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چکيده

در پژوهش حاضر تأثير نقشه مفهومی بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه در درس فيزیک بررسی شده
است .این پژوهش مشتمل بر دو بخش شبه آزمایشی و مطالعه موردی است .در بخش شبهآزمایشی ،ميزان اثربخشی ارائه و ساخت نقشه
مفهومی بر پيشرفت تحصيلی فرا گيران درس فيزیک مقطع متوسطه تعيين شده و در بخش دوم ،با توجه به تأثير معنیدار نقشه مفهومی در
بررسی علتها ،مطالعه موردی با هدف بررسی تجارب استادان و دبيران در زمينه اثربخشی این روش تدریس در فرایند یاددهی-
یادگيری انجام شده است .در بخش طرح شبهآزمایشی که از پيشآزمون و پسآزمون استفاده شده ،شش کالس درسی پایه دوم متوسطه
در سه گروه کنترل ،ارائه و ساخت (ترکيبی) و ارائه به روش نمونهگيری هدفمند انتخاب شدهاند .تفاوت این سه گروه در روش آموزشی
آنها بوده است .در گروههای کنترل ،آموزش بهشيوه مرسوم ،در گروههای ارائه و ساخت (ترکيبی) ،در قالب نقشه مفهومی که
دانشآموزان نيز خود نقشههای مفهومی مطالب تدریس شده را تهيه کردند و در گروههای ارائه ،آموزش تنها در قالب نقشه مفهومی
انجام شد .تأثير این کاربندی بر پيشرفت تحصيلی فراگيران از طریق آزمون پيشرفت تحصيلی اندازهگيری شد .یافتههای حاصل از تحليل
کوواریانس نشان داد نمرههای دانشآموزان گروههای آزمایشی ترکيبی و معلمساخته در پسآزمون باالتر از گروه کنترل است
( .)p≤0/001بنابراین ،آموزش به کمک نقشه مفهومی به افزایش نمرههای پيشرفت تحصيلی دانشآموزان منجر شده است .نتيجه دیگر
این پژوهش ،این بود که هيچکدام از گروههای دختران و پسران برتری مشخصی نسبت به هم نداشتند .همچنين ،برای دستيابی به هدف
دوم پژوهش ،به توصيف تجربيات نه نفر از دبيران و استادان در خصوص اثربخشی ارائه نقشه مفهومی در فرایند یاددهی-یادگيری
پرداخته شد .نمونهگيری از دبيران و استادان به روش نمونهگيری هدفمند و اطالعات به صورت مصاحبه نيمهساختاریافته گردآوری شده
است .یافتههای حاصل از تجربيات استادان و دبيران در خصوص اثربخشی کاربرد نقشه مفهومی نيز در سه مضمون اصلی با عنوان «کل
نگری»« ،یادگيری خودنظمدهنده» و «رشد تفکر» و چندین مضمون فرعی خالصه شد.
واژههای کليدی :پيشرفت تحصيلی ،نقشه مفهومی ،یادگيری معنادار ،تجارب دبيران و استادان ،سازندهگرایی ،دانشآموزان دوره متوسطه.
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مقدمه
مطلوبيت یک برنامه آموزشی درگرو اصالح فرایند یاددهی-یادگيری است و انتخاب
راهبردهای مؤثر به ایجاد و اصالح برنامههای آموزشی کمک میکند .با وجود این ،در مدارس
امروزی به جای استفاده از روشهای تدریس فعال توسط معلمان در مقطع متوسطه تحصيلی ،بيش از
حد بر انباشت ذهن و تقویت حافظه و نيز انتقال اطالعات و معلومات به ذهن یادگيرندگان تاکيد
میشود .بدین ترتيب ،الزم است معلمان برای تدریس محتوای دروس دوره متوسطه روشهایی را
به کار گيرند که ممکن است با روشهایی که خود آنها آموزش دیدهاند ،بسيار متفاوت باشد.
سخنرانی معمولترین روش آموزشی است که همه فراگيران را با وجود تفاوتهای فردی با شرایط
یکسان تحت آموزش قرار میدهد .در این روش آموزشی ،توصيف و توضيح پدیدهها از سوی
معلم نقش عمده ای دارد و معلم محور است .هدف عمده این روش صرفا انتقال دانش است (فتحی
آذر .)1231 ،از آنجا که روش تدریس سخنرانی 1از رایجترین شيوههای آموزشی بوده و به اصالح
نياز دارد ،در راستای اصالح این روش و نيز بر پایه نظریه سازندهگرایی ،3روش نقشه مفهومی ابداع
شده است .رویکرد سازندهگرایی یکی از چهارچوبهای نظری مهمی است که در شکلگيری و
هدایت بازنگریها و فعاليتهای جدید آموزشی نقش بسزایی دارد .عموما سازندهگرایی بر این
تأکيد میکند که افراد باید به طور فعاالنه دانش را بسازند (فتحی آذر.)1231 ،
کرجيک ) 3011( 2نقشه مفهومی را به عنوان مسيری برای راهيابی به توسعه در آموزش ایدههای
مهم توصيف میکند .وی اجرای نقشه مفهومی را چشماندازی در حال توسعه میداند که با تمرکز
دانشآموزان بر ایدههای اصلی ،در طول زمان شکل میگيرد .چهارچوب نظری روش آموزشی
نقشه مفهومی بر پایه نظریه یادگيری دیوید آزوبل 1قرار دارد .ایده اصلی در روانشناسی دیوید
آزوبل ،آن است که یادگيری با برقراری ارتباط بين مفاهيم و موضوعهای جدید و مفاهيم موجود
در ساختار شناختی فراگير صورت میگيرد (نواک و کاناس .)3003 ،1طبق نظریه یادگيری معنادار،
مفاهيم مربوط به یک رشته علمی به صورت یک طرح هرم فرضی سازمان مییابند و ساختشناختی

1- lecture method
2- constructivism
3- Krajcik
4- David Auzubel
5- Novak & Canas
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آن زمينه علمی را ایجاد میکنند .طبق این نظریه ،مطالب درسی باید بهگونهای ارائه شوند که ابتدا
کلیترین و انتزاعیترین مفاهيم بيان شود و بهتدریج مطالب جزئیتر و مجسمتر بيان شوند .آزوبل بر
این عقيده است که اگر نظریات جدید به مفاهيم و گزارههای موجود در ساختشناختی فراگير
مرتبط گردند ،به صورت کارآمد آموخته و حفظ میشوند؛ اما چنانچه مطالب جدید با ساخت-
شناختی موجود تعارض داشته باشد ،مطلب ارائه شده درک و آموخته نمیشود (جویس ،ویل و
کالهون.)1231 ،1
با استفاده از نقشه مفهومی ،فراگير قادر است حجم زیادی از مطالب را با هم ترکيب کند و به
ارتباط درونی بين مفاهيم پی ببرد .همچنين ،این روش به دانشآموزان کمک میکند که به
ذخيرهسازی و جمعبندی مفاهيم پرداخته ،بين دروس گوناگون ارتباط برقرار کنند(مویجس و
رینولدز .)3001 ،3در شيوه ارائه نقشه مفهومی از قبل آمادهشده ،موضوعی که قرار است آموزش
داده شود ،توسط فرد متخصص در آن زمينه تهيه میشود .معلمان میتوانند از نقشههای مفهومی از
قبل آمادهشده بهعنوان وسيله کمک آموزشی استفاده کنند( ادانل ،ریو و اسميت .)3001 ،2اگرچه با
ارائه نقشه مفهومی آماده به فراگيران میتوان در یادگيری معنادار آنها پيشرفتی را مشاهده نمود؛ ولی
بهترین کار این است که دانشآموزان خود به تهيه نقشههای مفهومی مطالب دست بزنند (آیدین و
باليم .)3003 ،1با توجه به اهميت تأثير نقشه مفهومی در بهبود یادگيری فراگيران ،در ادامه برخی از
مهمترین پژوهشهای انجام یافته در این خصوص ارائه میشود.
پژوهشهای بسياری اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی بهعنوان راهبرد یاددهی-یادگيری را
اثبات کردهاند .چيو )3003( 1طی پژوهشی به این نتيجه دست یافت که روش تدریس نقشه مفهومی
نسبت به روش تدریس مرسوم به ميزان درخورتوجهی در بهبود یادگيری دانشجویان تأثير دارد و از
سویی دیگر ،دانشجویان نسبت به استفاده از ابزار نقشه مفهومی رضایت داشتهاند .دانک)3003( 2
پژوهشی در زمينه ارزیابی یادگيری فراگيران براساس دو روش نقشه مفهومی و سنتی انجام داده

1- Joyce & Weil & Calhoun
2- Muijs & Reynolds
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6- Dahncke
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است .نتيجه مطالعه وی نشان داد نقشه مفهومی روش مناسبی برای ارزیابی ميزان آموختههای
فراگيران بوده و نيز فراگيرانی که دانش علمی بيشتری دارند ،عملکرد بهتری از خود نشان میدهند.
پژوهش هابوک )3003( 1گویای آن است که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با
روشهای مرسوم بر نمرههای پيشرفت تحصيلی دانشآموزان در درس زبان تأثير مثبتی داشت؛ اما
کاربرد نقشه مفهومی در یادگيری معنادار دانشآموزان مؤثر واقع نشد .مصرآبادی ( )1232در
پژوهشی به مقایسه اثربخشی دو شيوه ساخت نقشههای مفهومی توسط فراگيران و ارائه نقشههای از
قبل آمادهشده پرداخت .یافتههای این پژوهش نشان میدهد ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در
مقایسه با روشهای مرسوم بر نمرههای پيشرفت تحصيلی دانشآموزان تأثير مثبتی داشته است.
پژوهش ریحانی ،بخشعلی زاده و استادی ( )1231نيز گویای آن است که نقشههای مفهومی قادرند
بدفهمیهای دانشآموزان را در مورد تابع مثلثاتی نشان دهند؛ بهگونهای که تشخيص برخی از این
بدفهمیها تنها با استفاده از آزمون کتبی امکانپذیر نبود .همچنين ،استفاده از نقشههای مفهومی به
عنوان ابزار ارزیابی ،باعث ارتقای یادگيری دانشآموزان میشود.
بنابراین ،با عنایت به اینکه درس فيزیک از جمله دروسی است که درک مفاهيم آن از دیدگاه
دبيران و دانشآموزان دشوار بوده ،معموال نگرش مثبت نسبت به آن وجود ندارد ،تغيير در شيوه
انتقال مفاهيم و مطالب آن به صورت معنادار به دانشآموزان ضروری به نظر میرسد .بنابراین ،در
فعاليتهای آموزشی باید به این باور رسيد که هدف آموزش صرفا انتقال واقعيتهای علمی نبوده؛
بلکه باید فرصتی فراهم شود تا موجب ایجاد یادگيری معنادار در فراگيران شود .همچنين ،با وجود
مبانی نظری قوی همچون یادگيری معنادار آزوبل و رویکرد سازندهگرایی در کشور ما برای
تدریس مباحث درس فيزیک فعاليتهای کمتری انجام شده است .بههمين علت ،در این پژوهش
سعی بر آن بوده تا به این سؤالها پاسخ داده شود که آیا استفاده از نقشههای مفهومی در فرایند
آموزش و یادگيری درس فيزیک مقطع متوسطه تأثير دارد و تا چه حد این روش در افزایش
شاخصهای پيشرفت تحصيلی دانشآموزان میتواند مؤثر واقع شود؟ و تجربيات استادان و دبيران
در خصوص بهکارگيری نقشه مفهومی در فرایند یاددهی-یادگيری چگونه است؟

1- Habok
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روش پژوهش
طرح پژوهشی مورد استفاده در بخش اول ،از نوع طرحهای شبهآزمایشی با پيشآزمون و
پسآزمون یکسان است .در این پژوهش ،آزمودنیها در قالب دو گروه آزمایشی ترکيبی و
معلمساخته و یک گروه کنترل مشارکت داشتند .جامعه آماری ،کليه دانشآموزان دختر و پسر پایه
دوم متوسطه شهرستان آذرشهر به تعداد  132نفر بوده و واحد نمونهگيری کالس است .برای نمونه-
گيری از جامعه موردنظر با استفاده از روش نمونهگيری هدفمند 1شش کالس (دو کالس به صورت
ارائه نقشه مفهومی ،دو کالس به صورت ارائه و ساخت نقشه مفهومی و دو کالس به عنوان گروه
کنترل) انتخاب شدند .آزمونهای پيشرفت تحصيلی (پيشآزمون و پسآزمون) به صورت آزمون
چهارگزینهای از محتوای فصل پنجم متن کتاب درسی فيزیک سال دوم متوسطه در سطوح مختلف
حيطه شناختی تهيه شد .روایی مورد اندازهگيری در این تحقيق روایی محتوایی است که برای تعيين
آن از قضاوت متخصصان در اینباره که سؤالهای آزمون تا چه اندازه معرف محتوا و هدفهای
برنامه هستند ،استفاده شده است .بنابراین ،در این پژوهش برای اطمينان از روایی محتوایی آزمون در
فرایند ساخت آنها از جدول مشخصات و نظرهای معلمان و متخصصان استفاده شد .همچنين ،برای
تعيين پایایی آزمون از روش کودر -ریچاردسون (روش مناسب آزمونهای چهار گزینهای) استفاده
شد که مقدار ضریب بهدست آمده این آزمون  0/301است.
پژوهش حاضر در  3جلسه  30دقيقهای در کالسهای گروههای آزمایش اجرا شد .در طول این
جلسات ،فراگيران دو گروه ارائه ،دو گروه ساخت و دو گروه کنترل بهطور همزمان؛ اما با شيوههای
متفاوت مطالب آموزشی یکسانی را آموزش دیدند .جزئيات اجرا در گروههای آزمایشی به این
گونه است :در گروه آزمایشی ارائه ابتدا قبل از شروع تدریس واحد یادگيری موردنظر ،معلم پوستر
نقشه مفهومی را کنار تابلو نصب کرده و طی آموزش بهطور مرتب استفاده میکرد .معلم ابتدا از
فراگيران میخواست با نگاه کردن به نقشه ،پيشزمينهای از موضوع موردنظر را در ذهن ایجاد کنند.
سپس خالصهای از موضوعهای موردنظر را با اشاره به نقشه مفهومی بيان میکرد .در این مرحله
نقشههای مفهومی همچون یک ابزار پيش سازماندهنده استفاده میشوند .در مرحله هنگام آموزش،
از نقشه ها به عنوان ابزار ارائه محتوا استفاده شد و پس از توضيحات ،جایگاه مطالب ارائه و رابطه آن
1- purposive sampling
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با دیگر محتوای موجود در نقشه نشان داده شد .پس از آموزش نيز از نقشه مفهومی بهعنوان ابزار
خالصهسازی درس استفاده شد .در گروه ساخت ،نقشه مفهومی عالوه بر طی تمام مراحل بيان شده
در گروه ارائه ،پس از پایان درس از دانشآموزان خواسته شد که مطالب آموزش داده شده را بر
روی کاغذ در قالب نقشه مفهومی ترسيم نمایند .همچنين ،پيش از ترسيم نقشه مفهومی چگونگی
تهيه آن به فراگيران آموزش داده شده بود.
در بخش دوم پژوهش ،از روش کيفی برای بررسی عميق دیدگاههای استادان و دبيران استفاده
شد .این رویکرد بهطور خاص مناسب و مرتبط با این تحقيق است که با استفاده از مطالعه موردی،
محقق قادر خواهد بود عقاید نسبتا پيچيده شرکتکنندگان را توصيف نماید .لذا مطالعه موردی
اکتشافی ،به عنوان مناسبترین روش برای بهدست آوردن دیدگاههای کسانی که در این پدیده
درگير هستند ،انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه نيمهساختاریافته بوده تا به
شرکتکنندگان اجازه دهد آزادانه به توصيف دیدگاههای خود بپردازند .همچنين ،شرکتکنندگان
براساس نمونه گيری هدفمند انتخاب شدند که از نوع نمونهگيری قضاوتی است .فرایند انجام
مصاحبه تا زمان اشباع اطالعاتی ادامه یافت .با توجه به ماهيت کيفی بخش دوم پژوهش ،لزومی به
مشخصکردن تعداد نمونه بهصورت پيشفرض وجود نداشته و تکرار دادههای گردآوری شده،
مشخص کننده تعداد نمونههاست .در واقع ،اشباع اطالعاتی مالک خاتمه نمونهگيری است .با توجه
به تکراریشدن دادههای گردآوری شده ،به انجام مصاحبه با  3نفر بسنده شد .بهمنظور گردآوری
اطالعات از استادان و معلمان چند سؤال اساسی مطرح شد :چه تجربه و احساسی از بهکارگيری
نقشه مفهومی در کالس درس دارید؟ و استفاده از نقشه مفهومی چه تأثيری بر فرایند یاددهی-
یادگيری دارد؟ مدت مصاحبه بين  20تا  10دقيقه بود و کليه مکالمات ضبط و سپس مکتوب شد.
تحليل دادهها با روش ون منن 1انجام شده است .این روش شامل مجموعه فعاليتهایی برای
بيرون کشيدن ابعاد درون مایهای مشخصکننده است .ون منن برای مشخصنمودن درونمایهها از
متن ،سه رویکرد کل نگر ،انتخابی و جزءنگر را پيشنهاد کرده است (ون منن .)3002 ،در این
پژوهش پس از مکتوبکردن هر مصاحبه ،کل متن چندین مرتبه خوانده شده و یک برداشت کلی
به صورت بيانيهای توصيفی نوشته شد (رویکرد کل نگر) .سپس به تک تک جملههای متن یا
1- Van Mannen
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تعدادی از آنها توجه شد و از خود پرسيدیم این جمله یا این گروه از جمالت چه چيزی را میتوانند
درباره تأثير نقشه مفهومی و یا تجربه مربوط به آن توصيف کند؟ (رویکرد جزءنگر) و در پایان پس
از چندین بار خواندن متن ،بياناتی که به نظر میرسيد میتواند در روشنکردن پدیده کاربرد داشته
باشد ،انتخاب شد (رویکرد انتخابی) .در بخش کيفی مطالعه برای اعتبار و اعتمادبخشی به دادهها از
قابليت اعتبار ،انتقالپذیری ،قابليت اعتماد و قابليت تأیيد استفاده شد .بهمنظور رعایت قابليت اعتبار
پژوهش ،سعی شد افرادی وارد مطالعه شوند که تجربه غنیای از کاربرد نقشه مفهومی در فرایند
آموزش داشته باشند .با عرضه کامل یافتهها ،انتقالپذیری یافتهها تحقق یافت و برای دستيابی به
قابليت اعتماد ،استادان مراحل پژوهش را بازنگری و نتایج را تأیيدکردند .قابليت تأیيد از طریق مرور
و بازبينیهای دقيق و چندین مرتبه دادهها ،تفسيرها و یافتههای این مطالعه با نگاهی به مطالعات پيشين
حاصل شده است؛ بهگونهای که سایر پژوهشگران بتوانند تجربه استادان و دبيران را درک و دادهها
را پيگيری کنند و به نتایج مشابه دست یابند.

یافتههای بخش کمّی پژوهش
بهمنظور بررسی این سؤال پژوهشی که آیا تفاوت معنیداری در نمرههای پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان دختر و پسر در گروه ساخت و ارائه نقشه مفهومی ،گروه ارائه نقشه مفهومی و گروه
کنترل در حالیکه نمرههای پيشآزمون کنترل می شود ،وجود دارد؟ ،از روش تحليل کوواریانس
استفاده شد .در چهارچوب شاخصهای توصيفی نمرههای دانشآموزان در مراحل پيشآزمون و
پسآزمون در گروه های آزمایشی ترکيبی و معلم ساخته و گروه کنترل با هم مقایسه شد .جدول 1
دادههای توصيفی نمرههای دانشآموزان را در مراحل پيشآزمون و پسآزمون در گروههای مورد
مطالعه نشان میدهد.
جدول  :1دادههای توصيفی نمرههای پيشآزمون و پسآزمون دانشآموزان در گروههای
آزمایشی ترکيبی و معلمساخته و گروه کنترل
گروهها
ترکيبی
معلم ساخته
کنترل

جنسيت

پسآزمون

پيشآزمون
ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

دختر

2/11

1/32

12/23

1/12

پسر

2/31

1/12

12/13

1/11

دختر

2/20

1/03

11/01

1/13

پسر

3/30

1/22

11/12

1/31

دختر

2/11

0/33

12/12

1/33

پسر

2/03

1/02

13/31

1/31
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چنان که مندرجات جدول  1نشان میدهد ،در پيشآزمون ،تفاوت معنیداری بين ميانگينهای
گروههای آزمایشی ترکيبی و معلمساخته و گروه کنترل وجود ندارد؛ در حالی که در ميانگين
نمرههای پسآزمون سه گروه تفاوت معنیدار به وجود آمده است.
پيش از تحليل دادهها در بررسی پيشفرضهای تحليل کواریانس یکطرفه ،نتایج آزمون لون
نشان داد که همگنی واریانس خطا در گروههای مورد مطالعه محقق شده است؛ زیرا  F=0/032در
سطح 0/01

≥p

معنیدار نيست .پس پيش فرض همگنی واریانس خطا در گروههای موردمطالعه

رعایت شده است .همانطورکه از جدول  3مشخص است ،مفروضه همگنی شيبهای رگرسيون
محقق شده است.
جدول  :3نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شيبهای رگرسيون

متغيرها

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

F

Sig.

پيش آزمون

0/122

1

0/122

0/113

0/100

گروه×پيش آزمون

0/111

3

0/012

0/031

0/312

خطا

232/012

121

3/322

مندرجات جدول  3نشان میدهد که اثر تعاملی پيشآزمون و سطوح متغير مستقل در سطح
 p ≥ 0/01معنیدار نيست؛ بنابراین ،پيش فرض عدم معناداری تعامل پيشآزمون و متغير مستقل
محقق شده است .از آنجا که پيشفرضهای مربوط به تحليل کوواریانس تحقق یافته بود؛ لذا پس از
تعدیل اثرات پيشآزمون به بررسی نتایج پسآزمون گروهها پرداخته شده و نتایج آن در جدول 2
درج شده است.
جدول  :2نتایج تحليل کوواریانس اثرات آموزش از طریق نقشه مفهومی بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان در
گروههای مورد مطالعه
متغير
نقشه
مفهومی

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

پيشآزمون

0/131

1

0/131

گروه

320/033

3

120/013

خطا

232/133

122

3/331

منبع تغييرات

مجذور

F

Sig.

0/113

0/101

0/0001

0/0001 11/332

0/233

اتا
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مندرجات جدول  2گویای آن است که اثرات متغير مستقل پس از تعدیل اثرات پيشآزمون،
معنادار است؛ زیرا  Fمحاسبه شده ( )11/332در سطح  p≥ 0/01معنیدار است .بنابراین ،میتوان بيان
نمود استفاده از نقشه مفهومی به صورت ترکيبی و معلمساخته در مقایسه با روش سنتی تأثير مثبتی
در افزایش نمرههای پيشرفت تحصيلی دانشآموزان دارد .اکنون برای بررسی اینکه کدام روش تأثير
بهتری داشته است ،از آزمونهای تعقيبی LSDاستفاده شد که نتایج حاصل در جدول  1نشان داده
شده است.
جدول  :1آزمون تعقيبی حداقل تفاوت معنیدار برای تحليل واریانس دو به دو گروهها
iگروه

 jگروه

تفاوت ميانگين گروه ها

خطای استاندارد

معناداری

ترکيبی

معلمساخته

1/133

0/210

0/0001

ترکيبی

کنترل

2/223

0/211

0/0001

معلم ساخته

کنترل

1/311

0/211

0/0001

نتایج حاصل از جدول  1را میتوان در قالب  2فرضيه تبيين نمود :فرضيه اول مبنی بر این است
که روش تدریس نقشه مفهومی ترکيبی (معلمساخته و دانشآموز ساخته) بيشتر از معلم ساخته بر
یادگيری دانشآموزان در درس فيزیک تأثير دارد .تفاوت ميانگين  1/133و سطح معناداری این
فرضيه را تأیيد میکند ( .)p≤0/001فرضيه دوم نيز به این امر اشاره دارد که روش تدریس نقشه
مفهومی ترکيبی در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش پيشرفت تحصيلی دانشآموزان می شود.
تفاوت ميانگين  2/223و سطح معناداری نيز دال بر تأیيد این فرضيه است ( .)p≤0/001همچنين،
بيشترین تفاوت ميانگين نيز در گروه ترکيبی و کنترل مشاهده شد .در قالب فرضيه سوم نيز میتوان
بيان نمود که گروه نقشه مفهومی معلم ساخته بيشتر از گروه کنترل باعث افزایش نمرههای پيشرفت
تحصيلی دانشآموزان شده است ( .)p≤0/001پس میتوان اینگونه نتيجه گرفت که هر دو روش
تدریس نقشه مفهومی ترکيبی و معلمساخته در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش نمرههای
پيشرفت تحصيلی دانشآموزان در درس فيزیک شده است.
برای بررسی تفاوت بين دختران و پسران از لحاظ اثربخشی آموزش با استفاده از نقشه مفهومی
بر افزایش پيشرفت تحصيلی دانشآموزان نيز از روش تحليل کواریانس استفاده شد و نتایج حاصل
در جدول  1نشان میدهد که بين دختران و پسران از لحاظ اثربخشی آموزش با استفاده از نقشه
مفهومی بر افزایش پيشرفت تحصيلی دانشآموزان با  F=0/233تفاوت معنیداری وجود ندارد.
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جدول  :1نتایج تحليل کوواریانس برای بررسی اثربخشی آموزش با استفاده از نقشه مفهومی بر پيشرفت تحصيلی
فراگيران
منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

نقشه

جنسيت

1/311

1

1/311

مفهومی

خطا

211/121

121

1/111

متغير

F

Sig.

0/121 0/233

مجذور
اتا
0/002

یافتههای بخش کيفی پژوهش
مضامين بهدست آمده از مصاحبه با شرکتکنندگان در جهت رسيدن به تبيين و تفسير تجربه
استادان و دبيرانی صورت گرفت که از نقشه مفهومی در فرایند آموزشی استفاده کردهاند .سه
درونمایه اصلی و ده درونمایه فرعی از یافتهها استخراج شد که میتوانند تجربه استادان و دبيران را
به تصویر بکشند (جدول .)2
جدول  :2مضامين بهدست آمده از پاسخهای استادان و دبيران
مضامين فرعی

مضامين اصلی
 -1کل نگری

ارتباط به موضوع قبلی ،تحریک خالقيت ،تفکر انتقادی ،حل مسأله

 -3یادگيری خود نظم دهنده

رشد خودکارآمدی ،پرورش انگيزش پيشرفت ،برنامه ریزی

 -2رشد تفکر

سازماندهی ،تعميم ،نظارت

درونمایه اصلی  :1کل نگری
نخستين مضمون اصلی بهدست آمده ،پرورش کل نگری در فراگيران است که چهار مضمون
فرعی ،ارتباط موضوع جدید با موضوع قبلی ،تحریک خالقيت فراگيران ،رشد تفکر انتقادی و
پرورش مهارت حل مسأله را شامل میشود .نقشه مفهومی تصویری جامع و روشن از مفاهيم و
روابط بين آنها را در حافظه فراگيران فراهم میسازد.
مضمون فرعی  :1ارتباط موضوع جدید با موضوع قبلی :استفاده از نقشه مفهومی در فرایند یاددهی-
یادگيری به فراگيران کمک میکند تا اطالعات جدید را به اطالعات قبلی ربط دهند.
مشارکتکنندگان ،مضمون مزبور را یکی از تأثيرات مهم استفاده از نقشه مفهومی میدانند .برای
نمونه ،یکی از استادان در این باره چنين توضيح می دهد« :استفاده از نقشه مفهومی موجب میگردد
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فراگيران مفاهيم جدید را با مفاهيم قبلی یا همان پيش سازماندهندهها ربط دهند .در این صورت،
اطالعات به صورت صحيح در حافظه ذخيره شده و درنتيجه فراگير میتواند به آسانی مطالب را
بهیاد آورده و مطالب سریعا به فراموشی سپرده نشوند ».یکی از دبيران بيان میکند« :وقتی مطالب در
قالب نقشه مفهومی به دانشآموزان ارائه می شود ،مطالب جدید با مطالب قبلی ارتباط یافته و روابط

بين آنها کامال مشخص میگردد و همين امر عامل بسيار مهمی در درک مفاهيم است».
مضمون فرعی  :3تحریک خالقيت فراگيران :تجربيات اکثر استادان و دبيران گویای آن است که
روش تدریس نقشه مفهومی در پرورش خالقيت فراگيران بسيار تأثيرگذار است و میتوان با استفاده
از نقشه مفهومی مهارتهای فراشناختی را افزایش و خالقيت فراگيران را ارتقا بخشيد .یکی از
استادان در این باره اینگونه توضيح میدهد« :وقتی فراگيری نقشه مفهومی تهيه میکند ،باید قادر
باشد که اوال مفاهيم را درک کرده و سپس مفاهيم را بدرستی در کنار هم و در ارتباط با هم
سازماندهی کند .قرار دادن هر مفهوم در جای خود و استفاده از کلمات مناسب برای ارتباط مفاهيم
به هم ،باعث رشد خالقيت در فراگير می شود ».استاد دیگر نظر متفاوتی دارد .وی نظر خود را
اینگونه بيان میکند« :نمیتوان گفت که نقشه مفهومی همواره به خالقيت منجر میشود؛ در برخی
مواقع ممکن است خالف این اتفاق بيفتد .به نظر من فراگيرانی میتوانند نقشه مفهومی بهتری ترسيم
کنند که خودشان فرد خالقی باشند تا بتوانند مفاهيم را با خالقيت در جای مناسب خود قرار داده و
به هم ارتباط دهند؛ به خصوص ارتباط عرضی مفاهيم واقعا به خالقيت باالی فرد نياز دارد .درواقع،
باید گفت افراد خالق ،نقشههای مفهومی بهتری ترسيم می کنند».
مضمون فرعی  :2رشد مهارتهای تفکر انتقادی در فراگيران :تفکر انتقادی یک فرایند قضاوت
خودتنظيم و هدفدار است که سبب حلّ مشکالت و تصميمگيری مناسب در فرد میشود .استفاده
از نقشه مفهومی در فرایند یاددهی-یادگيری به فراگيران در تجزیه و تحليل ،به اولویتبندی و
سازماندهی دانش نوظهور که الزمه تفکر انتقادی است ،کمک میکند .در این زمينه یکی از
استادان این گونه اظهار کرده است« :فراگير در فرایند تهيه نقشه مفهومی همواره سعی میکند نقشه
مفهومی بهتری ترسيم کند .درواقع ،به کار خود نظارت میکند تا بتواند نقشه مفهومی صحيحی
رسم کند .این امر نهایتا به رشد تفکر انتقادی در فراگير منجر میشود » .دبير دیگری تجربه خود را
چنين بيان میکند« :وقتی از فراگير میخواهيم نقشه مفهومی تهيه کند یا مطالب را خودمان در قالب
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نقشه مفهومی به آنها ارائه میدهيم ،فراگيران سعی میکنند مفاهيم را تجزیه و تحليل کنند تا بتوانند
به رابطه بين آنها پی ببرند و مطالب را درست سازماندهی کنند و در نهایت یاد بگيرند که این امر
باعث پرورش تفکر انتقادی در آنها میشود».
مضمون فرعی  :1پرورش مهارت حلّ مسئله در فراگيران :در این پژوهش بسياری از
مشارکتکنندگان بيان کردهاند که نقشههای مفهومی فراگيران را قادر میسازند تا مسأله موجود را
یافته ،اطالعات مهم برای حل آن را به یاد بياورند و در نتيجه به حل موفق مسأله نائل شوند؛ برای
مثال ،یکی از دبيران سازماندهی درست مفاهيم به کمک نقشه مفهومی را عاملی مؤثر در پرورش
مهارت حل مسأله میداند .وی اینگونه بيان میکند« :همانطور که میدانيم ،مفاهيم در نقشه
مفهومی در ارتباط با هم ارائه میشوند و ارائه مفاهيم در ارتباط با هم به سازماندهی درست مفاهيم
منجر می شود؛ در نتيجه ،وقتی فراگير به کمک نقشه مفهومی ،مفاهيم را به هم ربط میدهد و
سازماندهی میکند ،میتواند براحتی مسأله را درک کند و از عهده حل آن برآید ».یکی از استادان
نيز تجربه مشابهی دارد« :برای اینکه دانشآموز بتواند مسألهای را حل کند ،باید مطالبی را که برای
حل آن الزم است ،داشته باشد و بتواند آنها را در کنار هم قرار دهد تا از عهده حل مسأله برآید.
نقشه مفهومی دقيقا همين کار را انجام میدهد .درواقع ،فراگير در مسير رسيدن به پاسخ یک مسأله
بدرستی هدایت می شود .وقتی مفاهيم در ارتباط با هم ارائه میشود ،فراگير براحتی میتواند آنها را
به هم ربط دهد و در نهایت ،مسأله را بدرستی حل کند».
درونمایه اصلی  :3یادگيری خودنظمدهنده
دومين درونمایه اصلی استخراج شده ،یادگيری خودنظمدهنده است که شامل سه مضمون فرعی
رشد خودکارآمدی ،پرورش انگيزه پيشرفت و برنامهریزی است .در فرایند استفاده از نقشه مفهومی
الزم است فراگير به طور فعاالنه بر درک مفهومی خود و نوع راهبرد بهکار گرفتهشده توجه داشته
باشد که این فرایند باعث ایجاد یادگيری خودنظم دهنده در فراگيران میگردد.
مضمون فرعی  :1رشد خودکارآمدی :استفاده از نقشه مفهومی در فرایند یاددهی-یادگيری تأثير
مثبتی بر رشد خودکارآمدی در فراگيران دارد .یکی از دبيران بيان میکرد « :وقتی فراگير نقشه
مفهومی رسم میکند ،متوجه میشود که توانسته است مفاهيم را بدرستی درک کند و در نتيجه در
یادگيری وی پيشرفتی حاصل شده است .در نتيجه دانشآموزان به احساس خودکارآمدی دست
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یابند .به عبارتی ،احساس خودکارآمدی و پيشرفت تحصيلی میتوانند رابطه دوسویه با هم داشته
باشند؛ به این صورت که رسيدن فراگير به احساس خودکارآمدی نيز عاملی برای پيشرفت و تالش
بعدی وی خواهد بود ».دبيری دیگر تجربه خود را اینگونه بيان میکند« :وقتی فراگير میتواند
مفاهيم را بدرستی در جای خودشان قرار دهد و حتی قادر میشود ارتباطهای درستی بين آنها
برقرار کند ،میتوان نتيجه گرفت توانسته است نقشه مفهومی درستی ترسيم کند .در این حالت،
فراگير به این باور میرسد که قادر است با تالش و پشتکار خود مطالب درسی را بهتر یاد بگيرد» .
مضمون فرعی  :3پرورش انگيزش پيشرفت :آموزش به کمک نقشه مفهومی باعث افزایش
یادگيری ،نگهداری و بازیابی اطالعات میشود و این امر سبب رشد انگيزه پيشرفت تحصيلی در
فراگيران میگردد .نظر یکی از دبيران به این شرح است« :با مشارکت دانش آموز در ساخت نقشه
مفهومی ،فراگير در یادگيری مطالب نقش فعالی خواهد داشت .این امر باعث افزایش کوشش
فراگيران در فعاليتهای یادگيری شده ،آنها سعی میکنند روز به روز تالش خود را بيشتر کنند».
استاد دیگری بيان کرده است« :ارائه مطالب در قالب نقشه مفهومی و ساخت نقشه مفهومی توسط
خود فراگير باعث افزایش پيشرفت تحصيلی و یادگيری وی میشود .این امر باعث افزایش ميل فرد
به انجام کارها شده و در واقع ،فراگير برای کسب موفقيت و انجام فعاليتهای درسی کوشش
دوچندانی از خودش نشان میدهد» .
مضمون فرعی  :2برنامهریزی :طبق گفتههای پاسخگویان ،فراگيران در فرایند ارائه و ساخت
نقشه مفهومی از دانش و ضعفهای خود آگاه میشوند .یکی از دبيران بيان میکند« :استفاده از
نقشه مفهومی؛ بخصوص ساخت نقشه به این نياز دارد که فراگير برنامهای را برای خود تنظيم کند.
این برنامه خواندن مکرر مطالب را شامل میشود تا مفاهيم اصلی را درک کند .لذا تهيه نقشه
مفهومی باعث تقویت توانایی برنامهریزی در فراگيران میگردد ».استادی دیگر چنين نظری دارد:
«وقتی فراگيری میخواهد نقشه مفهومی تهيه کند ،نياز دارد در ابتدا مفاهيم مهم متن را برجسته
کرده ،ارتباط هر مفهوم را با مفاهيم قبلی بداند .در این فرایند ممکن است متوجه شود که از روش-
های نامناسب استفاده کند و این امر امکان میدهد در روش خود تغييراتی داده ،آنها را با شيوههای
موثرتری عوض کند».
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درونمایه اصلی  :2رشد تفکر
مصاحبهشوندگان یکی از تأثير ات مثبت کاربرد نقشه مفهومی را رشد تفکر ذکر کردند که
سازماندهی ،تعميم و نظارت را دربرمیگيرد.
مضمون فرعی  :1سازماندهی :تجربيات مشارکتکنندگان نشان داد که نقشههای مفهومی
ابزارهای مؤثری برای سازماندهی اطالعات هستند .دبيری تجربه خود از استفاده نقشه مفهومی در
کالس درس خود اینگونه بيان میکند« :در نقشه مفهومی ،مفاهيم در ارتباط با هم ترسيم میشوند
و چون مطالب به صورت سازماندهی شده ارائه میشود ،دانش آموز نيز میتواند مطالب را با
سازماندهی صحيح یاد بگيرد » .استادی نظر خود را اینگونه شرح میدهد « :مفاهيم علمی به
صورت غيرسازمانیافته هستند .معلم باید از روشهای سازمانیافته برای آموزش مفاهيم علمی
استفاده کند .نقشه مفهومی برای رسيدن به هدف سازماندهی مطالب کامال مناسب است».
مضمون فرعی  :3تعميم :استفاده از نقشه مفهومی به فراگيران کمک میکند تا دانش جدید را
با دانش قبلی خود ارتباط داده و از آموختههای خود در هر موقعيتی استفاده نمایند .تجربه برخی از
مشارکتکنندگان به این شرح است« :استفاده از نقشه مفهومی به فراگير کمک میکند به یادگيری
معنادار دس ت پيدا کند .مطالبی که به صورت معنادار آموخته میشوند ،همواره در ذهن میمانند و
به آسانی فراموش نمیشوند .در این صورت وقتی فراگير مسألهای را با نقشه مفهومی یاد میگيرد،
میتواند آموختههای خود را در موقعيتهای جدید نيز به کار گيرد ».دبيری دیگر نيز تجربه مشابهی
دارد« :فراگير در فرایند ساخت نقشه مفهومی پيوسته با مفاهيم و نحوه ارتباط آنها درگير است .این
امر موجب میشود مطالبی که به کمک نقشه مفهومی یاد میگيرد ،بيشتر کاربردی باشد؛ زیرا دقيقا
میداند که این مفاهيم با مفاهيم قبلی چه ارتباطی دارند و در این صورت است که میتواند مفاهيم
یادگرفته خود را در شرایط دیگر نيز به کار برد و در نتيجه ،به سطوح باالی یادگيری دست پيدا
میکند».
مضمون فرعی  :2نظارت :تجربيات مشارکتکنندگان نشان داد که تهيه نقشههای مفهومی به
فراگير کمک میکند بر آموختههای خود نظارت داشته باشد «.تهيه نقشه مفهومی فرایندی است که
فراگير باید در مراحل مختلف آن فعال باشد .اطالعاتی را که برای رسم نقشه الزم بوده ،جمع آوری
میکند ،در کنار هم قرار داده ،بين آنها ارتباط برقرار کند .در واقع ،فراگير پيوسته بر نحوه رسم
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نقشه نظارت میکند تا نواقص را پيدا کرده و مفاهيم را بدرستی به هم ارتباط دهد ».تجربه استادی
دیگر این چنين است « :تهيه نقشه مفهومی به فراگير کمک میکند تا درک خود را ارزیابی کند و
دریابد که چه مطالبی را آموخته و به آموختن چه مطالبی نياز دارد و آیا میتواند ارتباط بين مفاهيم
را بدرستی درک کند و در نتيجه ،نظارت و کنترل بر فعاليت به یادگيری بهتر فراگير کمک
میکند».

بحث و نتيجهگيری
یافتههای کمّی پژوهش حاضر نشان میدهد که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی (ارائه و
ساخت) بر افزایش نمرههای پيشرفت تحصيلی دانشآموزان در درس فيزیک تأثير مثبت دارد .این
نتيجه با یافتههای دانک ( ،)3003دالی ،)3001( 1براندت 3و همکاران ( ،)3001کاراکویو،)3010( 2
ادانل ،دنسيرو و هال ،)3003( 1پيا ،بالسکو و پورترو )3011( 1همخوانی دارد .در ارتباط با تأثير این
روش بر بعد یادگيری معنادار (سطح درک به باالتر) میتوان گفت فراگيرانی که تحت برنامه درسی
نقشه مفهومی (ارائه و ساخت) قرار میگيرند ،در دستيابی به سطوح باالی بلوم موفقتر بودهاند .این
بخش از یافتهها با تحقيقات یکتا و نصرآبادی ( ،)3001سرهنگی و همکاران ( ،)1233مندیا و
گارسيا ،)3003( 2وست ،)3003( 1پيا ،بالسکو و پورترو ( )3011همسوست.
بخش دوم به بررسی دیدگاه استادان و دبيران در خصوص تأثير استفاده ار نقشه مفهومی در
فرایند یاددهی -یادگيری پرداخته است .مجموع یافتههای این پژوهش نشاندهنده تأثير مثبت این
روش در فرایند یاددهی -یادگيری است .استادان و دبيران یکی از تأثيرات مثبت نقشه مفهومی را
کمک به پرورش کل نگری در فراگيران بيان کردهاند .استفاده از نقشه مفهومی به یادگيرندگان
کمک میکند تا دانشآموزان ،دانش و اطالعات یک حوزه را به صورت تصویری کلی بهکار
ببرند و اطالعات اضافی را کاهش دهند (چن 3و همکاران .)3003 ،کمک به فراگير برای برقراری
ارتباط بين موضوعات جدید با موضوع قبلی ،از جمله مضامينی است که مصاحبهشوندگان به آن
1- Daley
2- Brandt
3- Karakuyu
4- O,Dannel, Dansereau & Hall
5- Pia & Blasco & Portero
6- Mendia & Garsia
7- West
8- Chen
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اشاره کردهاند .آزوبل ایده پيش سازماندهنده را بهعنوان راهی برای کمک به دانشآموزان بهمنظور
پيوند دادن مطالب موجود با مطالب جدید پيشنهاد کرده است.
تحریک خالقيت در فراگيران مزیت دیگری است که مصاحبهشوندگان به عنوان یکی از
تأثيرات مثبت نقشه مفهومی به آن تاکيد کردهاند .در تأیيد یافته فوق میتوان گفت ،نقشههای
مفهومی به علت برقراری ارتباط بين اطالعات جدید و مفاهيم یادگرفتهشده قبلی و سازماندهی داده
ها موجب افزایش خالقيت فراگيران میشود .همسو با تجارب مصاحبهشوندگان ،پژوهشگران
معتقدند که روش آموزشی نقشه مفهومی علیرغم تنوع موجود در نحوه تهيه آن ،می تواند محرک
خوبی برای یادگيری بوده و به بهبود مهارتهای تفکر انتقادی (ميتچل ،بنت و لدت3002 ،1؛ تی
سنگ 3و همکاران )3011 ،و خالقيت (دیلی و توره3010 ،2؛ کيو 1و همکاران )3003 ،منتهی گردد.
نتایج پژوهشهای صادقی ( )1232و توره 1و همکاران ( )3001نيز گویای تأثير مثبت نقشه مفهومی
بر توسعه مهارتهای رویهای و خالقيت دانشجویان است؛ ولی هرچند موافقان بر اثربخشی نقشه
مفهومی به عنوان روشی مؤثر در ارتقای خالقيت تأکيد کردهاند ،محققان دیگر از عدم تأثير این
روش در پرورش خالقيت سخن میگویند و به گيجکننده و زمانبر بودن این روش به عنوان نقطه
ضعف آن اشاره میکنند (ولگيس و مک کتنا.)3003 ،2
همچنين ،تجارب استادان و دبيران گویای آن است که بهکارگيری روش نقشه مفهومی در
آموزش فراگيران میتواند به توسعه مهارتهای تفکر انتقادی بهعنوان یکی از رسالتهای مهم نظام
آموزشی منجر شود .طبق نظر کوفی )3001( 1نقشههای مفهومی همچنين میتوانند موجب بهبود
تفکر و فراشناخت در فراگيران شوند .دیگر پژوهشها نيز نشان می دهند که استفاده از نقشههای
مفهومی تأثير مثبتی بر پرورش تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسأله فراگيران دارد (بانينگ،3
3001؛ گال و بومن .)3002 ،3بهبود مهارتهای حل مسأله نيز عامل دیگری است که مصاحبه-
شوندگان به عنوان تأثير مثبت روش نقشه مفهومی تجربه کردهاند .این بخش از پژوهش با یافتههای
1- Mitchell, Bennett & Ledet
2- Tseng
3- Daley & Torre
4- Ku
5- Torre
6- Wilgis & McConnell
7- Coffey
8- Baning
9- Gul & Boman
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تعدادی از پژوهشها مبنی بر اثربخش بودن نقشه مفهومی بر حل مسأله همسوست (گال و بومن،
 .)3002طبق نظر نواک در سال  1330نقشههای مفهومی بهعنوان یک ابزار فراشناختی باعث ایجاد
خودارزشيابی و بهبود تفکر انتقادی و حل مسأله میشوند .کشيدن نقشه مفهومی بهعنوان یک راهبرد
آموزشی باعث ارتقای تفکر و درک عميق میشود (گيدنز 3002 ،1و هارپز.)3001 ،3
از یافتههای دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،این بود که اکثر شرکتکنندگان معتقدند که
استفاده از نقشه مفهومی تأثير مثبتی بر یادگيری خودنظم دهنده فراگيران دارد .یکی از نظریههایی
که این پژوهشگران در قالب آن به مطالعه میپردازند ،نظریه یادگيری خودنظم دادهشده است
(زیمرمن 2و مارتينز پونز .)1330 ،1در توافق با این یافتهها ،نتایج پژوهشهای آگوست ،)3001( 1می
و می )3011( 2نشان میدهد که ساخت نقشههای مفهومی توسط فراگيران تأثير مثبتی بر خودنظم
دهی فراگيران دارد.
بخش دیگری از یافتههای پژوهش مؤید آن است که آموزش با نقشه مفهومی باعث افزایش
خودکارآمدی فراگيران می گردد .مفهوم خودکارآمدی که عامل اصلی در تئوری یادگيری
اجتماعی است ،ابتدا در بستر روانشناسی اجتماعی از سوی بندورا شکل گرفت (کوربانگلو،1
 .)3002چارسکی و رسلر ،)3011( 3هانگ 3و همکاران ( ،)3011موسیپور ،نگاری و طالبینژاد
( )3001نشان دادهاند که نقشههای مفهومی بر شاخصهای عاطفی تأثير مثبتی داشتهاند؛ اما محرابی
پری ( )1230در پژوهش خود نشان داد که بهکارگيری نقشه مفهومی بر مؤلفههای انگيزش
(خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی ،اضطراب امتحان و راهبردهای خودنظمدهی) اثربخش
نيست.
همچنين ،ميزان پيشرفت تحصيلی که انگيزه پيشرفت یکی از عوامل مؤثر در آن است ،یکی از
معيارهای اصلی کارایی هر نظام آموزشی است .مصاحبهشوندگان معتقدند که بهکارگيری نقشه
مفهومی باعث پرورش انگيزه پيشرفت در فراگيران میگردد .این نظریه بر نقش هدف در موفقيت و
1- Giddens
2- Harpaz
3- Zimmerman
4- Martinez-Pons
5- August
6- Mih & Mih
7- Kurbanoglu
8- Charsky & Ressler
9- Hwang
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شکست دانشآموز تأکيد میکند .در همين راستا ،پژوهشها نيز نشان داده است که نقشه مفهومی
باعث افزایش انگيزه پيشرفت میشود (ملک3010 ،1؛ آوفکيو 3و دیگران .)3011 ،برنامهریزی نيز
فرایندی که طبق تجربه مصاحبهشوندگان میتواند جزو راهبردهای خودنظم دهنده قلمداد گردد.
مصاحبهشوندگان معتقدند که بهکارگيری نقشه مفهومی تأثير مثبتی بر بهبود توانایی برنامهریزی
فراگيران دارد .همچنين ،از یافتهها چنين برمیآید که از جمله مهمترین مزایای استفاده از نقشه
مفهومی ،کمک به رشد تفکر در فراگيران است .سازماندهی ،تعميم و نظارت از جمله این موارد
است .الزم است فراگيران با سازماندهی و تحليل اطالعات ،مفاهيم مهم و کليدی را تشخيص و آنها
را به هم ربط دهند (هانگ و همکاران .)3011 ،تأثير مثبت دیگری است که طبق نظر مصاحبه
شوندگان به کارگيری نقشه مفهومی به دنبال دارد ،تعميم است .نظریه حافظه معنایی بيان میکند که
دانش در قالب شبکهای از مفاهيم مرتبط بههم ذخيره میشود .در این نظریه نقشههای مفهومی
بهعنوان شبکههای معنایی و نقشههای دانش توصيف میشوند (هانگ و همکاران.)3011 ،
براساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان پيشنهاد کرد که در پژوهشهای آینده ،پژوهشی در
زمينه امکان کاربرد نقشه مفهومی بهعنوان ابزار ارزشيابی در متنهای فارسی و بررسی شيوههای
نمرهگذاری و امتيازدهی آنها انجام گيرد .همچنين ،پژوهش در زمينه تأثير نقشههای مفهومی بر بعد
عاطفی و نگرشی فراگيران نيز میتواند رمز موفقيت این الگو باشد .در ضمن ،میتوان دانشآموزان
را ترغيب کرد که با تهيه نقشههای مفهومی مطالب درسی از آن به عنوان یک راهبرد یادگيری
استفاده کنند .معلمان نيز میتوانند در مراحل مختلف آموزش از شيوههای مختلف ارائه نقشههای
مفهومی استفاده کنند.
منابع
جویس ،ویل و کالهون  .)1231(.الگوهای تدریس .ترجمه محمدرضا بهرنگی .تاریخ انتشار به زبان
اصلی  .3001تهران :انتشارات کمال تربيت.
ریحانی ،ابراهيم؛ بخشعلی زاده ،شهرناز و مریم استادی .)1231( .تأثيرکاربرد نقشههای مفهومی بر
درک دانشآموزان .رویکردهای نوین آموزشی.32-13 ،)3(1 ،
1- Melek
2- Iofciu
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سرهنگی و همکاران ( .)1233مقایسه تأثير آموزش مبتنی بر سخنرانی و نقشه مفهومی برسطوح
یادگيری شناختی .پرستاری مراقبت ویژه.1-1 ،)1(2 ،
صادقی گندمانی ،حميدرضا  .)1232(.تأثير تدریس به روش نقشه مفهومی بر مهارتهای رویهای و
خالقيت دانشجویان پرستاری .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران ،دانشکده پرستاری و مامایی.
فتحی آذر ،اسکندر  .)1231(.روشها و فنون تدریس .تبریز :انتشارات دانشگاه تبریز.
محرابی پری ،سحر ( .)1230تأثير آموزش با نقشه مفهومی دیجيتال بر پيامدهای شناختی ،عاطفی و
راهبردهای یادگيری درس زمين شناسی دانشآموزان دختر سال سوم متوسطه شهر سمنان.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.
مصرآبادی ،جواد ( .)1232اثرات نقشه مفهومی (ارائه و ساخت) ویژگی های ورودی فراگيران بر
بازده های شناختی – عاطفی یادگيری زیست شناسی .پایاننامه دکتری .دانشگاه تبریز.
موسی پور نگاری ،گيتی و طالبی نژاد ،محمد رضا ( .)3003تأثير نقشه مفهومی نگارش انشاء
انگليسی بر خودتنظيمی دانشجویان زبان انگليسی .فصلنامه پژوهش ادبيات جهان-103 ،13 ،
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