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  چكيده
عنـوان   را بـه  يتكو مشـار  يفـرد  ةويبـه دو شـ   يمفهـوم  ةم نقشيترس روش استفاده ازحاضر  پژوهش

 بـا  يشـ يشبه آزماپژوهش روش . رده استك يبررس) يسيانگل(دوم  و آموزش زبان يريادگيدر  يراهبرد
 يسـ يزبـان انگل  رانيـ فراگ ةيـ لكق يـ تحق يآمـار  ةجامعـ نتـرل و  كبـا گـروه   آزمون  آزمون و پس شيپ طرح

ه عنوان نمونه در دسـترس  ب در سطح متوسط يسيزبان انگل ريفراگ 33 .اند هرجند بوديشهر ب يها آموزشگاه
 ةويبـه دو شـ   يمفهـوم  ةنقشـ  يـك نكس با استفاده از تيدرت(ق يدر سه گروه تحق يطور تصادف و به انتخاب
مطلـب بـا    كواژگان و در يريادگيها از نظر  گروه. ن شدنديگزيجا) يس سنتي، و تدريتكو مشار يانفراد

داد ج پـژوهش نشـان   ينتـا . ل شـدند يـ تحل يبكيتر ياز روش آنواها با استفاده  سه شده و دادهيگر مقايديك
 يروش سـنت سـه بـا   يدر مقا يتكمشـار  يمفهـوم  ةم نقشـ يسمطلب گروه تر كواژگان و در يريادگيزان يم
سه بـا روش  يدر مقا يانفراد يمفهوم ةم نقشيمطلب گروه ترس كزان درياگرچه م. طور معنادار باالتر بود به

ـ ا. ن دو گـروه مشـاهده نشـد   يواژگان ب يريادگيدر  يتفاوت يطور معنادار باالتر بود، ول به يسنت ج ين نتـا ي
توانـد   ي، در آموزش زبان دوم مـ يتكژه به روش مشاري، به ويفهومم ةم نقشيترس يريارگك دهد به ينشان م

  .رديران مورد استفاده قرار گيمطلب فراگ كواژگان و در يريادگيش يمناسب در افزا يبه عنوان روش
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  مقدمه
مورد  ،آن مرتبط با يها گسترهو  يريادگيمستقل،  يعنوان علم به يشناس نجاد رواياز بدو ا
 .رامون آن عرضه شده اسـت يپ يگوناگون يها هين رشته قرار گرفته و نظرينظران ا توجه صاحب
معنـادار   يريادگيـ سـتم،  يدوم قـرن ب  ةمياز اواسط ن يشناس در روان يرد شناختيكبا گسترش رو

Meaningful Learning را  يريادگيـ شناسـان   توجـه روان  ،رانيـ جـاد آن در فراگ يا ينگو چگو
. اسـت  گرفتهدار انجام يپا يريادگي يها افتن راهيبا هدف  ياريبس يها پژوهش. استخته يبرانگ

 ييتوانا يتو سن معمول يآموزش يها روشا يآ هكن يو آموزش، ا يتيترب يشناس ارچوب روانچ
ژه از يـ و شه مورد سؤال بوده است، بـه يران دارند، هميفراگ را دردار يمعنادار و پا يريادگيجاد يا
جـاد و  يمعنادار را ا يريادگيتوان  يس و آموزش ميهايي در تدر ه با انجام چه روشكن منظر يا

  .ردكت يتقو
 ،معنـادار  يريادگيـ  ةيـ شگامان طرح نظرياز پ يكيعنوان  به David Ausubel د آزوبليويد

 ،رديـ خواهد فراگ يم هكرا  ان آنچهيوند ميرنده بتواند پيفراگ ات شود ير موجب مكمعتقد است تف
را  Cognitive Structureاش  يسـاخت شـناخت  ن راه يـ خـود برقـرار سـازد و از ا    يقبل با دانش

سـاخت  ه كـ  يعـوامل  نـه، يزمدر ايـن  ). 1384 فرتيو س 1963آزوبل (گسترش و بهبود بخشد 
ـ ا. دارنـد  يرا در پـ  يادداريو  يريگاديت يفكي شيافزا ،بخشند يم بهبود را يشناخت ن عوامـل  ي
. يريادگيـ ن در لحظـه  يمع ةنيزم يكرنده در يادگيساختمان، ثبات و روش دانش : اند از عبارت

مطالـب مـورد آمـوزش     ةنـ يرنده در زميادگي يا دانش فعلي ياگر ساخت شناختگر، يعبارت د به
تر صـورت خواهـد    ور معنادارتر و سهلط تازه به يريادگيافته، با ثبات و روشن باشد، يسازمان 
بر اسـاس   .ديشتر به طول خواهد انجاميآن مطلب در حافظه ب ينگهدار گريد يو از سو گرفت

 يشناخت ساخت ياـه يــژگيد تا وـوشـكد بيآموزش با انيدر جر معلم ،معنادار يريادگي ةينظر
 يجاد نظم و همـاهنگ يق ايطر از ن امريا هكقات نشان داده است يتحق. رو بخشديرنده را نيادگي

  ).1383 فيس(ر است يپذ انكامس شده يتدردر مطالب 
 يبعـد مطالـب   يريادگيـ ر بـر  يفراگ يمعنادار بر نقش دانش قبل يريادگي ةيآزوبل در نظر

ه شـخص  كـ افتـد   ياتفاق م يمعنادار زمان يريادگياو معتقد است . )1963ل يآزو(ند ك يمد كيأت
معنـادار   يريادگيـ  ن اساسيبر ا .ربط دهد ،ددان يش ميه از پك يمطالب د را بهيآگاهانه دانش جد

ه هـم  كـ  يلكشـ  به ،ديوجود آ به يراتيير تغيفراگ يل ساختار شناختكدر  هك دهد يرخ م يزمان
ـ   يها و هم ارتباط افتهير ييتغ م موجوديمفاه ل يـ ن دليهمـ  بـه  .جـاد شـود  يا هـا  آنن يموجـود ب
ر يغ يريادگي نسبت به يشتريم بيو قدرت تعم يادداريدار از معنا يريادگيقات نشان داده يتحق
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آذر و  ي، فتحـ يمصـر آبـاد  (برخـوردار اسـت    )Parrot Learning وار يطوط( يا حفظيمعنادار 
  )1384 استوار

از جمله  ،يشناس روان يها هير نظريق و معنادار در سايعم يريادگي گر، توجه بهيد ياز سو
ـ ن Constructivism يـي گرا و سـازنده  Discovery Learning يتشـاف كا يريادگي ةينظر ز مـورد  ي
ـ   رنـده بـه  يادگيه كـ ن است يهدف ا ،يتشافكرد ايكدر رو. د قرار گرفته استكيتأ  يلـذت درون

 يركـ ب تفين ترتيا به. ق باشديشف حقاك يزه در پين انگيابد، و با ايدست  يريادگيحاصل از 
ت فعـال  كن امـر بـا شـر   يـ تحقـق ا . شـود  يموار  يو طوط يسطح يها ن ارتباطيگزيجا يمنطق

موضـوع،   ه بـه كافته يسازمان  ييها طرح افتن او بهيو با دست  يابي قتيان حقيرنده در جريادگي
ل شـده و  يتسه يريادگي، يجه ساخت و معنادهينت در .ر استيپذ انكام ،دهد يم يساخت و معن

  ).1383 وريدك(ابد ي يش ميت انتقال موضوع افزايقابل
 و تيهـدا  ،يريـ گ لكمهـم در شـ   ينظر يها از چارچوب يكيه ك، ييگرا سازنده رديكرو
د كيـ ر در سـاخت دانـش تأ  يـ فعال بودن فراگبر ز ياست، ن يد آموزشيجد يها تيفعال يبازنگر
 يجـا د يباتاب كق معلم ويانتقال دانش از طررد، يكن رويبر اساس ا ).1384 يلطف آباد(دارد 

 يدر آمـوزش مبتنـ  . رنده دهديت فراگيو فعالمعنادار  يريادگي قيساختن دانش از طر خود را به
ن مبنـا  يشود و بر همـ  يتوجه م آن يها وردهافر ش ازيبر كو تف يريادگيند يفرا ، برهين نظريبر ا
ران را بـر حـل   يد فراگيه نباين نظريا يها بر اساس آموزه. و خالق است ير انتقادكز بر تفكتمر

 يهـا  تيـ ها را بـا موقع  د آنيه باكبل ،ساده وادار ساخت يها نيتمر ش پا افتاده وانجاميمسائل پ
ـ ا با توجه بـه . مبهم مواجه ساخت يدشوار و تا حدود يا تا اندازهده و يچيپ ن يـ در ا ،ن اصـل ي

د كيـ تأ ردنكـ ق عمـل  يـ از طر يريادگيآموز محور و  ، دانشيتشافك، ايشيدگاه آزمايد بر هينظر
ه يـ ن نظريـ چـارچوب ا  ز دريـ ساختار فعال دانش ن ةيه نظركر است كذ الزم به. شود يم ياديز
   ).1384ف يس(ل گرفته است كش

ران شـده  يفراگ يريادگيمند به بهبود  بخش پژوهشگران عالقه الهام ،معنادار يريادگي ةينظر
 Novak كنـوا  توسط Concept Map» يمفهوم ةنقش« روش ةها، ارائ وششكن ياز ا يكي. است

ان يـ ب يمفهـوم  ةف نقشـ يـ در تعر) 2008(خامسان ). 2006نر يمن و تاسپتو(بود  1970در سال 
ه كـ اسـت  ) موضـوع ( گسـتره  يـك  يمـواد اصـل   يكـي گراف ييبازنمـا  يمفهوم ةنقش«: سدينو يم
ـ  Link يهـا  ونـد يو پ Nodeهـا   شامل گره يمفهوم ةنقش يك. آورد يد ميآن را پد رندهيادگي ن يب

ردن ارتباط كمنظور مشخص  ها به ن آنيو خطوط ب يديلكم يمفاه ةارائ يها برا گره. ها است آن
هـم   هـا را بـه   ه آنك) يونديپ( يگره و خط) ا چندي(ب دو كيتر). يكل كش(م است يمفاه انيم
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 ،گــزاره) 2005(طبــق نظــر اندرســون ). 493ص (» شــود يمــده يــ، گــزاره نامنــدك يوصــل مــ
  . ندك يرا حمل م ييه معناكاست  يشناس ن واحد زبانيتر كوچك

م يمفاه يمفهوم ةدر نقش. استم يمفاه يو منطق يكيبر ساختار گراف ، استواريمفهوم ةقشن
م و يمفـاه ، هكن شـب يدر ا. شوند يش داده ميمعنادار نما ةكشب يكصورت  ها به ن آنيو ارتباط ب

 يلـ كم يا مفـاه يـ مفهوم  تر به يم جزئيتر در باال قرار گرفته و مطالب و مفاه و جامع يلكمطالب 
  .استرنده يموضوع در ذهن فراگ ةشد كم ساختار ادرايمفاه ةكن شبيا. شود يداده م ونديپ

  

  قينندگان در تحقك تكم شده توسط شريترس يمفهوم ةنقش يكاز  يا نمونه: 1ل كش

ــر ــا ب ــي ــاس نقش ــوم ةن اس ــوع يمفه ــرا ين ــزار ب ــا ياب ــش  ييبازنم  Knowledgeدان

Representative يهـا  يدانش را در چـارچوب تـداع   ييزنمابا) 1973(اندرسون و باور . است 
نه ـيـ ن زمــيدر ا) 1381(سولسو  .دانستند يم يشناخت يشناس روان ياز موضوعات اساس ييمعنا

اسـت،   يشـناخت  يشناسـ  روان يه امـروزه فـرارو  كـ  يا ن مسـئله يتـر  يـاساسـ «: ندـكـ  يـان مـيب
دامنـد؟ چگونـه بـا هـم     كه ياول يه نمادها و معانك نيا. است يدانش فرد ينظر ةارائ يگونگ چه

شوند  يخورند و ساخته م يوند ميهم پ به ،تر دانش بزرگ يگونه در ساختارها هچ مرتبط شوند؟
  ).302( »رد؟يگ يگونه در دسترس قرار م هاطالعات چ ةن پرونديو ا

ـ  هم ه كقدرتمند  يريادگيراهبرد  يك تواند به عنوان يم يمفهوم ةنقشن يبنابرا ن يروابـط ب
، در نظـر گرفتـه   نـد كم يا ترسـ ي ييم را بازنمايد و قدين دانش جديب ةتوا و هم رابطعناصر مح
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هـا، سـاختارها و    نـد، ارتبـاط  ك يه را منتقل مـ يه اطالعات پاكن يبر ا افزون يمفهوم ةنقش. شود
خاطر سپردن، به  ،روشن ين ايبنابرا. دهد يش ميز نمايستند نيه قابل مشاهده نكرا  ييها يژگيو

ـ ا يابيـ ان بازكتر ساخته، ام صورت دراز مدت آسان اطالعات را به يبازخوان و يابيباز هـا و   دهي
در نظر  يعنوان ابزار تواند به يم يمفهوم ةگر، نقشيد ياز سو. ندك يجاد ميها را ا ن آنيارتباط ب

 ، آرمنـد و بـارون  فـرد  يلـ كيو(رنده از موضـوع باشـد   يفراگ كدر ةنندكه مشخص كگرفته شود 
 يريادگيـ ش يدر افـزا  يابـزار آموزشـ   يـك عنـوان   بههم  ينقشه مفهوم گر،يد يسواز ). 2006
در  يانيـ و پا ينيوكت يها يابيارزش يبرا يا لهيعنوان وس به تواند يم و هم دارد يياراك رانيفراگ

). 1384آذر و اسـتوار   ي، فتحيمصر آباد(رد يقرار گ يبردار مورد بهره يآموزش ةدور يكطول 
 يمعنادار را بـرا  يريادگيدهد،  يح ميمورد آموزش توض ةنير را در زميفراگ يقبلن ابزار دانش يا

خامسـان  (ند ك يم يرياو را از مفهوم اندازه گ كند و درك يق ميشرفت دانش آموز تشويبهبود پ
 يهـا  بخـش ارتبـاط   ةويشـ رده و كـ  كمـ كآموز  درس در ذهن دانش يبنا روش بهن يا). 2008

ف يآمـوز توصـ   دانـش  يا طرحـواره بـرا  يـ سـاختار   يكدر قالب موضوع را با هم  يكمختلف 
نـد و  كو حفـظ   يبنـد  ره، دسـته يم را ذخيند تا مفاهك يم كمكر يفراگ به ينقشه مفهوم. ندك يم

ن يه چندكتر  دهيچيژه در موضوعات پيون ابزار به يا. گر مرتبط سازديديكدروس مختلف را با 
  ).1384نولدز يس و ريمو( باشد يد ميها الزم است مف س آنيتدر يجلسه برا

: به طور مثال بـه (را نشان داده است  يريادگيبر  يمفهوم ةنقش ريتأث يمتعدد يها پژوهش
انجام شده  يها پژوهشهر چند  ،رانيدر ا). مراجعه شود 2008ا و اهلبرگ يك، رسكاناس، نواك

شـرفت  يو پ يريدگايـ ش يدر افـزا  روشن يـ بر نقش استفاده از انه محدود است اما ين زميدر ا
 ،يدر پژوهشـ ) 1384(آذر و اسـتوار   ي، فتحيمصر آبادمثال،  يراب. د داشته استكيتأ يليتحص

دانشجو معلمـان مقطـع    يليشرفت تحصيدر پ يآموزش ينوان راهبردع را به يمفهوم ةر نقشيتأث
 ةق نشـان داد نقشـ  يـ ن تحقيـ ج اينتـا . ردندك يبررس ييان استثناكودكدر درس شناخت  ييابتدا

ـ بـر   ير معنـادار يتـأث  يمفهوم و  آذر يفتحـ ، يرحمـان . دانشـجو معلمـان داشـته اسـت     يريادگي
 رحمـاني، و  ،يان پرسـتار يدانشجو ينظر يريادگيرا در  ن روشياربرد اك) 1383(اقدم  محجل
درس  يريادگيـ را در  يـك نكن تيـ اربرد اكـ ) 1386( زاده مهالني عبدالهو آذر   فتحي، اقدم محجل

نـد  يادر فر روشن يـ ر اسـتفاده از ا يتـأث  ،ردنـد؛ در هـر دو پـژوهش   ك يبررسـ  يند پرستاريفرا
  . نشان داده شده است يريادگي

 يسـ يزبـان انگل  س و آمـوزش يتـدر  ةنـ يدر زم يمفهـوم  يهـا  نقشهروش اربرد ك ةنيدر زم
) 2004(ر كبـا  يبه طور مثـال، شـارلوت و د  . است انجام شده ييها پژوهش) عنوان زبان دوم به(
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و  يمي، خـودتنظ يليشرفت تحصـ يرا در پ يمفهوم ةم نقشيروش ترسس با استفاده از يدرر تيتأث
ق نشـان  يـ ن تحقيج اينتا. ردندك يبررس يسيآموزش زبان انگل يها ران دورهيفراگ يارامدكخود
ران يـ مطلـب فراگ  كش دريبر افزا) يژه از نوع گروهيبه و( يمفهوم ةس نقشيه روش تدركداد 
ان يدانشـجو  يسيانگل زبان ةالمكآموزش م در يمفهوم ةاز نقش) 2005(ادو امي. ر داشته استيتأث
المـه  كنـد م يفرادر  يمفهـوم  ةاز نقشه ك يانيدانشجو ن پژوهش نشان داد،يا .ردكاستفاده  يژاپن

. انـد  داشـته  يرد بهتـر كارك، فيلكت كدر در زان تسلط به زبان،يردند، صرف نظر از مكاستفاده 
ه كـ انـادا  كان دانشـگاه مـونترال   يبا دانشـجو  يدر پژوهش زين )2006( ون، آرمند و بارفرد يلكيو

به  يسيانگل را در آموزش زبان يمفهوم ةم نقشي، استفاده از ترسداشتند يمتفاوت يمادر يها زبان
ـ ا. قـرار داد  يدوم مـورد بررسـ   عنوان زبان ـ بـا اسـتفاده از ا   ،ن پـژوهش نشـان داد  ي ، روشن ي

. انـد  داشته يس سنتيروش تدر را نسبت به يبهتر ردكارك، مطلب كف دريالكرندگان در تيفراگ
، يبهتر مـتن، سـازمانده   كها را در در آن ،يمفهوم ةاربرد نقشكه كاند  رندگان اظهار داشتهيفراگ

ز از نقشـه  يـ ن) 2006(مـا  ياوج. رده اسـت كـ  كمكمتن  ياصل يها دهيا ييو شناسا يساختاربند
ق يـ ن تحقيـ ج اينتـا . ردكبه عنوان زبان دوم استفاده  يسيالس نگارش زبان انگلك يبرا يمفهوم
ف يـ لكط تيزه و شـرا يـ ، سطح انگيشخص ةبا توجه به تجرب يمفهوم ةم نقشيدهد ترس ينشان م

ر نقشـه  يتـاث  زيـ ن )2006(نر يتـومن و تاسـپ   .ران را بهبـود بخشـد  يتواند مهارت نگارش فراگ يم
زبان مـورد   كدانش آموزان تر به يسيانگلس زبان يآموزان در تدر شرفت دانشيپ را بر يمفهوم
موجـب بهبـود    يمفهـوم  يهـا  اسـتفاده از نقشـه   ق نشـان داد ين تحقيج اينتا. قرار دادند يبررس

  .شود يزبان م يريادگي
 ةنقشـ  روشق يـ ، تلفيتكفعـال و مشـار   يريادگيـ  ةيـ نفـوذ نظر  گر، با توجه بهيد ياز سو

ن يـ ا يمحـور اصـل  . هشگران قرار گرفته استز مورد توجه پژوين يتكمشار يريادگيبا  يمفهوم
ا يـ  يم انفـراد يسه با ترسـ يدر مقا يتكمشار يمفهوم ةنقششتر روش ير بيد بر تأثكيها، تأ پژوهش

 را بـه  روشن يـ اربرد اكـ ر يتـأث  يدر پژوهشـ ) 1990(من يبه طور مثال، س. است يس سنتيتدر
ـ ا. رده اسـت كـ سـه  يمقا يبـا روش سـنت   يانفـراد و  يتكصورت مشـار  ، ق نشـان داده يـ تحقن ي

 يرد بهتـر كاركـ ل ك ةواژگان و نمر يريادگيدر  اند، ردهكم يترس يمفهوم ةنقشه ك ييها يآزمودن
 ، پرسـش و يتكمشـار  يمفهـوم  يهـا  ه نقشهكنشان دادند ز ين) 2000(بارتلز  و يبرود. اند داشته

ز يـ ن) 2002( ومرزكـ  و نواياسـتو  .دهـد  ينننـدگان را توسـعه مـ   ك تكن شريبحث و تبادل نظر ب
 ييبازنما شتر شده و منجر بهيت بكختن مشاريموجب برانگ يتكمشار يمفهوم ةه نقشكافتند يدر

افتند يزبان در كآموزان تر با دانش يز در پژوهشين) 2007( گوزكيونس و آيگ. دگرد يها م مفهوم
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سـه بـا   يدر مقا يريادگي ياربرد مؤثرتر راهبردهاكموجب  يتكمشار يمفهوم ةنقش استفاده از هك
  .شود يم يروش سنت

 ةرامـون نقشـ  يپ يپژوهشـ  نونكه تـا كرامون موضوع نشانگر آن است يپ يها مرور پژوهش
از . انجام نشـده اسـت  ران يدر ا يسين روش در آموزش زبان انگلياربرد اكو  يتكمشار يمفهوم

وت شور متفـا كدر خارج انجام شده  يها پژوهش يها با نمونه يفارسساختار زبان  گر،يد يسو
 )مراجعـه شـود   2008خامسـان   بـه ( يمفهوم ةاربرد نقشكر ساختار زبان در يو احتمال تأثبوده 

اربرد كـ ر و يتأث يحاضر بررس پژوهشهدف ن، يبنابرا. منجر شود يج متفاوتين است به نتاكمم
واژگـان و   يريادگيـ در ) عنوان زبان دوم به( يسيزبان انگل آموزشدر  يمفهوم يها نقشه روش

و  يتكمشـار  يمفهـوم  ةم نقشـ يس، ترسـ يسـه روش تـدر   پـژوهش ن يـ در ا. استب مطل كدر
 ياست پـژوهش حاضـر از نظـر بررسـ     يادآوري ةستيبا .اند سه شدهيمقا يروش سنتو  ،يانفراد

شـور  كقـات انجـام شـده در خـارج     يمطلب با تحق كواژگان و در يريادگيهمزمان دو مهارت 
  .ز استيمتما

 تحقيق روش

نتـرل  كش آزمون و پس آزمون بـا گـروه   يبا استفاده از طرح پ يشيماشبه آز ،قيروش تحق
 ةنقشـ  روشس بـا  يتـدر (ش يدو گروه آزمـا در  يطور تصادف به ،قينندگان در تحقك تكشر. بود

ر يمتغ. ن شدنديگزيجا) يتس سنيتدر(نترل كگروه  يكو ) يرادانف و يتكمشار طور به يمفهوم
 كواژگـان و در  يريادگيـ ( يريادگيـ زان يـ ابسـته م ر ويس در سه سطح و متغيتدر ةويمستقل ش
 Communication Learningا يـ  CLT ةوي، شـ يس سـنت يتـدر  ةويمنظـور از شـ   .بـود  )مطلـب 

Technique  شود يارگرفته مكآموزش زبان به  يها السكاز  ياريه در بسكاست .  
در  )مؤسسـه  5( رجنديآموزش زبان شهر ب يها هسسؤان ميدانشجو ةيلك را پژوهش ةجامع
 يريـ فراگ ن شـهر بـه  يا يها آموزشگاه يترم تابستانه در كدادند  يل مكيتش قيتحق يزمان اجرا
ان كـ ام يجهاد دانشـگاه  ةسسؤم يخارج يها واحد زبانچون در . ندمشغول بود يسيزبان انگل

وجـود داشـت،    يسيان با زبان انگليدانشجو ييزان آشنايهم سطح از لحاظ مالس كل سه كيتش
ـ  . ده شـد يش برگزيآزما ياجرا يران مؤسسه بيا ر زبـان  يـ فراگ 33ق شـامل  يـ تحق ةگـروه نمون

 نـامبرده  ةه در مؤسسـ كـ بودند ) زن 21مرد و  12 يلكنفر، و به طور  11در هر گروه ( يسيانگل
پـس  . قرار داشـتند  زبان متوسط در سطحاستاندارد مؤسسه  يها و بر اساس آزمون ردهكنام  ثبت

آموزش : ن شدنديگزيجا) السك(در سه گروه  يطور تصادف بهران يگن سطح، فرايياز امتحان تع
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ن سن افـراد گـروه   يانگيم. يتكمشار يمفهوم ةم نقشيو ترس يانفراد يمفهوم ةم نقشي، ترسيسنت
و بـاالتر   يارشناسـ ك كنفر با مـدر  16پلم و باالتر و يد ،هننفر از گروه نمو 17. بود 8/23نمونه 
  .بودند

 كو در واژگـان  يريادگيـ زان يم) 1 .پژوهش استفاده شد يرهايتغسنجش م يبرا ابزار سه
مورد سـنجش  محقق ساخته  يآزمون ةليوس بهش آزمون يپق در ينندگان در تحقك تكشر مطلب

ن آزمـون  يـ ا يهدف اساسـ . بودمطلب  كال درؤس 4لغت و  84 ن آزمون شامليا. قرار گرفت
در ه كبود  يمطلب متون كواژگان و در ان ازيزان اطالعات دانشجويه و سنجش مين خط پاييتع

 يبنـد  اسـاس دسـته   و بـر  يسـ يزبـان انگل  استادانر نظر ين آزمون زيا. شدند يارائه مطول ترم 
 يهـا  و آزمـون  يمتن آموزش ابزار دوم، سه) 2 .شد يطراح) 1366( يتافل و فرهاد يها آزمون

انتخـاب و   يبـرا . اجرا شدندق يتحق يها در گروه يآموزش ةه در طول دوركبودند  مرتبط با آن
پس بـا مراجعـه بـه    سـ . رجند مشورت شديگروه زبان دانشگاه ب استادانابتدا با  ،ن متونيا نييتع

 نسـبت بـه   يباالتر ياز سطح علم استادانه به نظر ك، يش و جهاد دانشگاهكي ةمتون دو مؤسس
 يهـا  تـاب كوق و از ـــ ف يهـا  ران آموزشگاهيبرخوردار بودند، با مشورت با مدها  ؤسسهر ميسا

 يسيزبان انگل ةرشت استادانمتون توسط  ينيپس از بازب. ها، چند متن انتخاب شدند آن يآموزش
مـورد   يدو مـتن از متـون انتخـاب    يسيپژوهش در زبان انگل ةنيو دو تن از صاحب نظران در زم

ت يسـا از ز يـ مـتن ن  يـك ، گـر يد ياز سـو . نداجرا انتخاب شد يو برا ندقرار گرفت ييد نهاييأت
از حـدود  متـون انتخـاب شـده    . انتخـاب شـد   )www.efl.net( سفوردكآ يسيانگل آموزش زبان

ـ  در ضمن، .س شدنديق تدريتحقسه گروه  در هربرخوردار بوده و  يسانيك يدشوار هـر   يراب
ساخته ) معنادار يريادگيدانش و  يها طهيحدر (مطلب  كو در واژگان يشامل معن يآزمون متن
 .ها پاسخ دادند ن آزمونياالت اؤــس بهها  يآزمودنسال،  ميس هر متن در طول نيرپس از تد. شد
ران و بـر  يـ فراگ يريادگيـ  ييمنظور سـنجش نهـا   به هكبود  پس آزمونق، ين ابزار تحقيسوم )3

اجـرا   يهـا  آزمون يمواز ةنسخ ن آزمونيا. س شده در طول دوره ساخته شدياساس متون تدر
و مطلـب   كدر بخش در الؤس 12و  سؤال در بخش واژگان 28 شامل س ويشده در طول تدر

هـا بـه صـورت     ه پاسخ آنك ،مياالت مستقاز سؤ ،سؤاالت هم يدر طراح. بود 100 يلك ةبا نمر
، اسـتفاده  مفهوم مـتن  كدر مربوط به ،ميرمستقياالت غؤس هم و ،مشخص در متن وجود داشته

قبل . س شديم تدريساعت و ن يك الس به مدتك يرسم ةجلس يكدر ضمن هر متن در  .شد
م يآمـوزش ترسـ   ةويشـ بـا  محقق  ييآشنابا اهداف  يمقدمات ةمطالع يك، يش اصلياز آغاز آزما

از يزمان مورد ن يي، شناسايمفهوم ةم نقشيش و ترسيآزما ياجرا ةويبا ش يي، آشنايمفهوم ةنقش
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، اجـرا  ياحتمـال  راداتيع او رفاز يمورد ن يها دستور العمل ةيش، تهيآزما ةويس با شيتدر يبرا
  .شد

  ها افتهي
و  يتكمشـار  يمفهـوم  ةنقش(س يهر سه روش تدر يلك ةسيمقا يق برايتحق ياصل ةيفرض

بـا اسـتفاده از روش   ران، يـ مطلـب فراگ  كواژگـان و در  يريادگيـ بر ) يس سنتيو تدر يانفراد
 1 ةل شمارج در جدوينتا قرار گرفت و يمورد بررس Mixed ANOVA يبكيانس تريل واريتحل

  .نشان داده شده است

 يريادگيش آزمون و پس آزمون ينمرات پ ةسيمقا يبرا يبكيانس تريل واريج آزمون تحلينتا: 1جدول 

 يو انفراد يتكمشار يمفهوم ةم نقشيس با راهبرد ترسيتدر(ق يتحق يها مطلب در گروه كواژگان و در

  )يس سنتيو تدر

    رييمنبع تغ  ذوراتن مجيانگيم يدرجه آزاد F يسطح معنادار

 يريادگي يدرون گروه 3/2933 1 5/44  *** 001/0

 ين گروهيب 79/365  2 24/10 *** 0001/0  واژگان

  خطا  9/65  30    

  مطلب كدر يدرون گروه 88/69387 1 3/312 *** 0001/0

 ين گروهيب 3/2210 2 4/7 ** 002/0

  خطا  2/222  30  

** p<0.01, ***P<0.001 

منظـور   و رد فرض صفر، به α>50/0در سطح  ين گروهيمعنادار بودن عامل ب با توجه به
 يهـا  گـروه  ةسـ يمقا ين آزمـون بـرا  يج اينتا. انجام شد يبيق آزمون تعقيتحق يها گروه ةسيمقا
مطلب  كق در دريتحق يها سه گروهيمقا يو برا 2 ةواژگان در جدول شمار يريادگيق در يتحق

  .تارائه شده اس 3 ةدر جدول شمار
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  ق يتحق يها واژگان در گروه يريادگينمرات  ةسيمقا يبرا يبيج آزمون تعقينتا: 2جدول 

 يسطح معنادار F  سه بايمقا  گروه ها

 ةنقش

  يمفهوم

  يانفراد
  1  636/0  يتكمشار ينقشه مفهوم

  ***001/0  9/22  يس سنتيتدر

  يتكمشار
  1  636/0  يانفراد ينقشه مفهوم

  **002/0  27/22  يس سنتيتدر

  يس سنتيتدر
  ***001/0  -9/22  يانفراد ينقشه مفهوم

  **002/0  -27/22  يتكمشار ينقشه مفهوم

** p<0.01, ***P<0.001 

  قيتحق يها مطلب در گروه كنمرات در ةسيمقا يبرا يبيج آزمون تعقينتا: 3جدول 

 يسطح معنادار F  سه بايمقا  ها گروه

نقشه 

  يمفهوم

  يانفراد
  208/0  8/9  يتكمشار ينقشه مفهوم

  177/0  23/10  يس سنتيتدر

  يتكمشار
  208/0  82/9  يانفراد ينقشه مفهوم

  **002/0  04/20  يس سنتيتدر

  يس سنتيتدر
  177/0  -23/10  يانفراد ينقشه مفهوم

  **002/0  -04/20  يتكمشار ينقشه مفهوم

** p<0.01, ***P<0.001 

هـا   ن آزمـون يج اينتا ژوهش، با توجه بهپ يفرع يها هي، فرضيبيج آزمون تعقيبا توجه به نتا
از  نـد ق عبـارت بود ياول و دوم تحق يها هيفرض. قرار گرفت ي، مورد بررسيفيتوص يها و داده

در  يسـنت  ةويسـه بـا شـ   يدر مقا يتكصـورت مشـار   بـه  يمفهوم ةم نقشياستفاده از راهبرد ترس«
. »شـود  يرنـدگان مـ  ياگفر مطلـب  كدرو  واژگان يريادگيش يباعث افزا يسيس زبان انگليتدر

ق يـ ننـدگان در تحق ك تكمطلب شـر  كواژگان و در يريادگين و انحراف استاندار نمرات يانگيم
در  يو آمـوزش سـنت   يتكمشـار  يمفهوم ةم نقشيش آزمون و پس آزمون در دو گروه ترسيدر پ

  .ارائه شده است 1 ةو نمودار شمار 4 ةجدول شمار
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مطلب  كواژگان و در يريادگيآزمون  آزمون و پس شينمرات پن و انحراف استاندارد يانگيم: 4جدول 

  يو سنت يتكم مشاريترس يها در گروه

 اريانحراف مع نيانگيم تعداد  آزمون  گروه هيفرض

  :اول

 ةسيمقا

 واژگان يريادگينمرات 

  يتكمشار يمفهوم ةنقش

  

 يس سنتيتدر

  ش آزمونيپ

  پس آزمون

  ش آزمونيپ

 پس آزمون

11  

11  

11  

11 

70  

87  

51  

61 

24/16  

68/10  

98/17  

66/19 

  :دوم

 ةسيمقا

  مطلب كنمرات در

  يتكمشار يمفهوم ةنقش

  

 يس سنتيتدر

  ش آزمونيپ

  پس آزمون

  ش آزمونيپ

 پس آزمون

11  

11  

11  

11 

45/20  

09/93  

36/11  

09/62 

96/26  

33/8  

05/13  

56/17 

ارائه  2 ةق در جدول شمارياول و دوم تحق ةيفرض يبررس يبرا يبكيتر يج آزمون آنواينتا
ـ  يبـ  يتفـاوت معنـادار   ،يبا توجه به معنادار بودن عامل درون گروه. شده است ش ين نمـرات پ

 >05/0(شـود   يفرض صفر رد مـ  نيبنابراق وجود داشته و يتحق يها آزمون و پس آزمون گروه
α.( هـا در پـس آزمـون     يشود نمـرات آزمـودن   يارائه شده مشخص م يفيج توصينتا با توجه به

و نمـودار   5 ةجـدول شـمار  (ش آزمون داشته است ينسبت پ به ياز نظر آمار يدارش معنايافزا
 يه تفاوت معناداركدهد  ينشان م 2 ةج ارائه شده در جدول شماريگر، نتايد ياز سو). 1 ةشمار

ارائـه شـده در جـداول     يبـ يج آزمـون تعق ينتا). α>05/0(ز وجود دارد ين ين گروهيدر سطح ب
وجود داشـته اسـت و گـروه     ين دو گروه تفاوت معناداريه بكدهد  ينشان م 4و  3 يها شماره

 يرد بهتركمطلب عمل كواژگان و در يريادگيدر هر دو آزمون  يتكمشار يمفهوم ةم نقشيترس
  .اند داشته يس سنتينسبت گروه با تدر به



  1390 بهار و تابستان، 1شمارة  ، 1، دورة هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 68

  

م يترس يها مطلب در گروه كواژگان و در يريادگيآزمون  آزمون و پس شين نمرات پيانگيم: 1نمودار 

  يس سنتيو تدر يتكمشار يمفهوم ةنقش

 يمفهـوم  ةم نقشـ ياستفاده از راهبرد ترسـ «ق عبارت بود از يسوم و چهارم تحق يها هيفرض
ش يباعـث افـزا  ه كـ  يسـ يس زبـان انگل يدر تـدر  يسـنت  ةويسه با شـ يدر مقا يصورت انفراد به
نمـرات   دحـراف اسـتاندار  ن و انيانگيـ م. »شـود  يرندگان ميمطلب فراگ كواژگان و در يريادگي
ش آزمون و پـس آزمـون در دو   يق در پينندگان در تحقك تكمطلب شر كواژگان و در يريادگي

ارائه  2 ةو نمودار شمار 5 ةدر جدول شمار يس سنتيو تدر يانفراد يمفهوم ةم نقشيگروه ترس
  .شده است

 2 ةشـمار  ق در جـدول يـ سه و چهـار تحق  ةيفرض يبررس يبرا يبكيتر يج آزمون آنواينتا
ن نمـرات  يبـ  يتفـاوت معنـادار   ،يبا توجه به معنادار بودن عامل درون گروهـ . ارائه شده است

شـود   يفـرض صـفر رد مـ    نيبنـابرا ق وجود داشته و يتحق يها ش آزمون و پس آزمون گروهيپ
)05/0< α.( هـا در   ينمـرات آزمـودن   هكـ  شود يمشخص م ،ارائه شده يفيج توصينتا با توجه به

 6 ةجدول شـمار (ش آزمون داشته است يبه نسبت پ ياز نظر آمار يش معناداريافزاپس آزمون 
  ).2 ةو نمودار شمار

در  يه تفـاوت معنـادار  كدهد  ينشان م 2 ةج ارائه شده در جدول شماريگر، نتايد ياز سو
 ةارائه شده در جدول شـمار  يبيج آزمون تعقينتا). α>05/0(ز وجود دارد ين يگروه ميانسطح 

 يمفهـوم  ةم نقشين گروه ترسيب ياز نظر آمار يه هر چند تفاوت معناداركدهد  ينشان م 4و  3
ـ  ياما تفـاوت معنـادار   ،واژگان وجود دارد يريادگيدر آزمون  يس سنتيبا تدر يانفراد ن دو يب

 يريادگيـ در  يانفـراد  يمفهـوم  ةگـروه نقشـ  . مطلب مشاهده نشده است كگروه در آزمون در
  .تر از گروه سنتي بود، كاركردشان بهواژگان
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مطلب  كواژگان و در يريادگيآزمون  آزمون و پس شين و انحراف استاندارد نمرات پيانگيم: 5جدول 

  يس سنتيو تدر يانفراد يم نقشه مفهوميس با ترسيتدر يها در گروه

 اريانحراف مع نيانگيم تعداد  آزمون  گروه هيفرض

  :سوم

 ةسيمقا

 واژگان يريادگينمرات 

  يانفراد يممفهو ةنقش

  

 يس سنتيتدر

  ش آزمونيپ

  پس آزمون

  ش آزمونيپ

 پس آزمون

11  

11  

11  

11 

72  

86  

51  

61 

56 /10  

75/9  

98/17  

66/19 

  :چهارم

 ةسيمقا

  مطلب كنمرات در

  يانفراد يمفهوم ةنقش

  

 يس سنتيتدر

  ش آزمونيپ

  پس آزمون

  ش آزمونيپ

  پس آزمون

11  

11  

11  

11  

36/11  

54/82  

36/11  

09/62 

05/13  

81/10  

05/13  

56/17 

 به يمفهوم ةم نقشياستفاده از راهبرد ترس«عبارت بود از  ،قيپنجم و ششم تحق يها هيفرض
س زبان يدر تدر ي،صورت انفراد به ي،مفهوم ةم نقشيسه با راهبرد ترسيدر مقا يتكصورت مشار

راف ن و انحـ يانگيـ م. »دهـد  را افزايش ميرندگان يمطلب فراگ كواژگان و در يريادگي يسيانگل
ـ يـ ننـدگان در تحق ك تكمطلب شر كواژگان و در يريادگياستاندار نمرات  ش آزمـون و  يق در پ

و نمودار  6 ةدر جدول شمار يو  انفراد يتكمشار يمفهوم ةم نقشيپس آزمون در دو گروه ترس
  .شده است بازتاب داده 3 ةشمار

  

م يترس يها مطلب در گروه كاژگان و درو يريادگيآزمون  آزمون و پس شين نمرات پيانگيم: 2نمودار 

  يس سنتيو تدر يانفراد يمفهوم ةنقش
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مطلب  كواژگان و در يريادگيآزمون  آزمون و پس شين و انحراف استاندارد نمرات پيانگيم: 6جدول 

  يتكو مشار يانفراد يم نقشه مفهوميس با ترسيتدر يها در گروه

 اريانحراف مع نيانگيم تعداد  آزمون  گروه هيفرض

  :پنجم

   ةسيمقا

 واژگان يريادگينمرات 

  يتكمشار يمفهوم ةنقش

  

 يانفراد يمفهوم ةنقش

  ش آزمونيپ

  پس آزمون

  ش آزمونيپ

 پس آزمون

11  

11  

11  

11 

70  

87  

72  

86 

24/16  

68/10  

56/10  

75/9 

  :ششم

 ةسيمقا

  مطلب كنمرات در

  يتكمشار يمفهوم ةنقش

  

 يانفراد يمفهوم ةنقش

  ش آزمونيپ

  پس آزمون

  زمونش آيپ

  پس آزمون

11  

11  

11  

11  

45/20  

09/93  

36/11  

54/82 

96/26  

33/8  

05/13  

81/10 

 ةق در جدول شماريپنجم و ششم تحق يها هيفرض يبررس يبرا يبكيتر يج آزمون آنواينتا
ن نمـرات  يبـ  يتفـاوت معنـادار   يمعنادار بودن عامل درون گروه با توجه به. ارائه شده است 1
شـود   يفـرض صـفر رد مـ   ن، يق وجود داشـته، بنـابرا  يتحق يها وهمون گرش آزمون و پس آزيپ
)05/0< α.( هـا در پـس    يشود نمرات آزمودن يارائه شده مشخص م يفيج توصيبا توجه به نتا

و  6 ةجـدول شـمار  (ش آزمون داشته اسـت  ينسبت پ به ياز نظر آمار يش معناداريآزمون افزا
ه تفـاوت  كـ دهد  ينشان م 1 ةه در جدول شمارج ارائه شديگر، نتايد ياز سو). 3 ةنمودار شمار

ارائـه شـده در    يبيج آزمون تعقينتا). α >05/0(ز وجود دارد ين ين گروهيدر سطح ب يمعنادار
ـ  ياز نظر آمـار  يدهد تفاوت معنادار ينشان م 3و  2 يها جدول شماره م يترسـ (ن دو گـروه  يب

  . وجود نداشته است) يتكو مشار يانفراد يمفهوم ةنقش
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م يترس يها مطلب در گروه كواژگان و در يريادگيآزمون  آزمون و پس شين نمرات پيانگيم: 3دار نمو

  يتكو مشار يانفراد يمفهوم ةنقش

  جهينت
بـا دو راهبـرد    ،يم نقشـه مفهـوم  يس با اسـتفاده از ترسـ  ير روش تدريتأث ،ن پژوهشيدر ا

مطلـب   كواژگـان و در  يريادگيـ بر  يسيس زبان انگليتدر يبا روش سنت ،يو انفراد يتكمشار
مفهـوم مـتن    كواژگان و در يريادگيزان يدست آمده نشان داد م ج بهينتا. شد يبررسران يفراگ

طور  به يس سنتينسبت تدر به يتكبه طور مشار يم نقشه مفهوميبر ترس يس مبتنيبا راهبرد تدر
 ةم نقشـ يترسـ س بـا روش  يج نشـان داد تـدر  يگر، نتايد ياز سو. ش داشته استيافزا يمعنادار
 يس سـنت يو روش تدر يانفراد يمفهوم ةم نقشيترس يها سه با روشيدر مقا يتكمشار يمفهوم

  . مطلب شده است كواژگان و در يادداريش معنادار در يموجب افزا
جـاد چـالش   يو ا يدرسـ  ةصورت فعال با مـاد  ردن دانش آموز بهكر يبا درگ ينقشه مفهوم

عمـده تـالش    يوه سـنت يشـ  بـه  يسيس زبان انگليدر تدر. ندك ير مكتف ر را وادار بهي، فراگيذهن
ر از گـوش دادن و  يـ غ يتيواژگان است و فعال يادسپاري ند آموزش بر حفظ و بهير در فرايفراگ
تمام  ،پردازد يم يمفهوم ةم نقشيترس آموز به ه دانشك ياما زمان. دهد يخاطر سپردن انجام نم به
ر يـ ، فراگيسـ يدر متون زبان انگل يمفهوم ةم نقشيترس يبرا. رديگ يار مك خود را به يذهن يقوا
ا در ارتبـاط بـا   يند و ك يش استفاده ميخو واژگان ةا از دامنين يبنابرا ابد،يها را ب واژه يد معنايبا
م را يافتـه و موضـوع و مفـاه   يت نقشـه را در يـ لكزند تا  يواژه را حدس م يمعنا ،ها ر گزارهيسا
موجـود   يسـاخت شـناخت   د بـه يمطالب جدجه ي، در نت.شه بپردازدم نقيترس ند و سپس بهك كدر

چنانچـه  «ز يآزوبل ن ةيبراساس نظر. شود يجاد ميرنده ايادگي يدار برايپا يريادگياضافه شده و 
برقرار سـازند و سـاخت    ونديپ خود يرند با دانش قبليخواهند فراگ يان آنچه ميدانش آموزان م
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  . )1384فرت يس(» ابندي يدار دست ميپا يريادگي به ،ندخود را گسترش و بهبود بخش يشناخت
رنـدگان زبـان   يادگي ةه استفادكدهد  يز نشان مين) 2004(ر كبا يشارلوت و د يها پژوهش

شود و  يها م در آن يده نظم خود يراهبردها يريارگك ش بهيموجب افزا ،يمفهوم ةدوم از نقش
نـد و پـس از پـردازش    يود را اصـالح نما خـ  يركنادرست ف يها وهيند تا شك يم كمكآنان  به

 كمـ كمعنـادار   يريادگيـ ش يافـزا  ن امر خود بهيه اك نندك يده ها را سازمان د آنياطالعات جد
ش يافـزا  موجـب  يمفهـوم  ةم نقشـ يه ترسـ كـ دهد يز نشان ميپژوهش حاضر ن يها افتهي. ندك يم
م ينـد ترسـ  يهـا در فرا  يرسد آزمـودن  يبه نظر م. شده است مفهوم متن كواژگان و در يريادگي

م شده توسـط  يترس ةرده و نقشكدا يلمات را پك ينند تا معناك يامالً فعال بوده و تالش مك هنقش
ه كـ مشاهده شد  يتكم مشاريطور خاص در گروه ترس به. رديم متن را در برگيمفاه يها تمام آن

گر يديكـ شـه  يش و انددند تا دانيوشك يگر قرار گرفته و ميديكامل با ك ينشك همافراد گروه در 
 يجاد بخشـ يت در اياحساس موفق. رنديمناسب بهره گ يجاد گزاره هاينقشه و ا يدر سازمانده

 يگـروه را بـرا   ةزيـ افت بازخورد مثبت از آزمونگر انگيح و دريصورت صح به يمفهوم ةاز نقش
ه كـ د ننـ ك يز در پـژوهش خـود اشـاره مـ    ين) 2007( گوزكيآونس و يگ. داد يش ميار افزاك ةادام

را رشـد   يليزه و مفهوم خود تحصيمثل انگ ،مثبت دانش آموزان يها يژگيو ،يتكمشار يريادگي
  .دهد يش ميباز هم استفاده از راهبردها را افزا يداريپدن يه اكدهد  يم

 يهـا  وهياز شـ  يه در آموزش موضـوع ك يزمان) 1991( ويپاو ةرمز دوگان ةيبر اساس نظر
نظـر   بـه ). 1384 فيسـ ( ابدي يش ميمطالب افزا يادداريزان يماستفاده شود،  يدگذاركمختلف 

 يدگـذار ك يالمـ كو  يريتصـو  يهـا  وهيهمزمان از ش يمفهوم يها در نقشهه كرسد از آنجا  يم
 يمعنـا  يريادگين پژوهش در يدر ا .دنك يم كمكمطالب  يادداري ن امر بهيو ا شود ياستفاده م

 يس سنتيدر برابر تدر يمفهوم ةنقش روش يبرتر ،زبان دوم يريادگيدر مفهوم  كواژگان و در
 يه براك) 1990(من يج پژوهش سيق با نتاين تحقيج اينتا ،در بخش حفظ واژگان. ار استكآش

فـرد   يلـ كين ويهمچنـ . دارد يهمخـوان  ،رده استكاستفاده  ينقشه مفهوم روشحفظ لغات از 
ه كـ رد كـ مشاهده  يمفهوم ةنقش روش ةليوس در پژوهش خود در آموزش زبان دوم به) 2006(

 ياعضـا . نترل نشـان دادنـد  كگروه  را نسبت به يرد بهتركف عمليالكت كدر در يشيگروه آزما
، يبهتـر مـتن، سـازمانده    كهـا را در در  آن يمفهـوم  ةاربرد نقشكه كردند كان يب يشيگروه آزما
لغـات و   يريادگيـ ن ين امر همچنيا. ندك يم كمكمتن  ياصل يها دهيا ييو شناسا يساختاربند

  .ندك يل ميها را تسه ن آنيروابط موجود ب
 كدر در يو گـروه آمـوزش سـنت    يم فردين گروه ترسيب يگر، تفاوت معناداريد ياز سو



  73 تينآموزش زبان با استفاده از نقشة مفهومي فردي و مشاركتي با شيوة س ةمقايس

 

و  يمفهـوم  ةح نقشيم صحيدر ترس يگروه ينشك همرسد عامل  ينظر م به. مفهوم مشاهده نشد
 يم فـرد يعامـل در گـروه ترسـ   ن يـ تر مفهوم مؤثر بوده است و حذف ا املك كتبع آن در در به

  .ده نشوديد ين آنان با گروه آموزش سنتيب يه تفاوت معناداركباعث شده است 
از نظـر   ،يمفهـوم  ةنقشـ  يتكم مشـار يو گروه ترسـ  يم فردين گروه ترسيج نشان داد بينتا

 يهـا  آزمـون  ةبـار ها انجام شـده در  يابيوجود ندارد، اما در مجموع ارز يتفاوت معنادار يآمار
 يهـا  نقشـه  يگذار ل و نمرهيها و تحل يش، گرفتن بازخورد از آزمودنيان آزمايرا شده در جراج

 يتكم بـه صـورت مشـار   يترس .شود يمشاهده م يتكم مشاريرد برتر گروه ترسكم شده عمليترس
نند كم يرا ترس يت بهتريفكيتر و با  املك يها گروه نقشهن ياها در  يه آزمودنكباعث شده است 

هـا،   نقشـه  تـا ده بـه   يـك  يگذار در نمره .نندكتر عمل  ز موفقيپس آزمون ن به ييگو و در پاسخ
به  يگذار ن روش نمرهيه در اكدهد و از آن جا  ينشان م يبرتر يتكم مشاريرد گروه ترسكعمل

مـتن نمـره داده شـده     ياصـل  يها دهيم و ايها و در برداشتن تمام مفاه امل بودن نقشهكجامع و 
مطلـب و شـناخت    كدر در يتكمشار يم نقشه مفهوميه گروه ترسكجه گرفت يتوان نت ياست م

 ياـهـ  ر روشياـدر سـ . انـد  سـب نمـوده  كرا  يشتريب ييم موجود در متن، تواناـياهــام مفــتم
ه كـ ل شده شـمارش شـده اسـت    كيتش يها معنادار و تعداد هسته يها ، تعداد گزارهيگذار نمره
ن بـاال  يبنـابرا . م موجود در متن را شامل نشوديمفاه يا تمامه ا گزارهيها  ن هستهين است اكمم

ها در  متر نقشهكرغم تعداد  يعل ،يگذار در روش اول نمره يتكم مشارين گروه ترسيانگيبودن م
  .است يتكم مشاريق گروه ترسيمعنادار و عم يريادگي ةن گروه نشان دهنديا

رد يكـ ژه اگر بـا رو يو ، بهيمفهوم ةم نقشيهبرد ترسه راكد آن است ين پژوهش مؤيج اينتا
. رديـ مـورد اسـتفاده قـرار گ   مناسب در آمـوزش   يابزارعنوان  به دتوان يم انجام شود، يتكمشار
قابـل فهـم و    يده را در چارچوبيچيند تا موضوعات پك يم كمكرندگان يادگي به ،يمفهوم ةنقش

ر ين پژوهش تأثيا. ندك يم كمكدار يمعنادار و پا يريادگي له بهين وسيا و به جامع سازمان دهند
زبـان دوم نشـان داد و    و آموزش يريادگيان يبر جر يريأثت يمفهوم يها استفاده از نقشه مثبت

 يرا در برنامـه و محتـوا   ياستفاده از نقشه مفهوم يدرس يها طراحان برنامهشود  يمشنهاد يپ لذا
ن روش ياز ا يليمختلف تحصتوانند در سطوح  يز ميمعلمان ن گر،يد ياز سو. دروس بگنجانند

 يبـرا  يسيسسات آموزش زبان انگلؤو م ندكران استفاده يفراگ معنادار در يريادگيجاد يجهت ا
  .ن روش بهره ببرنديتوانند از ا يسسه مؤشبرد بهتر اهداف ميپ
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