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تأثیر نقشه های مفهومی بر درک مطلب فراگیران

فریبا نیک سیر1 

چکیده
نقشه مفهومي یکي از راهبردهاي یاددهي- یادگیري است که مي تواند یادگیري معنادار را در فراگیران تسهیل کند. 
این روش از زمان ابداع تاکنون به صورت مؤثری در آموزش رشته های مختلف علوم پزشکی از جمله پرستاری و در 
رشته های علوم انسانی از جمله روان شناسی، زبان های خارجی و غیره استفاده شده است. مطالعه حاضر به تأثیر به 
کارگیری این روش در باال بردن توانایی درک مطلب شنیداری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی می پردازد. هدف از 
انجام این تحقیق این بوده است که نشان دهد نگارش مفاهیم بر توانایی شنیداری زبان آموزان سطح متوسط تأثیر 
می گذارد. این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی بهره می گیرد که بی تردید پیچیده ترین و علمی ترین شکل پژوهش 

است. هدف پژوهشگر از آزمایش استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده هایی است که مورد کنترل قرار می گیرند.
   برای انجام این تحقیق 60 دانشجوی همانند از بین 91 دانشجوی رشته مترجمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم 
شهر انتخاب و به دو گروه سی نفره تقسیم شدند. از هر دو گروه امتحان پیش آزمون گرفته شد تا اطمینان حاصل شود 
که از نظر توانایی شنیداری متون انگلیسی همانند هستند. پس از گذشت یک ماه هر دو گروه در امتحان پس آزمون 
شرکت کردند. به گروه آزمایشی قبل از شنیدن متون، آموزش ویژه داده شده بود ولی به گروه  کنترل آموزش بی اثر 
داده شده بود. نتایج نشان داد که آموزش ویژه تأثیر به سزایی بر نمره های پس آزمون گروه آزمایشی گذاشته است، 

حال آنکه نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت کمی داشته است.
انتقادی و خالق، نقشه مفهومی، درک مطلب شنیداری، زبان آموزان سطح  کلیدواژه ها: یادگیری معنا دار، تفکر 

متوسط ایرانی.

مقدمه
ایجاد می کند  فراگیران  در  بیشتری  یادگیری  معنادار،  یادگیری  ارتقادهنده  از روش های  استفاده 
و عالوه بر آن مهارت های تفکر انتقادی و خالق را در آنها ارتقاء می دهد )براون، 1993(. یکی از 
از  این زمینه دارد و در زمینه های آموزشی مختلف  راهبردهای آموزشی نوین که نقش مهمی در 
آن استفاده می شود، روش "نقشه مفهومی "2 است. این روش بر پایه نظریه جذب یادگیری دیوید 

f_niksiar@yahoo.com 1 . کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
2. Concept Mapping 
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آزوبل1  قرار دارد  که معتقد است فراگیران نمی توانند با حفظ مطالب و یادگیری پراکنده یک یادگیری 
به  ارتباط دادن و اضافه کردن منظم مطالب  از طریق سازماندهی،  باید  بلکه  باشند،  واقعی داشته 
ساخت شناختی قبلی یادگیری معنادار را در خود ارتقاء دهند )شارلوت و بکر، 2003(. "نقشه مفهومی" 
ارائه گرافیکی طریقه ارتباط یک مفهوم با مفهوم دیگر و همچنین ارتباط آنها با دیگر مفاهیم مرتبط 
با یک موضوع خاص است )چین چنگ، 2004( . فرایند ساخت "نقشه مفهومی" ساده است، "نقشه 
مفهومی" از مفاهیم مرتبط با یک موضوع و جمله های ارتباطی با گزاره ها تشکیل می شود. مفاهیم به 
شکل هرمی مرتب و ارتباط آنها از باال به پایین و یا از پهلو به پهلو مشخص می شود. "نقشه مفهومی" 
از زمان ابداع تاکنون به صورت مؤثری در آموزش رشته های مختلف علوم پزشکی از جمله پرستاری و 
در رشته های علوم انسانی از جمله روان شناسی، زبان های خارجی و غیره استفاده شده است. اما مطالعه 
حاضر به تأثیر به کارگیری این روش در باال بردن توانایی درک مطلب شنیداری زبان آموزان سطح 
متوسط ایرانی می پردازد. درک مطلب شنیداری یکی از مهم ترین مهارت های زبان آموزی است که تا 
به امروز در تحقیق و آموزش کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق این بوده است 

که نشان دهد نگارش مفاهیم بر توانایی شنیداری زبان آموزان سطح متوسط تأثیر دارد.
 ,Osada( درک مطلب شنیداری در دهه 1970 مورد توجه قرار گرفت و تحقیق در مورد آن آغاز شد
2004(. ریورس )1968( نیز در مورد آن گفته است با سخن گفتن نمی توان ارتباط الزم را برقرار کرد 
مگر اینکه شخص سخن گوینده را درک کرده باشد، بنابراین آموزش درک مطلب شنیداری اهمیت 
ویژه ای دارد تا هدف از ارتباط برآورده شود. به نقش مهم درک مطلب شنیداری در یادگیری زبان 
اذعان شده است اما همانطور که راست )2001( گفته است در بسیاری از برنامه های آموزش زبان 
هنوز به درک مطلب شنیداری به صورت جعبه سیاه اسرارآمیز نگریسته می شود که بهترین راهبرد 

پیشنهادی را در مورد آن، تمرین بیشتر می دانند. 
   در بیست سال گذشته در آموزش زبان دو نظریه در مورد شنیدن رایج بوده است. مدل فرایند پایین 
به باال و باال به پایین )فیلد، 2004(. در مدل فرایند پایین به باال، شنیدن فرایندی است که صداهای 
شنیده شده را به شکلی خطی رمزگشایی می کند از کوچک ترین واحد معنادار )یا اجزاء( گرفته تا متن 
کامل. بر طبق این نظریه واحدهای واجی رمزگشایی می شوند و به یکدیگر متصل می شوند تا کلمه ها 
را تشکیل دهند، کلمه ها به یکدیگر متصل می شوند تا عبارت ها را تشکیل دهند، عبارت ها به هم 
متصل می شوند تا جمله ها را تشکیل دهند و جمله ها به یکدیگر می پیوندند تا متنی معنادار را به وجود 
آورند. بنابراین در این نوع رویکرد معنا در آخرین گام این فرایند به دست می آید. اما بی کفایتی این 

نظریه در تحقیقات نشان داده شده است )فیلد، 2001(. 
   در رویکرد باال به پایین، شنونده از دانش قبلی متن و موقعیتی استفاده می کند که در آن شنیدن 
صورت می گیرد تا آنچه که فرد می شنود را معنا دار کند. بعضی پژوهشگران بر مؤثر بودن این رویکرد 

1. David Ausubel
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صحه می گذارند، اما النگ )1989( بدیهی می داند که اطالعات از باال به پایین نقش مهمی در تفسیر 
نهایی فردی دارد که زبان دوم می آموزد و یادگیری سرعت بیشتری می گیرد. النگ می گوید که این 

رویکرد هم برای شنوندۀ ضعیف تر و هم شنوندۀ پیشرفته تر بسیار مفید است.

اجزای درک مطلب شنیداری
فرایند درک مطلب شنیداری بسیار پیچیده است، قبل از اینکه بتوانیم مطلب گفته شده را درک کنیم 
سخن ناپدید می شود )اوسادا، 2004(. باید همزمان با گوش دادن آن را به خاطر بسپاریم، با مطالب 
بعدی ارتباط دهیم و به طور مداوم درک مان را با دانش قبلی در مورد موضوع سازگار کنیم )اوسادا، 
2004(. پژوهشگرانی که روی درک مطلب شنیداری کار کرده اند سه مرحله را در درک شنیداری 
شناسایی کرده اند: پردازش ادراکی، تجزیه و استفاده. چن )2005( این مراحل را اینگونه شرح می دهد؛ 
"پردازش ادراکی" به توجه به سخن گفته شده اطالق می شود، "تجزیه" یعنی رمزگذاری سخن 
شنیده شده برای ایجاد مفهومی معنا دار در حافظه کوتاه مدت و "استفاده" به معنی استفاده از دانش 

قبلی برای تفسیر سخن شنیده شد و به خاطر سپردن آن است. 

عوامل مؤثر بر درک مطلب شنیداری   
موانع زیادی بر سر راه درک مطلب شنیداری قرار دارد. نخست؛ شنونده نمی تواند سرعت مطلب ادا 
شده را کنترل کند، دوم؛ شنونده نمی تواند درخواست کند کلمه ها دوباره تکرار شوند زیرا تصمیم گیری 
در این مورد در دست آنها نیست تنها معلم است که تصمیم می گیرد متن را تکرار کند. سوم؛ فراگیر 
ممکن است معنی کلمه هایی که می شنود را نداند و این موجب شود او زمانی را برای فکر کردن به 
معنی آن کلمه بگذراند و این خود موجب شود که بخشی از متن را از دست بدهد و چهارم؛ ممکن 
است او فاقد دانش قبلی باشد. پژوهشگران نظرات مختلفی درباره دشواری درک مطلب شنیداری دارند. 
   ریورس )1981( مشکل را در ماهیت زودگذر و غیرمادی بودن سخن گفتاری و راه های پیچیده  
پردازش آنچه که می شنویم، می داند. اما چستین )1988( مشکل را در این می داند که هم معلم و هم 
فراگیِر زبان بیشتر به سخن گفتن اهمیت می دهند تا شنیدن و اهمیت درک مطلب شنیداری را نادیده 
می گیرند زیرا تمرکز آنها بر هدف نهایی شان یعنی حرف زدن است و بنابراین از درک شنیداری غافل 
می شوند که پیش نیاز صحبت کردن است. اما مورلی )2001( مشکل را بیشتر در فقدان انتشار منابع 
مفید برای درک مطلب شنیداری و نداشتن تمرین کافی در کالس های درس می داند. با آنکه عقاید 
مختلفی در مورد منبع این مشکل وجود دارد اما همگان در این نکته اتفاق نظر دارند که درک مطلب 
شنیداری فرایندی چندسطحی و تعاملی برای ایجاد مفهوم است که نیاز به آموزش دارد. مورلی)2001( 
تأکید می کند که زبان آموز را باید راهنمایی کرد که همانقدر که روی مهارت های دیگر یعنی خواندن، 

نوشتن و حرف زدن کار می کنند باید روی باال بردن توانایی شنیدن نیز کار کنند. 
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غلبه بر موانع
این مفهوم نیست که معلم  به  این موضوع  گرچه نمی توان بر همه موانع پیش گفته غلبه کرد، 
نتواند هیچ کاری انجام دهد. معلم حداقل می تواند راه های مؤثر برای ارتقاء درک مطلب شنیداری 
را به دانش آموز نشان دهد. راهبردهایی برای افزایش مهارت شنیدن می تواند در این کار مؤثر باشد 
و استقالل فراگیر را حفظ کند)Mendelson, 1994 (. راست )2001( استدالل می کرد که طراحی 
برنامه ای برای ارتقاء مهارت شنیدن شامل انتخاب متن مناسب شنیداری )زنده یا به صورت ضبط 
شده(، بخش بخش کردن متن برای فعال سازی دانش و تجربه آنها و کنترل آنها، کمک به فراگیر 
با ارائه راهبردهای مناسب و ادغام درک شنیداری با فعالیت های دیگر مانند خواندن، نوشتن و حرف 

زدن است. 

استفاده از سازمان دهنده های بصری 
ساختار و مکانیزم شگفت انگیز چشم همواره موجب حیرت دانشمندان بوده است. عالوه بر این، چشم 
پیچیده ترین عضو بدن است. اطالعات نامحدودی از طریق چشم وارد مغز می شود. سازمان دهنده های 
بصری شامل عکس، نمودار، اسالید و سایر رسانه های بصری است که برای افزایش درک مطلب 
و یادگیری استفاده می شود. الگوی دریافت مفهوم از خانواده پردازش اطالعات است این خانواده بر 
راه های تقویت کشش درونی انسان برای درک جهان از طریق گردآوری و سازماندهی اطالعات اولیه 

کشف مسایل و ارائه راه حل های آنها و ایجاد مفاهیم و زبان نقل آنها تأکید دارند. 

اهداف روش نقشه مفهومی
اهداف روش نقشه مفهومی عبارتند از:

1. ایجاد ایده و بارش مغزی1 ؛
2. خلق دانش مفهومی؛

3. تفهیم ایده های پیچیده؛
4. سازماندهی اطالعات؛

5. ارزیابی یادگیری.
   جومبینی )2004( عقیده دارد که از جنبه استفاده های آموزشی کشیدن نقشه های مفهومی بین 

مفاهیم ارتباط ایجاد می کند و موجب سهولت در تفهیم و درک مطلب می شود.

روش تحقیق  
انجام این تحقیق  این تحقیق در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم شهر انجام شده است. برای 
1. Brain Storming 
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ابتدا امتحان جامع زبان انگلیسی1  از 95 دانشجوی رشته مترجمی این دانشگاه گرفته شد. سه نفر 
برگه سفید تحویل دادند و در محاسبات در نظر گرفته نشدند. از بین این 90 دانشجو، 60 نفر برای 
شرکت در این تحقیق انتخاب شدند که نمراتشان در فاصله 1 انحراف معیار از میانگین قرار داشت. 
این دانشجویان سپس به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند که سن آنها بین بیست تا بیست وپنج سال 
بود و شامل 55 دانشجوی دختر و 5 دانشجوی پسر بودند. برای اطمینان از همانند بودن دو گروه 
از لحاظ توانایی شنیداری متون انگلیسی، نمره های پیش آزمون آنها با هم مقایسه شد. نتایج نشان 
داد که که این دو گروه از لحاظ شنیداری و توانایی عمومی در زبان انگلیسی همانند هستند. در این 
مطالعه از شش متن شنیداری از کتاب هایی برای زبان آموزان سطح متوسط استفاده شد اما سواالت 
آن را معلم خود طرح کرده بود. قبل از انجام تحقیق برای اطمینان از مؤثر بودن سؤاالت و واکنش 
دانشجویان، متون شنیداری به شانزده دانشجو داده شد که سوژه های اصلی تحقیق نبودند. در این 
مرحله برای ارزیابی آزمون، تجزیه و تحلیل کمی انجام شد. سؤاالتی که بسیار ساده بود )با سهولت 
سؤال باالی 0/63( یا سؤاالتی که بسیار سخت بودند )دشواری سؤال زیر0/37( کنار گذاشته یا بازبینی 
شدند. سپس سؤاالت مورد تجدید نظر قرار گرفت و به گروه دیگری از دانشجویان داده شد و بعد از آن 
شاخص پایایی آن با روش KR-12 محاسبه شد، زیرا هر چقدر پایایی یک آزمون باالتر باشد خطای 
اندازه گیری آن کمتر خواهد بود و برعکس. هر دو گروه در امتحان پس آزمون شرکت کردند. به گروه 
مورد تحقیق آموزش ویژه داده شد اما به گروه شاهد فقط تصاویری از موضوع مورد نظر نشان داده 
شد )آموزش بی اثر(. همچنین برای اطمینان از مناسب بودن سؤاالتی که معلم طرح کرده بود این 
سؤاالت به 16 دانشجوی دیگر بجز گروه های مورد نظر داده شد و سپس مناسب بودن این سؤاالت 

نیز مورد آزمایش قرار گرفت.

ابزارهای تحقیق
در این مطالعه از شش متن شنیداری استفاده شده است. این متون از دو کتاب Inside Out نوشته 
فیلیپ کر )2005( و Test Your Listening نوشته تریشیا اسپینال  )2002(بودند، اما تست ها را معلم 
خود طراحی کرده بود. این کتاب ها برای دانشجویان سطح متوسط طراحی شده بود و در کل شنیدن 
این متون پانزده دقیقه به طول انجامید. این متون در مورد همسایگی، انتقاد از جوانان )شکل 1(، 
مسابقه اسب دوانی، زمان  زیست شناسی )شکل 2(، احشام و هنرهای نمایشی بودند. در زیر نمونه ای از 

مدل آموزشی نقشه های مفهومی درباره "انتقاد از جوانان" ارائه شده است.

1. CELT 
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شکل )1(- نقشه مفهومی با موضوع انتقاد از جوانان

مدل دیگری از زمان زیست شناسی هم در زیر ارائه شده است:

شکل )2(- نقشه مفهومی با موضوع زمان زیست شناسی
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چگونه نقشه های مفهومی را طراحی کنیم
ابتدا موضوع اصلی و کلی را مشخص می کنیم؛1. 
اطالعات راجع به موضوع را دسته بندی می کنیم؛ آیا چیزی طی زمان رخ می دهد، آیا اطالعات 2. 

را می توان در مقوله های کوچک تری دسته بندی کرد؛
به کمک فراگیران می توان با بارش مغزی فهرستی از کل مفاهیم مرتبط با موضوع مورد نظر 3. 

را روی یک ورقه کاغذ یا روی تخته سیاه نوشت؛
سپس آنها را دسته بندی می کنیم مفاهیم مهم تر را در نزدیکی موضوع قرار می دهیم و مطالب 4. 

دیگر را به دنبال آنها ردیف می کنیم؛
نقشه مفهومی ترسیم شده باید معنا دار باشد؛5. 
اطالعات درج شده در نقشه مفهومی باید بیشتر از اطالعات متن مورد نظر باشد.6. 

یافته های تحقیق
در این مطالعه از بین 90 دانشجو، 60 نفر برای شرکت در این تحقیق انتخاب شدند که نمراتشان 
در فاصله 1 انحراف معیار از میانگین قرار داشت. این دانشجویان سپس به دو گروه 30 نفره تقسیم 
شدند. اطالعات داده ها در جدول )1( در مورد هر یک از متغیرهاي پژوهش قابل مشاهده است. بین 
نمره های پیش آزمون دانش آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش براي متغیر پیشرفت تحصیلی تفاوت 
آماري معناداري وجود ندارد، تفاوت آماري معناداري بین نتایج پس آزمون در پیشرفت شنیداری گروه 

آزمایشی وجود دارد.
   با عنایت به سطح معنادار حساب شده در جدول براي متغیر پیشرفت گروه آزمایشی، نقشه مفهومی 

تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درک مطلب شنیداری دارد.

جدول 1: مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایشی

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون
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نتیجه گیری
پیشرفت سریع علوم و فناوری در قرن حاضر بشر را به جایی رسانده است که نیازمند فراگیری 
مهارت های اندیشیدن، تفکر و پردازش های یادگیری درونی است، معلم وظیفه دارد تا به فراگیران در 
تجزیه و تحلیل و بازسازی برداشت های خویش کمک کند، و شرایط و فرصت های یادگیری را برای 

آنان فراهم سازد.
   برای فعال سازی دانش آموزان در فرایند یاددهی- یادگیری الگوهای بی شماری مطرح شده است 
که هریک از این الگوها بر اساس رویکردهای مختلف صاحبنظران و روان شناسان تربیتی طراحی شده 
است روش نقشه مفهومی روش بسیار مؤثری است که می تواند به فراگیران کمک کند و در یادگیری 
و درک مطلب تسهیل ایجاد کند. به کمک این الگو قدرت خالقیت، ثبات یادگیری، فرضیه سازی، 

افزایش تحمل ابهام درفراگیران تقویت می شود.
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