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چکیده
یکی از راهبردهای یاددهی -یادگیری که بر جنبههای شناختی و غیرشناختی فراگیران تأثیر مثبت داشته و
یادگیری معنیدار را تسهیل میکند ،نقشه مفهومی است .این پژوهش بهمنظور تعیین تأثیر آموزش ریاضی به
روش نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله و خودپنداری ریاضی دانشآموزان پسر پنجم ابتدایی انجام گرفت.
برای ارزیابی اثربخشی این راهبرد از طرح نیمه آزمایشی پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد.
دو کالس به حجم  51نفر از دو مدرسه ابتدایی برای گروههای آزمایش و کنترل به روش نمونهگیری تصادفی
ساده انتخاب شدند .در گروه آزمایش ،به روش نقشه مفهومی و در گروه کنترل به روشهای مرسوم به
دانشآموزان مطالب درسی ارائه شد .آزمون حل مسئله ریاضی و پرسشنامه خود پنداره ریاضی به صورت دو
مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون به اجرا درآمد .دادههای پژوهش با بهرهگیری از آزمونهای آماری تحلیل
کوواریانس و  tمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یافتههای پژوهش نشان داد که گروه آزمایش در حل مسئله
ریاضی نسبت به گروه کنترل عملکرد باالتری داشتند .همچنین یافتهها بیانگر این بود که نقشه مفهومی ،خود
پنداره ریاضی دانشآموزان گروه آزمایش را ارتقا بخشیده است.
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مقدمه
سالیان متمادی مطالعه فرایندهای روانی و یادگیری انسان تحت سیطره مکتب رفتارگرایی
بود که تدریس را اساساً بیان و انتقال واقعیتها و اطالعات به دانشآموزان میدانستند؛ اما
هرچه زمان بیشتر گذشت ،نارساییهای این مکتب در تبیین فرایندهای ذهنی ،شناختی و
یادگیریهای انسان بیشتر آشکار شد .این امر سبب پیدایش دیدگاههای شناختی در حوزه
روانشناسی و تعلیم و تربیت گردید .رویکرد حاکم بر روانشناسی امروز ،مکتب روانشناسی
شناختی و یکی از رویکردهای مطرح در حوزه روانشناسی شناختی و فلسفۀ حاکم بر
شیوههای آموزشی رویکرد سازندهگرایی 1است .در نظریه آزوبل 2بر اساس نظریه
ساختنگرایی ،مهمترین عامل مؤثر در یادگیری ،یادگیریهای پیشین است .یادگیری
معنیدار زمانی رخ میدهد که شخص ،آگاهانه دانش جدید را به مطالبی که از قبل میدانسته
است ،ربط دهد .این نظریه توضیح میدهد که فرایند یادگیری و ساخت دانش در تعامل با
دانشها و باورهای قبلی صورت میگیرد؛ بنابراین ارائه محیط یادگیری فعال ،دانشآموزان
را به یادگیری معنیدار تشویق میکند .در این میان ،نگرشهای دانشآموز نسبت به موضوع
درسی بهعنوان یک فیلتر ذهنی برای جذب دانش جدید عمل میکند که در آن تجربیات
قبلی تفسیر میشوند (کاردان.)5931،
پژوهشها حکایت از آن دارند که راهبردهای یاددهی ـ یادگیری بهطور مثبت با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان در ارتباط هستند .یکی از راهبردهای یاددهی ـ یادگیری مؤثر در
آموزش ،نقشه مفهومی است (مصر آبادی .)5931 ،نقشه مفهومی 3یکی از رویکردهای
آموزشی نوین است که ریشه در نظریه سازندهگرایی دارد .جوزف نواک 4اولین فردی بود
که در سال  5391از نقشه مفهومی برای یادگیری استفاده کرد (آسان.)7119 ،5
نقشه مفهومی شبکهای دوبعدی است که از مفاهیم مرتبط با یک موضوع و جمالت
ارتباطی تشکیل میشود .بازنمایی تجسمی روابط معنیدار میان مفاهیم است .با استفاده از
نقشه مفهومی بهوضوح میتوان دید که چگونه مفاهیم و عبارات در ذهن کودک ساخته
1. constructivism
2. Ausubel
3. concept map
4. Novak
5. Asan
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میشوند و میتوان به مقایسه میزان شناخت دانشآموزان از مفاهیم متفاوت طی زمان
پرداخت (نواک و کاناس .)7113 ،1نقشه مفهومی ابزارهای گرافیکی برای سازماندهی و
نمایش دانش هستند و معموالً مفاهیم در داخل دایره یا مستطیل قرار داده میشوند و روابط
میان مفاهیم بهوسیله یک خطوط ارتباطی نشان داده میشوند ،همچنین کلمات روی خطوط
بهعنوان کلمات پیوندی یا عبارات پیوندی رابطه بین دو مفهوم را مشخص میکنند .خطهای
ارتباطی میان هستهها ممکن است نشاندهنده روابطی مانند مترادف بودن ،مشخصسازی
سلسله مراتبی و ترکیببندی (نشانگر بخشها و اجزای تشکیلدهنده مفهوم) باشند .مفاهیم
بهصورت سلسله مراتبی مرتب میشوند؛ یعنی مطالب کلی در رأس هرم قرار میگیرند و در
پایین هرم مطالب جزئی قرار داده میشود .دو مفهوم که با یک عبارت روی آن به هم متصل

میشوند گزاره 2نامیده میشود (نواک و کاناس .)7111 ،نقشههای مفهومی در زمینههای

گوناگون آموزشی ،یادگیری ،برنامههای درسی و سنجش و ارزشیابی بهکاربرده میشود.
دانشآموزان با استفاده از نقشه مفهومی میتوانند آنچه را که میدانند سازماندهی کرده و
نمایش دهند که این امر به تسهیل یادگیری کمک میکند (فلنگان.)7117 ،3

نتایج تحقیقات نشان دادند که ساختار نقشه مفهومی بهصورت سلسله مراتبی و مطالب
تفکیکشده از هم توانایی فرد را برای تلفیق کردن و کامل کردن دانش و حل مسئله خالقانه
افزایش میدهد .ویژگی مهم ساختار و محتوای نقشه مفهومی میتواند برای پیشبینی
عملکرد حل مسئله فرد مورداستفاده قرار گیرد .چراکه در حل مسئله و نیز در نقشه مفهومی
دانش جدید با ساخت دانش موجود تلفیقشده و راهحلهای مؤثری برای حل آن شناسایی
میشود (نقل از هوا 4و همکاران .)7113 ،در واقع ،نقشههای مفهومی به دانشآموزان در
حل مسئله کمک میکنند تا گامهای موردنیاز برای حل کردن مسئله را ایجاد کنند و به

یکراه حل مطمئن برسند.
نقشههای مفهومی فراگیران را قادر میسازد تا بهطور موفقیتآمیزی به تفسیر مسئله
بپردازند ،اطالعات مهم را برای حل مسئله به یادآورند و از ارتباطات جدید بین مفاهیم مسئله
آگاه شوند .نتایج پژوهشهای انجامگرفته حاکی از آن است که شیوۀ ساخت نسبت به شیوۀ
1. Novak & Canas
2. propositions
3. Flanagan
4. Hoa
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ارائه نقشههای مفهومی از قبل آمادهشده بر عملکرد حل مسئله مؤثرتر است (مصرآبادی و

همکاران .)5933 ،دانشآموزان در موقعیتهای حل مسئله نیازمند استفاده از دانش خود
هستند تا از دانشهای غیرضروری بکاهند و راهحلهای مؤثر را شناسایی کنند .نقشههای
مفهومی ،ابزارهای شناختی برای حل مسئله هستند .برخی از محققان معتقدند آموزش بهوسیله
نمایش گرافیکی باید با آموزشی که فنهای حل مسئله ابتکاری و اکتشافی را شامل میشود

همراه شود (کامرز و استوی ناو .)7113 ،1همچنین ،استفاده از نقشه مفهومی میتواند به
معلمان کمک کند که یک ترتیب بهتر از توالی موضوعات را طراحی کنند تا دانشآموزان
رابطه بین موضوعات را ببینند .این امر به درک بهتر موضوع کمک میکند .درنتیجه،
دانشآموزان در حل مسائل بهتر از سایر دانشآموزانی که از ابزارهای دیگر استفاده میکنند

عمل میکنند (فواتا.)7113 ،2

لی و نلسون )7111( 3در بررسی اثربخشی نوع نقشههای مفهومی بر عملکرد حل مسئله
به این نتیجه دست یافتند که در عملکرد حل مسئله دارای ساختار قوی ،تفاوت بین گروههایِ

ساخت و ارائه معنیدار است؛ اما چنین تفاوتی در عملکرد حل مسائل دارای ساختار ضعیف
مشاهده نشد .آزمودنیهایی که به ساخت نقشه مفهومی پرداختند ،در مقایسه با آنهایی از
نقشههای از قبل آماده استفاده کردند ،در حل مسائل دارای ساختار قوی عملکرد باالتری
داشتند ،ولی این تفاوت در حل مسائل دارای ساختار ضعیف مشاهده نشد .از عناصر شناختی
مهم در ریاضی میتوان استدالل و عملکرد حل مسئله و از جنبههای عاطفی آن رشد
خودپنداره را مثال زد (نواک ،آلبرگ و کاناس .)7113 ،4برخی از پژوهشها حاکی از آن
است که از بین متغیرهای پیشبین ،قضاوتها و بیانات دانشآموزان در مورد تواناییهایشان
برای حل مسائل ریاضی ،جزء مهمترین متغیرهای پیشبین موفقیتآمیز آن محسوب میشود
(میلر و پاجارس.)5331 ،5

خودپنداره ریاضی بهعنوان ارزیابی دانشآموزان از خود ادراکی تسلط بر ریاضیات،
مهارتها ،توانایی و توانایی استدالل ریاضی ،لذت و عالقه در موضوع موردنظر است .آن

1. Kommers & Stoyanov
2. Fuata
3. Lee & Nelson
4. Novak, Ahleberg & Canas
5. Miler & Pajares
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وسیله تسهیل اکتساب نتایج مطلوب دیگر در آموزش است :مانند تالش تحصیلی و اصرار
در تکالیف و کار ،پیشرفت تحصیلی ،نگرش نسبت به موفقیت یا شکست آموزشی و تکمیل
مدارج عالی .خودپنداره ریاضی مربوط به انگیزش دانشآموزان برای یادگیری ریاضی و
احتمال ادراک موفقیت در یادگیری آن است .افزایش خودپنداره ریاضی یادگیرندگان
بهطور مثبت انگیزه آنها را برای یادگیری ریاضیات تحت تأثیر قرار میدهد و افزایش
پیشرفت ریاضی توانایی یادگیرندگان را برای تقویت تالش و اصرار در تکالیف ریاضی و
انتخاب رشته و شغلهای مربوط به ریاضیات بهبود خواهد داد (گیتاو و وانگی.)7119 ،1
این جنبههای عاطفی میتواند فرایندهای یادگیری ریاضی را بهخوبی تحریک و تقویت کند.
خودپنداره ریاضی میتواند تغییرات معنیدار در عملکرد ریاضی را تبیین نماید .نتایج
مطالعات حاکی از آن است که عالقه فرد در مورد ماهیت موضوع ریاضی ،پیشبینیکننده
قوی پیشرفت تحصیلی و انتخابهای آموزشی و شغلی وی است (نیجی ،وات و اکسلز،2
 .)7151هرچه فرد ریاضی را بیشتر در زندگی درک کند و یادگیری آن را سودمند پندارد،
باعث افزایش خودپنداره و درنتیجه پیشرفت بیشتر در درس ریاضی خواهد شد .تأثیر
خودپنداره ریاضی بر عملکرد ریاضی مثبت و معنیدار است (گیتاو و وانگی.)7119 ،
عالوه بر این فعالیتهای دانشآموزان در همکاری با یکدیگر و با معلم در آمادهسازی

و تهیه نقشه مفهومی اثر قابلتوجهی بر جنبههای انگیزشی (خودپنداره) آنان دارد و باعث
میشود که دانشآموزان عقاید خود را بدون ترس از عدم تائید بیان کنند و برای حل
تمرینات ابتکار و تالش بیشتری از خود نشان دهند (نواک و همکاران)7113 ،؛ بنابراین
احتمال میرود که نقشههای مفهومی پیشرفت تحصیلی و نگرشهای مثبت دانشآموزان را
بهبود بخشد (گریر .)7155 ،3در این راستا ،شال )7151( 4به بررسی تأثیر استفاده از
نقشههای مفهومی دیجیتالی بر جنبههای انگیزشی و شناختی در دانشجویان دورۀ لیسانس در
درس زیستشناسی پرداخت .در طی  51جلسه به استفاده از نقشههای مفهومی تهیهشده به
آموزش پرداخت .نتایج گروه آزمایش نشان داد که پیشرفت تحصیلی و جنبههای انگیزشی
مثبت ،در این گروه نسبت به گروه کنترل معنیدار بود.
1. Githua & Mwangi
2. Nagy, Wat & Eccles
3. Greer
4. Schall
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بر این اساس ،رویکرد سازندهگرایی در آموزش ریاضیات نیز دارای جایگاه و موقعیت
ویژه است .یک معلم سازندهگرا در کالس ریاضی با طرح پرسشهای متنوع و جهتدار،
دانشآموزان را به یادگیری معنیدار ترغیب میکند .نتایج مطالعات بینالمللی ریاضی و
علوم )TIMSS( 1در ایران نشان میدهد که سطح یادگیریهای آموزشگاهی دانشآموزان
در ریاضی پایین است .در سال تحصیلی  5999-93از بین  93کشور شرکتکننده

دانشآموزان پایه سوم راهنمایی ،ایران رتبه سی و سوم را به خود اختصاص داد؛ این عملکرد
بهاندازه  11نمره پایینتر از عملکرد متوسط همه دانشآموزان شرکتکننده در این مطالعه
بوده است (سلیمان نژاد.)5931 ،

هرچند که یکی از موضوعات بسیار مهم در برنامه درسی آموزشوپرورش ،موضوع
ریاضیات است؛ اما هر موقع از موضوع ریاضی سخن به میان میآید ،بیشتر مردم اظهار
میکنند که درزمینۀ ریاضیات مهارت کافی ندارند ،ضعیف هستند و بهنوعی از ریاضیات
میترسند .بهویژه ،عدهای از دانشآموزان واقعاً از ریاضیات بیزار هستند و ریاضیات را از
سختترین موضوعات میدانند و تعداد کمتری از آنها درزمینۀ ریاضیات عملکرد خوبی
دارند .بعضی از آنها فکر میکنند که اگر کسی درزمینۀ ریاضیات عملکرد خوبی داشته
باشد ،آن را به برخورداری از ژن ویژه ریاضیات نسبت میدهند؛ چنین ادعایی برخالف
تالشهای انسان در آموختن ریاضیات است .ضعف در یادگیری ریاضیات یک مسئله
عمومی و شایع در بین افراد است و از دالیل احتمالی آن میتوان آموزش ضعیف ،موانع
روانشناختی و تصورات غلط و خیالی در مورد ماهیت ریاضی برشمرد (کالهه.)7113 ،2
ازآنجاییکه در دنیای ریاضیات مفاهیم ،بسیار به هم مرتبط هستند و بسیاری از مفاهیم
روی مفاهیم دیگر تنظیم میشود؛ بنابراین نقشه مفهومی در کالس درس ریاضیات بهعنوان
یک ابزار آموزشی بسیار مفید خواهد بود .تا حدی معلوم شده است که از نقشه مفهومی
بهعنوان روش آموزش بهطور گسترده در بسیاری از حوزههای مختلف ازجمله آموزش علوم
در کشورهای پیشرفته مانند امریکا ،ژاپن و اکراین استفاده میشود؛ اما از آن بهعنوان روش
جدید آموزش ریاضیات بهرهبرداری نشده است .این مقاله باهدف بررسی اثرات نقشه

)1. Third International Mathematics and Science Study (TIMSS
2. Kalhe
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مفهومی بر پیشرفت و نگرش دانش آموزان پنجم در کالس ریاضیات انجام گرفت؛ بنابراین
با توجه به مطالب گفتهشده ،فرض میشود:

 -5آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانشآموزان

مؤثر است.

 -7آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر خود پنداره ریاضی دانشآموزان مؤثر

است.

روش
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .در
این روش ،دو کالس ( 5کالس برای ارائه نقشه مفهومی و  5کالس برای گروه کنترل)
بهصورت تصادفی انتخاب و سپس بر اساس اصل تصادفی در گروههای کنترل و آزمایش
گمارده شدند .همچنین ،پیش از اجرای متغیر مستقل (آموزش ریاضیات به کمک نقشه
مفهومی) آزمودنیهای انتخابشده در هر دو گروه در پیشآزمون اقدام به پر کردن ابزار
پژوهش کردند .متغیر مستقل در این پژوهش عبارت بود از آموزش ریاضیات از طریق نقشه
مفهومی و متغیرهای وابسته عبارت بودند از خودپنداره ریاضی و عملکرد حل مسئله ریاضی
دانشآموزان مقطع ابتدایی پایه پنجم .پس از اتمام جلسات آموزش ،پسآزمون روی دو
گروه اجرا شد .با توجه به اینکه در طرح نیمه آزمایشی این پژوهش ،پیشآزمون و
پسآزمون با گروه کنترل بود ،جهت کنترل اثر عامل پیشآزمون ،از روش آماری تحلیل
کوواریانس استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر مقطع پنجم ابتدایی شهرستان
بستانآباد در سال تحصیلی  5931-35به تعداد  599نفر تشکیل میداد .در این پژوهش،

 51نفر در هر کالس بهعنوان گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب شدند و پس از توضیح
کامل در مورد پژوهش و اعالم رضایت از جانب آنها ،گروه آزمایش به مدت دوازده
جلسه ،بهصورت هفتهای دو جلسه  571دقیقهای وارد این دورۀ آموزشی شدند .کلیه

آزمودنیها تمام ابزارهای پژوهش را در دو نوبت پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند.
ابزارهای اندازهگیری شامل موارد ذیل بود:

03
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آزمونهای پیشرفت تحصیلی (پیشآزمون و پسآزمون) :آزمون پیشرفت تحصیلی از
محتوای مذکور بهصورت مسئلههای ریاضی در سطوح مختلف حیطه شناختی بر اساس

جدول مشخصات تهیه شد 71 .سؤال این آزمون در پیشآزمون و  71سؤال در پسآزمون

گنجانده شدند .سؤاالت پیشآزمون و پسآزمون ازلحاظ محتوایی و دشواری تقریباً همتا
بودند .برای تعیین روایی محتوایی آزمون از قضاوت متخصصان در اینباره که سؤالهای
آزمون تا چه اندازه معرف محتوا و هدفهای برنامه هستند ،مورداستفاده قرار گرفت .برای
اطمینان از روایی محتوایی آزمون در فرایند ساخت آنها از جدول مشخصات و نظرات
اساتید راهنما و مشاور و معلمان باتجربه استفاده شد و پس از بررسی و حذف موارد مبهم و
نامأنوس  ،به اجرا گذاشته شد .تعداد هر سؤال برای هر مفاهیم و سطح آموزشی یکسان بود،
ولی شکل سؤاالت در پیشآزمون و پسآزمون متفاوت بود .برای تعیین پایایی سؤاالت در

یک مطالعه مقدماتی ،بهطور آزمایشی بر روی  91دانشآموز که مستقل از نمونه بودند اجرا
شد .ضریب پایایی این آزمونها بر اساس همبستگی میان نمرات فرمهای همتا  1/31محاسبه
شد.

پرسشنامه خودپنداره ریاضی اکسل و ویگفیلد :)5331( 1پرسشنامه خودپنداره ریاضی
( )2PISAبا  1گویه ،میزان تصورات دانشآموزان را نسبت به مسائل ریاضی موردسنجش

قرار میداد .به گویههای آن در یک مقیاس چهاربخشی از نوع لیکرت (کامالً موافقم تا
کامالً مخالفم) پاسخ داده میشود .ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی 1/19 ،محاسبه
شد .در بررسی روایی همزمان پرسشنامه ،همبستگی معنیداری بین خودپنداره ریاضی و
پیشرفت تحصیلی به دست آمد (.)r= 1/33, p< 1/115
آزمون هوشی ماتریسهای رنگی ریون :پیش از آغاز جلسات آموزشی نیز آزمون
هوشی ریون جهت کنترل هوشی دانش آموزان گروه نمونه اصلی اجرا شد .این آزمون
هوشی بهصورت غیرکالمی بوده که در آن قسمتی حذف میشود و آزمودنی باید بخش
محذوف را از بین  1گزینه مختلف انتخاب کند .از لحاظ پایایی و اعتبار مطالعات نشان
میدهند که آزمون ریون از شرایط فنی و روانسنجی خوبی برخوردار است؛ بهویژه در
زمینههای پژوهشی از آن میتوان بهعنوان مقیاسهای قابلاطمینان استفاده کرد .عالوه بر این
1. Eccles & Wigfield
)2. Programme for International Student Assessment (PISA
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تجزیهوتحلیل نشان داده است که اعتبار این آزمون در تشخیص عامل ( Gهوش کلی) بسیار
باالست (نقل از واحدی .)5939 ،رحمانی و عابدی ( )5939در بررسی روایی همگرا،

همبستگی معنیداری بین آزمون هوشی وکسلر کودکان با نمرات استاندارد آزمونهای

هوشی ماتریسهای پیشرونده رنگی ریون در بخش کالمی و عملی به ترتیب  1/13و

1/99بدست آوردند .همچنین پایایی آزمون ریون به روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک

ماهه 1/31 ،و روایی همگرا آزمون فوق با مقیاس هوشی گودیناف برای دانش آموزان 55
ساله  1/73محاسبه کردند .آناستازی آربینا ( )5339ضریب پایایی دو نیمه آزمون هوشی
ریون را برای کودکان سنین  1تا  51از  1/11تا  1/37گزارش کردند .کرتون و همکاران

( )7111در یک تحقیق هنجاری همسانی درونی برای کودکان  1تا  55سال از 1/91

(کوکان 55سال) تا ( 1/33برای کودکان  3و  3سال) و ضرایب پایایی دو نیمه کردن از

( 1/35برای کودکان  51و  55سال) تا ( 1/31برای کودکان  )3سال بدست آوردند.
کازالس و لین )7117( 1پایایی بازآزمایی آزمون ریون رنگی را بعد از دو سال 1/13
گزارش نمودند.

جهت اجرای پژوهش متن کتاب درسی ریاضی پایه پنجم ابتدایی بهعنوان مواد آموزشی
در نظر گرفته شد که شامل مفاهیم جمع و تفریق کسرها ،عدد مخلوط ،ضرب کسرها ،حجم،
گرم و کیلوگرم ،زاویه ،نیمساز ،محیط دایره ،مساحت دایره و تقسیم کسرها بودند .نقشههای
مفهومی بر اساس کتاب درسی مذکور ،پژوهش افامسجا-فائوتی )7113( 2و مشورت با
اساتید فن و معلمان باتجربه تهیه شدند .از این نقشهها برای آموزش و ارائه محتوا و همچنین
برای جمعبندی و خالصه مطالب استفاده شد .در تهیه نقشههای مفهومی ،سعی شد سادگی،
روانی و کوتاه بودن سلسله مراتبی مطالب نقشه مفهومی رعایت شود .روش آموزش نقشه
مفهومی در قالب مراحل پنجگانه زیر اجرا شد:
مرحله آمادهسازی :در این مرحله بعد از تعیین حجم نمونه آماری باراهنمایی اساتید و با
کمک گرفتن از دبیران باتجربه شهرستان و مراکز تربیتمعلم ،چند مبحث درس ریاضی
انتخاب شد و پس از کسب مجوزهای الزم کالسهایی بهعنوان گروه آزمایش و گروه

1. Kazlaus & Lynn
2. Afamasaga-Fuata’i
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کنترل انتخاب شدند و طی  7جلسه هدف کار و شیوه کار برای هریک از دبیران شرح داده
شد.
مرحله تهیه نقشههای مفهومی :در این مرحله برای هریک از متنهای درسی انتخابشده

نقشههای مفهومی تهیه شد و بر روی کاغذهای پالت در اندازههای  511در  91سانتیمتر
چاپ شدند.

مرحله پیشآزمون :قبل از شروع کاربندی آزمایش در آبان سال تحصیلی ،5931
پیشآزمون از گروههای کنترل و آزمایش به عمل آمد.

مرحله اجرا :پژوهش حاضر در طی  57جلسه آموزش به اجرا در آمد .در طول این

جلسات ،همزمان هر دو گروه مطالب یکسانی را ولی به شیوههای متفاوت آموزش دیدند.
از یک معلم برای هر دو کالس استفاده شد .بهاینترتیب که قبل از شروع تدریس ،معلم
پوستر نقشه مفهومی را کنار تابلو نصب میکرد و در کلیه مراحل آموزش از آن استفاده
میکرد .معلم از فراگیران میخواست خوب به نقشه مفهومی نگاه کنند تا پیشزمینهای از
موضوع در ذهنشان ایجاد شود .سپس معلم خالصهای از موضوعات موردنظر را با اشاره به
نقشه مفهومی بیان نمود .در حین آموزش ،از نقشهها بهعنوان ابزار ارائه محتوا استفاده شد و
پس از توضیح ،جایگاه مطالب ارائهشده و رابطه آن با دیگر محتوای موجود در نقشه نشان
داده شد.
مرحله پسآزمون :پس از پایان آموزش ،آزمون پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه خود
پنداره روی گروههای آزمایش و کنترل ریاضی اجرا شد.

یافتهها
یافتههای توصیفی نشان داد که میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش در عملکرد حل

مسئله ( )51/31نسبت به پیشآزمون ( )9/51افزایش یافت .میانگین نمرات پسآزمون

گروه کنترل ( )57/19نیز نسبت به پیشآزمون ( )7/31افزایش پیدا کرد .همچنین ،میانگین
نمرات پسآزمون گروه آزمایش در خود پنداره ریاضی ( M=75/71و  )SD=7/91نسبت

به پیشآزمون ( M=51/31و  )SD =9/17افزایش نشان داد .همینطور ،میانگین نمرات
پسآزمون گروه کنترل ( SD=9/13و  )M=51/11نیز نسبت به نمرات پیشآزمون

( SD=9/15و  )M=59/11افزایش پیدا کرد.
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فرضیه اول پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس به کمک نرمافزار SPSS

مورد آزمون قرار گرفت تا اثرات پیشآزمون را بهعنوان متغیر تصادفی کمکی کنترل شود.
در راستای استفاده از این روش ،ابتدا مفروضههای چهارگانه تحلیل کوواریانس مورد بررسی
قرار گرفت؛ اولین پیشفرض ،تحقق برابری و همگنی واریانس خطای گروههای موردمطالعه
است .نتایج این آزمون نشان داد ،خطای واریانس گروههای مورد مطالعه همگن و برابر است

( P>1/91و  73(=1/37و  )F)5و عدم معنیداری آزمون لون و همگنی واریانس بین
گروهها به پژوهشگر اجازه استفاده از تحلیل کوواریانس را میدهد .دومین پیشفرض،
همگنی شیبهای رگرسیون است .نتایج این تحلیل نشان داد که همگنی شیبهای رگرسیون
تحقق پیدا کرده است ( P<1/11و  71(=1/593و  .)F)5ازاینرو میتوان گفت که تعامل
بین متغیر تصادفی کمکی (پیشآزمون حل مسئله ریاضی) و متغیر مستقل (آموزش ریاضی
به روش نقشه مفهومی) معنیدار نبوده و لذا رابطه خطی بین دو متغیر و همگنی رگرسیون
محقق شده است (جدول .)5
جدول  .5خطی بودن و همگنی شیبهای رگرسیون
مجموع مجذورات
گروه

53/193

درجه آزادی
5

میانگین مجذورات
53/193

پیشآزمون

19/931

5

19/931

پیشآزمون× گروه

1/939

5

1/939

خطا

551/391

71

551/391

F
1/73

سطح معنیداری
1/13

57/31

1/115

1/593

1/199

سومین پیشفرض ،تحقق خطی بودن روابط بین متغیر تصادفی (پیشآزمون) و متغیر
وابسته است .جهت بررسی این پیشفرض از نمودار پراکنش خط رگرسیون بهره گرفته شد

مندرجات نمودار  5نشان میدهد شیبهای خطوط رگرسیون تقریباً موازیاند و توازن این
خطوط نشانگر خطی بودن روابط بین پیشآزمون و متغیر وابسته است .ازاینرو ،میتوان
گفت که سومین پیشفرض استفاده از روش تحلیل کوواریانس محقق شده است.
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شکل  .5نمودار پراکندگی مقدار پیشبینیشده و باقیمانده رگرسیون استاندارد

برای بررسی چهارمین پیشفرض ،نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه ،از آزمـون

کولمـوگروف -اسـمیرنف استفاده شد .مقدار  Zهریک از متغیرها بین  1/57الی 1/75
نوسان داشت .ازآنجاکه مقدار سطح معناداری متغیرها از  1/11بزرگتر است ،تمامی
متغیرها توزیع نرمال دارند و با محقق شدن پیشفرضها به بررسی آزمون فرضیه با این روش
پرداخته میشود
بر اساس مندرجات جدول  ،7مالحظه میشود که آموزش ریاضی به شیوه نقشه مفهومی

بر عملکرد حل مسئله ریاضی گروه آزمایش تأثیر داشته است .چراکه  Fمحاسبهشده
( 5(=51/17و  )F)7در سطح  P>1/115معنیدار بوده و معنیداری این شاخص بیانگر این
است که میانگین گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری با یکدیگر دارند .به این
معنی که کاربرد نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله دانشآموزان تأثیر مثبت دارد.
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمره عملکرد حل مسئله ریاضی در دو گروه
متغیر

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون
عملکرد
ریاضی

گروه
خطا
کل

19/39
91/33

551/11
1731/1

5
7
79

19/39
91/33
1/97

F
59/93
51/17

سطح

مجذور

معنیداری

اتا

1/115
1/111

1/99
1/31

91

برای تحلیل نتایج مربوط به فرضیه دوم ،ابتدا از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد تا
بهواسطه کاربرد این روش ،اثرات پیشآزمون بهعنوان یک متغیر تصادفی کمکی کنترل
شود .ابتدا مفروضههای چهارگانه تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت تا در صورت
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تحقق عینی این پیشفرضها از روش مذکور برای بررسی و تحلیل دادهها استفاده شود.
اولین پیشفرض ،تحقق برابری و همگنی واریانس خطای گروههای موردمطالعه بود .برای
بررسی این پیشفرض از آزمون لون استفاده شد .نتایج نشان داد که خطای واریانس

گروههای مورد مطالعه همگن و برابر بود ،چرا که ( P>1/71و  73( =5/91و  (F)5همگنی
واریانس بین گروهها محقق شده است .در بررسی نرمال بودن متغیرهای موردمطالعه ،مقدار

 Zهریک از متغیرها بین  1/75الی  1/71نوسان داشت .ازآنجاکه مقدار سطح معناداری
متغیرها از  1/11بزرگتر است ،تمامی متغیرها توزیع نرمال دارند .سومین پیشفرض،
همگنی شیبهای رگرسیون است .ازآنجاییکه با بررسی این پیشفرض و معنیداری اثر

تعامل پیشآزمون و گروه ( P>1/115و  7(=93/13و  )F)5نمیتوان از روش تحلیل
کوواریانس بهره گرفت؛ بنابراین ،از آزمون تفاضل پیشآزمون از پسآزمون ،برای تحلیل

دادهها استفاده شد.
جدول  ،9نتایج آزمون  tتفاضل پیشآزمون از پسآزمون ،برای نمرات خود پنداره
ریاضی نشان میدهد{ P<1/115و {t)71/99( = 1/511؛ لذا ،دانشآموزانی که آموزش
به روش نقشه مفهومی را دریافت کرده بودند ( M=75/71و  )SD =7/91بهطور متوسط
نسبت به گروه کنترل ( M=51/11و  )SD =9/13عملکرد بهتری در خود پنداره ریاضی
داشتند .به این معنی که آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر خود پنداره ریاضی
دانشآموزان تأثیر مثبت دارد.
جدول  .9آزمون  tتفاضل پیشآزمون از پسآزمون برای متغیر خودپنداره ریاضی در دو گروه
مقدار t
1/511

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

خطای معیار تفاوت

71/99

1/115

1/71

1/351

حدود اطمینان 1/31
باال

1/399

پایین

7/177

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی نقشه مفهومی در آموزش مفاهیم ریاضی و خود پنداره
ریاضی دانش آموزان پنجم دوره ابتدایی بود .بر اساس یافتههای پژوهش ،آموزش ریاضی
به روش نقشه مفهومی توانست عملکرد ریاضی و حل مسئله دانش آموزان گروه آزمایش را
نسبت به گروه کنترل افزایش دهد .درنتیجه ،نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله تأثیر مثبت
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دارد .این یافته پژوهش با یافتههای تحقیقات فواتا ( ،)7113جانسون و وانگ،)5339( 1

آلبرت و استینر ،)7111( 2هوا و همکاران ( ،)7113لی و نلسون ( ،)7111نواک و

همکاران ( )7113هماهنگ است.

در تبیین یافتهها میتوان از رویکرد یادگیری معنیدار آزوبل بهعنوان ابزار یادگیری
کمک گرفت .بر این اساس در بهکارگیری نقشه مفهومی اطالعات بهصورت یکپارچه به
یکدیگر ارتباط داده میشود و به فراگیران کمک میکند تا یک بازنمایی از عناصر و اجزای
مسئله ،روابط میان آنها و اهداف مسئله به دست بیاورند .این بازنمایی به فرد اجازه میدهد
تا مسئله را بهخوبی درک کرده و در مورد راهحل آن فکر کند .کیفیت بازنمایی مسئله بر
حل مسئله تأثیر گذاشته و باعث میشود مسئله و شرایط آن بهخوبی درک شود و طرحواره
درستی از مسئله در ذهن فراگیر نقش بسته و مراحل حل مسئله بهخوبی اجرا شود؛ لذا استفاده
از نقشههای مفهومی در تدریس تأثیر مثبت بر جریان یادگیری و آموزش کالسی بر جای
میگذارد .نقشه مفهومی باعث میشود که فهم منسجمی از مفاهیم ،در ذهن یادگیرنده نقش
بسته و درک واقعی و عمیق از مفاهیم حاصل گردد .درنتیجه بازنمایی مفاهیم برای
یادگیرندگان آسان میشود .زمانی که از نقشههای مفهومی در کالس استفاده میشود
یادگیرنده تالش میکند مفاهیم مختلف در نقشه را به هم مرتبط سازد؛ این امر منجر به درکی
عمیق از یک مفهوم و روابط آن با سایر مفاهیم شده و یادگیری به فرایندی فعال تبدیل
میشود که در روشهای سنتی تدریس این امر اتفاق نمیافتد .در تدریس با استفاده از نقشه
مفهومی ،مطالب آموزشی به طریق سازمانیافته ارائه میشوند و این سازمان منظم اطالعات
نقش مهمی در قابلفهم بودن مطالب دارد .درنتیجه دانشآموزان بهمرور دیداری مطالب
موجود میپردازند که منجر به بهبود یادگیری معنیدار میشود.
یافته دیگر این پژوهش نشان داد که آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی میتواند
خودپنداره ریاضی دانشآموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل افزایش دهد و
نمرات ریاضی آنان را در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشد .این نتیجه با سایر بررسیهای
مشابه از قبیل مطالعه نواک و همکاران ( ،)7113شال ( ،)7151گریر ( ،)7155چوالروت

1. Janassen & wang
2. Albert & Steiner
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و دی باکر ،)7111( 1میح 2و میح ( ،)7155لدقر )7119( 3و مصرآبادی ()5931
هماهنگی و مطابقت دارد؛ بنابراین میتوان گفت عقاید و باورهای ریاضی بهعنوان
خودپنداره ریاضی ،عالقه و ادراک دانشآموز را نسبت به موضوع ریاضی نشان میدهد .در
تبیین نتایج این پژوهش میتوان گفت اگر در فرایند تدریس ،از تولید و ساخت نقشههای
مفهومی توسط دانشآموزان با نظارت معلم استفاده شود ،به رشد عوامل عاطفی مخصوصاً
خودپنداره کمک کرده و نگرشها و عملکرد آنها را در کالس ریاضی بهبود میبخشد و
سطح انگیزش آنها را برای یادگیریهای بعدی افزایش میدهد .همچنین استفاده از نظم و
سازماندهی موجود در بین مفاهیم موجود در نقشه مفهومی ،در فرایند یادگیری باعث
میشود فراگیران نسبت به موضوع مورد آموزش تسلط پیدا کنند و عملکرد تحصیلی خود
را باال ببرند .خود پنداره ریاضی بهعنوان یک متغیر عاطفی در ایجاد و تأثیر بر انگیزش
یادگیری ریاضی عمل میکند و یک عامل برانگیزاننده درونی و از مهمترین تعیینکنندههای
انگیزش یادگیری ریاضی محسوب میشود .از طرف دیگر بین پیشرفت تحصیلی و خود
پنداره رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .بخشی دیگر از یافته پژوهش حاضر بیانگر این
است که نقشه مفهومی به طریق غیرمستقیم بر خودپنداره دانشآموزان تأثیر میگذارد.
فراتحلیل هارتون و همکاران نیز نشان میدهد که نقشههای مفهومی تأثیر مثبتی بر ویژگیهای

عاطفی فراگیران در کالس درس دارند (مصرآبادی .)5931 ،دانشآموزان به کمک
نقشههای مفهومی تشویق میشوند تا فرایندهای یادگیری خود را توضیح دهند و مراحل
بعدی را شناسایی کنند و انتقال اطالعات را تسهیل کنند؛ بنابراین ،اگر استراتژیهای

آموزشی و یاددهی اصالح شود در خودکارآمدی و جنبههای عاطفی دیگر دانشآموزان
تأثیر میگذارد (فلنگان .)7117 ،نقشههای مفهومی به دانشآموزان این اجازه را میدهد که
فهم خود را در حوزه دانش در یک شکل خوب و سازماندهی شده ارائه دهند و یادگیری
خودتنظیمی را بهبود بخشند ،درنتیجه نگرش آنها نسبت به موضوع درس تغییر مییابد (میح
و میح.)7155 ،
استفاده از نقشههای مفهومی در فرایند تدریس درس ریاضیات میتواند به درک بهتر
و عمیقتر مفاهیم ریاضی و ایجاد نگرش مثبت به آن در بین دانش آموزان دورۀ ابتدایی
1. Chularut & DeBacker
2. Mih
3. Ledger
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کمک کند .ازاینرو ،پیشنهاد میشود که از نقشههای مفهومی بهعنوان یک راهبرد آموزشی
در کتب ریاضی استفاده به عمل آید.
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