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43    ... بررسي اثربخشي آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته

  
  
  
  

هاي مفهومي با  ك نقشه مفهومي معلم ساخته و نقشهبررسي اثربخشي آموزش به كم
 آموزان دانشفن بر عملكرد يادگيري و انگيزش  اي در درس حرفه و تلفيق چند رسانه

  دختر پايه سوم راهنمايي شهر زنجان

  

  * 1نسرين سوادپور
  2دكتر اكبر رضايي

  
  : چكيده

هاي مفهومي تلفيقي بر عملكرد  هاي مفهومي معلم ساخته و نقشه خشي نقشهاين پژوهش به بررسي اثر ب
 دختر پايه سوم راهنمايي در آموزان دانشنيز انگيزش  يادگيري در دو سطح دانش و باالتر از دانش و

اين پژوهش به روش شبه آزمايشي و با اجراي پيش آزمون . درس حرفه و فن، شهر زنجان پرداخته است
با يك گروه كنترل و دو گروه آزمايش انجام شد به اين صورت كه ابتدا ناحيه و مدرسه و پس آزمون 
گروه . نفر در هر گروه، براي پژوهش اختصاص يافت25تعداد  با  كالس از قبل موجود،3 انتخاب شد و

ت  مفهومي معلم ساخته به مدهاي نقشهبا ) 1(كنترل بدون دريافت مداخله به روش سنتي، گروه آزمايش 
روش (ها اي  مفهومي معلم ساخته و تلفيقي از چند رسانههاي نقشهبا ) 2( جلسه و گروه آزمايش 10

پرسشنامه  ابزارهاي پژوهش آزمون پيشرفت تحصيلي و.  جلسه آموزش ديدند11، به مدت )تلفيقي
 هاي قشهنها با آزمون كوواريانس نشان داد كه  از تحليل داده نتايج به دست آمده.  بودMSLQانگيزش

سطح دانش و سطوح باالتر از دانش، اثر  مفهومي در هر دو حالت، بر عملكرد يادگيري و ارتقا يادگيري در
 دروني و اضطراب گذاري ارزشخودكار آمدي، (بخش بوده ولي در انگيزش در مقياس باورهاي انگيزشي 

 و خود  يادگيريهاي تژياسترااستفاده از (دهي نظمهاي يادگيري خود  و مقياس استراتژي) امتحان
 و چند  مفهوميهاي نقشهتوان گفت كه  با توجه به نتايج به دست آمده مي. ثر نبوده استؤ م)دهي نظم
   . باشندمؤثر آموزان دانشتوانند در بهبود وضعيت يادگيري  ها مي اي رسانه
  . هاي انگيزشي  استراتژي،اي چندرسانه،  نقشه مفهومي،يادگيري: گان كليديواژ

                                                      
  .  تبريز، ايران،زشيريزي آمو برنامهارشد گروه  آموخته كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز، دانش -1

 yahoo.comn_savadpour@نويسنده مسئول * 

  شناسي دانشگاه پيام نور تبريز  استاديار گروه روان-2

 »آموزش و ارزشيابيفصلنامه «

   1393بهــار  ـ 25م ـ شماره هفتسال 
  43-58 .ص. ص

  11/07/1391: تاريخ دريافت مقاله
 26/05/1392: تاريخ پذيرش نهايي مقاله
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44  93 بهــار ـ 25 شماره ـ 7 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه     

  :قدمهم
همزمان بـا   . شايد بتوان گفت در جهان كنوني، تعليم و تربيت همچنان جزو پيشتازترين مسايل روز است              

هـاي   هاي آموزشي نيز يكي پس از ديگري بـه كـالس           اوج گيري نظريه پردازي در تعليم و تربيت، روش        
يـاد گيـري را توسـعه       هدف فعاالن حوزه علوم تربيتي ايجاد ساخت و سازهايي است كه            . درس راه يافتند  
كمـك   شناخت دقيق يادگيري به مـا  .هايي داشته باشد  و مشكالت پيش رو پاسخ    سؤاالتببخشد و براي    

  ).1390آقازاده، (يادگيري، راه بهتر را برگزينيم - دهيخواهد كرد، تا در فرآيند ياد
ص كه نظام آموزش و     اي را در اين خصو     هاي فزاينده   در چند دهه گذشته نگراني     بيشتر كشورهاي جهان،  

م بـا موفقيـت را در       أها و دانش الزم براي كـار و زنـدگي تـو            مادگي كافي براي پرورش مهارت    آ،  شپرور
  ).1،1993هاموند–دارلينگ (دهند، شاهد بوده است  چيده امروزي به شهروندان خود نميجامعه پي

آن چـه كـه     . كند  ميدشان تغيير   يادگيرندگان از نحوه عملكر    واقعيت امر اين است كه پيوسته فهم دروني       
هـاي آموزشـي، محتـوا، آمـادگي، انگيـزش،           بعي است از عوامل پيچيده چون روش      گيرند، تا  ها ياد مي    آن

سـازنده گرايـان معتقدنـد،      .  را فراموش كـرد    ها  آنكه نبايد   ... شرايط محيطي و ابزارهاي قابل دسترس و        
طالعات جديد با اطالعات پيشين و اسـتفاده از همـه           يادگيرندگان فعاالنه به ساخت دانش خود، مقايسه ا       

گيـرد منفعالنـه نبـوده و خـود          بنابراين آن چه انسان ياد مي     . كنند  ميموارد مورد نياز براي يادگيري اقدام       
  ).1381فردانش و شيخي فيني، (نقش مهمي در اين ساخت ساز داشته است 

هـاي    يادگيري اسـت و انتخـاب اسـتراتژي        -هي  مطلوبيت يك برنامه آموزشي در گرو اصالح فرايند يادد        
مـؤثر، اسـتفاده از     هـاي    يكـي از اسـتراتژي    . كنـد   مـي هاي آموزشي كمـك       به ايجاد و اصالح برنامه     مؤثر
 ابـداع شـده اسـت    3 را كه بر اساس نظريه يادگيري ديويد آزوبل        2نقشه مفهومي . هاي مفهومي است   نقشه
تـدوين يـك   . ادگيري همزمان يادگيرنده و معلمان به كار بـرد    ي -توان به عنوان ابزاري براي ياددهي        مي

كنـد و سـازماندهي مفـاهيم         مينقشه مفهومي، به عنوان يك استراتژي آموزشي به ارتقاي آگاهي كمك            
، 5ليـوبي  (كند  مياي از ارتباطات چند گانه توسط يادگيرنده را مشخص            در شبكه  4اساس ساختار شناختي  بر

1998.(  
هـاي مهـم      راهيابي به توسعه در آموزش ايـده       قشه مفهومي را به عنوان مسيري براي      ن) 2011 (6كرجيك
هاي اصلي  ايدهو از  توانند باعث توسعه ارزشيابي شده هاي مفهومي مي   كه نقشه  به طوري    كند  ميتوصيف  

تمركـز   دانـد كـه بـا      را يـك چـشم انـداز در حـال توسـعه مـي             وي اجراي نقشه مفهـومي      . حمايت كنند 
هـاي مفهـومي بـه تـدريس،         ساختار نقـشه  . گيرد  در طول زمان شكل مي     هاي اصلي،   بر ايده  زانآمو  دانش

                                                      
1- Darling-Hammond 
2- Conceptual map 
3- Ausubel 
4- Congnitive structure 
5- Leauby 
6- krajacik 
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45    ... بررسي اثربخشي آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته

توسـعه   . كنـد   مـي كمـك    همراستا شدن با اهداف يادگيري، راهنمايي كالس و دلچسب كردن ارزشيابي          
 .كنـد   مـي  مفهومي هم راستايي عناصر مهم درسي و يـادگيري دانـش آمـوز را ضـمانت                  هاي  نقشهدقيق  
  . دهد ه سطحي باالتر از درك را نشان ميآموزان از يك سطح ب  مفهومي چگونگي حركت دانشيها نقشه

اسـتفاده  .  درسي مرسوم دارد   هاي  برنامههاي زيادي نسبت به      برنامه درسي مبتني بر نقشه مفهومي مزيت      
. شود  يهاي پيشرفت تحصيلي م    آموزان در آزمون    از آن موجب درك عميق مفاهيم و افزايش نمرات دانش         

تـر در     آموزشي براي ايجاد يادگيري عميـق      هاي مفهومي را به عنوان يك راهبرد        تعدادي از معلمان نقشه   
آورد كه به هنگام تـشكيل يـك    شه مفهومي اين امكان را فراهم مييك نق. گيرند آموزان به كار مي     دانش

 توجـه قـرار گيـرد،       مفهوم جديد، تجربه و درك كسب شده در گذشته در يك چـارچوب مفهـومي مـورد                
  ).1،2004فريمن(شود  اي جهت ارائه مطالب درسي به كار گرفته  تواند به عنوان شيوه بنابرين مي

 نقشه مفهومي ابزاري است كه پس از يك دوره آموزش ممكن است ايـن توانـايي را بـه يادگيرنـدگان و                     
  ).2،2009فارل(ييرات توضيح بدهند معلمان بدهد كه بتوانند در مورد تغييرات شناختي خود و داليل اين تغ

لكـه بايـد    ها را در طـول دوره نـشان دهـد، ب           ي نه فقط بايد چگونگي توسعه ايده       مفهوم هاي  نقشهساختار  
هاي مفهومي بايد توصـيفي باشـد از آن          به عبارتي نقش  .  را هم توضيح دهد    ها چگونگي به كارگيري ايده   

). 2011كرجيـك، (هايـشان باشـد       از ايده  آموزان  دانشي  چه در ذهن يادگيرنده بوده و گوياي درك شناخت        
هاي سـودمند در زمينـه اطالعـات         يي كه دارد، به عنوان يكي از روش       ها نقشه مفهومي با توجه به ويژگي     

افزارهاي كـامپيوتري، يـك بازنمـايي        دستي تهيه شود و چه با انواع نرم       چه به صورت     باشد و  ميديداري  
 تـا   كنـد   مـي فنون مصور سـازي اطالعـات بـه نظـام آموزشـي كمـك               . ستگرافيكي از اطالعات متني ا    

 افزايش يابد و آنان از مفـاهيم و اطالعـات           آموزان  دانشگيري از اين امكانات، قدرت برقراري ارتباط         بهره
  ).1388درودي، (ارايه شده، درك باالتري داشته باشد 

توان بـا    به راحتي مي  شوند   ي كامپيوتري تهيه مي   هاافزار  نرم مفهومي را به دليل اينكه با        هاي  نقشهامروزه  
 چون تصوير، صوت، فيلم و انيميشن تركيب و به حالت تلفيقي در آموزش به كـار                 ها  اي  رسانهعناصر چند   

منطـق ارائـه چنـد    ": دارد  را به ايـن صـورت بيـان مـي    اي رسانهچند دليل منطقي ارائه) 2001(3ماير .برد
كل ظرفيت شـناختي انـسان     در اين است كه؛-تصاوير در قالب كلمات ومطالب   ارائه- مطالباي رسانه

رسانه  به مفهوم تجمع چندين ،اي رسانهاز يك ديد سيستم چند . اطالعات بكار گرفته شود براي پردازش
متحـرك باشـند كـه     يا تصاوير صدا و  فيلم،،نوشتار ها ممكن است تصاوير، در يك واحد است اين رسانه

مواجه ) يا تعاملي(اي اي محاوره رسانه هاي چند سيستم روند از ديد برتر با ندن پيامي بكار ميرساتوأمان در 
ارتباط برقرار كردن با اجزاء به نحوي كـه   توسط كاربر و شويم كه عبارت است از توانايي كنترل اجزاء مي

 ارائـه دهنـده تعريـف     كامپيوتري فقط بـه عنـوان يـك   اي رسانهارتباطات چند  تكنولوژي .دلخواه او باشد
                                                      

1- Freeman 
2- Farrell 
3- Mayer 
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46  93 بهــار ـ 25 شماره ـ 7 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه     

 ابزارهاي نيرومندي را براي ارائه پيام به مخاطب از طريق چند حـس  اين تكنولوژي جديد، شود بلكه نمي
 . "گيرد تا تجربه متفاوتي براي او باشد بكار مي

 هـا   گـروه سازمان يافته از تجارب يادگيري را براي افراد يـا            هايي توانند برنامه  هاي آموزشي مي   چند رسانه 
به خـصوص   .گيرد گيري از طريق حواس مختلف صورت مياي بر ياد تأكيد ويژه فراهم بياورند كه در آنها

بـي  (كنـد   اي را تـسهيل مـي     يابد و يادگيري از چندرسانه     ميزان انگيزش افزايش مي    كارگيري صوت   به   با
  ).2001، 1شاپ و كتس

ـ              -اگون، تقويـت راهبردهـاي يـاددهي        از طرفي هدف از به كارگيري نقشه مفهومي در سـاختارهاي گون
جگـده و   )2011 (3، هونگ و ديگران )2011 (2چارسكي و رسلر  . يادگيري و انگيزش در يادگيرندگان است     

پـور   و موسـي  ) 2003 (6، چاالروت و ديبيكر   )1998(5، بيتز )1388 ؛ به نقل از مصر آبادي،     1990 (4االيموال
 مثبتي داشته تأثيرهاي عاطفي   مفهومي بر شاخصهاي نقشه اند كه  نشان داده)2007(نژاد  نگاري و طالبي

 هـاي   مؤلفـه در پژوهش خود نشان داد كه به كارگيري نقـشه مفهـومي بـر               ) 1390(اما محرابي پري    . اند
اثـر  ) دهي امتحان، راهبردهاي يادگيري و خودنظم     دروني، اضطراب    گذاري  ارزشخود كارآمدي،   (انگيزش  

  .بخش نيست
نشان دادند، آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم        ) 2012 (8و ردفورد و همكاران   ) 2012(7ويو و همكاران  

چنـين مطالعـات هانـگ و        هـم .  اثـربخش اسـت    آموزان  دانشساخته و روش تلفيقي بر عملكرد يادگيري        
، )2011(11هـاي ايكـس اي و شـارما        و نتايج پژوهش  ) 2011(10و ليو ) 2011(، كرجيك   )2012 (9همكاران

، )1386(، جنيـدي    )2010(14، جيمـز و همكـاران     )2011(130، نـسبيت و ادسـپ     )2011(12رانبنتلي و همكا  
؛ بـه نقـل از      1385(  و صـفاري     )1388(خـان بيگـي     ،  )1388(مصر آبـادي    ،  )1386(رحماني و همكاران    

، نيز نشان از اثربخشي آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي               )1390محرابي پري،   
  . داردآموزان دانشدگيري بر عملكرد يا

                                                      
1- Bishop& Cates 
2- Charsky& Ressler 
3- Hwang et al 
4- Jegede& Alaiyemola 
5- Beitz 
6- Chulatut & DeBacker 
7- Wu, et al 
8- Redford et al 
9- Huang,et al 
10- Liu 
11- Xie & Sharma  
12- Bentley et a 
13- Nesbit & Adesope    
14- James,et al 
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د كـه   شـ صـورت گرفتـه، مـشخص        )2008( 1و كانسيجو ) 2011(اي كه توسط ليو و همكاران        در مطالعه 
 در سـطح    آمـوزان   دانشآموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي بر عملكرد يادگيري              

  . داردتأثيردانش 
 ؛ به نقل از مصر      2003(، نواك   )2009( ، فارل   )2010 (2هايي كه توسط تي سنگ و همكاران       در پژوهش 

 و )1389(اران كـ سـرهنگي و هم  ،  )1389 ران،همكا وي  قنبر از نقل به؛  2002(، بيالسنمي   )1388 آبادي،
د كه آموزش به كمك نقـشه مفهـومي معلـم           ش، صورت گرفته است مشخص      )1390(نجات و همكاران    

  . داردتأثير در سطح باالتر از دانش وزانآم دانشساخته و روش تلفيقي بر عملكرد يادگيري 
توان اظهار داشت كه آموزش به كمـك نقـشه مفهـومي معلـم                به مطالبي كه در باال ذكر شد مي        با توجه 

ايـن  .  اسـت  مؤثر آموزان  دانشساخته و روش تلفيقي در درس حرفه و فن بر عملكرد يادگيري و انگيزش               
 اصلي پژوهش مـورد نظـر ايـن         سؤالبنابراين  . ي قرار دهد  پژوهش بر آن است كه اين ادعا را مورد بررس         

آيا آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي در درس حرفه و فـن بـر عملكـرد                     : است
مطالعـه قـرار گرفـت كـه در           فرضـيه مـورد    7 است؟ به اين منظور    مؤثر آموزان  دانشيادگيري و انگيزش    

  .ت به آنها اشاره شده اس قسمت يافته ها
  روش پژوهش

روش پژوهش حاضر عبارت است از تحقيق شبه آزمايشي كه در آن دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل                   
  .  پس آزمون با گروه كنترل است-طرح پژوهش از نوع پيش آزمون. وجود دارد

  جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري
 سوم راهنمـايي شهرسـتان زنجـان تـشكيل           دختر سال  آموزان  دانشجامعه آماري پژوهش حاضر را، كليه       

گيري   ها به روش نمونه     گزينش آزمودني . ل به تحصيل بودند    مشغو 1390 -91دادند كه در سال تحصيلي      
به طوري كه پس از انتخاب يك ناحيه به قيد قرعه از بين دو ناحيه               .  انجام گرفت  اي  مرحلهاي چند    خوشه

 مدرسه از بين هـشت مدرسـه دولتـي دخترانـه ايـن              آموزش و پرورش شهر زنجان و سپس انتخاب يك        
ناحيه، سه كالس از قبل موجود با در نظر گرفتن معدل درس حرفه و فن ترم اول به عنوان عاملي بـراي                      

هـاي انتخـابي، بـه       كـالس . هشت كالس اين مدرسه به عنوان نمونه انتخـاب شـدند           همتاسازي، از بين  
قـرار  )  نفـر  25(و گـروه كنتـرل      )  نفـر  25 (2، آزمـايش    )ر نف 25 (1صورت تصادفي در سه گروه آزمايش       

  .گرفتند
  ها دادهروش گردآوري اطالعات و 

آزموني است كه با توجه با محتواي كتاب حرفه و فـن پايـه سـوم                : آزمون پيشرفت تحصيلي معلم ساخته    
 20و  ) سطح طبقه بندي شـناختي بلـوم      اولين  ( از حيطه دانش     سؤال 20 سطح با    2 در   90راهنمايي چاپ   

                                                      
1- Conceição,et al 
2- Tseng, et al 
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48  93 بهــار ـ 25 شماره ـ 7 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه     

   عملكرد يادگيري راسؤال 40در مجموع اين آزمون با . تهيه شده است) سطوح باالتر از دانش بلوم( سؤال
تعيين پايايي كل آزمون پيـشرفت تحـصيلي از روش دو نيمـه كـردن               در پژوهش حاضر، براي     . سنجد مي

ريب پايايي با آزمون پايايي     نتيجه بررسي ض  . دشتعيين   83/0استفاده شد و اندازه به دست آمده به ميزان          
محتوايي محاسـبه شـده بـراي آزمـون         روايي  . باشدمي   79/0ريچاردسون براي پيشرفت تحصيلي     -كودر

  .مي باشد75/0پيشرفت تحصيلي معادل 
هـاي انگيزشـي بـراي     پرسشنامه اسـتراتژي  ): MSLQ(هاي انگيزشي براي يادگيري      پرسشنامه استراتژي 

  انگيــزش و اســتفاده ازگيــري انــدازهبـراي  ) 1990(يچ و دي گــروت ، توســط پينتــر)MSLQ(يـادگيري  
هـاي   باورهـاي انگيزشـي و اسـتراتژي        بـا دو مقيـاس     سـؤال  44هاي شناختي و فراشناختي بـا        استراتژي

 است كه سه عامـل      سؤال 22هاي انگيزشي شامل    مقياس باور  . ساخته شده است   دهي  نظميادگيري خود   
 هـاي   اسـتراتژي مقيـاس   . كنـد   مـي  گيـري   اندازهي و اضطراب امتحان را       درون گذاري  ارزشخود كارآمدي،   
 شـناختي   هـاي   اسـتراتژي  اسـت كـه دو عامـل اسـتفاده از            سـؤال  22 نيز شـامل     دهي  نظميادگيري خود   

 دهـي  نظـم و خـود   ) هاي سـازماندهي  دهـي و اسـتراتژ     هـاي بـسط     اسـتراتژي  مرور ذهني،    هاي  استراتژي(
 كنـد   مـي  گيـري   انـدازه را  ) صي و كنترل تالش در انجام تكاليف      يت شخ هاي فراشناختي، مدير   يژاسترات(
.  بـه دسـت آمـده اسـت    82/0ضريب پايايي متغير انگيزش در پژوهش حاضر    ). 1388رضايي و خديوي،    (

 هـاي   اسـتراتژي گـذاري درونـي، اضـطراب امتحـان،           خود كار آمـدي، ارزش     هاي  مؤلفهپايايي هر يك از     
  .باشد مي) 73/0، 69/0، 72/0، 78/0، 81/0(هش حاضر، به ترتيب در پژودهي نظمشناختي وخود 

  روش اجراي بسته آموزشي
 جلسه و هـر     10 مبحث انتخابي طبق جدول زمان بندي،        4، در كل براي     )1(براي اعضاي گروه آزمايش     

، در كل براي    )2( دقيقه زمان اختصاص داده شد و براي اعضاي گروه آزمايش            30جلسه تدريس به مدت     
 30( دقيقـه زمـان      45تدريس بـه مـدت        جلسه و هر جلسه    11بندي،   مبحث انتخابي طبق جدول زمان     4

هاي  و فيلم  هاي صداگذاري شده    دقيقه ارائه تصاوير متحرك و انيميشن      15 –دقيقه تدريس و ارائه نقشه      
  . كرداي در طول برنامه دريافت ن ما اعضاي گروه كنترل، هيچ مداخلها. اختصاص داده شد) كوتاه

 و حجم مطالب برنامه تدريس به شكل زير         ها  نقشه با توجه به گستردگي   ): 1(نحوه اجرا در گروه آزمايش      
  : ارايه شد

 جلـسه   1 جلسه، پرورش كرم ابريشم و مراحل تفكر در        2 آبياري در  هاي  روشآشنايي با خودرو و اهميت و       
ابتدا بـا مطالعـه مختـصري از مـتن          ) 1 (تدريس براي گروه آزمايش   .  جلسه ارايه شد   4و انجام تكاليف در   

 مفهومي هر مبحـث بـا       هاي  نقشه. كتاب و سپس با ارايه نقشه مفهومي معلم ساخته ادامه پيدا كرده است            
ه بندي كلي ارايه، و سپس با لينك بر هر خـرده مفهـوم بقيـ               رپوينت و پروژكتور و با يك تقسيم      پاو برنامه

، تصاويرمتحرك و فيلم آموزشـي نمـايش        1اي گروه آزمايشي    بر. شد مطالب مرتبط در نقشه مالحظه مي     
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49    ... بررسي اثربخشي آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته

بـه كمـك مـداد        مفهومي استنباطي خود از مـتن را       هاي  نقشه آموزان  دانشبراي انجام تكليف،    . داده نشد 
 .كاغذي رسم كردند

 2 آبياري را در هاي روشاين گروه آشنايي با خودرو، اهميت و ): 2(نحوه اجراي پژوهش در گروه آزمايش    
.  جلسه دريافت داشتند 4 جلسه و انجام تكاليف را در      5/1پرورش كرم ابريشم و مراحل تفكر را در          ه و جلس

با مرور گذرا از متن آغاز شده و سپس متن كامل به شكل نقشه مفهومي كلي                ) 2(تدريس گروه آزمايشي    
از تـصاوير متحـرك و      ) 2(براي گـروه آزمايـشي      . با برنامه پاورپوينت و از روي اساليدها نمايش داده شد         

پرلينك بر روي اساليدها تعبيه ساخته و هاي  روش با ها فيلمتصاوير متحرك و . فيلم آموزشي استفاده شد   
. دبانه انتخـاب شـد  ؤ ماي محاورهصداگذاري متن به روش .  كمتازيا استاديو صداگذاري شده بود     افزار  نرمبا  

 مفهومي استنباطي خود از متن داده شـده رسـم           هاي نقشهان خواسته شد    آموز  براي انجام تكليف از دانش    
  .كنند

  ها روش تجزيه و تحليل داده
 بـا   هـا   دادهالزم به يادآوري است كـه       . ، از تحليل كوواريانس استفاده شد     ها  دادهبه منظور تجزيه و تحليل      

  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSS-16 افزار نرماستفاده از 
  ها يافته

ش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي در درس حرفه و فن بر عملكرد                 آموز: فرضيه اول 
  .به منظور آزمون اين فرضيه، از تحليل كوواريانس استفاده شد.  داردتأثير آموزان دانشيادگيري 

  نتايج تحليل كواريانس نمرات باقيمانده عملكرد يادگيري در پس آزمون): 1(جدول 
ــوع   منبع مجمــ

  مجذورات
ــه در ج

  آزادي
ــانگين  ميـ
  مجذورات

F سطح  
دار معنــي

  ي

  تأثيرضريب 

  گروه
  متغير عملكرد يادگيري

138/37  
428/421  

2  
1  

569/18  
428/421  

729/5  
019/130  

005/0  
000/0  

139/0  
647/0  

ها انجام   هاي رگرسيون و يكساني واريانس     بررسي مقدماتي براي اطمينان از عدم تخطي از همگني شيب         
يك گروه كنتـرل و دو گـروه   ( بين سه گروه داري معنيهاي قبل از مداخله، تفاوت    يل نمره بعد از تعد  . شد

اين نتايج  ). =005/0P؛  F= 72/5( پس از مداخله در عملكرد تحصيلي وجود داشت          هاي  نمرهدر  ) آزمايش
بيانگر اثربخشي آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقـي در درس حرفـه و فـن بـر                      

  از 13/0: دهـد كـه     به دست آمـده نـشان مـي        تأثيرهمچنين ضريب   .  است آموزان  دانشلكرد يادگيري   عم
 آمـوزش بـه كمـك نقـشه         تأثير در نمرات عملكرد يادگيري در پس آزمون، مربوط به           ها  گروه هاي  تفاوت

تأييـد  بر اين اساس، فرضيه اول پژوهش، . مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي بر عملكرد يادگيري است        
 قبـل از مداخلـه و بعـد از          هـاي   نمـره همچنين نتايج نشان داد، رابطه قوي بين        . شود  ميو فرض صفر رد     
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50  93 بهــار ـ 25 شماره ـ 7 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه     

 نـشان   64/0مداخله در آزمون عملكرد يادگيري وجود دارد كه به وسيله ارزش مجذور اتاي جزئـي برابـر                  
  .داده شده است

يقي در درس حرفه و فن بر عملكرد        آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلف         : فرضيه دوم 
به منظـور آزمـون ايـن فرضـيه، از تحليـل كوواريـانس              .  دارد تأثير در سطح دانش     آموزان  دانشيادگيري  

  .استفاده شد
  نتايج تحليل كواريانس نمرات باقيمانده عملكرد يادگيري در سطح دانش در پس آزمون): 2(جدول 

ــوع   منبع مجمــ
  مجذورات

ــه  درج
  آزادي

ــانگين  ميـ
  مجذورات

F سطح  
دار معنــي

  ي

  ضريب تأثير

  گروه
  در سطح دانش متغير عملكرد يادگيري

308/22  
135/139  

2  
1  

154/11  
135/139  

395/6  
765/79  

003/0  
000/0  

153/0  
529/0  

 انجـام   ها  واريانس رگرسيون و برابري     هاي  شيببررسي مقدماتي براي اطمينان از عدم تخطي از همگني          
يك گروه كنتـرل و دو گـروه   ( بين سه گروه داري معني قبل از مداخله، تفاوت  هاي  هنمربعد از تعديل    . شد

؛ F=395/6( پس از مداخله در عملكـرد تحـصيلي در سـطح دانـش وجـود داشـت                   هاي  نمرهدر  ) آزمايش
003/0P= .(           اين نتايج بيانگر اثربخشي آموزش به كمك نقشه مفهومي معلـم سـاخته و روش تلفيقـي در

 به دسـت    تأثيرهمچنين ضريب   .  در سطح دانش است    آموزان  دانش بر عملكرد يادگيري     درس حرفه و فن   
 در نمرات عملكرد يادگيري در سـطح دانـش در پـس    ها گروه هاي تفاوت از 15/0:  كهدهد ميآمده نشان  

 آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي بر عملكـرد يـادگيري        تأثيرآزمون، مربوط به    
همچنين نتـايج   . شود  ميبر اين اساس، فرضيه دوم پژوهش، تأييد و فرض صفر رد            . ح دانش است  در سط 

 قبل از مداخله و بعد از مداخلـه در آزمـون عملكـرد يـادگيري در     هاي نمرهنشان داد، رابطه متوسطي بين  
  . نشان داده شده است52/0سطح دانش وجود دارد كه به وسيله ارزش مجذور اتاي جزئي برابر 

آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي در درس حرفه و فن بر عملكرد            : فرضيه سوم 
بـه منظـور آزمـون ايـن فرضـيه، از تحليـل             .  دارد تـأثير  در سطح بـاالتر از دانـش         آموزان  دانشيادگيري  

  .كوواريانس استفاده شد
  گيري در سطح باالتر از دانش در پس آزموننتايج تحليل كواريانس نمرات باقيمانده عملكرد ياد ):3(جدول 

ــوع   منبع مجمــ
  مجذورات

ــه  درج
  آزادي

ــانگين  ميـ
  مجذورات

F سطح  
دار معنــي

  ي

  ضريب تأثير

  گروه
  در سطح باالتر از دانش متغير عملكرد يادگيري

030/2  
062/80  

2  
1  

015/1  
062/80  

900/0  
986/70  

005/0  
000/0  

211/0  
500/0  

 انجـام   ها  واريانس رگرسيون و برابري     هاي  شيباز عدم تخطي از همگني      بررسي مقدماتي براي اطمينان     
يك گروه كنتـرل و دو گـروه   ( بين سه گروه داري معني قبل از مداخله، تفاوت  هاي  نمرهبعد از تعديل    . شد

 پـس از مداخلـه در عملكـرد تحـصيلي در سـطح بـاالتر از دانـش وجـود داشـت                       هـاي   نمرهدر  ) آزمايش
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51    ... بررسي اثربخشي آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته

)900/0=F  005/0؛P= .(      اين نتايج بيانگر اثربخشي آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم سـاخته و روش
همچنـين  .  در سطح باالتر از دانـش اسـت        آموزان  دانشتلفيقي در درس حرفه و فن بر عملكرد يادگيري          

 در نمرات عملكرد يـادگيري در       ها  گروه هاي  تفاوت از   21/0:  كه دهد  مي به دست آمده نشان      تأثيرضريب  
 آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش          تأثيرالتر از دانش در پس آزمون، مربوط به         سطح با 

بر اين اساس، فرضيه سـوم پـژوهش، تأييـد و           . تلفيقي بر عملكرد يادگيري در سطح باالتر از دانش است         
 بعـد از     قبـل از مداخلـه و      هاي  نمرههمچنين نتايج نشان داد، رابطه متوسطي بين        . شود  ميفرض صفر رد    

مداخله در آزمون عملكرد يادگيري در سطح باالتر از دانش وجود دارد كه به وسـيله ارزش مجـذور اتـاي                     
  . نشان داده شده است50/0جزئي برابر 

آموزش به كمك نقشه مفهومي معلـم سـاخته و روش تلفيقـي در درس حرفـه و فـن بـر                      : فرضيه چهارم 
 هـاي  اسـتراتژي  درونـي، اضـطراب امتحـان، اسـتفاده از     گـذاري  ارزشخودكارآمدي، ( انگيزش  هاي  مؤلفه

به منظور آزمـون ايـن فرضـيه، از تحليـل كوواريـانس             .  دارد تأثير آموزان  دانش) دهي  نظمشناختي و خود    
  .استفاده شد

   انگيزش در پس آزمونهاي مؤلفهنتايج تحليل كواريانس نمرات باقيمانده ): 4(جدول 
  وعممج  منبع

   مجذورات
  درجه 
  يآزاد

  ميانگين 
  مجذورات

F سطح  
  يدار معني

  ضريب 
  تأثير

  گروه
   خودكارآمدي مؤلفه

089/11  
696/524  

2  
1  

545/5  
696/524  

469/0  
487/43  

633/0  
000/0  

013/0  
380/0  

  گروه
   درونيگذاري ارزش  مؤلفه

121/34  
364/606  

2  
1  

060/17  
364/606  

723/1  
248/61  

186/0  
000/0  

046/0  
463/0  

  گروه
  ضطراب امتحان ا مؤلفه

971/1  
767/239  

2  
1  

986/0  
767/239  

148/0  
951/35  

863/0  
000/0  

004/0  
336/0  

  گروه
   شناختيهاي استراتژي استفاده از  مؤلفه

327/65  
250/582  

2  
1  

664/32  
250/582  

071/2  
916/36  

134/0  
000/0  

055/0  
342/0  

  گروه
  دهي نظم خود  مؤلفه

906/25  
543/706  

2  
1  

953/12  
543/706  

064/1  
060/58  

350/0  
000/0  

029/0  
450/0  

 انجـام   ها  واريانس رگرسيون و برابري     هاي  شيببررسي مقدماتي براي اطمينان از عدم تخطي از همگني          
يك گروه كنتـرل و دو گـروه   ( بين سه گروه داري معني قبل از مداخله، تفاوت  هاي  نمرهبعد از تعديل    . شد

؛ F=469/0(خودكارآمـدي   ( انگيـزش وجـود نداشـت        هـاي   مؤلفهر   پس از مداخله د    هاي  نمرهدر  ) آزمايش
633/0=P( ،ــي گــذاري ارزش ، )P=863/0؛ F=148/0(، اضــطراب امتحــان )P=186/0؛ F=723/1( درون

ايـن  ). P=350/0؛  F=064/1 (دهي  نظمو خود   ) P=134/0؛  F=071/2( شناختي   هاي  استراتژياستفاده از   
مك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي در درس حرفـه و  نتايج بيانگر عدم اثربخشي آموزش به ك    

  .شود ميبر اين اساس، فرضيه چهارم پژوهش، رد و فرض صفر تأييد .  انگيزش استهاي مؤلفهفن بر 
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 آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي در درس حرفه و فـن بـر                تأثير: فرضيه پنجم 
به منظور آزمون اين فرضيه، از تحليل واريانس يـك طرفـه            . فاوت است  مت آموزان  دانشعملكرد يادگيري   

  .استفاده شد
  R2 داري معني تحليل واريانس براي :)5(جدول شماره 

ــوع   منبع مجمــ
  مجذورات

ــه  درج
  آزادي

  ميانگين
  مربعات

F سطح  
  يدار معني

  بين گروهي
  درون گروهي

  جمع كل

607/13  
560/651  
167/665  

2  
72  
74  

803/6  
049/9  

752/0  475/0  
  
  

ايـن بـدان معنـا اسـت كـه ايـن            .  نيست دار  معنيي جدول فوق آزمون تحليل واريانس       ها  دادهبا توجه به    
  .شود مي وجود دارد، رد داري معني، به علت اجراي متغيرهاي مستقل، تفاوت ها گروهفرضيه، كه بين 

ي در درس حرفه و فـن بـر    آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيق         تأثير: فرضيه ششم 
بـه منظـور آزمـون ايـن فرضـيه، از تحليـل           .  در سطح دانش متفاوت است     آموزان  دانشعملكرد يادگيري   

  .واريانس يك طرفه استفاده شد
  R2 داري معني تحليل واريانس براي :)6(جدول شماره 

ــوع   منبع مجمــ
  مجذورات

ــه  درج
  آزادي

  ميانگين
  مربعات

F سطح  
  يدار معني

  بين گروهي
  درون گروهي

  جمع كل

407/2  
980/262  
387/265  

2  
72  
74  

203/1  
653/3  

329/0  720/0  
  
  

ايـن بـدان معنـا اسـت كـه ايـن            .  نيست دار  معنيي جدول فوق آزمون تحليل واريانس       ها  دادهبا توجه به    
  .شود مي وجود دارد، رد داري معني، به علت اجراي متغيرهاي مستقل، تفاوت ها گروهفرضيه، كه بين 

 آموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي در درس حرفه و فـن بـر                   تأثير: ضيه هفتم فر
به منظـور آزمـون ايـن فرضـيه، از          .  در سطح باالتر از دانش متفاوت است       آموزان  دانشعملكرد يادگيري   

  .تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد
  R2 داري معني تحليل واريانس براي :)7(جدول شماره 

  يدار معني سطح F  مربعات ميانگين  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع
  بين گروهي

  درون گروهي
  جمع كل

740/4  
140/160  
880/164  

2  
72  
74  

370/2  
224/2  

066/1  350/0  
  
  

ايـن بـدان معنـا اسـت كـه ايـن            .  نيست دار  معنيي جدول فوق آزمون تحليل واريانس       ها  دادهبا توجه به    
  .شود مي وجود دارد، رد داري معني، به علت اجراي متغيرهاي مستقل، تفاوت ها گروهفرضيه، كه بين 
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  بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر، تالشي در جهت بررسي اثربخشي آموزش به كمك نقشه مفهومي معلـم سـاخته و روش                  

نجـان  پايه سوم راهنمايي ز  دخترآموزان دانشتلفيقي در درس حرفه و فن بر عملكرد يادگيري و انگيزش  
، مطالعات  )2012(و ردفورد و همكاران     ) 2012(هاي ويو و همكاران      هاي پژوهش با نتيجه يافته      يافته .بود

كه نـشان دادنـد،     )2011(، ميتزمن و همكاران     )2011(و ليو   ) 2011(، كرجيك   )2012(هانگ و همكاران    
 اثـربخش   آمـوزان   دانشآموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي بر عملكرد يادگيري              

  .است، همسو است
، نـسبيت و ادسـپ   )2011(، بنتلـي و همكـاران   )2011(اي و شـارما      هاي ايكـس    همچنين، نتايج پژوهش  

، )1388(آبادي  مـصر ،  )1386(رحمـاني و همكـاران      ،  )1386(، جنيدي   )2010(، جيمز و همكاران     )2011(
، نيز نشان از اثربخـشي آمـوزش بـه    )1390ري، ؛ به نقل از محرابي پ     1385( و صفاري    )1388(بيگي   خان

 دارد؛ كـه نتـايج ايـن        آموزان  دانشكمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي بر عملكرد يادگيري            
  . ها با نتايج پژوش حاضر همسو است پژوهش

 مفهـومي بـه     هـاي   نقـشه توان گفت كـه، زمـاني كـه مطالـب آموزشـي در قالـب                 در تبيين اين يافته مي    
 كالمي كه مد نظر آزوبل است در اين نـوع           دار  معنيهاي يادگيري    ، تمام ويژگي  شود  مي ارائه   آموزان دانش

له مراتبـي از كـل بـه جـزء           مفهومي مطالب را در يك قالب سلـس        هاي  نقشهچرا كه   . آموزش نهفته است  
ي، دهند، همچون ساختار هرمي اطالعات در ذهن و روابـط بـين مفـاهيم و موضـوعات درسـ                   نمايش مي 

 ربط دادن مطالب جديد با ساختار شـناختي  مؤثرهاي بسيار   كه يكي از راه  كند  مينيز تأكيد    )1995(اروين  
  . مفهومي استهاي نقشهموجود، استفاده از 

توان تا حد زيـادي انتظـار داشـت كـه اسـتفاده از               هاي پردازش اطالعات نيز مي      همچنين براساس نظريه  
تلويحات . ي مثبت بگذارد  تأثيربه يادسپاري، اندوزش و يادآوري مطالب        مفهومي بر فرايندهاي     هاي  نقشه

بـر  . تر اسـت   هاي سه گانه و سطوح پردازش روشن        نظريه رمز دوگانه پاويو از دو نظريه ديگر يعني حافظه         
شوند كـه    ني مي اساس نظريه رمز دوگانه پاويو اطالعات به صورت كالمي و تصويري در حافظه رمزگردا             

زگرداني درباره يك موضوع به هر دو شيوه انجام شـود، بهبـود فراينـدهاي حافظـه را موجـب                    اگر اين رم  
دهند كه از هر دو شيوه رمزگردانـي         المي را در قالب ترسيمي ارائه مي       مفهومي مواد ك   هاي  نقشه. شود  مي

ر يـادگيري و    گيري از نقشه مفهـومي د      رهتوان انتظار داشت به    بر اساس نظريه پاويو مي    . كنند  مياستفاده  
  ).1991، 1پاويو(تر است مؤثريادآوري مطالب نسبت به ارائه صرف كالمي مطالب 

 مفهـومي را    هـاي   نقشهتوان اثربخشي    ظه سه گانه اتكينسون و شيفرين مي      همچنين بر اساس نظريه حاف    
 حافظـه   ترين شيوه انتقال مطالب از حافظه كوتاه مدت بـه          تبيين كرد كه طبق اين نظريه اصلي      اين گونه   

 هـاي  نقـشه بلند مدت، برقراري ارتباط بين محتويات حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مـدت اسـت، كـه                 
                                                      

1-Paivio, A  
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هاي بـين مطالـب بـه         ريق نشان دادن ساختارها و ارتباط     مفهومي امكان ايجاد يك چنين ارتباطي را از ط        
تـوان   كهارت نيـز مـي    وح پردازش كريك و ال    بر اساس نظريه سط   . كنند  ميتر   تر و روشن    طور عيني آسان  

، مطالـب در سـطح      شـود   مـي  موجـب    ها  آن مفهومي به ويژه در زمان تهيه        هاي  نقشهگفت كه استفاده از     
تـر   تـر و آسـان    سـريع هـا  آنتر و يادآوري   طوالنيها آنتري پردازش شوند، در اين صورت يادداري     عميق

ثربخشي نقشه مفهومي به عنوان يـك       نظريه فراشناخت يكي ديگر از مباني نظري است، كه ا         . خواهد بود 
 هـاي   نقـشه توان نتيجه گرفت كه       مي ها  پژوهشبر اساس نتايج    . كند  مي يادگيري حمايت    -ابزار ياددهي   
بنابراين، با توجه بـه     .  شناختي و فراشناختي به كار گرفته شوند       مؤثرتوانند به عنوان ابزارهاي      مفهومي مي 

گيري هايي كه در زمينـه يـاد   وان نتيجه گرفت كه در اكثر نظريهت كه درباره آن بحث شد مي    مباني نظري   
نظريـه  . توان تلويحاتي در زمينه اثـربخش بـودن نقـشه مفهـومي يافـت              آموزشگاهي ارائه شده است مي    

هـاي خبرپـردازي      زمينه شناخت و فراشناخت و نظريه      هاي موجود در   دگيري آزوبل، نظريه برونر، نظريه    يا
توان  هشي مذكور و نتايج پژوهش حاضر مي      هاي پژو    با توجه به همسويي يافته     همچنين. كنند  ميحمايت  

تواند، در افزايش يادگيري و پيشرفت تحصيلي        ه آموزش مبتني بر نقشه مفهومي مي      به اين نتيجه رسيد ك    
  . مثبتي داشته باشدتأثير آموزان دانش

د كـه   شـ صـورت گرفتـه، مـشخص       ) 2008(و كانـسيجو    ) 2011(اي كه توسط ليو و همكاران        در مطالعه 
 در سـطح    آمـوزان   دانشآموزش به كمك نقشه مفهومي معلم ساخته و روش تلفيقي بر عملكرد يادگيري              

بـراي تبيـين ايـن    . ر داردهاي فوق در يك سو قرا   ضر با نتايج پژوهش   نتيجه پژوهش حا  .  دارد تأثيردانش  
منظور .  و معلومات است   شختي، كسب دان  ي شنا  ترين سطح يادگيري در حيطه     پايين: توان گفت  يافته مي 

ـ        بازشناسيي يا   از شناخت اين است كه يادگيرنده بتواند از طريق يادآور          ن شواهدي ارائه دهد حـاكي از اي
ايـن نـوع هـدف،      . هايي را به خاطر سپرده كه در جريان آموزش تجربه كرده اسـت             كه او انديشه يا پديده     

دهد؛ بنابراين، يـادگيري در      كيد قرار مي  أش از هر چيز ديگر، مورد ت      شناختي يادآوري را بي    فرآيندهاي روان 
هايي مانند فهميـدن،     عنوان يادآوري، شامل توانايي    كيد بر شناخت به   أت.  حفظي دارد    جنبه اين سطح صرفاً  

  .شود هايي مانند دانستن واقعي يا دانش واقعي عنوان مي شود كه با عبارت بينش يا چيزهايي نمي
، بيالسـنمي  )2003(، نـواك  )2009(، فـارل  )2010(هايي كه توسـط تـي سـنگ و همكـاران      در پژوهش 

، )1390(نجات و همكاران     و   )1389(اران  كسرهنگي و هم  ،  )1389 ران،همكا وي  قنبر از نقل به؛  2002(
د كه آموزش به كمك نقشه مفهـومي معلـم سـاخته و روش تلفيقـي بـر                  شصورت گرفته است مشخص     

هـاي   نتيجه پژوهش ما با نتايج پژوهش     .  دارد تأثير در سطح باالتر از دانش       آموزان  دانشعملكرد يادگيري   
 هـاي  نقـشه كاربـست  : تـوان گفـت   در تبيين فرضيه سوم ايـن پـژوهش مـي   . ايشان در يك سو قرار دارد   

 مـؤثر بـسيار   ) تجزيه و تحليل، تركيب، ارزشـيابي     (مفهومي در دستيابي فراگيران به سطح باالتر از دانش          
 پايدار است، كه     و دار  معني مفهومي راه حل مناسب براي ايجاد كردن يادگيري          هاي  نقشهاست و كاربست    
 آمـده  دسـت  بـه  نتايج. شود ميهاي منطقي ميان مفاهيم، سبب ماندگاري دانش فراگيران  با ايجاد ارتباط
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 در را فراگيـران  دگيرياند كه يا توانسته تلفيقي روش و نقشه مفهومي آموزش به روش كه است اين مؤيد
 خواهد مي كه موضوعي در مورد ابتدا مفهومي فراگير بايد نقشه رسم براي. دهند ارتقا باالتر از دانش حيطه

 يـك  شـده،  كـسب  اطالعات از استفاده و سپس، با كند كسب را الزم اطالعات نمايد رسم نقشه براي آن
 ايـن  و باشـد  مـي  پايين  باال به از و هرمي موالًنيز مع مفهومي يها نقشه شكل. رسم نمايد مفهومي نقشه
 بـاال  انتزاع از سطح(پايين  به باال از مفاهيم آن كه در دارد انسان ساخت شناختي به زيادي شباهت شكل

  .گيرند قرار مي هم زير در) پايين انتزاع سطح به
 آبادي، نقـل از مـصر      بـه  ؛1990(1جگده و االيمـوال    )2011 (2، هونگ و ديگران   )2011 (1چارسكي و رسلر  

اند كه   نشان داده )2007(نژاد   ري و طالبي  نگا پور  و موسي ) 2003( چاالروت و ديبيكر     ،)1998(2، بيتز )1388
  . اند  مثبتي داشتهتأثيرهاي عاطفي   مفهومي بر شاخصهاي نقشه

 كـه   )1390( ايشان ناهمسو، و با نتيجه پژوهش محراب پـري           هاي  پژوهشحاضر با نتايج     نتيجه پژوهش 
 گذاري  ارزشخود كارآمدي،   ( انگيزش   هاي  مؤلفهدر تحقيق خود نشان داده به كارگيري نقشه مفهومي بر           

با توجه  . باشد اثر بخش نيست، همسو مي    ) دهي  نظمدروني، اضطراب امتحان، راهبردهاي يادگيري و خود        
 از آموزش به طريـق       ماه روش تدريس سنتي در درس حرفه و فن اعمال شده است، استفاده             6به اين كه    

تحـول عـاطفي    .  بگـذارد  تـأثير  آن   هاي  مؤلفهنقشه مفهومي كه نياز به زمان دارد، نتوانسته بر انگيزش و            
كمبود زمـان در ايـن      . ردگي والني است و به مرور زمان شكل مي       تحصيلي طبق نظريه بلوم يك فرايند ط      

همچنـين امكـان دارد     . ه مفهـومي باشـد    تواند باعث نبود انگيزش كافي نسبت به برنامـه نقـش           پروژه، مي 
اند، انگيـزش و ابعـاد آن را بـا اسـتفاده از              فهومي در پژوهش خود استفاده كرده     كساني كه قبالً از نقشه م     
 سنجيده باشند، كه اين مسئله باعث ناهمسويي نتيجه به دست آمده بـا              MSLQابزاري غير از پرسشنامه     

  .برخي از نتايج پيشين باشد
. باشد كاهد و اين مسئله محدوديت پژوهش حاضر مي        پذيري نتايج مي    ي از ميزان تعميم   ايشروش شبه آزم  

ريزي درسي از مقاطع پايه      مي و تلفيقي در همه مراحل برنامه       مفهو هاي  نقشهاز  : شود  ميدر پايان پيشنهاد    
 نقشه مفهومي را بـر      فراگيران پس از پايان تدريس،    . با تأكيد بر برقراري ارتباط ميان مفاهيم استفاده شود        

از نقشه مفهومي در كتاب هاي درسي ابتدا يا انتهاي هر فصل يـا واحـد      . اساس محتواي درس تهيه كنند    
درسي استفاده شود، به ويژه در دروسي كه داراي مفاهيم بسيار هستند، مانند علوم تجربي، تاريخ و ادبيات        

  .زار ارزشيابي استفاده شودو نيز از نقشه مفهومي به منزله اب  و حرفه و فنفارسي
   

  

                                                      
1- Charsky& Ressler 
2- Hwang, et al 
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  منابع
  . نشر آييژ:تهران ،هاي نوين تدريس راهنماي روش. )1390(آقازاده، محرم 
 راهبرد نقشه مفهومي بر ميزان يادگيري و يـادداري مفـاهيم            تأثيربررسي  ). 1386 (جنيدي، مائـده  

نامـه    پايـان ،  هـاي دخترانـه شـهر بابـل        شناسي سـال دوم تجربـي دبيرسـتان        درس زيست 
  .، دانشكده عالمه طباطباييارشد كارشناسي

 آمـوزش نقـشه مفهـومي بـر سـرعت و دقـت يـادگيري درس                 تـأثير ). 1388(بيگي، حديث    خان
  .طباطبايي ارشد، دانشگاه عالمه نامه كارشناسي ، پايانها روانشناسي عمومي دانشجويان دانشگاه

هـاي    سـواد ديـداري در فعاليـت       تـأثير سازي اطالعـات و     صورهاي م  و روش  اربرد فنون ك.) 1388(درودي، فريبرز   
  . 106 – 137، صص88سال هشتم، تابستان  ،30شماره  ،هاي آموزشي نامه نوآوريفصل آموزشي،
 آمـوزش بـر     تـأثير مقايـسه   . )1386( زاده، فرحناز  عبداهللا و  اسكندر ،آذر  فتحي ؛رضا   اقدم، علي  محجل؛  رحماني، آزاد 

 روش تلفيقي بر يادگيري درس پرستاري دانشجويان پرستاري دانشگاه علـوم پزشـكي              مبناي نقشه مفهومي با   
  .41-49 ص،1،دوره هفتم، شماره1386، بهار و تابستان در علوم پزشكي مجله آموزشتبريز، 

: ، تبريـز  اي بر مبـاني نظـري و سـنجش فـرا شـناخت             مقدمه ).1388(رضايي، اكبر و خديوي، اسداهللا      
 .انتشارات شايسته

ثير آموزش مبتني بـر  أمقايسه ت ).1389( مرجان،هريطسيد م و  عباس،عبادي؛ معصومه، معصومي ؛ فروغ ،هنگيسر
 ،1 شماره،دوره سوم،  مجله پرستاري مراقبت ويژه   ومي بر سطوح يادگيري شناختي،      هسخنراني و نقشه مف   

  .1-2ص
 . نشر دوران:تهران  روانشناسي پرورشي نوين، ،)1389( اكبر سيف، علي

نامه فصل گرايي در روانشناسي و علوم تربيتي،      مدي بر سازنده  آدر. )1381(اكبر علي شيخي فيني،   و انش، هاشم فرد
، 1381، تابـستان    42، سـال دوازدهـم، شـماره        )س(الزهـرا   انساني دانشگاه    پژوهشي علوم  –علمي  

  .125 -145ص
و  مفهومي بـر ميـزان يـادگيري    وش نقشه تدريس به رتأثير .)1389( احساني، مريم    و  عزت ،پارياد؛  قنبري، عاطفه 

، دوره  مجله مركز مطالعات و توسعه آمـوزش پزشـكي        داري يك درس در دانشجويان پرسـتاري،        ياد
  .112-118، ص 1389هفتم، شماره دوم، 
اي شناختي، عاطفي   هبا نقشه مفهومي ديجيتال بر پيامد      آموزش   تأثير ).1390(محرابي پري، سـحر     

 دختر سـال سـوم متوسـطه شـهر          آموزان  دانششناسي   س زمين و راهبردهاي يادگيري در   
 .تبريزواحد ، دانشگاه آزاد اسالمي ارشد نامه كارشناسي پايان، سمنان

در دروس زيـست شناسـي،      آموزان    دانش اثر بخشي نقشه مفهومي بر پيشرفت تحصيلي         .)1388( آبادي، جواد مصر
  .93-114، ص 88بهار ،1 شماره ،5، دوره هاي نوين تربيتي انديشهروانشناسي و فيزيك، 

ـ .)2009( رضـا ، محمدنژاد  طالبيگيتي و،نگاري پور  موسي در ) concept mapping(ثير بكـارگيري ذهنـي   أ ت
فصلنامه پژوهش دانشجويان زبان انگليسي، ) self-regulation(تنظيمي  نگارش انشاء انگليسي بر خود   

 .49، شماره ادبيات معاصر جهان
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 نقشه مفهومي بررويكردهاي يادگيري     تأثيربررسي  . )1390(رضايي، كوروش و  رضا  حميد نجات، نازي ؛كوهستاني،  
، 17دوره ) حيات(، دانشگاه علوم پزشكي تهران  پرستاري و مامايي   مجله دانشكده  دانشجويان پرستاري، 
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