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Abstract

Introduction: Many of the common teaching methods of universities deliver to
students who are incapable of solving their smallest individual and social problems.
Whereas educational programs and methods should be designed to encourage learner
thinking and problem solving, In this study, the role of each of the traditional teaching
methods and concept map in the development of critical thinking and academic
achievement of postgraduate students of Iran University of Medical Sciences has been
investigated.
Methods: The research method is quasi-experimental and was performed using twogroup design with pre-test and post-test. The statistical population were all graduate
students in the field of medical education in the academic year 2017-2018, two groups
of 17 of them participated as an available sample. Data collection tools, the California
Critical Thinking Assessment Questionnaire, as well as academic achievement tests
were acceptable indicators of validity and reliability. The collected data were analyzed
using SPSS24 software and Kolmogorov-Smirnov tests (to ensure that the data
distribution was normal), independent and covariance analysis.
Results: The observed differences in the level of critical thinking between the two
groups of control and experiment were only due to the use of concept map model and
the pre-test had no significant effect on it. Also, the difference in academic achievement
of the two control and experiment groups was due to the use of concept map model and
again the pre-test did not have a significant effect on it.
Conclusion: The findings of the study showed that the observed differences in the level
of critical thinking with (P-value = 0.04) and academic achievement with (P = value =
0.00) between the two groups of evidence and experiment only in terms of the
application of the map model is conceptual and the pre-test has not had a significant
effect on it.
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چکیده
مقدمه :بسیاری از روشهای متداول آموزشی دانشگاهها ،دانش آموختگانی را تربیت می کنند که از حل کوچکترین مسایل فردی و
اجتماعی خود ناتوان هستند در صورتیکه روشهای آموزشی باید به گونهای طراحی شوند که یادگیرنده را به تفکر ترغیب نماید .از این
رهگذر پژوهش حاضر ت أثیر الگوی نقشه مفهومی در رشد تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته آموزش پزشکی را مورد
واکاوی قرار داده است
روشها :روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام شد .جامعه آماری کلیه
دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی آموزش پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و تهران در سال تحصیلی  1397-1396که دو
گروه 17نفره از آنها به عنوان نمونهی در دسترس مشارکت داشتند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهی سنجش تفکر انتقادی کالیفرنیا
و آزمون پیشرفت تحصیلی بود .داده ها با استفاده از نرم افزار  spss24و آزمونهای کالموگروف-اسمیرنوف ،تی مستقل و تحلیل کواریانس
تحلیل گردید
یافتهها :تفاوتهای مشاهد شده در میزان تفکر انتقادی ( )P-value = 0/04و پیشرفت تحصیلی ( )P-value = 0/00بین دو گروهِ
کنترل و آزمایش تنها از جهت به کارگیری الگوی نقشه مفهومی بوده و پیشآزمون تأثیر معناداری بر آن نداشته است.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت الگوی نقشه مفهومی بر افزایش تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی بود .بنابراین اساتید
و مسئولین آموزش عالی بایستی زمینه های الزم در جهت رشد تفکر انتقادی و کاربرد الگوی نقشه مفهومی را فراهم آورند.
واژگان کلیدی :الگوی نقشه مفهومی ،تفکر انتقادی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان ،روش تدریس
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هدف تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی
اختصاصی پرستاری در دانشجویان پرستاری شیراز انجام شد،
نمره کل مهارتهای شناختی تفکر انتقادی در گروه آزمایش
تفاوت معناداری با گروه شاهد داشته است [ .]8از سوی دیگر
بسیاری از فراگیران تنها در طول دوران تحصیل ،مطالب درسی
آموخته شده را به یاد سپرده و توانایی پاسخگویی به سؤاالت
مربی -اغلب در سطح یادداری  -را دارند؛ ولی پس از پایان دوره
تحصیلی ،بیشتر فراگیران مطالب آموخته را فراموش می کنند.
افزون بر آن بسیاری از فراگیران در یادگیری مفاهیم و ارتباط
بین مفاهیم جدید و مفاهیم پیشین خود دچار مشکل می شوند و
نمی توانند ارتباط منطقی بین آنها برقرار کنند .از آنجا که مفاهیمِ
علمی غیر خطی و شبکه ای هستند ،یعنی در ارتباط با هم قرار
دارند این مفاهیم بایستی به صورت شبکه های سازمان یافته و
مرتبط به هم آموخته شوند ،نه صرفاً به صورت فهرستی از حقایق
مستقل از هم [ .]9بنابراین یکی از مهم ترین اهداف نظام های
آموزشی این است که فراگیران ،مطالب یاد گرفته در کالس درس
را به محیط زندگی انتقال داده و بتوانند از آن استفاده کنند .بنا به
گفته بلوم ترتیب مورد نظر ،نشان دهنده ی بخشی از طبیعت
سلسله مراتبی طبقات مختلف هدف های پرورشی است؛ یعنی
هدف های هر طبقه شامل بخشی از رفتارهای طبقات پایین تر
و مبتنی بر آن رفتارها هستند [ .]10بنابراین اگر فراگیری بخواهد
دانسته های خود را کاربردی کند باید ابتدا در سطح یادداری و
درك ،مهارت هایی را به دست آورد تا بتواند در سطح کاربست،
عملکرد بهتری داشته باشد و این میسر نخواهد شد مگر با
یادگیری منسجم و در ارتباط با همه اجزا و عناصر یادگیری .لذا
انتخاب روش تدریس مناسب که هم بتواند باعث یادگیری معنی
دار ،مؤثر و قابل استفاده فراگیران شده و هم مربی به وسیله آن
بتواند پیشرفت تحصیلی فراگیران را بهبود ببخشد ،از اهمیت
بسیاری برخوردار است .با بکارگیری الگوهای مناسب تدریس
ضمن آنکه به فراگیران در کسب اطالعات ،مهارتها و راههای
تفکر کمک میشود ،ابزار یادگیری و نحوه یادگیری نیز به آنان
آموخته میشود [ .]11از دید بسیاری از صاحب نظران یکی از
الگوها و روشهای نوین و مناسب یادگیری ،استفاده از الگوی نقشه
مفهومی است .برای نمونه کرجیک ) (Karajikنقشه مفهومی را
به عنوان مسیری برای راهیابی به توسعه در آموزش ایده های
مهم می داند که با تمرکز فراگیران بر ایده های اصلی ،در طول
زمان شکل می گیرد [ .]12چهارچوب نظری روش آموزشی نقشه
مفهومی بر پایه نظریه یادگیری دیوید آزوبل قرار دارد .ایده اصلی
در این نظریه ،آن است که یادگیری معنی دار با برقراری ارتباط
بین موضوعهای جدید و مفاهیم موجود در ساخت شناختی فراگیر
صورت می گیرد [ .]13چیو ) (Chiuنیز طی پژوهشی به این
نتیجه دست یافت که الگوی نقشه مفهومی نسبت به الگوهای
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مقدمه
حالیکه دنیای پرشتاب دانش و تکنولوژی و به طور خاص
تکنولوژی های آموزشی امروزه با حجم و سرعت خیره کنندهای
جهان را درنوردیده و با بکارگیری انواع تکنیک ها و نوآوریهای
آموزشی در جهت همسو ساختن این تحوالت با اهداف و نیازهای
جامعه ،انسان را قادر ساخته تا فاصله خود با تحوالت جهانی را
کمتر نماید؛ نظام آموزشی فعلی ما در پرورش فراگیران ،توفیق
چندانی نداشته است .متاسفانه در موسسات آموزشی به جای
استفاده از روشهای تدریس فعال که موجبات اعتالی اندیشه و
تفکر را در پی دارد ،بر انباشت بیش از حد اطالعات ،تقویت حافظه
و نیز انتقال صرف معلومات به ذهن یادگیرندگان تاکید می گردد
[ .]1رشد و پرورش مهارتهای فکری دانش آموختگان دانشگاهی
مسأله پیچیده ای در آموزش است و در سالهای اخیر متخصصان
امور تربیتی به شدت از ناتوانی دانشجویان در امر تفکر انتقادی
ابراز نگرانی کرده اند [ .]2اهمیت پرورش مهارت های تفکر در
حدی است که برخی صاحبنظران ،تفکر انتقادی را هدف عمده
تحصیالت و تجارب دانشگاهی برشمرده ،معتقدند که تفکر
انتقادی ،دانشجویان را قادر می سازد که به شکل مؤثری با
مشکالت اجتماعی ،علمی و عملی برخورد کنند [ .]3برای اینکه
تفکر انتقادی در فرد ،درست پرورش یابد و از کیفیت باالیی
برخوردار گردد ،الزم است از روشهای فعال یادگیری استفاده شود
[ .]4مؤسسه ی تفکر انتقادی ،به عنوان نهادی فعال در زمینه ی
مذکور ،تعریفی نسبتاً جامع و مانع بر مبنای تعریف پل فیشر و
نوسریچ ( )Paul Fisher and Nussrich,1993ارائه داده است.
به نظر آنان ،تفکر انتقادی عبارت است از شیوه ای از تفکر (درباره
ی هر مضمون ،موضوع یا مسئله) که در آن فرد متفکر ،کیفیت
تفکر خود را ماهرانه با استفاده از تحلیل ،ارزیابی و بازسازی بهبود
می بخشد و شامل ارتباط مؤثر و قابلیتهای حل مسئله و همچنین
تعهدی برای فائق آمدن بر خودمحوری و جامعه محوری طبیعی
است [ .]5تاکنون پژوهش های بسیاری ،اثربخشی استفاده از
روشهای فعال تدریس را بر رشد تفکر انتقادی اثبات کرده اند .از
جمله یانگ بلود و بیتز ()Young Blood and Bates,2001
در پژوهش تجربی خود بر روی دانشجویان پرستاری نشان دادند
که استفاده از روشهای فعال تدریس باعث رشد تفکر انتقادی در
آنها می شود .نتایج تحقیقات دیگر نیز گویای آن است که روش
حل مساله به صورت گروهی تاثیر مثبتی بر رشد مهارت های
تفکر انتقادی دانش آموزان کالس چهارم ابتدایی داشته است
[ .]6نتایج مطالعه ولر و کولینس ) (Waller and Collinsنیز که
تأثیر روش نقشه مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی
دانشجویان پرستاری کارولینای شمالی را مورد بررسی قرار داده،
نشان می دهد که امتیاز گروه مداخله در نمره کلی و حیطه های
استنباط ،آنالیز و ارزشیابی به طور معناداری نسبت به گروه شاهد
افزایش یافته است [ .]7در مطالعه معطری و همکاران نیز که با
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روش ها
تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی (یا شبه تجربی) انجام
شد .روش نمونه گیری سر شماری بود .نمونهی منتخب ،دو
کالس مبانی برنامه ریزی درسی رشته آموزش پزشکی مقطع
کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و
علوم پزشکی تهران بوده است که کالس درس مبانی برنامه ریزی
درسی در دانشگاه تهران به عنوان گروه کنترل و کالس درس
مبانی برنامه ریزی درسی در دانشگاه ایران به عنوان گروه آزمایش
انتخاب شد .به منظور رعایت مالحظات اخالقی از ذکر نام و نام
خانوادگی دانشجو خودداری گردید .برای کنترل عوامل اثرگذار،
دانشجویان گروه کنترل و آزمایش از نظر ترم تحصیلی ،رشته
تحصیلی ،سال ورود به دانشگاه و استاد درس مربوطه ،شرایط
یکسانی داشتند .پژوهشگر سعی کرد همه موارد در این دو گروه،
بهجز روش تدریس (متغیر مستقل) یکسان باشند تا این اطمینان
حاصل شود که اگر تفاوت یا تفاوتهایی در میزان مهارت تفکر
انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مشاهده میشود ،این
تفاوت ناشی از تأثیر بکارگیری الگوی تدریس نقشه مفهومی باشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان هم ورودی
کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
و علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی  1397-1396که  34نفر
را شامل می شد .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها با هدف
سنجش تغییر در مهارت تفکر انتقادی دانشجویان از پرسشنامهی
سنجش تفکر انتقادی کالیفرنیا استفاده شد که شامل  34سؤال
چند گزینه ای با یک پاسخ صحیح برای ارزیابی مهارتهای تفکر
انتقادی در حیطه های تحلیل ،استنباط ،استدالل قیاسی و
استقرایی و ارزشیابی طراحی شده است .در این آزمون ،نمره دهی
بر اساس مقیاس لیکرت نبوده و به صورت صفر و یک است یعنی
به هر پاسخ صحیح یک امتیاز تعلق می گیرد .امتیاز کسب شده
در هر بخش از آزمون بین صفر تا  ،16متغیر بود .به طوری که
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تدریس مرسوم ،به میزان قابل توجهی در بهبود یادگیری
دانشجویان تأثیر دارد و از سوی دیگر ،دانشجویان در استفاده از
ابزار نقشه مفهومی رضایت بیشتری داشته اند [ .]14نتایج
پژوهش نانسی ) (Nancyدر زمینه ارزیابی یادگیری فراگیران
براساس دو روش نقشه مفهومی و سنتی ،نیز نشان داد نقشه
مفهومی روش مناسبی برای ارزیابی میزان آموخته های فراگیران
بوده است [ .]15پژوهش هابوك ) (Habukهم گویای آن است
که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روشهای
رایج ،بر نمره های پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان
تأثیر مثبتی داشت [ .]16با تکیه بر این پیشینه نظری ،مطالعه
حاضر با هدف بررسی تاثیر الگوی نقشه مفهومی بر رشد تفکر
انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد انجام
شد.

در بخش تحلیل حداکثر  9امتیاز ،استنباط حداکثر11امتیاز،
استدالل قیاسی حداکثر 16امتیاز ،استدالل استقرایی حداکثر 14
امتیاز و در بخش ارزشیابی 14امتیاز لحاظ شده است .بدین ترتیب
برای هر فرد  5نمره مهارتهای تفکر انتقادی و یک نمره کل تفکر
انتقادی که بین 0-34متغیر است ،به دست آمد[( .]17الزم به
توضیح است که برخی از سؤاالت در چند حیطه مشترك بودند).
به نظر می رسد که این ابزار نسبت به سایر ابزارهای سنجش
تفکر انتقادی ،از جامعیت بیشتری برخوردار است [ .]18پایایی
خارجی این آزمون را فاشیون با استفاده از فرمول کودر
ریچاردسون ارزیابی کرده و عدد0/78و  0/80را گزارش کرده
است .]19[ .در ایران ،پایایی و روایی آزمون مذکور ،قبال در مطالعه
ای تعیین و تأیید شده است .بدین ترتیب که پایایی آزمون با روش
بازآمون ضریب  0/90و ضریب کاپا  0/82را نشان داده است.]4[ .
همچنین ضریب همبستگی درونی برای خرده آزمونهای این
پرسشنامه بین  0/7تا  0/77بدست آمد که نشان دهنده آن است
خرده آزمونها با یکدیگر و همچنین با نمره کل آزمون همبستگی
مثبت و معنی دار دارند ( .) r=0/86همچنین در مطاله ی دیگری
که توسط خلیلی انجام شده پایایی آن  0/62گزارش شده است
[ .]7در مورد اعتبار خارجی ،نتایج پژوهشها نشان داده است که
این آزمون با معدل نمرات دانشجویان ،نمرات استعداد ریاضی و
دروس شفاهی آنها و نمرات آزمون خواندن نلسون -دنی
همبستگی مثبت معناداری دارد [ .]19در مورد اعتبار ایرانی این
آزمون نتیجه تحلیل عاملی در تعیین اعتبار سازه آزمون نشان
دهنده آن است که آزمون از پنج عامل (ارزشیابی ،تجزیه و تحلیل،
استنباط ،استدالل استقرایی و استدالل قیاسی) تشکیل شده است
که همه پنج عامل با نمره کل آزمون ،همبستگی مثبت باالیی
داشته است و قادر به تمیز اختالف سطح مهارتهای تفکر انتقادی
بین دانشجویان پرستاری و فلسفه بوده است [ .]6در این تحقیق
محتوای کتاب مقدمات برنامه ریزی درسی تالیف دکتر حسن
ملکی برای گروه کنترل با استفاده از روش سخنرانی و برای گروه
آزمایش با استفاده از الگوی نقشه مفهومی به مدت  12جلسه ی
 90دقیقه ای تدریس گردید .درس مربوطه در هر دو گروه توسط
یک استاد مشترك ارائه می شد .جزئیات اجرا در گروه آزمایشی
به این گونه بود که در ابتدا طی دو جلسه  20دقیقه ای توضیحات
الزم در مورد نقشه هـای مفهـومی و نحـوه تهیـه ی آنهـا بـه
مدرس داده شـد .همچنین محتوایی که قرار شد با نقشه مفهومی
تدریس شود مشخص و نقشه هـای مفهـومی آن بـا استفاده از
نرم افزار  power pointتهیه گردید و بعد از تجدیدنظر و
مشورت بـا مدرس نقشـه هـای مفهومی با استفاده از ویدئو
پرژوکتور در کالس ارائه شد .همچنین از وی خواسته شد که در
طول زمان پژوهش برای گروه کنترل بـا روش تـدریس سخنرانی
تدریس کند .در اولین جلسه اجرای آزمایش از دانشجویان هر دو
گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون گرفته شد و بعد جلسات

یافته ها
در مجموع  34نفر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ترم دوم

جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات موفقیت تحصیلی و تفکر انتقادی و خرده مقیاس های آن در گروه های آزمایش و کنترل
پیشآزمون
گروه

کنترل

آزمایش

پسآزمون

تفاضل میانگینهای پیشآزمون

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

و پسآزمون

موفقیت تحصیلی
تفکر انتقادی
تحلیل
ارزیابی
استنتاج
مؤلفهها
استدالل قیاسی
استدالل استقرایی
موفقیت تحصیلی
تفکر انتقادی
تحلیل
ارزیابی
استنتاج
مؤلفهها
استدالل قیاسی
استدالل استقرایی

14/5
16/7
3
3/4
3/2
3/6
3/4
13/7
16/4
3/4
3/4
3/4
3/2
3

1/3
3/1
1/2
1/3
1/4
1/4
1/4
1/2
1/9
1
1/2
1/5
1/1
1

15/2
20/1
3/8
4
4/1
4/1
4
17/4
23/5
5/4
5/8
4/7
3/9
3/6

1/4
1/9
1/5
1/2
0/83
1/4
1/4
1/2
2/4
1/1
1/7
./79
1/1
1/4

0/6
3/4
0/8
0/6
0/9
0/4
0/6
3/6
7/0
2
2/4
1/3
0/7
0/6
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
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آموزش شروع شد .در مرحله قبل از آموزش نقشه ها به عنوان
ابزار پیش سازماندهنده ،در مرحله حین آموزش ،نقشه ها به عنوان
ابزار ارائه محتوا و در مرحله پس از آمـوزش از نقشـه هـا بـه
عنـوان ابـزاری بـرای خالصـه بنـدی و یکپارچه سازی درس
استفاده شد .به عالوه هر دانشجو موظف بود برای جلسه آموزشی
بعدی به صورت انفرادی یک نقشه مفهومی از کل مطالب ارائه
شده طراحی کند که قبل از شروع هر جلسه ،چند مورد از نقشه
های مفهومی تهیه شده توسط دانشجویان از مطالب درسی جلسه
قبل مورد ارزشیابی قرار می گرفت و به دانشجویان بازخورد داده
می شد .در آخرین جلسه اجرای آزمایش از یادگیری آزمودنیهای
هر دو گروه در طول اجرای پژوهش بدون اطالع قبلی آنها پس
آزمون گرفته شد .جهت جمع آوری اطالعات ،پژوهشگر شخصاً
اقدام به تحویل دادن و پس گرفتن اوراق پرسشنامه در مدت زمان
مشخص  60دقیقه کرد و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .پس از برگزاری پس آزمون تفکر انتقادی ،دادههای
این مرحله با مرحلهی قبلی مورد مقایسه قرار گرفت تا مشخص
شود که آیا استفاده از الگوی نقشه مفهومی در بهبود میزان تفکر
انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر بوده است یا خیر؟
برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (
میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی استفاده شد و داده های
جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  spss 24و آزمونهای
کالموگروف-اسمیرنوف(جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع داده
ها) ،تی مستقل (به منظور مقایسه میانگین نمره تفکر انتقادی و
پیشرفت تحصیلی در دو گروه) و تحلیل کواریانس (حذف تأثیر
پیشآزمون از نتایج پسآزمون ) تحلیل گردید.

ورودی  1396در دو گروه کنترل (17نفر) و گروه آزمایش (17نفر)
در این پژوهش شرکت نمودند .از نظر توزیع جنس 16 ،نفر از
دانشجویان خانم و  12نفر آقا بودند .که به نسبت  6آقا و  8خانم
در دو گروه کنترل و آزمایش جایابی شدند .میانگین سنی گروه
کنترل  23/48سال و میانگین سنی گروه آزمایش  25/04سال
و معدل کل کارشناسی گروه کنترل  17/86و معدل کل
کارشناسی گروه آزمون17/21بود .نتیجه تجزیه و تحلیل داده های
پیشرفت تحصیلی و تفکر انتقادی و خرده مقیاس های آن با
استفاده از شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار در جدول
شمارهی  1آمده است.
همـان طور کـه در جـدول  1مشـــاهـده میشـــود ،تفـاضـــل
میـانگینهـای گروه آزمـایش در مورد موفقیـت تحصـــیلی و تفکر
انتقادی و خرده مقیاسهای آن بیشــتر از گروه کنترل اســت .در
نتیجـه میتوان گفـت کـه آموزش برنـامـه ریزی درســـی بـا الگوی
نقشــه مفهومی تأثیر مثبت بر موفقیت تحصــیلی و تفکر انتقادی
فراگیران دارد .در تحلیـل اســـتنبـاطی دادههـا از آزمون آمـاری تی
مسـتقل اسـتفاده شـده است .بدین منظور ،ابتدا پیشفرضهای این
آزمون مورد بررســی قرار گرفته اســت .این پیشفرضها عبارتند
از :اسـتقالل اعضای دو گروه که هیچ یک از اعضای گروه کنترل
عضــو گروه آزمایش و یا بالعکس نیســتند و طبیعی بودن توزیع
نـمـرات کــه بـرای بـررســـی ایـن مـورد ،از آزمـون کـلـمـوگـروف-
اســمیرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovاســتفاده میشــود.
نتایج این آزمون نشــان داد که ســطح معناداری برای پسآزمون
مؤلفه های موفقیت تحصـیلی  0/75و تفکر انتقادی  0/55بدسـت
آمده که بیشــتر از  0/05اســت .بنابراین فرض صــفر که طبیعی
بودن توزیع دادههاســت ،رد نشــده و میتوان توزیع دادهها را با
اطمینان باالیی طبیعی دانست.

تأثیر الگوی نقشه مفهومی در رشد تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

همگونی واریانسها :شاخص این پیشفرض بخشی از
خروجی اصلی آزمون تی مستقل است ،سطح معناداری بدست
آمده برای مؤلفه های موفقیت تحصیلی  0/75و تفکر انتقادی
 0/32است .نتایج بدست آمده همه مؤلفه ها در آزمون لوین،
 P-value >0/05میباشد .لذا فرض صفر که همگون بودن
واریانسهاست ،رد نشده و میتوان نتیجه گرفت واریانسها در دو
گروه همگون هستند .بنابراین ،با برقرار بودن سه پیشفرض
مستقل بودن ،طبیعی بودن و همگونی واریانسها میتوان از
آزمون تی مستقل برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگینهای
نمرات دو گروه کنترل و آزمایش استفاده کرد .سطح معناداری
بدست آمده برای مؤلفه های تفکر انتقادی و موفقیت تحصیلی،
هر دو  0/00است .چون  P-value > 0/05میباشد ،میتوان
نتیجه گرفت بین میانگینهای دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت
معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر آموزش مبانی برنامه ریزی
درسی با استفاده از الگوی نقشه مفهومی در گروه آزمایش ،تفاوت
معناداری در میزان موفقیت تحصیلی و تفکر انتقادی دو گروه
ایجاد کرده است .البته این امر میتواند ناشی از تأثیر پیشآزمون
باشد .به همین دلیل الزم است با استفاده از تحلیل کوواریانس
تأثیر پیشآزمون از نتایج پسآزمون را حذف نمود .برای استفاده
از تحلیل کوواریانس نیز ابتدا پیشفرضهای این آزمون مورد
بررسی قرار گرفته است .از جمله :طبیعی بودن توزیع نمرات :برای
بررسی این مورد ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده
و نتایج آن برای مولفه ی موفقیت تحصیلی در پیشآزمون0/32
و پسآزمون 0/75و برای مولفه ی تفکر انتقادی در پیش آزمون
 0/33و پس آزمون  0/55بدست آمده که  P-value > 0/05می-
باشد .بنابراین ،فرض صفر که طبیعی بودن توزیع دادههاست ،رد

جدول  .2نتیجهی آزمون لوین برای بررسی همگونی واریانسها
مؤلفه ها

موفقیت تحصیلی
تفکر انتقادی
تحلیل
ارزیابی
استنتاج
استدالل قیاسی
استدالل استقرایی

آمارهی لوین

درجه آزادی1

درجه آزادی2

P-value

0/53
0/68
0/45
0/91
3/3
0/11
0/61

1
1
1
1
1
1
1

12
12
12
12
12
12
12

0/47
0/41
0/50
0/34
0/07
0/74
0/43

جدول  .3نتیجهی پسآزمون موفقیت تحصیلی گروه های کنترل و آزمایش
منبع

مقدار ثابت
پیشآزمون
روش تدریس
خطا
کل
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مجموع مجذورات مرتبه3

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

F

P-value

./14
29/3
0/08
22/5
805/0

1
1
1
26
30

0/14
29/3
0/08
0/86

0/17
33/8
0/10

0/68
0/00
0/004
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نشده و میتوان توزیع دادهها را با اطمینان باالیی طبیعی دانست.
همگونی واریانسها :طبق آنچه در جدول  2آمده است ،همگونی
واریانسها در گروههای کنترل و آزمایش با استفاده از آزمون لوین
مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .همان طور که در این جدول
مشاهده میشود ،نمره پسآزمون متغیرها در همه موارد > 0/05
 P-valueمیباشد ،فرض صفر که همگون بودن واریانسهاست ،رد
نشده و میتوان نتیجه گرفت واریانسها در دو گروه همگون
هستند.
برای بررسی خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر
مستقل چنانچه در ردیف سوم این جدول 3مشاهده میشود ،مقدار
 Fتأثیر پیشآزمون برابر  33/8و معنادار است ،زیرا احتمال آن
 0/00و کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین این پیشفرض نیز که
خطی بودن همبستگی پیشآزمون و روش تدریس است ،رعایت
شده است.
نتـــایج تحلیـــل کوواریـــانس بـــرای بررســـی اثـــر روش
تــدریس نقشــه مفهــومی بــر موفقیــت تحصــیلی گــروههــای
کنتــرل و آزمــایش بــا حــذف اثــر پــیشآزمــون ،در جــدول 3
آمده است.
همــانطــور کــه در ردیــف چهــارم ایــن جــدول مشــاهده
مـــیشـــود P-value>0/05( ،و )P-value = 0/00و 26( = 0/1
و F )1حــاکی از معنــاداری تــأثیر اســتفاده از الگــوی نقشــه
مفهــومی نســبت بــه الگوهــای ســنتی در موفقیــت تحصــیلی
فراگیـران مــیباشــد .بــه عبـارت دیگــر تفــاوت ایجــاد شــده در
میــزان موفقیــت تحصــیلی دو گــروه کنتــرل و آزمــایش ناشــی
از بــه کــارگیری الگــوی نقشــه مفهــومی بــوده و پــیشآزمــون
تأثیر معناداری بر آن نداشته است.

در مورد تفکر انتقادی ،همان طور که در جدول  4مشاهده
میشود ،مقدار  Fتعامل بین روش تدریس و پیشآزمون برابر
 1/43و سطح معناداری آن یعنی  P-value = 0/24است .از آنجا
که  P-value < 0/05است ،فرضیه مقابل رد شده و فرض صفر که
همان همگونی شیبهای رگرسیون است ،پذیرفته میشود.
برای بررسی خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر
مستقل چنانچه در ردیف سوم جدول 5مشاهده میشود ،مقدار F
تأثیر پیشآزمون برابر  4/910و معنادار است ،زیرا احتمال آن
 0/036و کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین پیشفرض خطی
بودن همبستگی پیشآزمون و روش تدریس ،رعایت شده است.

جدول  .4آزمون تعامل بین روش تدریس و پیشآزمون تفکر انتقادی
منبع

مجموع مجذورات مرتبهی3

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

F

P-value

131/5
1/4
21/8
6/3
115/4
14525/00

1
1
1
1
26
30

131/5
1/4
21/8
6/3
4/44

29/61
0/33
4/91
1/43

0/00
0/56
0/03
0/24

مقدار ثابت
روش تدریس
پیشآزمون
تعامل روش تدریس و پیشآزمون
خطا
کل

جدول  .5نتیجهی پسآزمون تفکر انتقادی گروه های کنترل و آزمایش
منبع

مقدار ثابت
پیشآزمون
روش تدریس
خطا
کل

مجموع مجذورات مرتبه3

درجهی آزادی

1/49
21/8
6/39
115/4
14525/0

1
1
1
26
30

بحث
نتایج این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر الگوی تدریس نقشه
مفهومی بر رشد تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دوره ی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی انجام شده نشان
داد که آموزش مبانی برنامه ریزی درسی با استفاده از الگوی نقشه
مفهومی در مقایسه با آموزش سنتی بر رشد تفکر انتقادی
دانشجویان دانشگاه مؤثرتر و کارآمدتر بوده است .در پژوهش اخیر
عالوه بر اینکه آزمودنیها به طور تصادفی در دو گروه کنترل و
آزمایش قرار گرفتند ،از لحاظ ترم تحصیلی ،رشته تحصیلی ،سال
ورود به دانشگاه و استاد درس مربوطه کنترل شدند و محقق
تالش نمود بهجز روش تدریس (متغیر مستقل) بقیه ی متغیرها
یکسان باشند .از بین پنج عامل تفکر انتقادی یعنی ارزشیابی،
تجزیه و تحلیل ،استنباط ،استدالل استقرایی و استدالل قیاسی؛
میانگین نمره ی عناصر ارزشیابی ،تجزیه و تحلیل و استنباط در
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری داشت و
تفاوت نمره عوامل مذکور دو گروه در پس آزمون معنادار بود که
در نتیجه ی کاربرد الگوی نقشه ی مفهومی می باشد .در فرایند
ترسیم نقشه مفهومی متن ،فراگیران برای تشخیص مفاهیم،
2021, Vol. 14, No.3
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میانگین مجذورات

1/4
21/8
6/3
4/4

F
0/33
4/9
1/4
115/4

P-value

اتا

0/56
0/03
0/04
26

0/01
0/15
0/05
4/44

تعیین ارتباط مفاهیم ،چگونگی ارتباط دانش جدید با دانش قبلی،
گردآوری اطالعات مربوط به یک موضوع ،چگونگی سازماندهی
نقشه دچار چالش ذهنی می شوند که این فرایندها به فراگیران
اجازه می دهد به مبادله دیدگاه خود درباره ارتباط مفاهیم ،بحث
درباره درستی گزاره ها ،کشف ارتباط های پنهان ،چگونگی ساختار
نقشه و بازسازی مجدد آن بپردازند؛ بنابراین مهارتهای تحلیل،
مقایسه ،ارزشیابی و استنباط که اساس تفکر انتقادی هستند تقویت
می گردد .یافته های این پژوهش با پژوهش چن و همکاران
( ،)Chen et alنزت ( )Nastهمسو است .یافته های انها نشان
داد استفاده از روش نقشه مفهومی در دانشجویان پرستاری موجب
ارتقای تفکر انتقادی دانشجویان در نمره کلی و استنباط می شود
[ .]20،21تحقیقات معطری ،ولر و کولینس ( Waller and
 )Collinsنیز بیانگر ارتباط ضمنی کاربرد الگوی تدریس مناسب
با رشد تفکر انتقادی دانشجویان است[ .]8،7هنز ( )Hinesنیز
دریافت که آموزش نقشه مفهومی ،نمرات هر پنج بعد تفکر
انتقادی دانشجویان را در پس آزمون افزایش داده است[ .]22در
بعد دیگر ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که الگوی نقشه مفهومی
تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارد .این نتیجه با
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Downloaded from edcbmj.ir at 17:51 +0330 on Tuesday September 28th 2021

نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر روش تدریس بر تفکر
انتقادی گروههای کنترل و آزمایش با حذف اثر پیشآزمون ،در
جدول  5آمده است.
همانگونه که در ردیف چهارم این جدول مشاهده میشود،
( P-value>0/05و )P-value = 0/04و  26( = 115/488وF )1
حاکی از معناداری تأثیر استفاده از روش نقشه مفهومی نسبت به
الگوهای سنتی در تفکر انتقادی فراگیران میباشد .به عبارت دیگر
تفاوت ایجاد شده در میزان تفکر انتقادی دو گروه کنترل و آزمایش
ناشی از به کارگیری روش نقشه مفهومی بوده و پیشآزمون تأثیر
معناداری بر آن نداشته است.

تأثیر الگوی نقشه مفهومی در رشد تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نتیجه گیری
با توجه به پژوهشهای انجام شده در ارتباط با تأثیر آموزش
بر افزایش تفکر انتقادی ،بیشتر پژوهشها بیانگر آن هستند که
عوامل محیطی از جمله روش تدریس مدرس در پرورش تفکر
انتقادی بسیار تاثیرگذار هستند و آن چه که در پژوهش پیش رو
به تأیید رسید این است که برنامه معمول آموزشی در گروه کنترل
آن گونه که باید ،نتوانست مهارتهای تفکر انتقادی و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان را بهبود بخشد و روشهای سنتی آموزشی
برای پرورش تفکر انتقادی نیازمند تحول است .استفاده از گروه
خاص دانشجویان با نمونه محدود به دلیل انجام آن در یک نیم
سال تحصیلی و همزمان نبودن کالسها برای دو گروه از
محدودیتهای این مطالعه بود .لذا انجام این مطالعه در دروس

سپاسگزاری
نویسنده مقاله بر خود الزم می داند از همکاری و مساعدت
اساتید و دانشجویان رشته آموزش پزشکی دوره کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران سپاسگزاری نماید.
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رمزگردانی می شوند اما اطالعاتی که قابل رمزگردانی و ذخیره به
هر دو صورت تصویری و کالمی باشند آسانتر آموخته می شوند.
با توجه به اینکه نقشه های مفهومی اطالعات و مطالب کالمی را
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شیوه رمزگردانی استفاده می کنند ،پس می توان انتظار داشت که
ارائه مطالب به کمک نقشه مفهومی مؤثرتر از ارائه مطالب فقط
به صورت کالمی باشد و این امر موجب بهبود در پیشرفت
تحصیلی یادگیرندگان می شود [.]14

دیگر و با تعداد نمونه بیشتر و در سایر دانشگاههای کشور نیز
توصیه می گردد .استفاده صرف از پرسشنامه و استفاده نکردن از
دیگر روش های گردآوری دادها مثل مشاهده و مصاحبه از دیگر
محدودیت های این پژوهش است .همچنین با توجه به یافته های
این پژوهش در ارتباط با تأثیر روش تدریس مربی بر افزایش
تفکر انتقادی و بهبود پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیشنهاد می
شود دورههای آموزشی برای اساتید و مربیان دانشگاه ،در رابطه با
آشنایی بیشتر با نظریههای یادگیری و راهبردهای نوین آموزشی
از جمله ،سازماندهی مطالب و ضرورت توجه به این راهبردها در
تدریس و همچنین کاربرد نقشههای مفهومی در قسمتهای
مختلف تدریس (طراحی ،برنامهریزی ،تدریس و ارزشیابی) و
آشنایی با بستههای نرمافزاری موجود برای طراحی و ترسیم این
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