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هدف این پژوهش تعیین اثربخشی ترسیم نقشههای مفهومی گروهی بر شاخصهای شناختی – عاطفی درس
شیمی بود .نمونه پژوهش را  841نفر از دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه و محتوای آموزشی مورد نظر
کتاب شیمی تشکیل میداد و طرح پژوهشی بر اساس یک طرح نیمه آزمایشی با پسآزمون و گروههای
مقایسه طراحی شد .آزمودنیها به روش نمونهگیری خوشهای تکمرحلهای انتخاب و بهگونهای تصادفی به
گروههای آزمایش ( 01نفر) و کنترل ( 11نفر) تخصیص داده شدند .در گروههای آزمایشی ،نقشههای
مفهومی گروهی پس از تدریس معلم ،توسط آزمودنیها ترسیم شد و در گروه کنترل نیز آزمودنیها به
شیوهی مرسوم به یادگیری متنهای درسی مشابه پرداختند .شاخصهای شناختی پژوهش بر اساس یک آزمون
محققساخته و شاخصهای عاطفی بهوسیله پرسشنامه خوداثرمندی (موریس )2118 ،مورد ارزیابی قرار
گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد ساخت نقشههای مفهومی گروهی تأثیر مثبتی بر شاخصهای شناختی
فراگیران در درس شیمی داشته است .بخش دیگری از یافتهها نشان داد که ساخت نقشههای مفهومی گروهی
تنها توانسته است بر خوداثرمندی تحصیلی بهعنوان یکی از مؤلفههای شاخص عاطفی پژوهش ،اثر معنادار
داشته باشد و در دیگر مؤلفههای خوداثرمندی (اجتماعی و هیجانی) تأثیر معنادار مشاهده نشد.
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مقدمه
تعلیم و تربیت ،فرایندی دامنهدار و چندبعدی است و تحقق اهداف آن ،مستلزم نگاه همهجانبه
به عوامل زمینهای ،فردی و بینفردی است که در جریان پیشرفت تحصیلی مداخله میکنند.
یکی از نشانههای کارایی هر نظام آموزشی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .بر همین
اساس مطالعات فراوانی دربارهی عوامل ایجاد کنندۀ بهبود پیشرفت تحصیلی انجام شده است.
در رویکردهای جدید ،انتقال دانش از طریق معلم و کتاب به حافظه ،جای خود را به ساختن
دانش از طریق یادگیری معنادار داده است (مصرآبادی ،فتحی آذر و استوار .)8314 ،این
رویکردهای جدید ،برداشتهای جدیدتری درباره نحوه یادگیری افراد و مفهومی از تدریس
ارائه میدهند که بر پرورش دانشآموزانی فکور تأکید میورزد؛ دانشآموزانی که قدرت
شناخت و استفاده از آموختههای خود را دارند .این مفهوم ،سازندهگرایی 8نامیده میشود؛
زیرا یادگیری را فرایندی پویا و درونی در نظر میآورد که در طی آن دانشآموزان به شکلی
فعال ،با ارتباط دادن اطالعات جدید به آنچه آموختهاند دست به ساخت دانش میزنند
(آقازاده )8314 ،و راهبردهای فراشناختی باعث هدایت تفکر فرد در موقعیتهای یادگیری
و حل مسئله میشود (جاهطلب ضیابری ،احدی و مشکبید حقیقی .)8314 ،اساس نظریه
ساختگرایی این است که اگر یادگیرندهها بخواهند اطالعات پیچیده را متعلق به خودشان
کنند ،باید شخصاً به آن پی ببرند (زبرجدیان و احمدآبادی .)8318 ،یکی از رویکردهای
آموزشی نوین که ارتباط بسیار نزدیکی با فلسفه سازندهگرایی دارد ،بهرهگیری از نقشههای
مفهومی 2در مراحل گوناگون آموزش است (مهدی زاده و فتحی.)8312 ،
یکی از اهداف مهم تدریس ،کمک به دانشآموزان برای فهم مفاهیم اساسی یک
موضوع بهجای حفظ طوطیوار آنها است (زاکس و تورسکی .)2118 ،3چون مفاهیم علمی
نسبتاً غیرخطی و شبکه مانند هستند ،بنابراین در فرایند یادگیری این مطالب ،مفاهیم بایستی
همانند شبکههای سازمانیافته و اطالعات مرتبط به هم یاد گرفته شوند نه بهصورت فهرستی
از حقایق مجزا (فیلوس .)8114 ،4نقشههای مفهومی ابزارهای مؤثری برای سازماندهی
اطالعات مرتبط به هم هستند ،چرا که در آنها روابط بین اطالعات ،در قالب شبکهها و
1. conctructivism
2. concept maps
3. Zacks & Tversky
4. Felus
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روابط نشان داده میشود و ابزاری برای وصف ایدهها و مفاهیم کلیدی مربوط به یک
موضوع در قالب یکشکل ترسیمی هستند (گال و بومن .)2110 ،8نقشههای مفهومی بهطور
گستردهای برای کمک به دانشآموزان برای سازماندهی دانش خود بکار گرفتهشدهاند
(هان و همکاران .)2182 ،2دانشآموزان از طریق نقشه مفهومی میتوانند دانش و اطالعات
خود را درباره موضوع بیرون سازی و نمایش دهند و بعد از چینش دوباره ،دانش خود را با
اطالعات جدید ترکیب نمایند و در نهایت ترکیبی از دانش جدید و قدیم خود را بهصورت
نقشه مفهومی نمایش دهند (اردوگان2111 ،3؛ لیم ،لی و گرابوفسکی2111 ،4؛ تروندلی و
بل.)2181 ،1
نواک ( )8111نقشه مفهومی را بهعنوان یک ابزار سازمانیافته ،برای نمایش دانش به
همراه یک راهبرد فراشناختی جهت بهبود یادگیری معنیدار ،توصیف میکند (نویس آینن
و کوپنن )2188 ،0و این نظریه در سال  2181نیز مورد پاالیش قرار گرفت و استفاده از آن
در محیطهای یادگیری دیجیتال هم مورد بررسی قرار گرفت که بسیار موفقیتآمیز بوده
است (کرمی و عطاران .)8314 ،نقشه مفهومی شامل پیوند دادن حلقههای یک زنجیر است
که به دانشآموزان کمک میکند تا روابط شناختهشده پیشین و روابط جدید بین مفاهیم را
درک کرده و بهتبع آن به توسعه مفاهیم جدید بپردازند (چن و همکاران .)2181 ،1با بررسی
پژوهشهای مرتبط با نقشه مفهومی ،حوزه علوم ،در میان دیگر حوزههای دانش،
پژوهشهای بیشتری را به خود اختصاص داده است .نقشههای مفهومی و دیگر روشهای
گرافیکی مشابه که در آن مفاهیم به یکدیگر مرتبط هستند ،بهطور گستردهای در آموزش و
یادگیری فیزیک ،شیمی و همچنین در سطوح مختلف آموزشوپرورش از ابتدایی تا سطوح
پیشرفته استفاده میشود (نویس آینن و کوپنن .)2188 ،یکی از عوامل زمینهساز رواج
نقشههای مفهومی بهعنوان راهبردی که میتواند یادگیری مؤثر را به وجود آورد یادگیری
معنادار از دیدگاه آزوبل 1است .در این دیدگاه هر یادگیرنده دانش خود را ساخته و سازمان
1. Gul & Boman
2. Han & et al
3. Erdogan
4. Lim, lee & grabwbski
5. Trundly & Bell
6. Nousiainen & Koponen
7. Chen & et al
8. Ausubel
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میدهد ،بنابراین برای یاریرساندن به او ،معلم الزم است روش تدریس پیشسازماندهنده

8

را در کنار روشهای تدریس دیگری چون سخنرانی و توضیحی مورد توجه قرار دهد
(آقازاده .)8314 ،یکی از این پیشسازمان دهندههای مؤثر نقشه مفهومی است که میتواند
در طراحی یک برنامه درسی مفید واقع شود (مصرآبادی)8311 ،؛ بنابراین با توجه به اینکه
مطالب آموزشی دروس مختلف دارای مفاهیم جدا از هم نیستند ،بلکه هر مفهوم بسته به
رابطهاش با سایر مفاهیم معنا پیدا میکند .برنامه درسی مبتنی بر نقشه مفهومی نسبت به
برنامههای مرسوم درسی ،مزیت بسیار دارد و استفاده از آن موجب افزایش نمرات
دانشآموزان در آزمونهای پیشرفت تحصیلی میشود (فراسر و ادوارز.)8111 ،2
نظریهپردازان دالیل متعددی درباره اثرگذاری یادگیری از طریق نقشههای مفهومی بیان
کردهاند و معتقدند که ارائه نقشه مفهومی و ادغام بصری که توسط آن ایجاد میشود ،طبیعتاً
دارای ساختار نحوی سادهتری است ،توسط فراگیران با توانایی خواندن و توانایی کالمی
پایین ،آسانتر فهمیده میشود (نایس بیت و آدسوپ .)2188 ،3دالی و توره )2181( 4نیز بیان
کردند نتایج  31مطالعه مورد بررسی نشان داد که نقشه مفهومی میتواند از طریق ترویج
یادگیری معنیدار و ارائه یک منبع اضافی برای یادگیری ،مدرسان را قادر میسازد با ارائه
بازخورد به دانشآموزان به ارزیابی عملکرد یادگیری و به بهبود عملکرد یادگیری در آنها
بینجامد .راویرا ،)2180( 1نیز بیان میکند نقشه مفهومی یک نوع نمایش گرافیکی است که
جزئیات مفاهیم مختلف را به شیوههای جدیدتر و مؤثرتر نشان میدهد و دشواریهای درک
مفاهیم را برطرف و آنها را بهمانند یک زنجیر به هم متصل میکند.
برای تهیه نقشه مفهومی شیوههای مختلفی از جمله سلسله مراتبی ،چرخشی ،عنکبوتی و
 ...وجود دارد .اینکه کدامیک از روشهای ترسیم نقشههای مفهومی بیشتر از دیگری بر
یادگیری فراگیران تأثیر دارد دیدگاهها متفاوت است .روث و رویچادری )8112( 0بیان
کردند ،نقشههای مفهومی را میتوان هم بهصورت فردی و هم بهصورت گروهی تهیه کرد.
پژوهشها نشان میدهند دانشآموزانی که بهطور مشترک بر روی تکلیف گروهی کار
1. preadvance-organizer
2. Fraser & Edwards
3. Nesbit & Adesope
4. Daley & Torre
5. Rovira
6. Roth & Roychodhury
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میکنند نسبت به فراگیرانی که بهطور انفرادی یاد میگیرند ،درک و مهارت بیشتری از
محتوای مورد مطالعه کسب میکنند (فولی و اودانل2112 ،8؛ شیبلی و زیمارو2112 ،2؛ شاچر
و فیشر )2114 ،3همچنین بسیاری از استعدادها و تواناییهای افراد فقط از طریق تعامل

بینفردی زمینه بروز پیدا میکنند (جعفری .)8313 ،در ارتباط با ساخت گروهی نقشه
مفهومی روث و ریچادری ( )8112بیان میکنند که فرایند ساختن نقشه مفهومی بهعنوان یک
فعالیت گروهی میتواند پرثمرتر از ساخت انفرادی آن باشد.
بایستی در نظر داشت که مانند غالب روشها نبایستی اینگونه فرض کرد که با ارائه
نقشه مفهومی تمام مشکالت آموزشی حل میشود .در واقع نقشه مفهومی نمیتواند ابزار یا
راهحلی جادویی باشد .اولین کار در هرگونه اقتباس از یک نوآوری ،بومیسازی آن است.
نقشه مفهومی در اصل برای متنهای انگلیسی ساختهشده است .کیلک )2113( 4مشکالت
استفاده از آن را در زبان ترکی نشان داد و پیشنهاد کرده که در کلیه زبانهای غیر هندی-
اروپایی امکان استفاده از آن مورد آزمون قرار گیرد .زبان فارسی گرچه از دسته زبانهای
هندی -اروپایی است؛ ولی طبق ویژگیهای دستوری زبان فارسی میتوان انتظار داشت که
نحوه ترسیم نقشههای مفهومی برای متنهای فارسی نوآوریهایی الزم باشد (مصرآبادی،
 .)8310یک نقشه مفهومی میتواند بهعنوان تجسمی از یک مدل ذهنی باشد .در واقع این
نوع سازمان دانش میتواند بهعنوان دستیاری برای حافظه عمل نموده و به فرآیند یادآوری
کمک کند (امیری ،احمدی و ضمیر انوری.)8314 ،
باوجوداینکه اثربخشی نقشههای مفهومی ،چه توسط خود دانشآموز و بهصورت
گروهی و یا انفرادی تهیه گردد یا از پیشآماده باشد ،بر رشد شناختی آنها محرز گشته
است؛ اما به علت ناآگاهی معلمان درباره کارایی آن در ایجاد یک ساخت شناختی که
میتواند دانستههای دانشآموزان را در یک چارچوب منطقی قرار دهد استفاده از آن در
محیطهای آموزشی رایج نشده است .این مسأله بیشتر از این ناشی میشود که آموزش به
شیوهی سنتی که در آن فراگیران منفعالنه اطالعات را دریافت میکنند صورت میگیرد.
بهطوریکه در این نظام توجه الزم بر ایجاد یک ساخت شناختی معنادار برای فراگیران که
1. Foloey odonnell
2. Shibley Zimmaro
3. Shachar & Fischer
4. Kilik
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در میان انبوهی از اطالعات ارائهشده احساس سردرگمی نکنند نادیده گرفتهشده است .از
نظر نواک ( )8118تغییر در فعالیتهای مدارس بسیار کند است اما به احتمال زیاد ما شاهد
استفاده فزاینده مدارس از نقشههای مفهومی در امر آموزش خواهیم بود .مسئله دیگری که
در زمینه نقشه مفهومی باید به آن توجه کرد ،سازندهگرایی اجتماعی 8آن است .پالینکسار،
اندرسون و دیوید )8113( 2خاطرنشان کردهاند که بحثهای گروهی دانش آموزان فرصتی
مناسب برای یادگیری مفاهیم است؛ اما برای نخستین بار روث و رویچاندری ( )8112بیان
کردند که فرایند ساختن نقشه مفهومی در حکم فعالیت گروهی ،ممکن است بسیار مهمتر
از ساختن انفرادی آن باشد آنها به فرایند ساخت نقشه مفهومی توجه داشتند تا فرآورده
نهایی .یادگیری واقعی در طول فرایند تشخیص ،قضاوت و ابداع مفاهیم و روابط میان آنها
اتفاق میافتد .با توجه به سه مسئله عمده در زمینه نقشههای مفهومی )8 ،امکان استفاده از
نقشههای مفهومی در متنهای غیر انگلیسی  )2ساخت گروهی یا انفرادی نقشه مفهومی )3
تعیین اثربخشی نقشه مفهومی بر بازده شناختی و عاطفی ،بر آن شدیم تا این مسائل را در
چهارچوب یک طرح تجربی بررسی کنیم .برای این منظور اثربخشی نقشههای مفهومی
گروهی بر بازدههای شناختی (یادآوری ،کاربرد ،کشف و ابداع) و عاطفی (خوداثرمندی
اجتماعی ،تحصیلی ،هیجانی) دانشآموزان در درس شیمی مورد مطالعه قرار گرفت.

روش پژوهش
روش و طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق یک طرح نیمه آزمایشی -نیمه تجربی-
با پسآزمون و گروههای مقایسه بوده است .متغیر مستقل این پژوهش در دو سطح ساخت
نقشه مفهومی گروهی و عدم استفاده از نقشه مفهومی بود .متغیرهای وابسته پژوهش شامل
سه بازده شناختی و سه بازده عاطفی بودند .بازدههای شناختی شامل سه سطح یادآوری،
کاربرد ،کشف و ابداع که بر اساس حیطههای یادگیریام .دی .مریل )8111( 3طراحی شده
است و بازدههای عاطفی (خوداثرمندی) در برگیرنده سه مؤلفه اجتماعی ،تحصیلی ،هیجانی
بودند که قبل از اجرا و پس از اجرا اندازهگیری شدند .برای کنترل ویژگیهای ورودی
شناختی دانشآموزان در حیطههای یادگیری نمره درس شیمی ،معدل نیمسال اول مدنظر
1. Social constructism
2. Palincsar, Anderson & Daiid
3. Merrill
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قرار گرفته شد .ورودیهای عاطفی نیز با پیشآزمون خوداثرمندی کنترل شد .همچنین برای
کنترل ویژگیهای ناشی از معلم (تواناییهای تدریس ،روشهای ایجاد انگیزه ،میزان رغبت
به ایجاد همکاری در دانشآموزان) از پرسشنامه روشهای تدریس فعال و همچنین معلمان
متفاوت استفاده گردید .برای کنترل عامل مدرسه ،این طرح پژوهشی در سه دبیرستان مختلف
به اجرا گذاشته شد.
جامعه آماری این مطالعه را کلیه دانشآموزان دختر پایه اول نواحی  2 ،8و 3
دبیرستانهای دولتی دوره متوسطه شهر کرمانشاه که در سال  8312مشغول به تحصیل بودند
تشکیل میدهد .در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای -تصادفی استفاده شد؛ بنابراین از بین سه ناحیه شهر کرمانشاه ،یک ناحیه (ناحیه
 ،3تعداد  8110دختر) انتخاب و از بین مدارس متوسطه ،سه دبیرستان بهصورت تصادفی به
گروههای آزمایش و کنترل تخصیص داده شدند .در مجموع تعداد کل شرکتکنندگان
گروههای آزمایش و کنترل بر اساس جدول مورگان انتخاب و جمعاً  841نفر ( 01نفر گروه
آزمایش و  11نفر گروه کنترل) بودند.
ابزارهای اندازهگیری
الف :آزمون حیطههای یادگیری درس شیمی :برای سنجش حیطههای یادگیری از
آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته در درس شیمی ،استفاده شد .سؤاالت این آزمون در
سه سطح از طبقهبندی حیطههای یادگیری مریل ( )8111تهیه شدند .سؤاالت فرعی یادآوری
و کاربرد بهصورت چهارگزینهای و سؤاالت کشف و ابداع بهصورت تشریحی تهیه شدند.
برای اطمینان از روایی آزمون حیطههایی یادگیری قبل از طرح سؤاالت آزمون جدول
دوبعدی هدف و محتوا تهیه شد و سپس با توجه به اهداف آموزشی و محتوا که بر اساس
دیدگاه مریل تهیه شد نمونهای از کلیه سؤاالت ممکن برای آزمون حیطههای یادگیری
انتخاب شد .همچنین پس از طرح نهایی سؤاالت آزمونها ،مورد بازبینی سه تن از معلمان
قرار گرفت .روایی مالکی این آزمون برابر با ( )1/12و برای اطمینان از پایایی آزمونهای
فرعی یادآوری و کاربرد که بهصورت چهارگزینهای بودند از روش کودر ریچاردسون 21
استفاده شد .این ضریب برای آزمونهای فرعی یادآوری و کاربرد به ترتیب برابر با ()1/12
و ( )1/01محاسبه شد .همچنین برای آزمون فرعی کشف و ابداع که تشریحی بودند و احتمال
تحت تأثیر قرار گرفتن نمرهگذاری از قضاوتها مصححان وجود داشت ،شاخص پایایی
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مصححان محاسبه و مقادیر آن برابر با ( )1/18محاسبه شد.
ب :پرسشنامه خوداثرمندی :برای سنجش ویژگیهای ورودی و بازدههای عاطفی از
پرسشنامه خوداثرمندی (موریس )2118 ،استفاده شد که از سه آزمون فرعی خوداثرمندی
اجتماعی ،تحصیلی و هیجانی تشکیل و شامل  23سؤال میباشد .مقیاس خوداثرمندی
اجتماعی دارای  1گویه ،خوداثرمندی تحصیلی  1گویه و خوداثرمندی هیجانی  1گویه است.
در این آزمون هر گویه بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت شامل گزینههای ،خیلی زیاد،
زیاد ،کم ،خیلی کم و اصالً میباشد که به ترتیب نمره  1تا  8را به خود اختصاص میدهند.
جمع نمرات  23گویه موجود نیز یک نمرۀ کلی که بیانگر خوداثرمندی آزمودنی است که
یک نمره حداقلی ( )23و نمره حداکثری ( )881را به دست میدهد .برای روایی از تحلیل
عاملی بر روی پاسخهای کل نمونه استفاده شد .ضرایب همبستگی باال بین این سؤاالت
پرسشنامه که با استفاده از آماره  KMOبا مقدار  1/12انجام تحلیل عاملی را قابل توجیه نشان
داد .پس از اطمینان از این پیشفرض ،تحلیل عاملی به روش تجزیه به مؤلفههای اصلی انجام
گرفت پس از مشاهده نتایج اولین تحلیل عاملی که بر روی کل سؤالها انجام گرفت منجر
به استخراج هفت عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک شد .این هفت عامل بهطورکلی 1/01
از واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکنند .سپس بهمنظور دستیابی به ساختار سادهتر از روش
چرخش واریماکس استفاده شد .با بررسی مقدار اشتراک هر کدام از سؤالها مشخص شد
که سؤالهای  4 ،80 ،3 ،8 ،1 ،81 ،1دارای مقدار اشتراک پایین (زیر  1/11در مقایسه با
دیگر سؤاالت هستند که تصمیم به حذف این سؤاالت گرفته شد .پس از حذف این سؤاالت
با  80عامل باقیمانده دوباره تحلیل عاملی به روش تجزیه به مؤلفههای اصلی و با چرخش
واریماکس انجام گرفت؛ که در این تحلیل سه عامل با ارزش ویژه باالتر از یک توانستند
 1/11از واریانس را تبیین کنند .تعداد عوامل استخراجشده تأییدکننده تعداد آزمونهای
فرعی توسط مؤلف (موریس )2118 ،و پژوهش طهماسیان ( )8310بود .طهماسیان و
غالمرضایی ( )8313برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده کردند که برای کل مقیاس 1/11
و برای مقیاسهای فرعی اجتماعی  ،1/11تحصیلی  ،1/11هیجانی  1/11بهدستآمده است و
در این پژوهش نیز برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای هر یک از عوامل
خوداثرمندی اجتماعی ،خوداثرمندی تحصیلی و خوداثرمندی هیجانی به ترتیب برابر با ،1/01
 1/11و  1/01و برای کل مقیاس  1/12به دست آمد.
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مراحل اجرای ترسیم نقشه مفهومی گروهی
برای کنترل ویژگیهای ناشی از معلم ،مانند تواناییهای تدریس ،روشهای ایجاد
انگیزه ،میزان رغبت به همکاری و متغیرهای دیگر ،مداخلههای آزمایشی در سه مدرسه و
تحت سه شرایط متفاوت به عمل آمد .مدرسه اول؛ در شرایط اول ،دو معلم متفاوت در یک
مدرسه به شیوههای متفاوت (ترسیم و عدم ترسیم نقشههای مفهومی گروهی) به آموزش
محتوای درسی یکسانی پرداختند .تا به این طریق عامل ویژگیهای معلم کنترل گردد .مدرسه
دوم؛ در شرایط دوم ،یک معلم در دو کالس متفاوت با دو شرایط متفاوت (ترسیم و عدم
ترسیم نقشههای مفهومی گروهی) به آموزش محتوای درسی مورد نظر پرداختند تا به این
طریق عامل ویژگیهای مدرسه و شرایط آموزشی کنترل گردد .مدرسه سوم؛ در شرایط
سوم ،یک معلم تنها در یک کالس به تدریس بخش تعین شده به روال سابق خود پرداخت
تا به این طریق عامل نشر اطالعات که ممکن است در دو دبیرستان دیگر تأثیرگذار بوده باشد
کنترل گردد .جزئیات اجرایی این پژوهش در قالب چهار مرحله به شرح زیر است:
 )1مرحله آمادهسازی :در این مرحله مقدمات اجرای آزمایش فراهم میشود ازجمله
انتخاب نمونه آماری ،هماهنگیهای الزم با آموزشوپرورش ،مدیران و معلمان مدارس انجام
میگردد .قبل از شروع کاربندی آزمایشی ،پرسشنامه خوداثرمندی و روشهای تدریس فعال
(برای تعیین روش تدریس معلم) در هر دو گروه کنترل و آزمایش و در همه کالسها اجرا
شد.
 )2مرحله اجرا :کاربندی آزمایشی در طول  1جلسه  11دقیقهای انجام شد .مطالب درسی
در گروههای آزمایشی و کنترل به همان روش سابق معلم و بهطور همزمان آموزش داده شد.
در گروههای آزمایش پس از پایان تدریس از دانشآموزان خواسته شد که بهصورت
گروهی مطالب آموزش دادهشده را در برگههایی به نقشه مفهومی تبدیل کنند .در مرحله
بعد نقشههای مفهومی تهیهشده توسط گروهها بهوسیله معلم بررسیشده و تأکید میگردید
در جلسه آینده نقشههای مفهومی تهیهشده بهصورت کاملتر در اختیار معلم قرار گیرد تا
موردبررسی بیشتر قرار گیرد.
 )3مرحله پس از اجرا :پس از اتمام  1جلسه اجرای مراحل آزمایش ،آزمون پیشرفت
تحصیلی درس شیمی و پرسشنامه خوداثرمندی برای (بار دوم) در همه گروهها اجرا شد.
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یافتههای پژوهش
قبل از تحلیل دادهها در بررسی پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چند متغیره ،نتایج آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنف نشان داد نمرات دارای توزیع نرمال هستند که تنها توزیع نمرات
آزمون خوداثرمندی در گروه آزمایش غیرنرمال بوده است که با توجه شدید نبودن کجی و
نیز حجم نسبتا باالی نمونه در این پژوهش برای طرحهای آزمایشی ،بر اساس قضیه حد
مرکزی از برآورده شدن این پیشفرض چشمپوشی شد .همچنین نتایج آزمون لون نشان داد
که گروهها از لحاظ واریانس درونگروهی تفاوت معناداری با هم ندارند .با مشاهده نمودار
پراکنش نیز متغیر وابسته اول (حیطههای یادگیری) و متغیر همراه (نمره شیمی ترم اول) رابطه
خطی مشاهده میشود؛ و در نمودار پراکنش متغیر وابسته دوم (پسآزمون خوداثرمندی) و
متغیر همراه (پیشآزمون خوداثرمندی) رابطه غیرخطی مشاهده میشود.
فرضیه پژوهش :کاربست نقشههای مفهومی گروهی بر شاخصهای عاطفی
(خوداثرمندی) و شناختی (حیطههای یادگیری) دانشآموزان تأثیر مثبت دارد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای وابسته پژوهش به تفکیک گروه
متغیرهای (وابسته)

آزمایش تعداد = 01

کنترل تعداد= 11

خوداثرمندی
حیطههای یادگیری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

اجتماعی

4/14

1/431

4/14

1/112

تحصیلی

3/03

1/413

3/31

1/131

هیجانی

3/40

1/130

3/20

1/111

کل

3/18

1/412

3/11

1/111

یادآوری

4/48

8/84

3/11

8/34

کاربرد

1/34

8/11

4/01

8/11

کشف و ابداع

2/10

8/83

8/10

8/18

کل

82/14

3/31

81/41

3/82

همانگونه که مشاهده میشود میانگین مؤلفههای خوداثرمندی تحصیلی و خوداثرمندی
هیجانی گروه آزمایش باالتر از این دو مؤلفه در گروه کنترل است .درحالیکه در مؤلفه
خوداثرمندی اجتماعی گروههای آزمایش و کنترل ،میان دو گروه تفاوتی مشاهده نشد.
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همچنین نتایج نشان میدهد میانگین همه سطوح حیطههای یادگیری در گروه آزمایش باالتر
از گروه کنترل است.
جدول  .2نتایج آزمون امباکس برای تفاوت ماتریس واریانس -کوواریانس خوداثرمندی و حیطههای
یادگیری در گروههای آزمایش و کنترل
مقدار امباکس

مقدار F

df1

df2

سطح معناداری

3/11

1/18

0

8/81

p<1/11

در جدول ( )2نتایج آزمون امباکس در برونداد تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،در سطح
معناداری  1/18بود که نشان از رعایت برابری ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای
وابسته در بین گروهها دارد.
همگنی واریانسها :برای بررسی همگنی واریانسها آزمون لون مورد بررسی قرار
گرفت که نشان داد برابری واریانسها ،برای همه مؤلفههای خوداثرمندی و دو سطح از
حیطههای یادگیری (کاربرد و کشف و ابداع) این پیشفرض رعایت شده است اما در سطح
کاربرد رعایت نشده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بر اساس آزمون الندای ویلکز برای تفاوت گروهها در
متغیرهای وابسته و کووریتها
اثر اصلی

آماره

نسبت F

درجهآزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

سطحمعناداری

گروهبندی

1/138

83/11

2

831

p>1/18

متغیرهای همراه

1/131

1/14

0

832

p>1/18

نمرات پیشآزمون خوداثرمندی ،نمرههای شیمی ترم اول ،معدل ترم اول و روش تدریس بهعنوان متغیر کمکی در نظر
گرفتهشده است.

اطالعات مندرج در جدول ( )3بیانگر این است که تمامی آزمونها برای متغیرهای
وابسته (حیطههای یادگیری و خوداثرمندی) با مقدار  P=1/118و  ،F)2،831(=83/11معنادار
شده است .همچنین نتایج تمامی آزمونها برای متغیرهای همراه پژوهش (نمره شیمی ترم
اول ،معدل ترم اول ،روش تدریس ،پیشآزمون خوداثرمندی) با مقدار  P=1/118و
 F)0،832(=1/14معنادار است.
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جدول  .4خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات بازدههای شناختی و عاطفی
متغیرهای وابسته

MS

Df

F

سطح معناداری

مجذور اتایتفکیکی

یادآوری

83/28

8

1/31

p>1/18

1/104

کاربرد

81/20

8

81/81

کشف و ابداع

81/02

8

83/18

خوداثرمندی اجتماعی

1/188

8

1/141

p>1/18
p>1/18

1/111
1/111

p>1/18

1/118

خوداثرمندیتحصیلی

2/13

8

1/10

p>1/11

1/141

خوداثرمندی هیجانی

80/80

8

8/43

p<1/11

1/181

متغیرهای نمره شیمی ترم اول ،معدل ترم اول ،پیشآزمون خوداثرمندی ،روش تدریس فعال ،به متغیرهای همراه پژوهش
در نظر گرفته شدند.

در جدول ( )4نتایج نشان میدهد که اثرات مداخله متغیر مستقل پژوهش (ترسیم
نقشههای مفهومی گروهی و عدم ترسیم نقشههای مفهومی) در (گروههای آزمایش و کنترل)
بر همه سطوح حیطههای یادگیری متفاوت و معنادار است ،همچنین مشخص شد اثرات
مداخله متغیر مستقل پژوهش در گروه (آزمایش و کنترل) بر مؤلفههای خوداثرمندی
اجتماعی و هیجانی برابر با ( )1/148و ( ،)1/233غیر معنادار و در خوداثرمندی تحصیلی برابر
با ( ،)1/181معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
یکی از اهداف ارائه و ساخت نقشه مفهومی این است که فرد با یک نگاه ،اطالعات اصلی
و روابط میان آنها را دریابد .مغز بهراحتی میتواند مفاهیم و روابط میان آنها را وقتی
بهصورت تصویری ارائه میشود ،تفسیر کند .اطالعاتی را که با یک تصویر ارائه میشود
شاید نتوان با هزاران بار کلمه بیان کرد .نقشههای مفهومی ابزارهایی مؤثر برای ساختار دادن
به مطالب هستند .با استفاده از این راهبرد آموزشی دانشآموزان موضوعات درسی را
بهآسانی یاد میگیرند و آنها را با هم هماهنگ میسازند (مصرآبادی و همکاران.)8314 ،
نقشه مفهومی ابزاری برای سازماندهی و نمایش دانش است .نقشه مفهومی برای دستهبندی
اطالعات به شکل گرافیکی مورد استفاده قرار میگیرد (ماجد .)2181 ،8استفاده از نقشههای
مفهومی تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش نمرات فراگیران در آزمونهای پیشرفت تحصیلی
1. Majeed
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دارد .یافتههای پژوهش حاضر هم با اغلب پژوهشهای قبلی در زمینه اثربخشی نقشه مفهومی
در امر یادگیری آموزشگاهی در توافق است و هم اینکه مبانی نظری محکمی در رویکردها
و نظریههای مربوط در این زمینه وجود دارد .در نظریههای جدید یادداری و فراموشی حافظه
انسان مانند ظرف توخالی نیست که بتوان آن را پر کرد .بلکه آن مجموعه پیچیده و به هم
مرتبط دانش و آگاهیهاست .دانش در مغز انسان بهصورت سلسله مراتبی ساختار مییابد و
هر فرایندی که آن را تسهیل کند ،موجب یادگیری راحتتر ،بیشتر و بادوامتر میشود.
ساختاری که در نقشه مفهومی وجود دارد به سازماندهی منسجم اطالعات کمک میکند.
بر اساس پژوهشهای بهعملآمده ،تأثیر مثبت کاربرد نقشههای مفهومی بر سطح
انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (اسکال ،)2181 ،8تفکر انتقادی و خالقیت
دانشآموزان (چن و همکاران )2181 ،مورد تأیید قرار گرفت است .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که ساخت نقشههای مفهومی گروهی بر حیطههای یادگیری (یادآوری ،کاربرد،
کشف و ابداع) ،دانشآموزان اثربخش بوده است .نتایج این پژوهش ،با یافتههای هارتون و
همکاران)8113( 2؛ هان و همکاران ()2182؛ کیمبر ،پیالی و ریچاردز)2111( 3؛ فاجی
نیومی)2112( 4؛ شاچر و فیشر ( )2114و نتایج یافتههای رحمانی ()8314؛ و مصرآبادی و
همکاران ( ،)8310ادیب ( ،)8311قنبری و احسانی ( ،)8311نجات ،کوهستان و رضایی
( )8311همخوانی دارد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که آزمودنیها توانستند برای متنهای فارسی نقشههای
مفهومی قابل قبولی بسازند .هرچند ممکن است گاهی از نظر دستور زبان فارسی نامناسب
باشند اما صرف تهیه آنها به هر شکل ،سبب افزایش نمرات فراگیران شد .این نکته با مقایسه
نمرات پسآزمون حیطههای یادگیری در گروه آزمایش ،نسبت به نمرات پسآزمون گروه
کنترل بهخوبی قابل مشهود است .در ارتباط با سطوح حیطههای یادگیری یافتههای پژوهش
حاضر نشان دادند که استفاده از شیوه نقشه مفهومی گروهی بر متغیرهای یادآوری ،کاربرد
و کشف و ابداع اثر مثبتی دارند ،یافتههای پژوهش حاضر در زمینه اثربخشی راهبرد نقشه
مفهومی بر عملکرد یادآوری ،با نتایج پژوهشهای (کیمبر و همکاران2111 ،؛ شاچر و فیشر،
1. Schaal
2. Horton & et al
3. Kimber, Pillay & Richards
4. Fajonayomi
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 )2111همخوانی دارد و با پژوهشهای رحمانی ( )8314ناهمخوان است .بر اساس نظریه رمز
دوگانه پایویو )8118( 8زمانی که در آموزش موضوعی از شیوههای مختلف کدگذاری
استفاده شود ،میزان یادداری مطالب افزایش مییابد .در نقشههای مفهومی همزمان از
شیوههای تصویری و کالمی کدگذاری استفاده میشود.
در زمینه اثربخشی مثبت نقشه مفهومی بر حیطه کاربرد در فراگیران ،این یافته با نتایج
پژوهشهای لی و نلسون)2111( 2؛ کیمبر و همکاران ()2111؛ مصرآبادی ()8310؛ قنبری و
همکاران ( )8311و ادیب ( )8311همخوانی دارد .از نظر پشتوانه نظری میتوان نقشههای
مفهومی را بهعنوان راهبردهای فراشناختی محسوب کرد .نظریه فراشناخت یکی دیگر از

مبانی نظری است که از اثربخشی نقشه مفهومی بهعنوان ابزار یاددهی – یادگیری حمایت
میکند .مزیت دیگر نقشههای مفهومی این است که یادگیرنده از فرایندهای شناختی و
فراشناختی خودآگاهی کسب میکند هوای ،)8111( 3در این زمینه بیان میکند که نقشه
مفهومی بهعنوان آینهای از ساختار شناختی فرد عمل میکند و یادگیرنده در حین تهیه نقشه
مفهومی نهفقط از دانش و اشکاالت خود بلکه از راهبردهای یادگیری نیز آگاه میشود .چنین
تشخیصی به یادگیرنده امکان میدهد که بهترین راهبرد را با توجه به موقعیت یادگیری
انتخاب کند.
بخش دیگر از یافتههای این پژوهش نشان داد که نقشههای مفهومی تأثیر مثبت بر
عملکرد (کشف و ابداع) فراگیران دارد .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای چئو،
هانگ و چانگ ،)2111( 4ادیب ( )8311و نجات و همکاران ( )8311همخوان و با یافتههای
مصرآبادی و همکاران ( )8310ناهمخوان است .شواهد تجربی مربوط به اثربخش بودن این
شیوه را میتوان به دیدگاه برونر مربوط دانست .بر اساس نظریه اکتشافی برونر اگر فراگیران
بر ساختار مطالب موردمطالعه متمرکز شوند ،یادگیری آنها بسیار معنیدار ،مفید و قابل
یادآوری خواهد بود (وول فولک .)2114 ،1فراگیران از طریق کشف ساختار مطالب یاد
میگیرند و ساخت نقشه مفهومی شیوهای برای کشف ساختار مطالب است.
1. Paivio
2. Lee & Nelson
3. Huai
4. Chiu, Huang & Chang
5. Woolfolk
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در بررسی اثربخشی نقشههای مفهومی گروهی بر بازدههای عاطفی (خوداثرمندی)،
یافتههای پژوهش نشان میدهد که استفاده از نقشههای مفهومی گروهی توانسته است بر بازده
عاطفی (مؤلفه خوداثرمندی تحصیلی) فراگیران اثر مثبت داشته باشد .این یافته با نتایج
پژوهشهای هارتون و همکاران ()8113؛ مارتین و همکاران ()2118؛ هان و همکاران
()2182؛ ادیب )8311( ،همخوانی دارد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثربخشی نقشههای مفهومی گروهی ،بر
مؤلفههای دیگر خوداثرمندی ،یعنی خوداثرمندی اجتماعی و هیجانی معنادار نبوده است.
بررسی یافتههای پژوهشی پیشین نشان داد که نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهش
مصرآبادی ()8311؛ ادیب ()8311؛ فاجی و نیومی ()2112؛ روث و رویچاندی ( )8112و
هارتون و همکاران ( )8113ناهمخوان است و با مطالعه لپا )8111( 8همخوانی دارد .یافتهی
این پژوهش مبنی بر اثربخش نبودن نقشه مفهومی بر مؤلفههای خوداثرمندی اجتماعی و
هیجانی ،ممکن است به این دالیل باشد .الف :پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان
( )SEQ-Cممکن است بهترین ابزار برای اندازهگیری تأثیر نقشه مفهومی بر خوداثرمندی
فراگیران نباشد .ب :یافته مربوط به اثربخش نبودن نقشه مفهومی بر خوداثرمندی فراگیران
بهاحتمالزیاد ناشی از شیوه مداخله ناکارآمد نقشه مفهومی در پژوهش حاضر است .ج :شیوه
استفاده از نقشه مفهومی در این پژوهش از توان پایینی بر خوداثرمندی فراگیران برخوردار
بوده است .طبق نظر لی و نلسون ( )2111یادگیری خود نظم دادهشده یک فرایند فعال و
سازنده است ،بنابراین قابل توجیه است که آن بخشی از عاطفه تحصیلی (خوداثرمندی
تحصیلی) دچار تغییر شود که به خود فراگیر مربوط میشود .عالوه بر این ،در فرایند ساخت
نقشه مفهومی ،الزم است فراگیر بهطور فعاالنه بر درک مفهومی خود و نوع راهبرد به کار
گرفتهشده بهطور مداوم نظارت داشته باشد که این فرایند خود نظم دادهشده ،میزان عالقه
فراگیران را به مطالب مورد یادگیری ،افزایش میدهد .در زمینه اثربخشی نقشههای مفهومی
بر خوداثرمندی تحصیلی مطابق با عقیده مارکو و الینگ )8111( 2ساخت نقشههای مفهومی
توسط فراگیران بهعنوان یک راهبرد یادگیری عمل میکند؛ بنابراین تأثیر نقشههای مفهومی
بر خوداثرمندی تحصیلی نسبت به خوداثرمندی اجتماعی و هیجانی قابل توجیه است.
1. Leppa
2. Markow & Lonning
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با توجه به محدودیتهای پژوهش از جمله محدودیتهای زمانی ،اجرای طرح آزمایشی
تنها در مورد بخشی از کتاب شیمی انجام گرفت ،همچنین نتایج آزمون حیطههای یادگیری
ممکن است از عواملی چون اضطراب آزمون ،تمرینهای کالسی و آماده شدن برای امتحان
تأثیر پذیرفته باشد؛ بنابراین میتوان با در نظر گرفتن این موارد نتایج تحقیق را بهدرستی تفسیر
کرد .درمجموع یافتههای پژوهش حاضر ،همسو با یافتههای پژوهشهای مشابه نشانگر آن
است که ترسیم نقشههای مفهومی گروهی به بهبود حیطههای شناختی و عاطفی فراگیران
کمک میکند و بهعنوان یکی از روشهای نوین یادگیری – یاددهی میتواند تسلط
دانشآموزان را بر مطالب درسی افزایش دهد؛ بنابراین در راستای یافتههای این پژوهش
میتوان پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه نمود از جمله در پژوهشی اثرگذاری
نقشههای مفهومی گروهی با نقشه مفهومی انفرادی ،از پیشآماده بر اساس حیطههای
یادگیری مریل مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد .پیشنهاد میگردد طراحان برنامه درسی و
مؤلفین کتب درسی شیمی ،استفاده از نقشههای مفهومی را در برنامهها و محتوای کتب درسی
در نظر داشته باشند .برای این منظور میتوان نقشههای مفهومی هر فصل یا بخش از کتاب را
در اول فصل یا بخش ارائه کرد .بهمنظور ایجاد یادگیری معنیدار ،میتوان فراگیران را تشویق
کرد که در پایان درس ،نقشه مفهومی مفاهیم درس را تهیه کنند؛ بنابراین نکتهای که باید در
نظر داشت این است که تشویق فراگیران به تهیه نقشه مفهومی بهصورت فردی یا گروهی
ممکن است تأثیری بیشتر از ارائه نقشههای مفهومی بهصورت از پیش آماده بر بهبود یادگیری
دانشآموزان داشته باشد.

منابع
ادیب ،یوسف .)8311( .تأثیر آموزش مبتنی بر نقشههای مفهومی (ارائه و ترکیبی) بر
حیطههای یادگیری کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفهای در پودمان «آشنایی با
اصول الکتریسیته و انجام محاسبات» .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران .شماره ،81
.11-01
امینی ،امیرحسن؛ احمدی ،فاطمه؛ و ضمیرانوری ،فاطمه .)8314( .سنجش کیفیت یادگیری
و شناسایی کجفهمی با استفاده از نقشه مفهومی در آموزش مفهوم بار الکتریکی.
شانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران .دانشگاه لرستان.8-82.
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آقازاده ،محرم .)8314( .روشهای نوین تدریس .تهران :آییژ.
جاهطلب ضیابری ،مهشید؛ احدی ،حسن؛ مشکبید حقیقی ،محسن .)8314( .اثربخشی
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جعفری ،علیرضا .)8313( .تاثیر بازیهای آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

فصلنامه روانشناسی تربیتی .شماره.18-11 ،33
رحمانی ،آزاد .)8314( .تأثیر آموزش بر مبنای نقشههای مفهومی در یادگیری فرایند
پرستاری دانشجویان ترم دوم پرستاری ،پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم
پزشکی تبریز.48-41 ،
زبرجدیان ،زهره؛ و نیلی احمدآبادی ،محمدرضا .)8318( .مقایسه تأثیر آموزش به روش
نقشههای مفهومی بهعنوان یک روش مبتنی بر ساختگرایی با روش تلفیقی یادگیری
درس علوم دانشآموزان پایه سوم استان البرز (مجری ارزشیابی توصیفی) .فصلنامه
روانشناسی تربیتی ،شماره .14-811 ،20

قنبری ،فاطمه؛ پاریاد ،عزت؛ و احسانی ،مریم .)8311( .تأثیر تدریس به روش نقشه مفهومی
بر میزان یادگیری و یادداری یک درس در دانشجویان پرستاری .مجله مرکز مطالعات
و توسعه آموزش پزشکی .دوره هفتم ،شماره .883-881 ،2
کرمی ،مهدی؛ و عطاران ،محمد .)8314( .ارتقاء یادگیری دانشجو معلمان از طریق
رویکردهای تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی به دو شیوه فردی و گروهی .فصلنامه توسعه
حرفهای معلم .شماره .1-21 ،8
مصرآبادی ،جواد .)8311( .معرفی نقشه مفهومی بهعنوان یک راهبرد مؤثر برنامهریزی،

یاددهی ،یادگیری و ارزشیابی در آموزش عالی .دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی
آموزش عالی .شماره .1-24 ،3
مصرآبادی ،جواد؛ حسینی نسب ،داوود؛ فتحی آذر ،اسکندر؛ و مقدم ،محمد .)8310( .اثرات
نقشه مفهومی (ساخت و ارائه) و ویژگیهای ورودی فراگیران بر بازدههای شناختی –
عاطفی یادگیری زیستشناسی .پایاننامه دکترا ،دانشگاه تبریز.802-842 ،
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 ساخت، اثربخشی ارائه.)8314( . نگار، اسکندر؛ و استوار، جواد؛ فتحی آذر،مصرآبادی

- فصلنامه علمی،فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی بهعنوان یک راهبرد آموزشی
.82-38 ،83  شماره.پژوهشی نوآوریهای آموزشی
 مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه.)8312( . رقیه، حسین؛ و فتحی،مهدی زاده

 فصلنامه.ترکیبی در ارتقاء میزان یادداری علوم بهداشتی در دانشآموزان ابتدایی
.883-821 .3  شماره،اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی
 بررسی تأثیر نقشه مفهومی بر.)8311( . کوروش، حمید؛ و رضایی، نازی؛ کوهستانی،نجات

 مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه.رویکردهای یادگیری دانشجویان پرستاری
.38-23 ،3  شماره،81  دوره،علوم پزشکی تهران
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