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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل بر روی تحقیقاتی بود که به روش آزمایشی یا نیمه آزمایشی به بررسی تأثیر
آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی (شناختی ،فراشناختی و عاطفی) پرداخته بودند.
روش :فراتحلیل بر روی  82تحقیق انجام شد که از این تحقیقات تعداد  09اندازه اثر به دست آمد .این تحقیقات در
فصلنامهها و مجالت علمی  -پژوهشی کشور و پایگاههای اطالعرسانی جهاد دانشگاهی کشور ،مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسالمی ،سایت خصوصی بانک مجالت ایران و سیویلیکا به چاپ رسیدهاند.
یافتهها :بعد از بررسی مالکهای ورود و خروج ،یافتههای کمی پژوهشهای منتخب با نرمافزارهای  CMAویرایش  8و
 SPSSتحلیل شدند .نتایج فراتحلیل نشان داد که آموزش نقشه مفهومی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخصهای پیشرفت
تحصیلی یادگیرندگان دارد و اندازه اثر ترکیبی  ./28به دست آمد که بر طبق مالک کوهن اندازه بزرگی است .نتایج
همچنین نشان داد که ساخت نقشه مفهومی توسط خود یادگیرندگان از نقشههای محقق ساخته دارای اندازه اثر
بزرگتری است.
نتیجهگیری :با توجه بهاندازه اثر بهدستآمده به مسئوالن آموزش توصیه میشود جهت افزایش پیشرفت تحصیلی
یادگیرندگان ،آموزش نقشه مفهومی را در ردههای مدارس و دانشگاهها عملی کنند.
کلیدواژهها :فراتحلیل ،نقشه مفهومی ،پیشرفت تحصیلی ،اندازه اثر.
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 .1مقدمه
در هر کشوری یک سیستم آموزشی مؤثر و کارآمد میتواند به ترقی و رشد و شکوفایی آن کشور
کمک کند ،بنابراین اهمیت و نقش سیستم آموزشی یک کشور را نمیتوان نادیده گرفت؛ لذا
کشورها میبایست سیاستهایی را ابداع و اجرا کنند تا سطح آموزشی افراد را ارتقا داده و به آنها
کمک کنند تا یک نقش مؤثر در رشد و تحول کشور ایفا کنند .بسته به اینکه سیاستهای آموزشی
بهمنظور ایجاد یادگیری مؤثر ،مطلوب یا نامطلوب باشند ،موفقیت و پیشرفت تحصیلی افراد نیز می-
تواند باال یا پایین باشد .محققان اظهار داشتهاند که پیشرفت تحصیلی باالی افراد برای هر کشوری
یک امتیاز محسوب میشود (مسعود ،ثوراسامی و شکیلاحمد .)8912 ،1از طرف دیگر افت تحصیلی
نیز تهدیدی برای آینده شغلی شاگردان و عاملی است که موجب افزایش هزینههای اجتماعی در
دولت (مانند کمبود بهرهوری ،افزایش نیاز برای خدمات اجتماعی) میشود؛ بنابراین محققان می-
بایست موانع ممکن برای موفقیت و پیشرفت تحصیلی افراد را تشخیص داده و راهحلهای ممکن را
ارائه کنند (فیلیپسون و فیلیپسون )8918 ،8چراکه پیشرفت تحصیلی افراد یکی از شاخصهای مهم
در ارزشیابی آموزشی است و بیانگر میزان دستیابی به استانداردها و اهداف آموزشی است.
طرحها و اهداف آموزشی نیز در تاریخچه خود از چندین دوره تحولی عبور کردهاند .حرکت و
تحول از رفتارگرایی به شناختگرایی و سپس به سازندهگرایی نشان میدهد که این تحوالت از
یادگیری بیرونی به سمت یادگیری درونی بودهاند .در رفتارگرایی پردازش درونی موردتوجه نیست،
در شناختگرایی پردازش درونی فقط تا حدی موردتوجه قرار میگیرد که توضیح دهد چگونه
واقعیات خارجی فهمیده میشوند .اما در مقابل ،سازندهگرایی شاگردان را بهعنوان سازندگان دانش
خودشان در نظر میگیرد .بنابراین ،این دگرگونی ایجادشده در رویکردهای یادگیری مستلزم طراحی
آموزشی به نحوی است که شاگردان را بهعنوان سازنده دانش و نه فقط دریافتکنندگان صرف دانش
در نظر گیرد ،شاگردانی که دانششان را از طریق تعامل و ارتباط تجارب و دانش قبلیشان با
موقعیتهای موجود میسازند و شاگردانی که راهبردهای یادگیری دارند که به آنها در ساخت و
فهم دانش کمک میکند .ازاینرو آموزش مؤثر روی تدریس راهبردهایی تأکید میکند که شاگردان
را قادر میسازد تا با درک و فهم یاد بگیرند (ترهارت)8993 ،3؛ بنابراین موفقیت شاگردان در
یادگیری میتواند توسط تعلیم دادن راهبردهای یادگیری مناسب به آنها ،پرورش داده شود.
راهبردهای یادگیری به فرایندهایی اشاره دارد که یادگیرندگان بهمنظور بهبود بخشیدن به
یادگیریشان به کار میبرند (هتی و دوناگه )8918 ،2که این فرایندها از روشهای بهبود حافظه تا
ر اهبردهایی جهت بهبود مطالعه کردن و یا امتحان دادن را در برمیگیرد (محمدی ،ثاقینژاد،
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سهرابی و تاوان .)8912 ،سیف ( )1322نیز راهبردهای یادگیری را با دو اصطالح راهبردهای
شناختی و فراشناختی معرفی کرده است .راهبردهای شناختی اقداماتی هستند که افراد به کمک
آن ها اطالعات تازه را برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات قبالً آموختهشده و ذخیرهسازی
آنها در حافظه درازمدت آماده میکنند (مانند تکرار و مرور ،بسط یا گسترش ،سازماندهی و  .)...در
مقابل راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل و
هدایت آنها (مانند ،برنامهریزی ،ارزشیابی ،نظمدهی) .فالول )1020( 1راهبردهای شناختی را
موجب پیشرفت شناختی و راهبردهای فراشناختی را موجب نظارت و کنترل بر پیشرفت شناختی
میداند (سیف .)1322 ،محققان عنوان کردهاند که یکی از راهبردهای یادگیری مؤثری که یادگیری
معنادار را در یادگیرندگان خردسال و بزرگسال پایهریزی میکند ،ترسیم نقشه مفهومی است
(چوالروت و دیباکر.)8992 ،8
ترسیم نقشه مفهومی یکی از این راهبردهایی است که یادگیرندگان را قادر میسازد تا درباره
ارتباطات بین آنچه که در حال آموخته شدن است به تفکر و تأمل بپردازند ،اندیشههایشان را
سازماندهی کنند ،روابط بین مفاهیم کلیدی را به شکلی منظم به تصویر درآورند و درباره درک و
فهمشان تأمل کنند (سنسینگ و مونو .)8912 ،3پایه نظری نقشههای مفهومی مبتنی بر نظریه
جذب دیوید آزوبل (آزوبل )1082 ،2و نظریه یادگیری نواک (نواک و گووین )1022 ،استوار است که
بیان میکنند افراد چیزهای جدید را با استفاده از دانش موجودشان و جستجوی راههای جذب
کردن دانش جدید میآموزند .یادگیری معنیدار (ادغام مفاهیم جدید در داخل ساخت شناختی)
توسط ارتباط دادن دانش جدید به مفاهیمی که از قبل میدانیم رخ میدهد .نقشههای مفهومی
متفاوت از دیگر راهبردهای یادگیری هستند چراکه آنها توضیحات نموداری عبارتهای نوشتاری
هستند و یادگیرندگان را قادر میسازند تا نهتنها ایدههای خودشان بلکه روابط متقابل بین ایدهها را
نیز نمایش دهند (دی سیمون.)8992 ،2
نقشه مفهومی به هرگونه روشی گفته میشود که بهمنظور نمایش تصویری ایدهها یا مفاهیم یک
فرد یا گروه به کار میرود .فرایند ترسیم نقشه مفهومی شش مرحله عمده را در برمیگیرد.1 :
آمـادهسازی؛  .8تولـید ایـده؛  .3پیریـزی کردن (ساختن)؛  .2تحلـیل؛  .2تفسیر و  .8کاربـست
(بـهرهبرداری) .در مرحله آمادگی ،روی طرح نقشهپردازی مشخصشده تمرکز میشود ،آزمودنیها
انتخاب میشوند و طرح برنامه و تدارکات مشخص میشود .تولید ایدهها معموالً ،اما نه لزوماً ،در
خالل بعضی اشکال بارش مغزی( 8طوفان مغزی) انجام میگیرد .ایدههای تولیدشده ترکیبشده و در
1. Flavel
2. Chularut, & DeBacker
3. Sen Singh, & Moono
4. Ausubel
5. De Simone
6. Brain storming
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مرحله سازماندهی توسط شرکتکنندگان دستهبندیشده و برحـسب عالقه آنها را نمرهگذاری
میکنند (مثالً برحسب اهمیت ،امکان اجرا) .بازنمایی ایدهها در نـقشهها از طریق یک سلسله
تحلیلهای آماری چندمتغیری انجام میگیرد (مـانند ،مقیاسبندی چندبعدی و تحـلیل خوشهای
سلسلهمراتبی) .شرکتکنندگان بهگونهای فعاالنه در تفسیر نتایج نقشهها درگیر هستند .نهایتاً در
مرحله کاربست ،نقشهها و نتایج مربوط به آنها بهمنظور گزارش تصمیمات مربوط به هدف تحقیق
مورداستفاده قرار میگیرند (مثالً برنامهریزی ،ارزیابی) (کین و تروچیم.)8992 ،1
نقشههای مفهومی دو جنبه مهم را در برمیگیرند :یکی ساختار سلسلهمراتبی و دیگری توانایی
یافتن ارتباطات پیوندی جدید (پیوندهای عرضی یا زنجیرههای ارتباطی) (نواک و کاناس.)8998 ،8
نقشههای مفهومی معموالً به روش سلسلهمراتبی تصویری نشان داده میشوند که کلیترین مفاهیم
در باالی سلسلهمراتب و مفاهیم جزئیتر در قسمت پایین سلسلهمراتب مرتب میشوند .ترسیم نقشه
مفهومی یکی از راهبردهایی است که به شاگردان اجازه میدهد تا ساخت شناختی خود را بیرونی
کنند و بتوانند بیشتر تحلیل کنند با این هدف که مفاهیم ناآشنا و باورها و تصورات نادرست را
شناسایی و تشخیص دهند .با استفاده از یک نقشه مفهومی دانش در شکل یک نمودار نشان داده
میشود که گرههای برچسب خورده ،مفاهیم یک حوزه از دانش را نشان میدهند و کمانها
(زنجیرهها) با ربط دادن مراحل ،رابطه بین جفتهای مفاهیم را نشان میدهند .این واحدهای
معنایی اصلی نقشههای مفهومی ،طرحهایی هستند که اکثر مفاهیم وابسته به هم را در برمیگیرند
(آنوهینا  -ناومکا.)8912 ،3
در شکل  1برای نمونه ،گرههای دربرگیرنده عبارتهای کلیدی از قبیل "مضر  /بیماری" و
"باکتری" از طریق کلماتی مانند "علت" و "منجر میشود به" با یکدیگر ارتباط مییابند.
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شکل  :1نقشه مفهومی باکتری (برگرفته از دیسیمون)2002 ،

امروزه محققان از نقشههای مفـهومی بهطور گسترده و مؤثری در زمینشناسی ،روانشناسی،
زیستشناسی ،فیزیک ،شیمی ،ریاضیات و آموزش استفاده میکنند (نقل از چیو ،لی و لیو.)8918 ،1
ترسیم نقشه مفهومی در آموزش برای مقاصد گوناگونی مورداستفاده قرارگرفته است ،مربیان و
شاگردان هر یک از نقشههای مفهومی برای اهداف متفاوتی استفاده میکنند .معلمان از آنها برای
برنامهریزی کردن آموزش و شرح دادن روابط در سخنرانیها و دروس استفاده میکنند ،درحالیکه
شاگردان از نقشههای مفهومی برای نشان دادن دانش و اطالعات در حین یادگیری مواد و مطالب
درسی جدید (میالم ،سانتو و هیتون )8999 ،8و بهعنوان یک ابزار فراشناختی در جریان یادگیری
(شوندیمن )8912 ،3استفاده میکنند .نمونههایی از استفادههای معلمان از نقشههای مفهومی نیز
بدین شرح است )1 :استفاده از نقشههای ایجـادشده توسـط شاگردان بهعنـوان یک ابزار ارزیابی
(رویز-پریمو و شیولسون1008 ،2؛ ون ،کرابه ،لی ،تریگاست و فیشر )8912 ،2بهمنظور آزمودن آنچه
شاگردان یاد گرفتهاند؛  )8یک ابزار سازماندهی برای سازمان دادن و ارائه کردن مطالب آموزشی
برای دورههای تحصیلی فردی یا کل دوره تحصیلی مدرسه؛  )3بهعنوان یک کمک راهنمای

1. Chiou, Lee & Liu
2. Milam, Santo, & Heaton
3. Schwendimann
4. Ruiz-Primo, & Shavelson
5. Won, Krabbe, Ley, Treagust & Fischer
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ابررسانهای( 1مافوق رسانهای) بهمنظور تسهیل جستجو و دستیابی به اطالعات (که یک پشتیبان
برای فهم و یکپارچهسازی تجارب آموزشی فراهم میکند) و  )2یک جایگزین برای آموزش نوشتن
سنتی بهمنظور تدریس خالقانه نوشتن و تفکر انتقادی (کاناس ،کافی ،کارنوت ،فلتوویچ ،هافمن،
فلتوویچ 8و نواک .)8993 ،همچنین ترسیم نقشه مفهومی میتواند بهعنوان حامی فعالیتهای
مطالعه گروهی مانند طوفان مغزی (بارش مغزی) (وورال )8919 ،3نیز مورداستفاده قرار گیرد؛
بنابراین در فرایند آموزش و یادگیری ،نقشه مفهومی با پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان رابطهای
تنگاتنگ دارد.
پژوهشهای زیادی در زمینه بررسی تأثیر آموزش نقشههای مفهومی بر شاخصهای شناختی،
فراشناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی در ایران انجامشده است .ازجمله آنها میتوان به پژوهش-
های مصرآبادی ،حسینی نسب ،فتحیآذر و مقدم ()1328؛ مصرآبادی و استوار ()1322؛ سعیدی،
سیف ،اسدزاده و ابراهیمیقوام ( 1301و )1308؛ خامسان و خاکسار ()1309؛ ادیب ()1320؛
علیپور ،پورمحمدرضای تجریشی و داورمنش ()1309؛ رحمانی ،محجلاقدم ،فتحیآذر و عبداهللزاده
()1309؛ نجات ،کوهستانی و رضائی ()1309؛ آئین و فروزنده ()1301؛ سرهنگی ،معصومی ،عبادی،
سیدمظهری و رحمانی ( )1320و  ...اشاره کرد .با توجه به حجم زیاد پژوهشهای انجامیافته و
یافتههای به نسبت متفاوت آنها (به علت جامعهها و نمونههای متفاوت ،اهداف متفاوت تحقیقات،
روشهای متفاوت ،مقاطع متفاوت آزمودنیها و  )...در زمینه تأثیر نقشههای مفهومی بر شاخصهای
پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان ،بهسختی میتوان به نتیجهای قطعی و روشن درباره رابطه بین این
دو متغیر دست یافت .با توجه به این امر و بهمنظور یکپارچهسازی این پژوهشها و دستیابی به
نتیجهای کلی در این خصوص انجام فراتحلیل در این حیطه ضروری مینماید.
در همین رابطه در تحقیقات التین نسبیت و آدسوپ )8998( 2در فراتحلیل خود که بر روی 22
پژوهش ( 2212شرکتکننده) اجرا شد به این نتیجه دست یافتند که بهمنظور کسب و نگهداری و
انتقال دانش ،فعالیتهای ترسیم نقشه مفهومی در مقایسه با فعالیتهایی از قبیل خواندن متنهای
درسی ،گوش کردن به سخنرانیها و شرکت در بحثهای کالسی ،مؤثرتر است .آنها میانگین اندازه
اثر کلی  9/89را برای تمام مطالعات گزارش نمودند .هورتون ،مککانی ،گالو ،وودز ،سن و هاملین2
( )1003نیز یک فراتحلیل بر روی  12مطالعه در زمینه نقشههای مفهومی کالس محور اجرا کردند.
آنها گزارش کردند که ترسـیم نقشه مفهومی توسط دانشآموزان نمرات پیشرفت آنها را در
پسآزمـون افزایش داده است .در این پژوهـش میانگین اندازه اثر برای  3مطـالعه با استفاده از
1. Hypermedia
2. Coffey, Carnot, Feltovich, Hoffman & Feltovich
3. Vural
4. Nesbit & Adesope
5. Horton, McConney, Gallo, Woods, Senn & Hamelin

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال ششم ،شمارة یازدهم ،پاییز و زمستان 23 7931

نقشههای معلم ساخته  9/20بود و میانگین اندازه اثر برای نقشههای مفهومی ساختهشده توسط
دانشآموزان ( 8مطالعه)  9/22بود .همچنین  2مطالعه که تأثیرات عاطفی (نگرش و تمایالت) را
اندازه گرفتند میانگین اندازه اثر  1/22را گزارش نمودند.
از طرف دیگر بررسی در پایگاههای اطالعاتی داخل کشور نشان میدهد که در زمینه تأثیر
آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای شناختی ،فراشناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی فراتحلیل
مدونی اجرانشده است .هر ساله در مجالت مختلف تعلیم و تربیت تعداد مقاالت و پایاننامههای
تحصیلی مرتبط با این موضوع روزبهروز گستردهتر میشوند ،تعداد تحقیقات و مطالعات در سالهای
آینده بیشتر هم خواهد شد .همچنین بهدلیل وجود اختالف بسیار در انتخاب جامعه ،نمونه،
متغیرهای مستقل و وابسته ،روشهای آماری بکار رفته در مطالعات و طرحهای آزمایشی ،مقایسه
بین مطالعات و بهدست آوردن یک نتیجه منسجم و هماهنگ از میان آنها ضروری مینماید .همین
امر انجام فراتحلیل در این زمینه را بیشازپیش ضروری میسازد .در همین راستا پژوهش حاضر در
نظر دارد با ترکیب نتایج پژوهشهای مختلف در زمینه تأثیر نقشههای مفهومی بر شاخصهای
شناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی به این سؤال پاسخ دهد که:
آموزش نقشههای مفهومی براساس نتـایج ترکیبی پژوهشهای مذکور واقعاً تا چه حد بر
شاخصهای شناختی ،فراشناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان تأثیر دارد؟
در رابطه بااهمیت و ضرورت پژوهش حاضر میتوان اظهار داشت که عالوه بر موارد ذکرشده،
دانش نظری حاصل از این پژوهش (با توجه به ترکیب نتایج چندین پژوهش) ،اهمیت بیشتری
نسبت به یافتههای پژوهشهای منفرد دارد و نتایج آن معتبرتر و دقیقتر نیز است .همچنین با انجام
فراتحلیل حاضر عالوه بر مشخص شدن نقاط قوت و ضعف پژوهشهای پیشین ،از تکرار پژوهشهای
اضافی در رابطه با تأثیر آموزش نقشههای مفهومی بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی و در نتیجه
اتالف بیشتر هزینه ،زمان و نیروی انسانی نیز جلوگیری خواهد شد.
 .2روش پژوهش
فرضیه اصلی این پژوهش ،ترکیب و مقایسه یافتههای مجزای پژوهشهای انجامشده در زمینه تأثیر
آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای شناختی ،فراشناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی و به دست
آوردن یک نتیجه منسجم و یکپارچه از میان نتایج پراکنده و متنوع تحقیقات ،با استفاده از
روشهای آماری نیرومند بود .همچنین آگاهی از میزان سوگیری انتشار و ناهمگنی در تحقیقات
اولیه از دیگر اهداف پژوهش حاضر بود؛ بنابراین در این پژوهش با توجه به ماهیت سؤاالت پژوهشی
از روش فراتحلیل استفاده شد .روش فراتحلیل به تحلیلهای آماری اشاره میکند که برای ترکیب
دادههای یک مجموعه از مطالعات انجام میگیرد (برنشتاین ،هجز ،هیگینز و روزشتاین.)8990 ،1
1. Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein
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 .1-2جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مقاالت علمی  -پژوهشی در برمیگیرند که با روش آزمایشی یا
نیمهآزمایشی به بررسی اثربخشی آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای شناختی و عاطفی پیشرفت
تحصیلی در داخل کشور پرداختهاند و از سال  1323تا  1303بهصورت مقاالت تمام متن در یکی از
پایگاههای اطالعرسانی جهاد دانشگاهی کشور ،1مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،8بانک
مجالت ایران 3و سیویلیکا 2نمایه شدهاند .در این فراتحلیل فقط تحقیقات چاپشده بهصورت مقاالت
تمام متن نمایه شده در بانکهای اطالعاتی فوقالذکر بهعنوان جامعه آماری تعریف شدند و از
تحقیقات چاپنشده همچون پایاننامهها و طرحهای پژوهشی استفاده نشد .هرچند استفاده از این
نوع تحقیقات منجر به کاهش سوگیری انتشار میشد ولی به جهت محدودیتهای تحقیق و اینکه
باالخره مقاالت چاپشده خود ممکن است مستخرج از بخشی از این تحقیقات چاپنشده باشند و
همچنین تعداد کافی اندازههای اثر؛ از جمعآوری اطالعات از چنین تحقیقاتی صرفنظر شد.
 .2-2حجم نمونه و روش نمونهگیری
حجم نمونه پژوهش حاضر را  82مطالعه (تعداد  1228نفر) تشکیل دادند که در انتخاب آنها از
روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد .بر این اساس محققان بر اساس قضاوت خود پژوهشهایی را
بهعنوان مطالعات اولیه انتخاب کردند که در راستای اهداف فراتحلیل بودند .برای انتخاب تحقیقات
اولیه ،از چارچوب نمونهگیری ابتدا کلیدواژههای معتبر (نقشه مفهومی ،نقشهکشی مفهومی) بر
اساس مرور پیشینه پژوهشی بهمنظور استفاده در جستجوی پژوهشهای اولیه تعیین و سپس بر
اساس مالکهای ورود و خروج پژوهشهای موردنظر شناسایی و انتخاب شدند .در شکل  1نمودار
ستونی فراوانی مطالعات اولیه بر اساس سال انتشار ارائهشده است.

1. SID
2. Noormags
3. Magiran
4. Sivilica
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شکل  :1نمودار ستونی فراوانی مطالعات اولیه بر اساس سال انتشار

 .3-2ابزار گردآوری اطالعات

در مطالعات فراتحلیل ازآنجاکه چارچوب و نحوه استخراج مطالب از قبل کامالً طراحی میشود،
بنابراین فیشبرداری بهمنظور استخراج اطالعات از پژوهشهای اولیه با استفاده از فرمهای از قبل
طراحیشده انجام میشود .در پژوهش حاضر نیز بر اساس معیارهای موردنظر فراتحلیل و نیز اهداف
تحقیق از فرم جمعآوری اطالعات تحقیقات اولیه مصرآبادی ( )1302استفاده شد که امکان جمع-
آوری اطالعات کتابشناختی ،روششناختی و دادههای موردنیاز در محاسبه اندازه اثر را فراهم می-
کند.
مالکهای ورود و خروج تحقیقات به فراتحلیل

در پژوهش حاضر بهمنظور انتخاب نمونه از پژوهشهای اولیه یک سری مالکهای ورود و خروج
برای پژوهشها در نظر گرفته شد .مالکهای ورود پژوهشها به فراتحلیل عبارت بودند از:
 .1مقاالت میبایست بین سالهای  1323تا  1302چاپشده بودند (هر چند که در سال 1302
مقالهای یافت نشد).
 .8مقاالت میبایست با روش آزمایشی یا نیمهآزمایشی انجامگرفته بودند.
 .3مقاالت میبایست به بررسی اثربخشی آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای شناختی ،فراشناختی
و یا عاطفی پیشرفت تحصیلی پرداخته بودند.
 .2مقاالت میبایست اندازه اثر یا اطالعات الزم برای محاسبه آن را ارائه کرده بودند.
 .2مقاالت میبایست بهصورت کامل چاپشده و قابلدسترسی باشند.
مالکهای خروج پژوهشها به فرا تحلیل نیز عبارت بودند از:
 .1مقاالتی که یکی از اطالعات الزم برای محاسبه اندازه اثر را گزارش نداده بودند.
 .8مقاالتی مشابه که با عناوین مختلف در دو نشریه چاپشده بودند.
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 .3مقاالتی که دارای ضعفهای روششناختی جدی (مثالً روش نمونهگیری نامناسب) بودند.
 .2مقاالتی که با استفاده از ابزارها و روشهای معتبر و دارای ویژگیهای روانسنجی مطلوب
انجامنشده بودند.
 .2مقاالتی که دارای نقص اطالعات کتابشناختی بودند (مثالً مقاالتی که نام مؤلف یا مؤلفین و یا
نام فصلنامه ذکر نشده بود).
روش آماری

در تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزار  CMAویرایش  8و  SPSSاستفاده شد .از نرم-
افزار  SPSSبرای انجام تحلیل واریانس یکراهه 1بهمنظور بررسی اثر روش نمونهگیری مطالعات
استفاده شد .نرمافزار  CMAیک برنامه پردازش آماری است که دادهها را بر اساس روش فراتحلیل
مورد پردازش قرار میدهد .جهت بررسی و تحلیل دادهها از اندازه اثر ترکیبی با دو مدل اثرات ثابت
و تصادفی ،نمودار قیفی 8بهمنظور انجام تحلیل حساسیت و شاخصهای  Qکوکران و آماره I2
بهمنظور بررسی ناهمگنی در پژوهشها استفاده شد .همچنین پس از شناسایی اسناد و اعتبارسنجی
آنها ،برای تحلیل نتایج از روش ترکیب آزمونها و محاسبه اندازه اثر گروه  dاستفاده شد .اندازه اثر
گروه  dموقعی مناسب است که اندازههای اثر نتیجه سنجش اثر یک کاربندی آزمایشی بر یک متغیر
وابسته و درمجموع آزمونهای  Fو  tباشد و در این فراتحلیل اینگونه طرحها وارد تحلیل شدند .در
گروه  dسه عنصر مشابه یعنی  dکوهن g ،3هجز 2و ∆گالس 2وجود دارد که هر کدام کاربردهای
خاص خود را دارند (سهرابی فرد .)1322 ،در پژوهش حاضر تفسیر اندازههای اثر بر مبنای رویکرد
هجز و اولکین( 8شاخص  gهجز) صورت گرفت .فنو ن مربوط به این رویکرد در فراتحلیل از آغاز دهه
هشتاد میالدی گسترش یافت؛ بنابراین رویکردی جدید در فراتحلیل بهشمار میرود (عابدی ،عریضی
و شواخی .)1322 ،فرمول آماری شاخص  gهجز بهصورت زیر است:
M1 − M2
Sp

=g

که در آن  Mبرابر با میانگین گروه و  Spبرابر با جذر واریانس میانگیری شده دو گروه است (سهرابی
فرد.)1322 ،

1. Univariate Analysis of Variance
2. Funnel Plot
3. Cohen
4. Hedges
5. Glass
6. Hedges & Olkin
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 .3یافتههای پژوهش
جدول  :1اطالعات عمومی مربوط به پژوهشهای اولیه
پژوهشگر (ان)
حبیبزاده ،مرادی و رسولی

سال
نشر

محل اجرا

تعداد
نمونه

1303

ارومیه

سوادپور و رضایی

1303

زنجان

22

عاشوری ،کجباف ،منشئی و طالبی

1303

ورامین

89

متغیر وابسته

29

تفکر انتقادی
یادگیری و انگیزش
انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

سعیدی ،سیف ،اسدزاده و ابراهیمیقوام

1308

تربت حیدریه

88

درک مطلب

زارع ،آذربخش و ساریخانی

1308

مالیر

22

پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی

جودت ،خزاعی ،شریفزاده و خزاعی

1308

بیرجند

39

تفکر انتقادی

میرزائی و زحمتکش

1308

بوشهر

30

یادگیری و یادداری

حبیب زاده ،مرادی ،رسولی و شیخی

1308

ارومیه

29

یادگیری

معطری ،سلیمانی ،جمالیمقدم و مهبودی

1301

شیراز

38

تفکر انتقادی

رضائی ،کوهستانی ،نجات و ابراهیمیفخار

1301

اراک

23

یادگیری خودتنظیم و خودکارامدی و
راهبردهای شناختی

سعیدی ،سیف ،اسدزاده و ابراهیمیقوام

1301

تربت حیدریه

32

درک مطلب

زبرجدیان و نیلیاحمدآبادی

1301

البرز

22

یادگیری

آئین و فروزنده

1301

شهرکرد

39

یادگیری

ریحانی و بخشعلیزاده

1301

اصفهان

13

درک

احمریطهران ،عابدینی ،کچوئی ،خرمیراد و
طبیبی

1301

قم

32

یادگیری

عبدلی و خواجهعلی

1309

اصفهان

21

تفکر انتقادی

علیپور ،پورمحمدرضای تجریشی و داورمنش

1309

تبریز

39

پیشرفت تحصیلی

نجات ،کوهستانی و رضائی

1309

اراک

23

رویکردهای یادگیری

خامسان و خاکسار

1309

بیرجند

33

یادگیری و درک مطلب (آموزش
زبان)

قنبری ،پاریاد و احسانی

1320

رشت

88

یادگیری و یادداری

ادیب

1320

آذربایجان
شرقی

89

حیطههای یادگیری

سرهنگی ،معصومی ،عبادی ،سیدمظهری،
رحمانی و رئیسیفر

1320

تهران

88

تفکر انتقادی

سرهنگی ،معصومی ،عبادی ،سیدمظهری و
رحمانی

1320

تهران

88

سطوح یادگیری شناختی

مصرآبادی و استوار

1322

تبریز

392

پیشرفت تحصیلی

عباسی ،عبداهلل میرزایی و حاتمی

1322

قم

180

حیطههای یادگیری

رحمانی ،محجلاقدم ،فتحیآذر و عبداهللزاده

1328

تبریز

22

یادگیری

مصرآبادی ،حسینی نسب ،فتحی آذر و مقدم

1328

تبریز

123

بازدههای شناختی-عاطفی

رحمانی ،فتحی آذر و محجل اقدم

1323

تبریز

22

یادگیری
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در جدول  1اطالعات عمومی مربوط به  82پژوهش اولیه که مورد تحلیل قرار گرفتند نشان
دادهشده است .این پژوهشها به روش آزمایشی و نیمهآزمایشی به بررسی تأثیر آموزش نقشه
مفهومی بر شاخصهای شناختی ،فراشناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی پرداخته بودند.
جدول  :2اندازههای اثر حاصل از پژوهشهای اولیه قبل از تحلیل حساسیت
مطالعه

بازده

اندازه اثر

∎زارع ،آذربخش ،ساریخانی

شناختی

*8/223

∎ زارع ،آذربخش ،ساریخانی

فراشناختی

*3/883

سوادپور و رضایی

شناختی

*9/292

سوادپور و رضایی

شناختی

9/882

سوادپور و رضایی

عاطفی

9/101

سوادپور و رضایی

عاطفی

9/382

سوادپور و رضایی

عاطفی

9/192

سوادپور و رضایی

فراشناختی

9/291

سوادپور و رضایی
سعیدی ،سیف ،اسدزاده،
ابراهیمیقوام

فراشناختی

9/822

شناختی

*1/180

عاشوری ،کجباف ،منشئی ،طالبی

عاطفی

*9/228

∎عاشوری و کجباف ،منشئی،
طالبی

شناختی

*1/220

عاشوری و کجباف ،منشئی ،طالبی

عاطفی

9/382

عاشوری و کجباف ،منشئی ،طالبی

شناختی

*1/928

شناختی

*9/223

شناختی

*9/028

شناختی

*1/900

شناختی

*9/223

شناختی

*9/882

سرهنگی ،معصومی ،عبادی،
سیدمظهری ،رحمانی ،رئیسیفر
سرهنگی ،معصومی ،عبادی،
سیدمظهری ،رحمانی ،رئیسیفر
سرهنگی ،معصومی ،عبادی،
سیدمظهری ،رحمانی ،رئیسیفر
سرهنگی ،معصومی ،عبادی،
سیدمظهری ،رحمانی ،رئیسیفر
سرهنگی ،معصومی ،عبادی،
سیدمظهری ،رحمانی ،رئیسیفر

مطالعه
عباسی ،عبداهلل میرزایی،
حاتمی
عباسی ،عبداهلل میرزایی،
حاتمی
عباسی ،عبداهلل میرزایی،
حاتمی
∎جودت ،خزاعی،
شریفزاده ،خزاعی
جودت ،خزاعی،
شریفزاده ،خزاعی
جودت ،خزاعی،
شریفزاده ،خزاعی
جودت ،خزاعی،
شریفزاده ،خزاعی
جودت ،خزاعی،
شریفزاده ،خزاعی
∎میرزائی و زحمتکش
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی

بازده

اندازه اثر

شناختی

*9/283

شناختی

*9/238

شناختی

*1/102

شناختی

*1/820

شناختی

*1/198

شناختی

*1/318

شناختی

*1/222

شناختی

*1/288

شناختی

*8/182

عاطفی

*1/902

شناختی

*1/822

شناختی

9/222

شناختی

9/282

شناختی

9/820

شناختی

*1/902

شناختی

*1/902

شناختی

*9/022

فراشناختی

9/210

شناختی

*1/180
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دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
∎معطری ،سلیمانی،
جمالیمقدم ،مهبودی
∎رضائی ،کوهستانی،
نجات ،ابراهیمیفخار
رضائی ،کوهستانی ،نجات،
ابراهیمیفخار
رضائی ،کوهستانی ،نجات،
ابراهیمیفخار
حبیب زاده ،مرادی،
رسولی ،شیخی
حبیب زاده ،مرادی،
رسولی
حبیب زاده ،مرادی،
رسولی
حبیب زاده ،مرادی،
رسولی
∎حبیب زاده ،مرادی،
رسولی

∎زبرجدیان ،نیلی احمدآبادی

شناختی

*1/023

زبرجدیان ،نیلی احمدآبادی

شناختی

*9/222

آئین و فروزنده

شناختی

*9/821

شناختی

9/988

شناختی

*9/222

عبدلی و خواجهعلی

شناختی

*9/322

رحمانی ،فتحی آذر ،محجل اقدم

شناختی

9/183

رحمانی ،فتحی آذر ،محجل اقدم

شناختی

9/892

قنبری ،پاریاد ،احسانی

شناختی

*9/818

قنبری ،پاریاد ،احسانی

شناختی

*9/282

∎علیپور ،پورمحمدرضای
تجریشی ،داورمنش

شناختی

*3/033

نجات ،کوهستانی ،رضائی

شناختی

9/212

شناختی

9/302

شناختی

9/120

شناختی

*1/220

خامسان و خاکسار

شناختی

9/288

∎خامسان و خاکسار

شناختی

*1/232

خامسان و خاکسار

شناختی

9/822

خامسان و خاکسار

شناختی

*1/320

∎ریحانی و بخشعلی زاده

شناختی

*8/230

سرهنگی ،معصومی ،عبادی،
سیدمظهری ،رحمانی

شناختی

9/122

∎مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم

سرهنگی ،معصومی ،عبادی،
سیدمظهری ،رحمانی

شناختی

*1/833

∎مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم

رحمانی ،محجلاقدم ،فتحیآذر،
عبداهللزاده
رحمانی ،محجلاقدم ،فتحیآذر،
عبداهللزاده

سعیدی ،سیف ،اسدزاده،
ابراهیمیقوام
سعیدی ،سیف ،اسدزاده،
ابراهیمیقوام
∎سعیدی ،سیف ،اسدزاده،
ابراهیمیقوام

حبیب زاده ،مرادی،
رسولی
∎مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم
∎مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم
∎مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم
مصرآبادی ،حسینی نسب،
فتحی آذر ،مقدم

شناختی

*1/902

شناختی

*1/212

شناختی

*9/222

شناختی

9/222

شناختی

*1/920

شناختی

9/221

شناختی

*1/222

عاطفی

*1/218

فراشناختی

*1/982

فراشناختی

./188

شناختی

*1/922

شناختی

9/82

شناختی

*9/282

شناختی

9/321

شناختی

9/9

شناختی

*9/283

شناختی

*3/292

شناختی

*2/922

شناختی

*1/812

عاطفی

*9/888

عاطفی

*8/381

عاطفی

*3/211
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احمریطهران ،عابدینی ،کچوئی،
خرمی راد ،طبیبی
احمریطهران ،عابدینی ،کچوئی،
خرمی راد ،طبیبی

شناختی

*9/212

شناختی

*1/921

ادیب

شناختی

*1/322

ادیب

شناختی

*1/322

ادیب

شناختی

*1/322

ادیب

شناختی

*1/322

ادیب

شناختی

*9/082

ادیب

شناختی

*1/322

ادیب

شناختی

9/128

ادیب

فراشناختی

*9/082

ادیب
ادیب
ادیب
عباسی ،عبداهلل میرزایی ،حاتمی
عباسی ،عبداهلل میرزایی ،حاتمی
عباسی ،عبداهلل میرزایی ،حاتمی

فراشناختی
عاطفی
عاطفی
شناختی
شناختی
شناختی

*1/322
*1/322
*1/322
9/932
9/882
9/128

∎مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم
مصرآبادی ،حسینی نسب،
فتحی آذر ،مقدم
∎ مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم
∎ مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم
∎ مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم
∎ مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم
∎مصرآبادی ،حسینی
نسب ،فتحی آذر ،مقدم
مصرآبادی ،حسینی نسب،
فتحی آذر ،مقدم
مصرآبادی ،حسینی نسب،
فتحی آذر ،مقدم
مصرآبادی ،حسینی نسب،
فتحی آذر ،مقدم
مصرآبادی و استوار
مصرآبادی و استوار
مصرآبادی و استوار
مصرآبادی و استوار
مصرآبادی و استوار
مصرآبادی و استوار

عاطفی

*8/222

عاطفی

./988

شناختی

*8/032

شناختی

*2/212

شناختی

*8/28

عاطفی

*1/22

عاطفی

*8/322

عاطفی

./802

عاطفی

*1/328

عاطفی

*1/998

شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

*9/020
*9/221
*9/822
*9/823
9/288
9/223

∎مطالعاتی که دارای تورش انتشار میباشند و در ادامه فراتحلیل از جریان تحلیل خارج شدند
* اندازه اثر معنادار

از پژوهشهای اولیه (جدول  )1تعداد  112اندازه اثر محاسبه گردید .دلیل زیاد بودن اندازههای
اثر نسبت به پژوهشها ،وجود متغیرهای تعدیلکننده (مانند روش ارائه نقشه مفهومی به شاگردان)
و یا متغیرهای مربوط به متغیر وابسته (شاخـصهای شناختی ،فراشنـاختی و عاطفی) بود .جدول 8
اندازههای اثر ترکیبی پژوهشهای مربوط به تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای پیشرفت
تحصیلی را قبل از تحلیل حساسیت نشان میدهد .با توجه به اطالعات جدول  8تعداد  29اندازه اثر
معنادار و تعداد  32اندازه اثر غیرمعنادار هستند که اندازههای اثر معنادار با عالمت * نشان داده
شده اند .پس از تحلیل حساسیت که در ادامه فرایند آن توضیح داده خواهد شد ،مطالعات دارای
سوگیری انتشار (تورش انتشار) از جریان فراتحلیل خارج شدند ( 82اندازه اثر) که با عالمت ∎ در
جدول  8نشان داده شدهاند.

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری
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شکل  :2نمودار میلهای فراوانی اندازههای اثر تحقیقات اولیه

همانگونه که در شکل  1مشخص است بیشترین فراوانی اندازههای اثر مربوط به طبقه ( 8اندازه-
های اثر بین  ./2تا  )1است و بعد از آن نیز طبقه ( 3اندازههای اثر بین  1تا  )1/2و طبقه ( 1اندازه-
های اثر بین صفر تا  )9/2قرار دارند .کمترین فراوانی اندازههای اثر نیز مربوط به طبقه ( 0اندازههای
اثر بین  2تا  )2/2است که هیچ اندازه اثری در این محدوده نبود.

شکل  :1نمودار قیفی سوگیری انتشار قبل از انجام تحلیل حساسیت
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شکل  :2نمودار قیفی سوگیری انتشار بعد از انجام تحلیل حساسیت

با توجه به اینکه یکی از پیشفرضهای اصلی فراتحلیل نبود سوگیری انتشار است پیش از
بررسی نتایج ،ابتدا یافتههای مربوط به بررسی این پیشفرض ارائه میشود .سوگیری انتشار به چاپ
نشدن پژوهشهای مرتبط با موضوع فراتحلیل مربوط میشود که دارای یافتههای غیرمعنادار
هستند .در پژوهش حاضر برای بررسی سوگیری انتشار از شیوه گرافیکی (نمودار قیفی) استفاده شد.
در نمودارهای قیفی محور افقی نشانگر مقادیر اندازههای اثر پژوهشهای اولیه و محور عمودی
نشانگر خطای معیار آنهاست .سوگیری انتشار بر اساس نمودار قیفی زمانی قابلتشخیص است که
نقاط در اطراف نمودار به شکل متقارن پراکنده نشده باشند که این ناشی از مقادیر بسیار بزرگ
اندازه اثر و نیز خطاهای معیار بزرگ آنهاست (شکل  .)1با مشاهده شکل  1مشخص شد که
تعدادی از پژوهشها دارای اندازههای اثر نامتعارف و پرت هستند و این اندازهها نمودار را نامتقارن
ساختهاند .با حذف کردن تدریجی  82اندازه اثر نمودار قیفی شکل  8حاصل شد که نسبت به نمودار
قیفی شکل  1متقارنتر است.
پس از حذف  82اندازه اثر افراطی از  112اندازه اثر اولیه تعداد  09اندازه اثر باقی ماند و در
تحلیلهای بعدی از این تعداد اندازه اثر استفاده شد.

سال ششم ،شمارة یازدهم ،پاییز و زمستان 23 7931

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

جدول  :3اندازههای اثر ترکیبی اثرات ثابت و تصادفی مربوط به تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای
پیشرفت تحصیلی

مدل

تعداد

اندازه

فاصله اطمینان
خطای

اندازه

اثر

اثر

ترکیبی

معیار

%59
حد

مقدار Z

مقدار P

حد باال

پایین

ثابت

09

9/88

9/982

9/892

9/212

83/828

9/9991

تصادفی

09

9/28

9/922

9/831

9/212

12/218

9/9991

با توجه به اینکه هدف اصلی هر فراتحلیل ترکیب شاخصهای عددی پژوهشهای اولیه در قالب
یک شاخص کلی است ،در جدول  3اندازههای اثر ترکیبی یا خالصه بر اساس دو مدل ثابت و
تصادفی برای  09اندازه اثر ارائهشده است .غالب فراتحلیلها بر دو مدل آماری مدل اثر ثابت و مدل
اثرات تصادفی مبتنی هستند .در مدل اثر ثابت فرض میشود که یک اندازه اثر واقعی وجود دارد که
زیربنای همه تحلیلهاست و همه تفاوتهای اندازههای اثر مشاهدهشده در پژوهشهای اولیه ناشی
از خطای نمونهگیری است .در مقابل ،در مدل اثرات تصادفی فرض میشود که اندازه اثر واقعی از
پژوهشی به پژوهش دیگر در حال تغییر است .یکی از علل اصلی این تغییر وجود متغیرهای مداخله-
کننده در رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است (برنشتاین ،هجز ،هیگینز و روزشتاین،1
 .)8990همانگونه که مشاهده میشود در این فراتحلیل مقادیر اندازههای اثر ترکیبی حاصل از 09
اندازه اثر برای مدل ثابت برابر با  9/88و برای مدل تصادفی برابر با  9/28است که هر دوی این
اندازههای اثر از لحاظ آماری معنادار هستند ( .)P<0/001برای اینکه مدل نهایی فراتحلیل حاضر
مشخص شود بایستی یک مجموعه تحلیلهای ناهمگنی برای اطمینان از وجود متغیرهای تعدیل-
کننده انجام گیرد .در صورت وجود ناهمگنی در اندازههای اثر پژوهشهای اولیه مدل تصادفی
انتخاب میشود و فرض می شود که در جامعه آماری ماهیت روابط بین متغیر مستقل و وابسته،
تحت تأثیر متغیرهای تعدیلکننده تغییر مییابد.
جدول  :4شاخصهای ناهمگنی اندازههای اثر در بین پژوهشهای اولیه
 Qکوکران

مجذور I

درجه آزادی

معناداری

810/28

20/23

20

9/9991

در جدول  2نتایج بررسی ناهمگنی اندازههای اثر در بین پژوهشهای اولیه بر اساس شاخص
کوکران ارائهشده است .مقدار شاخص  Qبرابر با  810/288است که از لحاظ آماری معنادار است
( )p<0/01ک ه نشانگر تفاوت واقعی بین اندازههای اثر پژوهشهای اولیه است .با توجه به محدودیت
شاخص  Qاز لحاظ معناداری  -هر چه تعداد اندازههای اثر بیشتر شود توان آزمون برای رد همگنی
Q

1. Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein
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بیشتر میشود  -فراتحلیلگران استفاده از مجذور  Iرا توصیه کردهاند (برنشتاین و همکاران.)8990 ،
این شاخص دارای مقداری از صفر تا  199درصد است که مقدار ناهمگنی را بهصورت درصد نشان
میدهد .نتایج مجذور  Iنشان میدهد که باالی  20درصد از پراکنش موجود در نتایج پژوهشهای
اولیه واقعی و ناشی از وجود متغیرهای تعدیلکننده است که نشاندهنده وجود ناهمگنی در
پژوهشهای اولیه است .بر اساس هر دو شاخص ناهمگنی ،مشخص شد که متغیرهای تعدیلکننده
در روابط بین دو متغیر نقشه مفهومی و شاخصهای پیشرفت تحصیلی نقش معناداری دارند و
بنابراین مدل تصادفی بهعنوان مدل فراتحلیل انتخاب شد و اندازه اثر ترکیبی همان مقدار  9/28در
نظر گرفته شد.
با مشخص شدن نقش متغیرهای تعدیلکننده در ادامه به تحلیلهای بیشتر در مورد نقش و
شدت تعامل متغیرهای تعدیلکننده روش ارائه نقشههای مفهومی به شاگردان (نقشههای آماده یا
محققساخته در مقابل ساخت نقشه توسط یادگیرندگان)؛ سه شاخص پیشرفت تحصیلی (شناختی،
فراشناختی و عاطفی)؛ و روش نمونهگیری مطالعات (خوشهای ،سرشماری ،هدفمند ،تصادفی ساده و
در دسترس) پرداخته شد .الزم به ذکر است در این تحلیلها نیز نتایج بر طبق مدلهای تصادفی
گزارششده است ،چرا که تحلیلهای ناهمگنی نشان داد که اندازههای اثر داخل خود این متغیرهای
تعدیلکننده هم ناهمگن هستند .با توجه به وجود ناهمگنی در داخل پژوهشهای اولیه فقط نتایج
مربوط به مدل تصادفی ارائه میشود.
جدول  :9اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی بر
اساس روش ارائه نقشه مفهومی
روش ارائه

تعداد
مطالعات

اندازه اثر
ترکیبی

خطای
معیار

فاصله اطمینان
%59
حد
حد
باال
پایین

مقدار Z

مقدار
P

نقشه
محققساخته

82

9/832

9/922

9/282

9/292

2/382

9/9991

ساخت نقشه
توسط
یادگیرندگان

83

9/282

9/923

9/88

9/22

12/392

9/9991

نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر ترکیبی با مدل تصادفی در پژوهشهایی که ساخت نقشه
مفهومی توسط خود یادگیرندگان انجام گرفته بود برابر با  9/832بود و اندازه اثر ترکیبی با مدل
تصادفی در پژوهش هایی که ساخت نقشه مفهومی توسط محقق صورت گرفته بود برابر با 9/282
بود؛ بنابراین اندازه اثر ترکیبی در پژوهشهایی که خود شاگردان اقدام به سـاخت نقشه مفهومی
میکردند باالتر از اندازه اثر ترکیبی در پژوهشهایی بود که ساخت نقشه مفهومی توسط محقق
صورت گرفته بود.
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جدول  :6اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی با
سه سطح شناختی ،فراشناختی و عاطفی
شاخص
پیشرفت
تحصیلی

تعداد
مطالعات

اندازه اثر
ترکیبی

خطای
معیار

فاصله اطمینان
%59
حد
حد
باال
پایین

مقدار Z

مقدار
P

عاطفی

13

9/880

9/132

9/300

9/030

2/221

9/9991

فراشناختی
شناختی

2
29

9/822
9/232

9/182
9/928

9/322
9/838

1/993
9/22

2/992
12/893

9/9991
9/9991

نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر ترکیبی با مدل تصادفی در پژوهشهایی که شاخص متغیر
پیشرفت تحصیلی ،عاطفی بود برابر با  ،9/880در پژوهشهایی که شاخص پیشرفت تحصیلی،
فراشناختی بود برابر با 9/822؛ و در پژوهشهایی که شاخص پیشرفت تحصیلی شناختی بود برابر با
 9/232بود.
جدول  :2اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی بر
اساس روش نمونهگیری مطالعات
روش
نمونهگیری
خوشهای
سرشماری
هدفمند
تصادفی ساده
در دسترس

تعداد

اندازه

اندازهها

اثر

ی اثر

ترکیبی

39
12
38
3
2

9/881
9/823
9/298
9/800
9/230

فاصله اطمینان
%59

خطای
معیار
9/113
9/90
9/988
9/191
9/928

حد

حد

پایین

باال

9/802
9/313
9/322
9/232
9/821

9/828
9/232
9/08
9/022
1/222

مقدار
Z
28120
2892
28111
28882
08088

مقدار
P
9/9991
9/9991
9/9991
9/9991
9/9991

* الزم به ذکر است که  2پژوهش روش نمونهگیری خود را ذکر نکرده بودند و لذا اندازههای اثر آنها از تحلیل خارج
شدند.

همانگونه که در جدول  2مشخص است اندازه اثر ترکیبی برای پژوهشهای با روش نمونهگیری
در دسترس برابر با  ،9/230برای پژوهشهای با روش نمونهگیری هدفمند برابر با  ،9/298برای
پژوهشهای با روش نمونهگیری تصادفی ساده برابر با  ،9/800برای پژوهشهای با روش نمونهگیری
سرشماری برابر با  ،9/823و برای پژوهشهای با روش نمونهگیری خوشهای برابر با  9/881بود.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل بر روی تحقیقاتی بود که به روش آزمایشی یا نیمهآزمایشی به
بررسی تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی (شناختی ،فراشناختی و
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عاطفی) پرداخته بودند .نتایج فراتحلیل نشان داد که در پژوهش حاضر بهطورکلی تأثیر آموزش
نقشه مفهومی بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی دارای اندازه اثر ترکیبی  9/28است که بر اساس
مالک کوهن )1022( 1اندازه اثر نسبتاً بزرگی است .بر طبق مالک کوهن در تحقیقات آزمایشی
مقدار اندازههای اثر  9/8و کمتر از آن کوچک ،اندازههای اثر  ./2و کمتر از آن متوسط و اندازههای
اثر  9/2و بیشتر از آن بزرگ بهحساب میآیند .بهعبارتدیگر نتایج فراتحلیل حاضر نشان داد که
آموزش نقشه مفهومی تأثیر مثبتی بر شاخصهای شناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان
دارد .این نتیجه با یافتههای فراتحلیل هارتون و همکاران ( )1003همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش حاضر در زمینه تأثیر مثبت نقشههای مفهومی روی شاخصهای شناختی
پیشرفت تحصیلی افراد نیز با یافتههای فرا تحلیل نسبیت و آدسوپ ( )8998همخوانی دارد .میتوان
این یافته را بر اساس نظریه پردازش اطالعات (خبرپردازی) بهخوبی تبیین کرد .بر اساس نظریه رمز
دوگانه پایویو( 8یکی از نظریههای پردازش اطالعات) اطالعات و مفاهیم به دو صورت کالمی و
تصویری در حافظه ذخیره و رمزگردانی می شوند اما اطالعاتی که قابل رمزگردانی و ذخیره به هر دو
صورت تصویری و کالمی باشند آسانتر آموخته میشوند و به همین دلیل است که توضیح کالمی
مطالب همراه با شکل و نمودار به یادگیری و یادآوری مطـالب کمک بیشتری میکند .با توجه به
اینکه نقشههای مفهومی اطالعات و مطالب کالمی را در یک قالب ترسیمی و بصری ارائه میدهند
بنابراین از هر دو شیوه رمزگردانی استفاده میکنند ،پس میتوان انتظار داشت که ارائه مطالب به
کمک نقشه مفهومی مؤثرتر از ارائه مطالب فقط بهصورت کالمی باشد (پایویو به نقل از اولسون و
هرگنهان .)8911 ،3همچنین نمایش تصویری اطالعات میتواند در منسجم کردن ساختار دانش به
یادگیرندگان کمک کند .نقشههای مفهومی نمودارهایی را بر اساس نظریههای روانشناسی تربیتی
ارائه میدهند .بکار بردن نقشههای مفهومی در تدریس مطالب باعث میشود تا دانش موجود در یک
ساختار سلسلهمراتبی سازماندهی و منسجم شود که بر طبق یافتههای محققان این امر موجب
بهبود در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان میشود (کافی.)8992 ،
همچنین یافتههای پژوهش حاضر را بر اساس نظریه یادگیری معنادار کالمی آزوبل نیز میتوان
تبیین کرد .زمانی که مطالب آموزشی در قالب نقشههای مفهومی به دانشآموزان ارائه میشود ،تمام
ویژگیهای یادگیری معنادار کالمی که مدنظر دیوید آزوبل است در این نوع آموزش یکجا نهفته
است .چرا که نقشههای مفهومی مطالب را در یک قالب سلسلهمراتبی از کل به جزء نمایش می-
دهند ،همچون ساختار هرمی اطالعات در ذهن و روابط بین مفاهیم و موضوعات درسی .اروین2

1. Cohen
2. Paivio
3. Olson & Hergenhahn
4. Irvin
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( )1002نیز تأکید میکند که یکی از راههای بسیار مؤثر ربط دادن مطالب جدید با ساختار شناختی
موجود استفاده از نقشههای مفهومی است (مصرآبادی و استوار.)1322 ،
همچنین ترسیم نقشه مفهومی نمایشی تصویری از ساخت شناختی یادگیرندگان ارائه میکند و
بنابراین میتواند اسطورهها (مفاهیم کلیدی) را در ذهن یادگیرندگان آشکار سازد .ترسیم نقشه
مفهومی به یادگیرندگان کمک میکند تا از طریق استفاده از راهبردهای خواندن مانند به اجرا در
آوردن و مرور و بازنگری کردن ،متنها را متراکم و خالصه کرده و درک و فهم یکجانبه را بازسازی
و سازماندهی مجدد کنند .در این شیوه یادگیرندگان میتوانند یک فهم دقیقتر از مقصود اصلی
نویسنده به دست آورند (هایدی و اندرسون1028 ،1؛ به نقل از لیو ،چن و چانگ .)8919 ،8نواک
( )8998اظهار داشت که موقعی که نقشههای مفهومی بهمنظور آسانسازی فرایند یادگیری
مورداستفاده قرار میگیرند آنها نهتنها در مدیریت و سکوسازی یک کمک محسوب میشوند بلکه
بهعنوان ابزارهای فراشناختی نیز به بهبود یادگیری شاگردان کمک میکنند .کامالً پذیرفتهشده
است که یادگیرندگان دانش را بهعنوان مفاهیم مرتبط و منسجم به کمک آنچه که قبالً میدانستند،
در ساخت شناختیشان ،تفسیر ،سازماندهی و ساختاربندی میکنند .در این راستا ترسیم نقشه
مفهومی موردنیاز است تا مفاهیم مهم را شناسایی کرده و روابط درونی آنها را نمایش دهد ،بنابراین
این کار به یادگیرندگان اجازه میدهد تا معنایی شخصی به محتوای موضوع داده و در چند جهت به
تفکر بپردازند ،یعنی اینکه یادگیرندگان ارتباط میان مفاهیم را تشخیص میدهند .با این شیوه
ترسیم نقشه مفهومی در پیشبرد یادگیری معنیدار مؤثر و مفید است (اوزونتیریاکی و جبان،3
.)8992
ترسیم نقشه مفهومی در جریان آموزش و یادگیری چندین کاربرد و عملکرد عمده دارد :یکی
اینکه با توجه به کارایی بیان مفاهیم در گرهها و بیان روابط در پیوندها (زنجیرها) ،نقشههای
مفهومی روندهای شرح و بسط را تسریع میبخشند (وینشتاین و مایر .)1028 ،2این یعنی اینکه
یادگیرندگان مجبورند اطالعات جدید را با دانش قبلیشان مرتبط سازند تا تعیین کنند که چه
مفاهیمی مهم و چه مفاهیمی مرتبط و وابسته به هم میباشند .دوم اینکه پژوهشگران دریافتند که
گزارههای کالنی که از اطالعات سطـح باالی متـون به دست میآیند با جـزئیات بیشتری به یاد
میآیند .نقشههای مفهومی میتوانند اکتساب و نگهداری ایدههای سطح کالن را ارتقا دهند.
یادگیرندگان مجبورند اهمیت مفاهیم را بهمنظور تصمیمگیری در مورد منسجم کردن آنها در
نقشههای مفهومیشان ،تخمین بزنند؛ بنابراین ،یادگیرندگان روی اطالعات کالن ساختارهای

1. Hidi, & Anderson
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مرتبطتر به موضوع یادگیریشان متمرکز میشوند (اودانل ،1دانسریو و هال .)8998 ،8سوم اینکه
ترسیم نقشه مفهومی نیازمند بیرونی ساختن دانش و ساختار دانش است؛ بنابراین حافظه کاری
(فعال) سبکبارتر شده (بار شناختی کمتر) و ساخت انسجام تسهیل میگردد (کینتچ.)1002 ،
چهارم و نهایـتاً اینکه فرایندهای فـراشناختی از طریق ترسیم نقشه مفـهومی موردحمایت قـرار
میگیرند .شکافهای درک و دانش میتواند موقع ساخت و روشنسازی روابط بین مفاهیم آشکار
گردد؛ بنابراین یادگیرندگان میتوانند زمانیکه از این شکافها آگاه میشوند بر آنها مسلط شوند
(کای ،باسوک ،لویس ،ریمان و گلیزر1020 ،3؛ به نقل از هیلبرت و رنکل.)8992 ،2
در تبیین تأثیر مثبت نقشههای مفهومی روی شاخصهای عاطفی پیشرفت تحصیلی نیز میتوان
به نظریههای خودتنظیمی و خودکارآمدی اشاره کرد .نظریهها پیشنهاد کردهاند که آموزش نقشه
مفهومی ممکن است خودتنظیمی شاگردان را سرعت بخشد .خودتنظیمی به درجهای اشاره میکند
که در آن افراد از لحاظ فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری ،شرکتکنندگان فعالی در فرایند یادگیری
خودشان میشوند (زیمرمان .)1028 ،2استفاده از راهبردها یک ابزار مؤثر در پیشبرد خودتنظیمی
است .راهبردهایی مانند ترسیم نقشه مفهومی به شاگردان کمک میکنند تا در جریان وظایف و
تکالیف قرار گیرند ،روی خصوصیات مهم متمرکز شوند ،مواد را سازماندهی کنند و جو روانی مؤثر
برای یادگیری را حفظ نمایند (وینشتاین و مایر .)1028 ،در نظریه شناختی اجتماعی ،خودتنظیمی
چهار مؤلفه را در برمیگیرد :تنظیم هدف ،مشاهده خود ،قضاوت خود و واکنش خود (بندورا،8
 .)1028تنظیم هدف برای خودتنظیمی حـیاتی است .روندهای یادگیری خود نظم دادهشده
فعالیتهای شناختی هدفمحور را در برمیگیرند که دانشآموزان را تحریک ،اصالح و حمایت و
تقویت میکند (زیمرمان .)1028 ،سه مؤلفه دیگر خودتنظیمی انحصاری و مجزا نبوده بلکه متقابالً با
یکدیگر در راستای رسیدن به هدف عمل میکنند .مشاهده خود به دانشآموز اجازه میدهد تا
بفهمد که آیا هدفی بهدستآمده است یا خیر؟ (شانک .)1009 ،2در حین کار بر روی نقشههای
مفهومی دانشآموزان شواهد بارزی مییابند از اینکه چگونه نقشههای مفهومیشان بهخوبی
درحالتوسعه در مسیر هدفشان هستند .قضاوت خود نیز ،مانند مشاهده خود ،میتواند بهعنوان یک
نقطه مرجع در مورد ادامه فرایند جهتگیری بهسوی هدف انتخابشده ،خدمت کند .در این روند
دانشآموزان نقشههایشان را با توجه به استانداردها یا اهدافی که برای خودشان در نظر دارند مورد
ارزیابی قرار میدهند .اگر عملکردشان قابلقبول ارزیابی شود ،دانشآموزان کارشان را ادامه میدهند
1. O'Donnell
2. Hall
3. Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser
4. Hilbert & Renkl
5. Zimmerman
6. Bandura
7. Schunk
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در مقابل ،اگر بعضی جنبههای نقشه غیرقابلقبول ارزیابی شود ،دانشآموزان تجدیدنظر را ضروری
خواهند دانست .مؤلفه سوم ،واکنش خود ،یک نقش مهم در روند خودتنظیمی ایفا میکند (بندورا،
 .)1028بعد از مشاهده خود و قضاوت خود ،دانشآموزان هم رضایت و هم عدم رضایت را نسبت به
پیشبرد یا تکمیل نقشه مفهومی تجربه میکنند .دانشآموزانی که نقشه را نامناسب ارزیابی میکنند
توسط جستجوی اطالعات بیشتر یا جستجـوی کمک واکنش نشـان میدهند .از طـرف دیگر
دانـشآموزانی که از پیشرفت یادگیریشان احساس رضایت و خشنودی میکنند ممکن است به
استفاده کردن از نقشههای مفهومی تحریکشده و نقشههای مفهومی را بهعنوان یک راهبرد
یادگیری در دیگر زمینهها نیز بهکار گیرند .به اعتقاد شانک ( )1002اعتقاد به اینکه شخص در حال
پیشرفت است ،همراه با رضایت پیشبینیشده و مورد انتظار از تکمیل هدف ،خودکارامدی و حفظ
انگیزش را ارتقا میدهد (چوالروت و دیباکر.)8992 ،
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان به برنامهریزان و مسئوالن امور آموزشی در کشور
پیشنهاد کرد که:
با توجه به نقش پررنگ نقشههای مفهومی در پیشرفت تحصیلی شاگردان ،مربیان دروس مختلف
را از طریق برگزاری کارگاهها یا روشهای دیگر با نحوه استفاده از نقشههای مفهومی آشنا سازند .در
سطوح مختلف تحصیلی جهت ایجاد یادگیری معنیدار ،در آغاز و پایان دروس مختلف از نقشههای
مفهومی مناسب استفاده کنند .همچنین از نقشههای مفهومی بهعنوان یک ابزار ارزشیابی تکوینی
(جهت دستیابی به نقاط قوت و ضعف یادگیری شاگردان) استفاده کنند.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شاخصهای شناختی ،فراشناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی در پژوهشهای مختلف مبهم بود.
این احتمال وجود داشت که پژوهشهای غیرمعنادار در ارتباط با تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر
شاخصهای پیشرفت تحصیلی کمتر گزارششده باشند .دسترسی به تعدادی از پژوهشها با توجه
به چارچوب نمونهگیری میسر نبود .در بعضی موارد اطالعات مربوط به روش نمونهگیری ،تعداد
آزمودنیهای گروههای مستقل و وابسته ،سال و مکان اجرای پژوهشها ناقص بود .همچنین در این
فراتحلیل صرفاً به دادههای کمی پژوهشها جهت انجام فراتحلیل بسنده شد لذا دقت و صحت این
دادهها بر عهده مؤلفین پژوهشهای اولیه است.
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