف،هاشمی
. دانشگاه عالمه بباببایی.کارشناسی ارشد
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