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چکیده
هدف :نقشه مفهومي يكي از راهبردهاي آموزشي است كه به شیوه گروهي و انفرادي براي ايجاد انگیزش و يادگیري
معنادار استفاده ميشود ،بنابراين هدف اين پژوهش مقايسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي و گروهي بر
انگیزش و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان بود.
روش :در اين پژوهش از روش نیمه آزمايشي با دو گروه آزمايش ( -1نقشه مفهومي گروهي  -2نقشه مفهومي فردي) و
يک گروه كنترل استفاده شد .جامعه آماري شامل كلیه دانشآموزان دختر سال اول دبیرستان شهر همدان در سال
 1932بود ،نمونه آماري  06نفر با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند ،سپس بهطور
تصادفي در گروههاي آزمايش ( 26نفر نقشه مفهومي گروهي  26نفر نقشه مفهومي فردي) و  26نفر گروه كنترل قرار
گرفتند .گروه اول تحت آموزش با نقشه مفهومي گروهي ،گروه دوم تحت آموزش با نقشه مفهومي فردي و گروه سوم
گروه كنترل تحت آموزش با روش سنتي قرار گرفتند .دادهها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلي مک اينرني و
آزمون پیشرفت تحصیلي مطالعات اجتماعي اول دبیرستان بهدست آمد .جهت تحلیل دادهها از آزمون تحلیل كواريانس
يک متغیره استفاده شد.
یافتهها :نتايج تحلیل كوورايانس نشان داد كه آموزش با شیوه نقشه مفهومي گروهي و نقشه مفهومي فردي در گروه
آزمايش بهطور معنيداري باعث افزايش انگیزش و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان شده است ( .)p<6/661همچنین
آموزش با شیوه نقشه مفهومي گروهي بر انگیزش و پیشرفت تحصیلي از آموزش با شیوه نقشه مفهومي فردي اثربخشتر
بود (.)p<6/661
نتیجهگیری :كاربرد نتايج اين پژوهش براي دستاندركاران آموزش اين است كه بهمنظور افزايش انگیزش و پیشرفت
تحصیلي دانشآموزان ،بايد به نقش عوامل انگیزشي نقشه مفهومي توجه نمايند.
کلید واژهها :نقشه مفهومي ،نقشه مفهومي فردي ،نقشه مفهومي گروهي ،انگیزش تحصیلي ،پیشرفت تحصیلي.
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 .1مقدمه
پیشرفت هر جامعه درگرو توان آموزشي آن جامعه است و كارايي هر نظام آموزشي را با سنجش
میزان دستیابي دانشآموختگان آن نظام به هدفهاي آموزشي ميتوان برآورد نمود ،هدفهاي
آموزشي همچنین تعیینكننده روشها و برنامههاي آموزشي هستند .موفقیت و پیشرفت تحصیلي
در هر جامعه هدفيابي و رفع نیازهاي فردي است .بنابراين نظام آموزشي را زماني ميتوان كارآمد و
موفق دانست كه پیشرفت تحصیلي دانشآموزان آن ،در دورههاي مختلف داراي بیشترين و باالترين
رقم باشد (تمناييفر و گندمي.)1936 ،
در روند انتخاب روشهاي تدريس مناسب معلمان نقش بسزايي دارند و الزم است آنها براي
تدريس ،روشهايي را به كار ببرند تا دانش آموزان به صورت فعال و متفكرانه در فرآيند يادگیري
دخالت كنند .معلمان اگر با اصول و مباني تعلیم و تربیت ،با ويژگیهاي فراگیران و نیازهاي آنان و
روشها و فنون تدريس آشنايي نداشته باشند هرگز قادر نخواهند بود به عنوان سازندگان جامعه
ايفاي نقش كنند و دانش آموزان را براي برخورد با شرايط مختلف زندگي و موقعیتهاي جديد كه
روبه رو مي شوند ،آماده كنند (شعباني1932 ،؛ به نقل از عزيزي ،نوروزي و زارعي زواركي.)1931 ،
تالش در جهت دخالت دادن هرچه بیشتر معلمان و فراگیران در فرايند ياددهي و يادگیري از طريق
روش يادگیري سازنده گرايي ،معنادار ،دانشآموز محور ميتواند در پیشرفت تحصیلي دانشآموزان
مؤثر باشد.
روش تدريس آموزش مبتني بر سازنده گرايي روشي دانشآموز محور است در آن بر شركت فعال
يادگیرنده در كسب دانش تأكید ميشود .در آمـوزش مبتني بر ساختنگرايي كه يک آموزش
فرايندمحور است بیـشتر فرايندهاي يادگیري و تفكـر تا فرآوردههاي آن مورد توجه است .بر
ساختنگرايي بر اهمیت ساختن دانش از راه ارتباط دادن پیش آموختهها با آموختههاي جديد تأكید
ميشود ،در اين ديدگاه ارتباطي بین يادگیري پیش و جديد جستجو ميشود .پس افراد خود
طرحوارهها يا نقشههاي ذهني خود را ميسازند ،در يادگیريهاي جديد اين نقشههاي ذهني
بازنگري گسترده و بازسازي ميشوند .تأكید ساختنگرايان بر اين است كه افراد دانش را فعاالنه
ميسازند .و در رويكردهاي نوين تدريس معلمین بايد متناسب با نوع مفاهیم كتاب درسي الگوهاي
متنوع تدريس را برگزينند تا ضمن ايجاد فضائي مطلوب و از بین بردن يكنواختي در جريان آموزش
يادگیري معنادار و عمیق و پايدار حاصل شود تا دانشآموزان به سطوح باالتر شناختي ،تفكرهاي
انتزاعي ،خالق و انتقادي دست يابند.
1
يكي از رويكردهاي آموزشي نوين كه ريشه در فلسفه ساختن گرايي دارد نقشه مفهومي است.
نقشه مفهومي در سال  1392در جريان برنامه پژوهشي نواک 2در دانشگاه كرنل خلق شد اين ايده
1. Concept Maping
2. Novak

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 131 8931

بر اساس روانشناسي ديويد آزوبل طراحي شده است .ايده اصلي در روانشناسي آزوبل اين است كه
يادگیري با برقراري ارتباط بین مفاهیم و موضوعاتي جديد و مفاهیم موجود نگهداري شده در
ساختار مفهومي با يادگیرنده اتفاق ميافتد .ازاينرو ضرورت يافتن يکراه بهتر جهت ارائه درک
ذهني بچهها ايده ارائه دانش فراگیري به شكل نقشه مفهومي را پديدار كرد بهطوريكه يک ابزار
جديد نهتنها براي استفاده در تحقیقات بلكه براي بسیاري از استفادههاي ديگر در آينده متولد شد
(سیف .)1931 ،نقشههاي مفهومي نشانگر روشهاي تفكر و درک دانشآموز و نیز شاخصي از
ديدگاههاي وي درباره آگاهيهايش و روابط بین آنها ميباشند .براساس نظريه ساختنگرايي افراد
شخصاً طرحوارهها يا نقشههاي ذهني خود را ميسازند .در فرايند يادگیري ،دانش قبلي بهعنوان
چارچوبي براي كسب يادگیريهاي جديد به كار ميرود و از اين طريق اين طرحوارهها بازنگري
ميشوند ،گسترش مييابند و يا موردبازسازي قرار ميگیرند (زل 1و همكاران .)2669 ،امروزه
محققان از نقشه مفهومي در روانشناسي ،علوم تربیتي ،فیزيک ،شیمي ،زمینشناسي و رياضیات
استفاده ميكنند.
برنامه درسي مبتني بر نقشه مفهومي مزيتهاي زيادي نسبت به برنامههاي درسي مرسوم دارد.
استفاده از آن موجب درک عمیق مفاهیم و افزايش نمرات دانشآموزان در آزمونهاي پیشرفت
تحصیلي ميشود .تعدادي از معلمان نقشههاي مفهومي را بهعنوان يک راهبرد آموزشي براي ايجاد
يادگیري عمیقتر در دانشآموزان بهكار ميگیرند .نقشههاي مفهومي ميتوانند بهعنوان ابزارهايي
براي مرور و سازماندهي اطالعات مورداستفاده قرار گیرند .در استفاده از نقشههاي مفهومي هم به
هنگام نمايش و هم به هنگام تهیه آنها ،مطالب چندين بار براي يادگیرنده تكرار ميشوند ،يک
مزيت بزرگ استفاده از نقشههاي مفهومي اين است كه آنها تصويري جامع و روشن از مفاهیم و
رابطه بین آنها را در يک فضاي كوچک فراهم ميكنند و فرد ميتواند بهآساني بر هر قسمتي از آن
متمركز شود .امكان مرور مفاهیم از اين طريق بسیار سريعتر و عمليتر از خالصهبرداريهاي
غیرترسیمي است .بنابراين نقشههاي مفهومي مي توانند هم در ياددهي و هم در يادگیري مفاهیم
مورد استفاده قرار گیرند (فريمن)2661 ،2
نقشه مفهومي يک تصوير نقشه مانند است كه روابط معنادار بین مفاهیم را نشان ميدهد نقشه
مفهومي ارائه دانش درباره يک ايده اصلي خاص است كه بهصورت يک نمودار از جعبههايي كه با
خطوط برچسب دار به هم متصل شدهاند تشكیل شده است كلمات و اصطالحاتي كه مفاهیم را
مشخص ميكنند درون جعبههايي قرار داده ميشوند و روابط بین مفاهیم متفاوت توسط خطوط
مشخص ميشوند (رامیرز .)2660 ،9نقشه مفهومي بهصورت گروهي و انفرادي ساخته ميشود ،نقشه
1. Zele
2. Freeman
3. Ramirs
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مفهومي يكي از راهبردهاي آموزشي است كه با فلسفه ساختنگرايي ارتباط بسیار نزديكي دارد
همچنین ميتواند يادگیري معنادار تسهیل كند (مصرآبادي.)1933 ،
نقشه مفهومي ،بازنمايي تجسمي روابط معنادار میان مفاهیم است ،يک نقشه مفهومي متشكل از
هستهها و رابطههاست در گرهها يک مفهوم ،عبارت يا سؤال است كه از طريق رابطهها به گرهها
وصل ميشود .خطهاي ارتباطي میان هستهها ممكن است نشاندهنده روابطي چون رابطه همانندي
(مترادف بودن دو مفهوم) ،رابطه مشخصسازي (مشخصكننده سلسلهمراتبها) و تركیببندي
(نشانگر بخشها و اجزاي تشكیلدهنده مفهوم) باشد (سان .)2661 ،1نقشههاي مفهومي ميتوانند
بهعنوان ابزارهايي براي مرور و سازماندهي اطالعات مورد استفاده قرار گیرند .در استفاده از
نقشههاي مفهومي هم به هنگام نمايش وهم به هنگام تهیه آنها ،مطالب چندين بار براي يادگیرنده
تكرار ميشوند .در نقشههاي از قبل آماده شده دانشآموز به (مرور ديداري) مطالب و در تهیه
نقشهها دانشآموز بهمرور "نوشتاري" مطالب ميپردازد .همچنین يک مزيت بزرگ استفاده از
نقشههاي مفهومي اين است كه آنها تصويري جامع و روشن از مفاهیم و رابطه بین آنها را در يک
فضاي كوچک فراهم ميكنند و فرد ميتواند بهآساني بر هر قسمتي از آن متمركز شود .امكان مرور
مفاهیم از اين طريق بسیار سريعتر و عمليتر از خالصهبرداريهاي غیر ترسیمي است .بنابراين
نقشههاي مفهومي ميتوانند هم در ياددهي وهم در يادگیري مفاهیم مورد استفاده قرار گیرند .با
نمايش يک نقشه مفهومي و خالي گذاردن برخي گرهها ،ميتوان از دانشآموزان خواست تا با كامل
كردن جاهاي خالي بهوسیله كلمات كلیدي در ارزشیابي شركت نمايند (كینچین.)2660 ،2
اهداف نقشه مفهومي از نظر ژوزف نواک عبارتند از -1 :آفريدن ايدههاي جديد (سیال سازي
ذهني) -2 ،طراحي ساختارهاي پیچیده (متنهاي طوالني) -9 ،برقراري ارتباط بین ايدههاي
پیچیده  -1كمک به يادگیري يا جمعكردن دانش قديم و جديد-5 ،تشخیص درک يا تشخیص
كجفهميها و برداشتهاي نادرست -0 ،پیمايش سريع يک متن طوالني با بررسي ارتباطهاي
مفاهیم در كار گروهي و هم ياري دانشآموزان را از لحاظ شناختي با تمرين شفاهي يا بلند صحبت
كردن فكر خود را در تقابل با آراء ديگران و مباحثه اصالح ميكنند و همچنین دانشآموزان در
فعالیت گروهي اغلب سطوح باالتر يادگیري (در سطوح كاربرد ،تجزيهوتحلیل ،ارزيابي) درگیر
ميشوند (جانسون 9و جانسون .)1335 ،همچنین در كار گروهي چون تعامل رودررو بین
دانشآموزان وجود دارد و پاداش به كار همهي اعضاي گروه بستگي دارد همه افراد گروه همديگر را
ياري ميكنند تا كار را به نحو احسن انجام دهند افراد كمتر در اين كار شكست ميخورند و اين
تجربه موفقیت باعث ميشود كه انگیزه افراد براي ادامه كار باال رود پس تلفیق آموزش بهصورت
1. Sun
2. Cinchine
3. Janson
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نقشه مفهومي و كار گروهي عالوهبر اينكه پیشرفت تحصیلي را افزايش ميدهد انگیزش تحصیلي را
نیز باال ميبرد.
تحقیقات مختلف اثربخشي آموزش به شیوه نقشه مفهومي بر فرايند يادگیري و پیشرفت
تحصیلي اثبات كردهاند ،براي مثال كول )2669( 1در پژوهشي به تولید و مداخله با استفاده از نقشه
مفهومي در يک سري از فعالیتهاي آزمايشگاهي پرداختند و هدف از اين مداخله بهمنظور افزايش
درک دانشآموزان از درس و همچنین هدف افزايش نگرش نسبت به درس بود كه گروه آزمايش با
استفاده از نقشه مفهومي و گروه گواه با استفاده از روش سنتي آموزش ديدند ،تحلیل يافتهها نشان
داد تفاوت معنيداري بین گروه آزمايش و گروه گواه از درک مفهومي به وجود آمد و همچنین گروه
آزمايش تكالیف آزمايشي را لذتبخشتر توصیف كردند .همچنین بلدو ،بلداب )2616( 2در پژوهشي
به بررسي سودمندي نقشه مفهومي بهعنوان يک ارزيابي تكويني از رضايت معلمان از برنامههاي
آموزشي و وسیلهاي براي بهبود و افزايش پیشرفت تحصیلي دانشآموزان پرداختند و نتايج نشان داد
نقشه مفهومي هم براي آموزش معلمان و هم بهبود و پیشرفت دانشآموزان در يادگیري آموزنده
بود ،همچنین به آگاهي دانشآموزان از فرايندهاي يادگیري خود كمک ميكند.
هاگويتس ،نسبايت ،ساندمن )2616( 9به بررسي تواناييهاي شناختي و اثربخشي آن بر نقشه
مفهومي پرداختند و اين بررسي بر روي  213دانشآموز متوسطه دختر انجام شد و نتايج يافتهها
نشان داد نقشه مفهومي تنها به براي كساني مفید بود كه توانايي شناختي پايینتري نسبت به
ديگران در اين آزمايش داشتند .فاجینیومي .)2662( 1در يک پژوهش شبه تجربي به مقايسه
تأثیرهاي آموزشي نقشه مفهومي و روش سخنراني بر روي دانشآموزان پرداختند نتیجه اين پژوهش
نشان ميدهد كه روش نقشه مفهومي در مقايسه با روش سخنراني بر پیشرفت تحصیلي تأثیر
بیشتري دارد و بخش ديگر اين پژوهش نشان ميدهد كه اثربخشي اين روش بر يادگیري
دانشآموزان دختر و پسر يكسان است.
مصرآبادي ،فتحيآذر و استوار ( )1931در پژوهشي به بررسي اثربخشي ارائه و ساخت فردي و
ساخت گروهي نقشههاي مفهومي بهعنوان يک راهبرد آموزشي پرداختند يافته پژوهش نشان داد كه
میانگین نمرات پسآزمون نسبت به پیشآزمونها افزايش يافته است .رحماني ( )1930در پژوهشي
به بررسي مقايسه تأثیر آموزش برمبناي نقشه مفهومي با روش تلفیقي بر يادگیري دانشجويان
پرستاري پرداختند و نتیجه اين پژوهش نشان داد هر دو روش آموزش .در ارتقاي دانش و يادگیري
معنيدار دانشجويان مؤثر بودهاند ولي اين اختالف میانگینهاي قبل و بعد از آموزش دو گروه تنها
در دو بعد يادگیري معنيدار ،عمیق و سطح باال از نظر آماري اختالف معنيداري داشت.
1. Coll
2. Baldu,baldab
3. Haugwitz, Nesbit, Sandmann
4. Fajonyommi
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خامسان ،برادران خانسار ( )1936در پژوهشي به مقايسه آموزش زبان با استفاده از نقشه
مفهومي فردي و مشاركتي با شیوه سنتي پرداختند نتیجه اين پژوهش نشان داد میزان يادگیري در
گروه ترسیم نقشه مفهومي مشاركتي در مقايسه با روش سنتي بهطور معنيداري باالتر بود
سالم ،ايمت )2660( 1در پژوهشي به بررسي تأثیر نقشه مفهومي بر پیشرفت درس مفاهیم تنفس
تنفس سلولي در كالس يازدهم پرداختند  96نفر از دانشآموزان در دو كالس كه يک كالس 91
نفره بهعنوان كالس آزمايش كه با روش نقشه مفهومي آموزش داده شد و يک كالس گروه كنترل
كه با روش سنتي آموزش داه شد نتايج نشان داد كه گروه آزمايش بهطور قابلتوجهي بهتر از
آموزش به روش سنتي بودند و پیشرفت بیشتري بهدست آوردند.
هارتون 2گالو و ودز ( )2661در فراتحلیلي  13مطالعه كیفي به اين نتیجه رسیدند كه در ارتباط
با اثربخشي آموزش نقشه مفهومي محققان در بررسي همهجانبه پیشرفت تحصیلي به عوامل درون
فردي كه پیشرفت تحصیلي را پیشبیني ميكنند پرداختهاند .يكي از اين عوامل درون فردي
انگیزش تحصیلي است .انگیزش تحصیلي ،میزان انرژي است كه در فعالیتهاي تحصیلي به كار
ميرود ،رفتارهاي تحصیلي را برميانگیزد ،جهت ميدهد و تداوم ميبخشد .انگیزه صرف انرژي
دانشآموز در فعالیتهاي تحصیلي است كه بر رفتار تحصیلي تأثیر ميگذارد .تمايل يادگیرنده جهت
مشغول شدن به فعالیت يادگیري ،تالش مستمر در انجام دادن و به پايان رساندن آن و عاملي مؤثر
در يادگیري و پیشرفت تحصیلي يادگیرندگان است .شواهد مطالعاتي و تجربي مؤيد وجود رابطهاي
قوي میان انگیزش و يادگیري است .برخي مطالعات نشان دادهاند كه رابطه میان انگیزش تحصیلي با
پیشرفت تحصیلي دانشآموزان برابر  6/56گزارش شده است (سیف.)1991 ،
برخي يافتههاي پژوهشي نشان ميدهد كه روش تدريس مناسب و استفاده از روشهاي فعال
آموزش (يونسكو ،)1339 ،باعث پیشرفت تحصیلي ميشوند .بنابراين توجه بیشتر به نحوه تدريس به
يادگیرندگاني كه انگیزش و عملكرد پايیني دارند ضروري است .پژوهش صیادي ،مصرآبادي ()1939
نشان داد كه آموزش به شیوه نقشه مفهومي تأثیر مثبت و معناداري بر شاخصهاي پیشرفت
تحصیلي يادگیرندگان دارد ،همچنین ساخت نقشه مفهومي توسط خود يادگیرندگان از نقشه محقق
ساخته داري اندازه اثر بزرگتري است.
كرورج ،چنگ ،اورارا )2669( 9در پژوهشي به بررسي تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومي در
دبیرستاني برانگیزش تحصیلي پرداختند ،نتايج پژوهش نشان داد گروه آزمايش كه تحت آموزش
بهوسیله نقشه مفهومي قرار گرفته بودند بهطور قابلتوجهي انگیزش بیشتري به يادگیري درس
زيستشناسي داشتند و محققان نتیجهگیري كردند كه استفاده از نقشه مفهومي روش تدريس
مؤثري است كه معلمان نیاز به تركیب اين روش با روشهاي تدريس خود دارند .همچنین چالوورت
1. Imat
2. Harton
3. Caroch, Chang & Orora
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و دباكر ) 2669( 1در پژوهشي نشان دادند كه ساخت نقشه مفهومي توسط فراگیران تأثیر مثبتي بر
خودتنظیمي و انگیزش فراگیران گروه آزمايش نسبت به اعضاي گروه كنترل دارد.
مدارس امروز ما در سراسر كشور به شكل روزافزوني نیازمند اصالح روشهاي آموزشي هستند،
اصالحات جزئي در روشهاي فعلي تدريس مشكالت و نارساييهاي جاري آموزش مدارس را حل
نميكند به همین دلیل شیوههاي تدريس در مدارس در حال تغییر است در جهت اين تغییرات
معلمان بهدنبال بهترين برنامه براي نشان دادن شواهد اثرات مثبت روشهاي نوين تدريس بر
پیشرفت تحصیلي دانشآموزان هستند ،ساخت نقشه مفهومي يكي از روشهاي نوين تدريس است
نقشههاي مفهومي كه خود دانشآموزان آنها را تهیه ميكنند ،ابزارهاي بسیار مناسبي براي
تشخیص نواقص يادگیري آنها محسوب شده و معلم با توجه به ارتباطهاي درست و نادرست در
اين نقشهها ،نكاتي را كه دانشآموزان خوب متوجه نشدهاند ،تشخیص ميدهد .بدون شک نقشههاي
مفهومي ابزار بسیار قدرتمندي براي ياددهي ،يادگیري و ارزشیابي مفاهیم بهويژه موضوعهاي متنوع
علمي نظیر مطالعات اجتماعي محسوب شده و از دستاوردهاي جانبي آن ميتوان به افزايش عمق
يادگیري ،دستیابي به سطوح باالتر شناختي و تفكر انتزاعي اشاره كرد .نقشههاي مفهومي را ميتوان
هم از طريق قلم و كاغذ و هم از طريق نرمافزارهاي پیشرفته رايانهاي رسم كرد .ترغیب دانشآموزان
بهرسم نقشههاي مفهومي منجر به درگیر شدن ذهن آنها با مفاهیم و ارتباط منطقي موجود بین
آنها شده و اين امر در فرايند ياددهي و يادگیري و روشهاي دستيابي به شناخت و فراشناخت،
ارزش فراواني دارد .بنابراين هدف اين پژوهش الف) مقايسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومي
فردي و آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي بر انگیزش تحصیلي دانشآموزان در درس مطالعات
اجتماعي است .ب) مقايسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي و آموزش به شیوه نقشه
مفهومي گروهي بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعي است.
 .2روش پژوهش
در اين پژوهش از روش نیمه آزمايشي با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه كنترل استفاده شده
است .اين پژوهش داراي دو گروه آزمايش (-1گروه آموزش نقشه مفهومي فردي –2گروه آموزش
نقشه مفهومي گروهي ) و يک گروه كنترل است.
 .1-2جامعه آماری
جامعه آماري پژوهش شامل كلیه دانشآموزان دختر پايه اول دبیرستان (تعداد  )1996شهرستان
همدان در سال  1932است .با توجه به گستردگي جامعه آماري در اين تحقیق از روش نمونهگیري
خوشهاي چندمرحلهاي جهت انتخاب نمونه استفاده شد .به اين صورت كه ابتدا از بین نواحي دوگانه
1. Chularat, Debacker
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آموزشوپرورش شهر همدان بهصورت تصادفي يكي از نواحي انتخاب شد .سپس از بین مدارس
دبیرستان دولتي موجود در اين ناحیه ،سه آموزشگاه بهصورت تصادفي انتخاب شدند .در پايان از
میان دانشآموزان پايه اول دبیرستان اين سه آموزشگاه تعداد  06نفر بهطور تصادفي انتخاب شدند،
سپس بهطور تصادفي  26نفر در گروه آزمايش نقشه مفهومي گروهي 26 ،نفر در گروه آزمايش نقشه
مفهومي فردي  26نفر در گروه كنترل قرار گرفتند .گروه اول تحت آموزش با نقشه مفهومي گروهي،
گروه دوم تحت آموزش با نقشه مفهومي فردي و گروه سوم گروه كنترل تحت آموزش با روش
معمول قرار گرفتند.
 .2-2روش اجرای پژوهش
پس از انتخاب نمونه و جايگزيني تصادفي آنها در گروه آزمايش نقشه مفهومي گروهي و فردي و
كنترل ،از هر يک از گروهها با استفاده از ابزار پژوهش پیشآزمون به عمل آمد ،سپس آموزش درس
مطالعات اجتماعي بهصورت همكاري بین معلم و محقق در ده جلسه و هر جلسه به مدت  06دقیقه
صورت گرفت و در نهايت پس از اتمام جلسات پسآزمون به عمل آمد .تنها تفاوت گروه نقشه
مفهومي فردي با گروهي اين بود كه در گروه نقشه مفهومي فردي دانشآموزان بهتنهايي فعالیت
ميكردند و نقشه مفهومي ترسیم ميكردند ،اما در گروه نقشه مفهومي گروهي دانشآموزان با
همكاري و تعامل باهم فعالیت كالسي داشتند و نحوه آموزش در گروه نقشه مفهومي گروهي
بدينصورت انجام گرفت:
جلسات
جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه
چهارم
جلسه پنجم

محتوا و توضیح
ضمن معارفه و آشنايي با دانشآموزان از آنها براي قبول شركت در تحقیق قدرداني به عمل آمد در
رابطه با طرح و نقشه مفهومي و چگونگي ترسیم آن براي دانشآموزان توضیحاتي داده شد و
پیشآزمون اجرا شد.
در مورد چگونگي ترسیم نقشه مفهومي وسئواالت دانشآموزان در مورد چگونگي ترسیم آن توضیح
داده شد.
در جلسه سوم دانشآموزان به صورت دو نفر دو نفر يک گروه را تشكیل دادند درس اول فصل پنجم
با موضوع مفهوم نظام سیاسي توسط معلم و محقق تدريس شد و بعد به دانشآموزان فرصت داده
شد كه به ترسیم نقشه مفهومي هر قسمت كه تدريس شده بپردازند ،در ضمن معلم و محقق در
كالس نقشه هاي مفهومي هر گروه را نگاه كرده و اشتباهات اصالح ميكرد و بهترين نقشه مفهومي
كه توسط گروه ترسیم شده بود ،در روي تختهسیاه كالس كشیده ميشد و به گروهها امتیاز داده
ميشد.
كالس به گروههاي دو نفري توسط معلم و محقق تقسیم شد بعد از تدريس درس دوم فصل پنجم با
موضوع انواع نظام سیاسي توسط محقق و معلم فرصتي داده شد كه گروهها نقشه مفهومي آن را
ترسیم كنند.
بعد از گروهبندي در كالس بهصورت گروه هاي دو نفره درس سوم فصل پنجم كتاب با موضوع نظام
سیاسي ايران توسط معلم و محقق تدريس شد و به دانشآموزان فرصت داده شد كه نقشه مفهومي
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هشتم

جلسه نهم
جلسه دهم

سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 139 8931

آن را ترسیم كنند.
بعد از تقسیم دانشآموزان به گروه هاي دو نفره و تدريس درس سوم از فصل پنجم موضوع نظام
سیاسي ايران توسط معلم و محقق بعد از تقسیم دانشآموزان در گروههاي دونفره و تدريس درس
چهارم از فصل پنجم با موضوع مشاركت سیاسي توسط محقق و معلم به دانشآموزان فرصت داده
شد تا نقشه مفهومي آن را ترسیم كنند .به دانش آموزان فرصت داده شد تا نقشه مفهومي درس را
ترسیم كنند.
بعد از تقسیم دانشآموزان در گروه هاي دونفره و تدريس درس پنجم از فصل پنجم با موضوع
انتخابات توسط معلم و محقق به دانش آموزان فرصت داده شد تا نقشه مفهومي درس را تدريس
كنند.
بعد از تقسیمبندي دانشآموزان در گروه هاي دونفره و تدريس در س ششم از فصل پنجم با موضوع
نظام سیاسي و نظام هاي اجتماعي ديگر توسط معلم و محقق به دانشآموزان فرصت داده شد تا
نقشه مفهومي درس را ترسیم كنند.
پسآزمون اجرا و از شركت دانشآموزان تشكر به عمل آمد.

 .3-2ابزار گردآوری دادهها

دادهها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلي مک اينرني و آزمون پیشرفت تحصیلي بهدست آمد.
الف -پرسشنامه انگیزش تحصیلي :منظور اندازهگیري متغیرهاي انگیزش تحصیلي در اين تحقیق،
ثبات يافتهها در گروههاي مختلف قوياً تأيیدكننده پايايي پرسشنامه انگیزش مدرسه و اعتبار سازه
آن بود .پايايي مقیاسهاي مختلف پرسشنامه انگیزش مدرسه نیز از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ
بهدستآمده است .طبق گزارش مک اينرني و سینكالير ( )1332ضريب آلفا براي مقیاسهاي
مختلف عموماً باالي  6/96بهدست آمد .اين پرسشنامه داراي  13عبارت است كه بر اساس مقیاس
لیكرت تنظیم شده است و  11عامل انگیزش تحصیلي (هدفمداري ،ماده رقابتجويي ،گرايش به كار
و تكلیف ،گرايش به پیشرفت ،وابستگي اجتماعي ،همیاري اجتماعي ،شهرتطلبي ،پاداشهاي مادي،
قدرتطلبي ،عزتنفس و اتكابهنفس) را ميسنجد  .پايايي پرسشنامه توسط بحراني از طريق باز
آزمايي و محاسبه آلفاي كرونباخ اندازهگیري شده است .در روش باز آزمايي ضريب پايايي كل آزمون
 6/35بود .ضرايب پايايي مقیاسهاي  11گانه نیز نسبتاً باال و دامنه اين ضرايب از ( 6/96مربوط به
مقیاس گرايش پیشرفت) تا ( 6/36مربوط به مقیاس انگیزش بیروني) متغیر بود .میانه ضرايب نیز
معادل  6/99بهدست آمد .همچنین ثبات دروني پرسشنامه مورد استفاده براي كل پرسشنامه معادل
 6/99بهدست آمد .مقیاس انگیزش تحصیلي در اين تحقیق از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شد،
ضريب پايايي كل آزمون  6/31دست آمد .ب -پرسشنامه پیشرفت تحصیلي :از يک آزمون پیشرفت
تحصیلي محقق ساخته جهت سنجش پیشرفت تحصیلي دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعي
سال اول دبیرستان استفاده شد كه مشتمل بر سي سؤال چهارگزينهاي از فصل پنجم ( 0درس)
كتاب مطالعات اجتماعي سال اول دبی رستان بود كه با استفاده از جدول مشخصات توسط محقق
طراحي شد .روايي آزمون پیشرفت تحصیلي :روايي صوري آزمون از نظر متخصصان تائید شد نظر
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چهار معلم مطالعات اجتماعي در دو مدرسه در مورد آزمون پرسیده شد و آزمون سي سؤال داشت
كه چهار تا از سؤاالت آن با نظر معلمان حذف گرديد و همچنین روايي محتوايي آن براساس جدول
مشخصات مشخص شد و ضريب همبستگي نمرات پیشآزمون و پسآزمون بهوسیله ضريب
همبستگي پیرسون محاسبه شد كه روايي آن  6/51محاسبه شد .همچنین بهمنظور محاسبه پايايي
آزمون از روش دو نیمه كردن استفاده شد و پايايي اين آزمون  6 /92بهدست آمد ،در اين تحقیق
عالوه بر محاسبه آلفاي كرونباخ ،از روش توصیف سؤاالت زوج و فرد نیز براي بررسي پايايي
پرسشنامهها استفاده شد كه بر اساس آن ضريب همبستگي پرسشنامه پیشرفت تحصیلي 6/00
بهدست آمد كه نشاندهنده همبستگي باالي بین دو نیمه و پايايي آزمون است .در اين پژوهش
بهمنظور آزمون فرضیههاي پژوهش از آزمون تحلیل كواريانس يک متغیره استفاده شد .اين
روشهاي آماري بهوسیله نرمافزار آماري  SPSS18تحلیل شد تا نتايج صحت و دقت بیشتري داشته
باشد.
 .3یافتههای پژوهش
قبل از انجام تحلیل كواريانس يک متغیره مفروضههاي آن موردبررسي قرار گرفت ،براي اين منظور
ابتدا نرمال بودن توزيع نمرات متغیرهاي تحقیق موردبررسي قرار ميگیرد .توزيع نرمال توزيعي است
كه متقارن بوده و حداكثر ارتفاع در میانگین قرار دارد .بهطوريكه نیمي از نمرهها در باالي میانگین
و نیمي ديگر در پايین میانگین توزيع ميشوند .دنبالههاي منحني توزيع نرمال با محور  Xموازي
است .يكي از آزمونهايي كه براي سنجش توزيع نرمال به كار ميرود ،آزمون كولموگروف اسمیرنوف
است (جدول .)1
جدول  :1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسي نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای تحقیق
متغیرها

انگیزش تحصیلي

پیشرفت تحصیلي

گروه
آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي
آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي
كنترل
آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي
آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي
كنترل

پیشآزمون
Z
1/11
1/60
1/13
1/65
6/09
6/19

Sig
6/19
6/21
6/12
6/22
6/95
6/33

پسآزمون
Z
6/01
6/91
6/35
6/59
6/06
6/50

Sig
6/36
6/03
6/10
6/33
6/30
6/31

يافتهها نشان ميدهد كه سطح معنيداري مقادير  zبهدستآمـده بـراي توزيـع نمـرات انگیـزش
تحصیلي و پیشرفت تحصیلي در پیشآزمون و پسآزمون سه گروه موردبررسي ،باالتر از  6/65اسـت
( )P>6/65كه نشان ميدهد نمرات متغیرهاي تحقیـق ،داراي توزيـع نرمـال اسـت؛ بنـابراين امكـان
استفاده از آزمونهاي پارامتريک جهت آزمون فرضیهها وجود دارد.
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جدول  :2تحلیل واریانس برای بررسي همگني شیبهای رگرسیون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار
F

معنيداری

انگیزش تحصیلي

0/39

9/92

5/93

6/39

6/10

پیشرفت تحصیلي

13/19

 92و 9

0/65

1/32

6/19

منبع تغییر

سطح

يافتهها حاكي است كه سطح معنيداري مقادير  Fبهدستآمده در مورد تفاوت شیبهاي خطـوط
رگرسیون نمرات پیشآزمون و پسآزمون انگیـزش تحصـیلي و پیشـرفت تحصـیلي ،بـاالتر از 6/65
است ،بنابراين شیبهاي خطوط رگرسیون اين نمرات ،بین چهار گروه تفـاوت معنـيداري نداشـته و
فرض همگني شیبهاي رگرسیون تأيید ميشود (جدول .)2
جدول  :3نتایج آزمون لون (آزمون همگني واریانسها)
متغیرهای وابسته

مقدار F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنيداری

انگیزش تحصیلي

2/13

9

90

6/609

پیشرفت تحصیلي

2/32

9

90

6/615

يافتههاي تست لون براي تعیین همگني واريانسها نشان داد كه تفـاوت معنـيداري در واريـانس
دادههاي انگیزش تحصیلي و پیشرفت تحصیلي بین سه گروه مشاهده نگرديد .چراكه در ايـن مـورد،
سطح معنيداري مقدار  Fباالتر از  6/65است ()P>6/65؛ بنابراين فـرض همگنـي واريـانس نمـرات
انگیزش تحصیلي و پیشرفت تحصیلي بین سه گروه پذيرفته ميشود (جدول .)9
جدول  :4نتایج نمرات پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلي
آزمون
گروهها

پسآزمون

پیشآزمون
فراواني

میانگین

انحراف معیار

فراواني

میانگین

انحراف معیار

راهبرد مفهومي فردي

26

9

1/20

26

11/35

2/23

راهبرد مفهومي گروهي

26

9/06

1/65

26

11/35

1/33

گروه كنترل

26

0/36

1/93

26

9/26

1/21

يافتهها نشان ميدهد كه نمرات پیشرفت تحصیلي در پیشآزمون سه گروه تفاوت چنداني با هم
ندارند .میانگین اين نمرات در گروه آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي  ،9/06در گروه آموزش
به شیوه نقشه مفهومي فردي  ،9در گروه كنترل  0/36است؛ اما میانگین نمرات پیشرفت تحصیلي
در پسآزمون سه گروه با هم تفاوت دارند ،بدينصورت كه میانگین نمرات گروه آموزش به شیوه
نقشه مفهومي گروهي  ،11/35گروه آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي  11/35و گروه كنترل
 9/26است (جدول .)1

266

مقایسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی...

جدول  :5نتایج نمرات پیشآزمون و پسآزمون انگیزش تحصیلي
آزمون

پیشآزمون

گروهها

پسآزمون

فراواني

میانگین

انحراف معیار

فراواني

میانگین

انحراف معیار

راهبرد مفهومي فردي

26

152/35

12/90

26

159/26

12/19

راهبرد مفهومي گروهي

26

113/96

10/69

26

153/15

12/33

گروه كنترل

26

151/95

11/55

26

156/15

10/99

يافتهها نشان ميدهد كه نمرات انگیزش تحصیلي در پیشآزمون سه گروه تفاوت چنداني با هم
ندارند .میانگین اين نمرات در گروه آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي  ،113/96در گروه
آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي  ،152/35در گروه كنترل  151/95است؛ اما میانگین نمرات
انگیزش تحصیلي در پسآزمون سه گروه با هم تفاوت دارند ،بدينصورت كه میانگین نمرات گروه
آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي  ،153/15گروه آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي
 159/26و گروه كنترل  156/15است (جدول  .)2بهطوركلي میزان افزايش میانگین نمرات
پسآزمون انگیزش تحصیلي نسبت به پیشآزمون ،در گروه راهبرد مفهومي گروهي  11/15و در
گروه راهبرد مفهومي فردي  6/95بوده است .در پسآزمون گروه كنترل میانگین اين نمرات به
میزان  6/3كاهش داشته است (جدول .)5
فرضیه اول :بین اثربخشي آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي و آموزش به شیوه نقشه مفهومي
گروهي بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعي تفاوت معنيداري وجود دارد.
جدول  :6آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتریس کواریانس
آماره باکس

مقدار F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنيداری

0/526

2/613

9

253326

6/165

دادهها حاكي است كه مقدار آماره باكس برابر با  0/526است .مقدار  Fبهدستآمده براي اين
آماره  2/613است .سطح معنيداري مقدار  Fمحاسبهشده با درجه آزادي  9و  253326باالتر از
 6/661است ()P>6/661؛ بنابراين مفروضه همگني ماتريس كواريانس تأيید ميشود .لذا براي
بررسي معنيداري تفاوت میانگین متغیر وابسته پیشرفت تحصیلي ،بین دو گروه آموزش به شیوه
نقشه مفهومي گروهي و گروه فردي ،آماره چندمتغیره المبداي ويلكز مورد بررسي قرار گرفت
(جدول .)0
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جدول  :7نتایج آزمونهای تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات پیشرفت تحصیلي بین گروه آموزش به
شیوه نقشه مفهومي گروهي و نقشه مفهومي فردی
درجه آزادی

خطای درجه

سطح

فرضیه

آزادی

معنيداری

95
95
95

6/661
6/661
6/661

95

6/661

اثرات

ارزش

مقدار F

اثر پیاليي
المبداي ويلكز
اثر هوتلینگ
بزرگترين ريشه
روي

6/191
6/523
6/336

**15/503
**15/503
**15/503

2
2
2

6/336

**15/503

2

يافتهها نشان داد كه ارزش آماره المبداي ويلكز برابر با  6/523و مقدار  Fبهدستآمده در اين
آماره  15/503است .سطح معنيداري مقدار  Fبا درجه آزادي  2و  95كمتر از  6/65است
( ،)P<6/65بنابراين در تركیب خطي پیشرفت تحصیلي ،بین گروه آموزش به شیوه نقشه مفهومي
گروهي و نقشه مفهومي فردي ،تفاوت معنيداري وجود دارد (جدول .)9
فرضیه دوم :بین اثربخشي آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي و آموزش به شیوه نقشه مفهومي
گروهي بر انگیزش تحصیلي دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعي تفاوت معنيداري وجود دارد.
فرض همگني ماتريس كواريانس آموزش به شیوه نقشه مفهومي فردي و نقشه مفهومي گروهي بر
انگیزش تحصیلي.
جدول  :8آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتریس کواریانس
آماره باکس

مقدار F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنيداری

39/693

6/30

00

1061

6/99

دادهها حاكي است كه مقدار آماره باكس برابر با  39/693است .مقدار  Fبهدستآمده براي اين
آماره  6/30است .سطح معنيداري مقدار  Fمحاسبهشده  6/993است كه با درجه آزادي  00و
 1061باالتر از  6/661است ()P>6/661؛ بنابراين مفروضه همگني ماتريس كواريانس تأيید ميشود
(جدول  .)3لذا براي بررسي معنيداري تفاوت میانگین متغیر وابسته پیشرفت تحصیلي ،بین دو گروه
آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي و گروه فردي ،آماره چندمتغیره المبداي ويلكز موردبررسي
قرار گرفت:
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جدول  :9نتایج آزمونهای تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات انگیزش تحصیلي بین گروه آموزش به
شیوه نقشه مفهومي گروهي و نقشه مفهومي فردی
درجه آزادی

خطای درجه

سطح

فرضیه

آزادی

معنيداری

19
19
19

6/669
6/669
6/669

19

6/669

اثرات

ارزش

مقدار F

اثر پیاليي
المبداي ويلكز
اثر هوتلینگ
بزرگترين ريشه
روي

6/919
6/239
2/132

**9/395
**9/395
**9/395

11
11
11

2/132

**9/395

11

با توجه به اطالعات جدول  3مشاهده ميشود كه سطح معنيداري مقدار  Fبهدستآمده در همه
آزمونهاي چند متغیره كمتر از  6/61است ( )P<6/61بنابراين بین گروههاي آموزش نقشه مفهومي
گروهي و فردي حداقل در يكي از مؤلفههاي انگیزش تحصیلي تفاوت معنيداري وجود دارد.
جدول  :11نتایج آزمون تعقیبي بنفروني برای بررسي معنيداری تفاوت میانگین نمرات انگیزش تحصیلي
بین دو گروه نقشه مفهومي فردی و نقشه مفهومي گروهي
تعداد

میانگین

انحراف

مشاهدات

تعدیلشده

معیار

نقشه
مفهومي
فردي

26

152/20

2/50

نقشه
مفهومي
گروهي

26

گروه

مقدار
F

3/12
101/19

درجه

سطح

مجذور

آزادی

معنيداری

اتا

 05و
9

6/661

6/25

2/59

همچنین تحلیل دادهها ي انگیزش تحصیلي حاكي است كه باالترين میانگین نمرات انگیزش
تحصیلي مربوط به گروه آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي است ،در ضمن میانگین اين نمرات
در گروه آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي  ،101/19در گروه آموزش به شیوه نقشه مفهومي
فردي  152/20و در گروه كنترل  156/99است؛ بنابراين با توجه به نتايج تحلیل كواريانس ،مقدار F
بهدستآمده  3/12است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي  9و  95كمتر از  6/65است
( 95( =3/12 ، p=6/661و )F (9؛ بنابراين تفاوت میانگین نمرات انگیزش تحصیلي بین گروهها
معنيدار است و با توجه به مجذور اتا میزان تأثیر تفاوت آموزشهاي فوق بر انگیزش تحصیلي
دانشآموزان  25درصد است (جدول .)16
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جدول  :11نتایج آزمونهای تحلیل کواریانس چند متغیره مؤلفههای انگیزش تحصیلي بین گروههای آموزش
نقشه مفهومي گروهي و آموزش نقشه مفهومي فردی
درجه آزادی

خطای درجه

سطح

فرضیه

آزادی

معنيداری

19
19
19

6/669
6/669
6/669

19

6/669

اثرات

ارزش

مقدار F

اثر پیاليي
المبداي ويلكز
اثر هوتلینگ
بزرگترين ريشه
روي

6/919
6/239
2/132

**9/395
**9/395
**9/395

11
11
11

2/132

**9/395

11

 **p<6/61و *p<6/65

با توجه به اطالعات جدول  11مشاهده ميشود كه سطح معنيداري مقدار  Fبهدستآمده در
همه آزمونهاي چند متغیره كمتر از  6/61است ( )P<6/61بنابراين بین گروههاي آموزش نقشه
مفهومي گروهي و فردي حداقل در يكي از مؤلفههاي انگیزش تحصیلي تفاوت معنيداري وجود
دارد .در ادامه براي پي بردن به اين نكته كه دقیقاً از لحاظ كداميک از مؤلفههاي انگیزش تحصیلي
بین دو گروه تفاوت معنيدار وجود دارد ،نتايج تحلیل كواريانس چند متغیره ارائه ميگردد؛
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جدول  :12نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات مؤلفههای انگیزش تحصیلي
مؤلفههای

آموزش نقشه

انگیزش تحصیلي

مفهومي

هدفمداري
رقابتجويي
گرايش به كار و تكلیف
گرايش به پیشرفت
وابستگي اجتماعي
همیاري اجتماعي
شهرتطلبي
پاداشهاي مادي
قدرتطلبي
عزتنفس
اتكاء به نفس

گروهي
فردي
گروهي
فردي
گروهي
فردي
گروهي
فردي
گروهي
فردي
گروهي
فردي
گروهي
فردي
گروهي
فردي
گروهي
فردي
گروهي
فردي
گروهي
فردي

n

X

Sd

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

10/96
10/35
19/21
11/02
16/06
3/36
15/51
11/51
10/02
15/33
19/09
12/99
12/69
16/69
19/61
12/91
11/29
11/53
13/19
13/13
10/69
19/39

1/16
1/06
2/55
2/21
1/23
1/15
6/33
1/91
2/29
2/22
2/13
2/12
2/03
9/69
2/09
2/32
2/63
2/11
2/39
2/11
2/56
2/59

F

df

Sig

η2

6/131

 29و 1

6/091

-

3/153

 29و 1

6/661

6/912

1/192

 29و 1

6/212

-

5/939

 29و 1

6/629

6/199

6/310

 29و 1

6/900

-

1/130

 29و 1

6/299

-

9/331

 29و 1

6/663

6/220

6/159

 29و 1

6/560

-

6/123

 29و 1

6/922

-

6/661

 29و 1

6/331

-

0/301

 29و 1

6/611

6/265
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با توجه به نتايج تحلیل كواريانس از بین مؤلفههاي انگیزش تحصیلي تنها تفاوت میانگین نمرات
"رقابتجويي"" ،گرايش به پیشرفت"" ،شهرتطلبي" و "اتكابهنفس" بین دو گروه آموزشي نقشه
مفهومي گروهي و فردي معنيدار است ( .)p >6/65با توجه به میانگینهاي تعديلشده میزان
رقابتجويي ،گرايش به پیشرفت ،شهرتطلبي و اتكابهنفس در گروه آموزشي به شیوه مفهومي
گروهي باالتر از گروه آموزشي به شیوه مفهومي فردي است كه نشان ميدهد آموزش به شیوه
مفهومي گروهي بهطور معنيداري باعث باال رفتن میزان مؤلفههاي يادشده انگیزش تحصیلي گرديده
است .همچنین با توجه به مقادير مجذور اتا ،میزان تأثیر آموزش به شیوه مفهومي گروهي نسبت به
آموزش به شیوه مفهومي فردي به ترتیب بر رقابتجويي ( 91درصد) و شهرتطلبي ( 29درصد)
بیش از تأثیر آن بر اتكاء به نفس ( 21درصد) و گرايش به پیشرفت ( 13درصد) بوده است (جدول
.)12
بحث و نتیجهگیری
براي پرورش دانشآموزان ،بايد در برنامههاي مدارس روشهايي گنجانده شود كه از طريق آنها
دانشآموزان قابلیتهاي چگونه آموختن را از طريق نظم فكري بیاموزند .محیطهاي آموزشي بايد
بهصورتي سازماندهي شوند كه دانشآموزان را بهجاي ذخیرهسازي حقايق علمي با مسائل درگیر
سازند ،مسائلي كه در زندگي واقعي با آنها مواجه ميشوند .روشهاي ابتكاري منطبق با زندگي
موقعیتهاي آموزشي را جذابتر و رغبت و تالش دانشآموزان را براي يادگیري فزونتر خواهد
ساخت روش نقشه مفهومي را ميتوان همراه ساير روشهاي يادگیري و يا بهتنهايي مورد استفاده
قرار داد.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي بر پیشرفت تحصیلي
دانشآموزان تأثیر مثبت و معنيداري دارد .تومن و تاسنیر )2660(1نیز تأثیر نقشه مفهومي را بر
پیشرفت دانشآموزان در تدريس زبان انگلیسي به دانشآموزان ترک زبان موردبررسي قرار دادند
نتايج اين تحقیق نشان داد استفاده از نقشه مفهومي موجب بهبود يادگیري و پیشرفت دانشآموزان
ميشود .ياهار )2665(2در پژوهشي به استفاده از نقشه مفهومي در آموزش مكالمه انگلیسي در
دانشجويان ژاپني استفاده كرد اين پژوهش نشان داد دانشجوياني كه از نقشه مفهومي در فرايند
مكالمه استفاده كردند صرفنظر از تسلط به زبان در درک تكلیف كاركرد بهتري داشت .عباسي،
میرزايي ،حاتمي ( )1933در پژوهشي كاربرد نقشههاي مفهومي در آموزش شیمي دوره متوسطه را
موردبررسي قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند كه گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل پیشرفت
بیشتري را بهدست آوردند .كاردان ،حاتمي ،فتحيآذر و اسكندر ( )1935در پژوهشي تأثیر نقشه
1. Tuman & tasnir
2. Yahar
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مفهومي بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان درد رس فیزيک پرداختند و نتیجه اين پژوهش آموزش
به كمک نقشه مفهومي منجر به افزايش نمرات پیشرفت تحصیلي دانشآموزان شده است.
طبق نظر نواک (به نقل از فتحي آذر )1932 ،نقشه مفهومي فراگیران را فعال ميكند و به آنها
كمک مينمايند تا پلي بین يادگیري مطالب جديد و زمینه پیشین ايجاد كنند درواقع نقشه مفهومي
نوعي پیش سازماندهنده قوي است همچنین براساس نظريه برونر يادگیري زماني مفیدتر،
معنيدارتر و پايدارتر خواهد بود كه دانشآموزان از ساختار موضوعاتي كه تدريس ميشوند آگاه
باشند براي در ک ساختار مطالب دانشآموزان بايستي فعال باشند و اصول اساسي را خود تشخیص
دهند تا اينكه صرفاً به توضیحات معلم گوش دهند.
ساختاري كه در نقشه مفهومي وجود دارد به سازماندهي منسجم اطالعات كمک ميكند و
همچنین نقشه مفهومي امكان مرور سريع اطالعات را فراهم ميكند و نقشه مفهومي يک تصوير
ديداري از مطالب مهم درس را فراهم ميكند كه بهسرعت ميتوان به هر قسمت از اين نقشه توجه
كرد و هر زمان كه الزم باشد بهمرور نقشه پرداخت.
ترسیم نقشه مفهومي يكي از اين راهبردهايي است كه يادگیرندگان را قادر ميسازد تا درباره
ارتباطات بین آنچه كه در حال آموخته شدن است به تفكر و تأمل بپردازند ،انديشههايشان را
سازماندهي كنند ،روابط بین مفاهیم كلیدي را به شكلي منظم به تصوير درآورند و درباره درک و
فهمشان تأمل كنند (سن سینگ و مونو .)2615 ،1نقشههاي مفهومي نمودارهايي را بر اساس
نظريههاي روانشناسي تربیتي ارائه ميدهند .بكار بردن نقشههاي مفهومي در تدريس مطالب باعث
ميشود تا دانش موجود در يک ساختار سلسله مراتبي سازماندهي و منسجم شود كه بر طبق
يافتههاي محققان اين امر موجب بهبود در پیشرفت تحصیلي يادگیرندگان ميشود (كافي2669 ،؛ به
نقل از صیادي و مصرآبادي.)1939 ،
بنابراين آموزش به شیوه نقشه مفهومي را ميتوان ابزاري براي تولید ،سازماندهي دادههاي كیفي
دانست كه استفاده از آن به يادگیرندگان كمک ميكند تا ايدههاي پیچیده و مجزا از هم را در
چارچوبي قابلفهم و جامع سازمان دهند (تورچیم .)1333 ،بر طبق نظريهي يادگیري اكتشافي
برونر ،فراگیر با ترسیم نقشه مفهومي ساختار ذهني خود را كشف ميكند و به آن پي ميبرد و
ميتواند راهحلهاي جديدي را كشف كند .همچنین تائید نظريه رمز دوگانه پايويو بر نقشه مفهومي
براين مبناست كه اطالعات بهصورت كالمي و تصويري در حافظه رمزگرداني ميشوند كه اگر اين
رمزگرداني در مورد يک موضوع به هر دو شیوه انجام پذيرد موجب بهبود فرايندهاي حافظه ميشوند
بر طبق نظر پايويو از نقشه مفهومي بهوسیله رمزگرداني دوگانهاي كه دارند در يادگیري و يادآوري
مطالب مؤثرتر از ارائه كالمي هستند (پايويو.)1331 ،2
1. Sen Singh & Moono
2. Pavoio
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همچنین نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي بر انگیزش
تحصیلي دانشآموزان تأثیر مثبت و معنيداري دارد .گیونس و آلیگوز )2660( 1در پژوهش خود
اشاره ميكنند كه آموزش به شیوه نقشه مفهومي گروهي ويژگيهاي مثبت دانشآموزان ،مثل
انگیزش و خود پنداره تحصیلي را رشد ميدهد .در پژوهشي جگده و االيمول )1336( 2به بررسي
تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومي بر بازدههاي عاطفي پرداختند و به اين نتیجه رسیدند كه
آموزش به شیوه نقشه مفهومي بر بازدههاي عاطفي تأثیر مثبتي دارد .مصر آبادي ،حسیني نسب،
فتحيآذر ،اسكندر مقدم ( )1930در پژوهشي به اثربخشي ياددهي-يادگیري نقش مفهومي بر
بازدههاي شناختي  -عاطفي در يادگیري درس زيستشناسي پرداخت و يافتههاي اين پژوهش نشان
داد كه نقشه مفهومي بر متغیرهاي شناختي و عاطفي تحصیلي (نگرش نسبت به مدرسه ،نگرش
نسبت به معلم و كالس ،انگیزش ،خود نظم دهي ،ادراک خود تحصیلي و ارزشگذاري هدفها) تأثیر
مثبتي دارد.
همچنین عاشوري ،كجباف ،منشئي و طالبي )1939( ،در پژوهشي به تأثیر روشهاي آموزش
نقشه مفهومي ،يادگیري مشاركتي و سنتي بر پیشرفت تحصیلي درس زيستشناسي پرداختند و
يافتهها نشان داد روش نقشه مفهومي برخالف روش سنتي باعث افزايش پیشرفت تحصیلي شده،
عالوه براين روش نقشه مفهومي بیشتر از روش يادگیري مشاركتي باعث افزايش پیشرفت تحصیلي
شده است.
ساخت نقشه مفهومي بر انگیزش و خودنظمدهي فراگیران تأثیر مثبتي دارد به عقیده ماركو و
النینگ )1333(9قابل توجیه است كه نقشه مفهومي ايجاد شده توسط فراگیران بهعنوان يک راهبرد
يادگیري عمل ميكنند در ساخت نقشه مفهومي اصليترين فعالیت توسط فراگیر انجام ميگیرد و
طبق نظر دله و شانگ )2665(1يادگیري خود نظم داده شده يک فرايند فعال و سازنده است
بنابراين قابل ت وجیه است كه آن بخش از عاطفه تحصیلي (انگیزش و خود نظم دهي دچار تغییر
شود كه به خود فراگیر مربوط ميشود و فراگیر چون در جريان يادگیري خود فعال است موفقیت را
به توانايي خود نسبت ميدهد انگیزه او براي ادامه كار باال ميرود .نقشه مفهومي را ميتوان
راهبردهاي شناختي و فراشناختي مؤثري دانست.
عالوه بر تأثیر نقشه مفهومي بهعنوان يک راهبرد ،نقشه مفهومي را ميتوان يک راهبرد
فراشناختي نیز محسوب كرد (رايس 5و همكاران ( )1333استفاده از نقشه مفهومي به فرد اين امكان
را ميدهد كه سطح فعلي دانش خود را نشان دهد از اين جهت هواي )1339( 0بیان ميكند كه
1. Givans & aligoz
2. Jegede & alaiyemol
3. Markow & lanning
4. Dale & schunk
5. Rais
6. Huai
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نقشه مفهومي بهعنوان يک جام شیشهاي شناختي عمل ميكنند كه ميتوان از طريق آن به مدل
شناختي مشخصي نگريست در فرآيند ساختن نقشه مفهومي يادگیرنده نهتنها ميتواند دانش خود و
شكافهاي آن بلكه به راهبردهاي شناختياش نیز توجه كند در طي اين فرايند يادگیرنده از
رويههاي نامناسب آگاهي مييابد و اين امر به او امكان ميدهد كه آنها را به شیوههاي مؤثرتري
عوض كند.
از طريق كیفیت آموزش و تدريس در نظام آموزشي اكثر دانشآموزان درس را ياد ميگیرند و
ويژگيهاي عاطفي مثبت در آنها تقويت ميشود و فعاالنه در جهت افزايش تجارب موفقیتآمیز
كوشش ميكنند .در روشهاي فعال بر فعالیت خود دانشآموزان در يادگیري تأكید ميشود رقابت
دانشآموزان براي كسب نمره كاهش داده ميشود زيرا در رقابت در درازمدت تصورات فردي نسبت
به توانايي شخص آسیب ميرساند .در مجموع نتايج تحقیق نشان داد بهرهگیري از روش فعال
يادگیري (استفاده از آموزش به روش نقشه مفهومي فردي –گروهي) بر يادگیري دانشآموزان تأثیر
مثبتي داشته و باعث پیشرفت تحصیلي در درس مطالعات اجتماعي ميشود و همچنین تلفیق دو
روش فعال (آموزش با روش نقشه مفهومي و همیاري) عالوه بر پیشرفت تحصیلي ميتواند انگیزش
دانشآموزان را نیز باال ميبرد بنابراين به دانشآموزان كمک نمود تا آنچه را كه ميآموزند به مفهوم
جامعتري ربط دهند ،به اصول اساسي دست يابند ،از يادگیري لذت ببرند و نگرش مثبتي به
يادگیري و مدرسه بیابند .با افزايش رضايت دانشآموز از يادگیري ،خودكارآمدي را افزايش داده و از
میزان وابستگي يادگیرنده به معلم و كتاب بكاهد ،برپا كردن كارگاههاي آموزشي براي معلمان نقشه
مفهومي -پیشنهاد ميشود.
همچنین براساس يافتههاي پژوهش ميتوان پیشنهاد كرد كه طراحان برنامههاي درسي و
مؤلفین كتب درسي مطالعات اجتماعي استفاده از نقشه مفهومي را در برنامههاي و محتواي كتب
درسي در نظر داشته باشند ،با توجه به نقش پررنگ نقشههاي مفهومي در پیشرفت تحصیلي ،مربیان
دروس مختلف را از طريق برگزاري كارگاهها با نحوه استفاده از نقشه مفهومي آشنا سازند .همچنین
در سطوح مختلف تحصیلي جهت ايجاد يادگیري معنيدار ،در دروس مختلف از نقشههاي مفهومي
مناسب استفاده كنند و دانشآموزان را به ترسیم نقشه مفهومي ترغیب كنند كه اين روش در تحلیل
ساختار متن و درک بهتر مطالب به دانشآموزان كمکكننده است.
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