
 

 

 یقاز طر یدانش آموزان در درس علوم تجرب یارتقاء سطح خودکارآمد

 یمفهوم یهانقشهبر  یمبتن یستدر یكردرو
 1یفرانک موسو

 چكیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان ارتقاء خودکارآمددی داندش آمدوزان در          

مفهدومی بدود.    یهدا نقشهدرس علوم تجربی از طریق رویکرد تدریس مبتنی بر 

آماری شامل کلیده داندش آمدوزان دختدر سدال اول دوره متوسدطه اول        جامعه

 63، تعداد ایخوشهتصادفی  گیرینمونهشهرستان سرپل ذهاب بودند. به شیوه 

کنترل و آزمایش به شدیوه تصدادفی سداده جدایگزین      گروه دونفر انتخاب و در 

پرسشددنامه نقشدده مفهددومی محقددق سدداخته،  هدداداده یگددردآورابددزار  شدددند.

مسدتقل و تحلیدل    tبا استفاده از آزمدون   هادادهبود.   (SEQ-C)خودکارآمدی 

نشدان داد بدین گدروه     هدا یافتده  واریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفدت. 

 هاگروهیافت شد. همچنین بین  داریمعنتفاوت  آزمونپسآزمایش و کنترل در 

، خودکارآمددی   =p)220/2)خودکارآمددی هیجدانی   هدای یاسمقخرده  ازلحاظ

 دو گددروهبددین  =p)220/2) وخودکارآمدددی اجتمدداعی =p)220/2)تحصددیلی

آموزشی به روش نقشه مفهدومی و گدروه آموزشدی بده شدیوه متدداول، تفداوت        

 معنادار آماری وجود داشت.

 

 .آموزدانش ی،مفهوم یهانقشه ی،خودکارآمد گان:دواژیکل
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 مقدمه

از  یتاز جنبش معاصر به علت عدم رضا یبخش عنوانبه ییگراساخت ،یراخ یهادههدر    

فعدال   صورتبه یادگیرنده ییگراساخت یشناسرواناست. در  گرفتهشکل یسنت یتو ترب یمتعل

 یندد بدا فرا  یسده در مقا یدی گراسداخت . پردازدیمبه ساختن دانش   یطراه تعامل دائم با مح و از

 کندد یمد مطدرح   یادگیریرا  درباره  یمتفاوت یهافرض یشینپ یدرس یهابرنامهخاص   یسنت

دارد،  یدی گراسداخت بدا فلسدفه    یدک نزد یارکده ارتبداط بسد    یننو یآموزش یکردهایاز رو یکی.

روش  ی(. چهدارچوب نظدر  1052)یاحمدآباد یان،نیلیاست)زبرجد یاز نقشه مفهوم یریگبهره

 یآزوبل  (قرار دارد. نقشده مفهدوم   یدیو) دیریدگیاجذب  یهنظر یهبر پا ینقشه مفهوم یآموزش

و  یونددها و پ هدا از هسته یاشبکهدر قالب  یمیترس یاگونهبهدانش  ییبازنما یاست برا یابزار

 یمد  یلتشدک  یوندد پ یدک و جفت هسته  یکاز گزاره  و هررا شامل است  هاگزارهاز  یامجموعه

 (.1088 ستوار،ا ،یمصر آباد)سازدیمرا به هم مرتبط  هاهستهکه  یابد

 1558 در سدال ندواو  در دانشدگاه کرندل     یبار جوزف د ینرا اول ینقشه مفهوم اصطالح

 یادگیری هاییطمحاز آن در  و استفادهقرار گرفت  یشمورد پاال یزن 2313سال و درابداع کرد 

 یدک (. 1050 عطاران، ی،)کرم بود آمیزیتموفق یارکه بس قرار گرفت یموردبررسهم  یجیتالید

بده هدم    یدر است کده در ذهدن فراگ   یممفاه ینروابط معنادار ب جسمیت ییبازنما ینقشه مفهوم

 ین،تددو  یزیربرنامهدر تمام مراحل آموزش از  توانیم یمفهوم یهانقشهمرتبط شده است. از 

 و پژوهشگران، معلمان  یرسال اخ یستدر ب استفاده کرد. یابیارزش یو حتمحتوا تا مرحله اجرا 

از  یعی،اسدتفاده وسد   یعلدوم تجربد   یدژه وبده علدوم   یریادگی یبخشو عمق یل،تسریعتسه یبرا

 (.1052،یاز توتونچبه نقل  ،1080 ی،)مصرآباداندآوردهبه عمل یمفهوم یهانقشه

نشدان داد   یمطالعات بعدد  یشد،ول یجادا یادگیریبهبود  باهدفابتدا  یمفهوم یهانقشه 

،خالصده کدردن   آموزداندش  یدادن دانش قبلد  یابی،نشانارزش یبرا یدمف یابزار هانقشه ینکه ا

 یدت تثب ،و فهدم درو  افدزایش  ی،سداز  گاهیهتک ،یزیربرنامه کمک مطالعه، ،شدهآموختهمطالب 

 یدادگیری از  یدت حما ،یتفکر انتقداد  آموزش یادگیری، یموثربرا یطبهبود شرا ی،تجارب آموزش

 یهدا نقشده اسدتفاده از   یاصدل  یوهدو شد (. 2336 ،)نواو دمحتوا هستن یو سازمانده یمشارکت

توسدط مددرس    شدده آمداده از قبدل   یهانقشه و ارائه یرانتوسط فراگ هانقشه ساخت ی،مفهوم
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 یمفهدوم  یهانقشه و ساختارائه  هاییوهش یایکه مزا اندکردهاز محققان تالش  یتعداد است.

مصدر  )اندد یدهرس یمتناقض یجبه نتا ینهزم یندر ا هااما پژوهشرا نسبت به هم مشخص کنند ؛ 

 یجادشدده ا ی(، نقشده مفهدوم  1558)  یندگ مدارکوف والن  یده(.طبق عق1088وهمکاران، یآباد

ارائده نقشده از قبدل     کده یدرحال،کندد یمد عمدل   یراهبرد آموزشد  یک عنوانبه یرانتوسط فراگ

 یمصددر آبدداد)کندددیمددعمددل  یمدداده آموزشدد ینددوع عنددوانبدده یددرانبدده فراگ شدددهآمدداده

مدؤثرتر از   یمفهدوم  یهدا نقشهکه ساخت  دهدیمنشان  هاپژوهش ینا یج(.نتا1088وهمکاران،

کده   اندد یدهرسد  یجده نت ینبه ا ینهزم ین( در ا1551ومک هارگ  ) یلرمنو یاست.ول هاآنارائه 

 یدرا ، ز آمدوز داندش معلم ساخته شدود نده    یلهوسبهاثربخش خواهد بود که  یزمان یمفهوم هنقش

توسدط   شدده سداخته  یهدا نقشهاز  تریقو دق ترکامل یارمعلم بس یلهوسبه شدهاختهس یهانقشه

معلدم، داندش آمدوزان را     یمفهوم یهانقشه یشدند که اثربخش یادآور هاآندانش آموزان است.

در  ینداهمخوان  بداوجود . کندد یمد  ییآزمون راهنمدا  یوسئوال ها یادگیریاهداف واحد  یسوبه

 و سداخت ارائده   یوههدردو شد  انتظار داشت که  توانیم ینظر یبر طبق مبان یپژوهش هاییافته

 یمصدر آبداد  داشدته باشند)  یدران فراگ یلیتحصد  یامددهای بر پ یاثرات مثبت یمفهوم یهانقشه

اسدتفاده از نقشده    یاز برتدر  یدت وجود دارد که حکا انیفراو یشواهد پژوهش (.1088وهمکاران،

 یمثدال مطالعدات حداتم    یدارندد.برا  یدادگیری و زش آمدو  یدج را هدای یوهشنسبت به  ی،مفهوم

 یان(،زبرجددد1052وهمکدداران) ی(،توتددونچ1085وهمکدداران) ی(، سددرهنگ1088وهمکدداران)

 یراندی ا یانو دانشجو نبر دانش آموزا ینشان از اثرات مثبت نقشه مفهوم یز(ن1052وهمکاران،)

 یاندانشدجو  ین(؛ که بد 1053نجات وهمکاران) (؛1085وهمکاران) یداشته است.مطالعات قنبر

کمدک   یمطالدب درسد   یقعم یادگیریبه  یانجام گرفت،نشان دادند که نقشه مفهوم یپرستار

 ی. برااندنکردهگزارش  یمفهوم یهانقشهاز  یوجود دارد که اثر مثبت یزن ی.البته مطالعاتکندیم

 یاندر دانشدجو  یآنداتوم  یدادگیری بدر   ینقشه مفهدوم  یربه تأث یامطالعه(،در 2331مثال،هابر )

 و گدروه  یشگدروه آزمدا   یناز عددم تفداوت بد    یتحکا یو یقتحق یجرشته بهداشت پرداخت.نتا

 یاثربخشد  ی(، در مطالعده خدود بده بررسد    1558) یندگ مدارکوف ولون  ینکنترل داشت .همچند 

 ینبد  یتفداوت  یچهد  یدز پرداختندد. آندان ن   یمیش یمبر درو مفاه یمفهوم یهانقشهاستفاده از 

 یکده از نقشده مفهدوم    یانیاستفاده کردند بدا دانشدجو   یکه از نقشه مفهوم یانینمرات دانشجو
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 یمفهوم یکشنقشه یرخود به تأث یق(، در تحق1552)  ینربس استفاده نکردند مشاهده ننمودند.

روش  یبرتدر  یدز ن یدق تحق نید ا یجپرداخت.نتدا  بددنی یتتربرشته  یاندر دانشجو مسئلهبر حل 

 یهدا پدژوهش نشان داد. یحل مسأله بدون نقشه مفهوم ییرا نسبت به توانا یمفهوم یکشنقشه

 یولد  اندد کدرده  یدت حما یمفهدوم  یهدا نقشده راهبدرد   یاگرچه اغلدب از برتدر   یزداخل کشور ن

را معندادار   هدای یادگیریدر  داریمعن(، تنها در مورد تفاوت 1086)یپژوهش رحمان وجودینباا

مصددر  یقدداتتفدداوت نداشددتند. تحق یکدددیگردانددش بددا  یکددرد ودوگددروه در آزمددون فرعدد ییدددتأ

دانش آموزان در دروس  یلیتحص یشرفتبر پ ینقشه مفهوم یاثربخش یز( ن1088)،استواریآباد

و  یمیبدر نمدرات شد    یمفهدوم  یهدا نقشده نشدان داد اثدر    یزیکو ف یشناسروان،شناسییستز

بده   ینمؤثر واقع نشدند . چن یزیکنمرات درس ف یشمثبت داشت اما در افزا ریتأث یشناسروان

داندش آمدوزان مدؤثر     یبدر خودکارآمدد   یبر نقشه مفهوم یمبتن یسروش تدر که رسدیمنظر 

 یدا باورهدا   و بده بنددورا مشدتق شدده     ی،اجتماعیشدناخت  یده از نظر یباشد.مفهوم خودکارآمدد 

اشاره دارد)توزندده   هایشیتو مسئول یفخود در انجام وظا هایییتوانا یدربارهفرد  یهاقضاوت

برخوردار است ،  اییژهو یتاز اهم یآموزش هاییطمحدر  ی(.سازه خودکارآمد1053وهمکاران،

مناسددب  یکارآمددد یدری گو شددکلرشددد  یبدرا  هددایطمحدد گونده یددناطبددق نظدر بندددورا،   یدرا ز

 (.1053وهمکاران، یهستند)چراغ

بدر    یمیمسدتق  یاسدت، اثدر علد    یزشدی مهدم انگ  یهدا سازهاز  یکیه ک یخودکارآمد یباورها 

اسددتفاده از  یگددران،از د یکمددک طلبدد ازجملدده یلیتحصدد یددریدرگمختلددف  و ابعدداد یددادگیری

و  یآن هنگام مطالعه مطالب درسد  یمو تنظ یفراشناخت هایییتوانا یق،پردازش عم یراهبردها

و ادراو  ین،مبد  یخودکارآمدد  ین(.همچند 1050وهمکداران،  دیدارد)عاب یو منفمثبت  عواطف

 توانندد یمد اسدت کده     اییوهشد خود در مدورد   هایییو توانا هایتظرفدرباره  یرانفراگ قضاوت

 بر انتخابباورها  ینلذا ا خاص اعمال کنند، هاییتموقعدر  و عملکردمواجهه  یمؤثر برا طوربه

افدراد بدا    (.1557)بنددورا، گذاردیمد  أثیرافدراد تد   یشدرفت و پ امتنداع  اسدتقامت،  تالش، یف،تکل

هدر  افدراد در   یدن ا ین،خدود دارندد، بندابرا    هایییتوانادرباره  ینانهتفکرات بدب کم، یخودکارآمد

. در مقابل افدراد بدا   کنندیم یفراتر باشد دور هایشانییتوانااز  هاآنکه بر اساس نظر  یتیموقع

در مسدلط شدوند،   هاآنبر  توانندیمکه  ییهاچالش عنوانبهسخت را  یفباال، تکال یخودکارآمد

 یشدان حدس خودکارآمد  تدر یعسدر  ،کنندد یمرا انتخاب  یزانگچالش یفتکال هاآن .گیرندیم نظر
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 یفراهدان  یندی فدر مه )شدود یمد تالششدان حفدظ    ودرصدورت وجدود مشدکالت،    یابدد یمبهبود 

( یو اجتمداع  یجانی،تحصدیلی )هیعموم خودکار آمدسه بعد  یبا بررس یس(.مور1052،همکاران

. قدرارداد  موردتوجده را  یاز خودکارآمد یخاص ینهوهم زم یعموم خودکار آمددر نوجوانان، هم 

 یلیمسائل تحص یادگیری،حلخود در  یادراو فرد از توانمند یبه معنا یاجتماع یخودکارآمد

 یوخودکارآمدد اسدت   یلیتحص هاییتموفقبه  یابیو دست یلیتحص هاییتموفقبه  یابیو دست

 یمنفد  و افکدار  هدا یجدان ه یریتو مدخود در کنترل  یادراو فرد از توانمند یمعنا به یجانیه

در انجدام   ی،اطمینانجسدم  ییادراو فدرد از تواندا   یبده معندا   یجسدمان  یاست و خودکارآمدد 

بدر افدراد    یمثبدت جسدمان   یرگدذاری تأثاز  یناناطم ینو همچن یزیکیف یهاو مهارت هایتفعال

در مدورد   ی، انجام پژوهشیادشده ینظر یبه مبان با توجه(.  1088یان،اناری،است)طهماس یگرد

دانش آموزان  یبرخودکارآمد یبر نقشه مفهوم یمبتن یسآموزش بر اساس روش تدر یاثربخش

در  ینقدش اساسد   یلیتحصد  یخودکارآمد یشو افزاکشور هستند  و فعال ارزنده یروهایکه از ن

 یبدا نگداه   ینهمچند  ،یابدد یمد  اهمیدت خواهد داشت  سازسرنوشتقشر  ینهرچه بهتر ا یتترب

معلمدان نسدبت بده     یآگداه  یشپدژوهش را افدزا   ینا و ضرورت یتاهم یهیتوج یل، دالتریقدق

 هدای یوهشد در کدالس  و اصدالحات الزم در    یبر نقشه مفهوم یاستفاده از روش مبتن یاثربخش

 رویدن ازاداندش آمدوزان دانسدت.     یکارآمدد خود یدزان بداال بدردن م   ینو همچنمعلمان  یستدر

بگذارد که عبارت است از: آموزش  یشرا به بوته آزما یرز یاصل یهپژوهش حاضر قصد دارد فرض

 یرتأث یدانش آموزان در درس علوم تجرب یسطح خودکارآمد یشبرافزا یمفهوم بر نقشه یمبتن

 دارد.

 پژوهش یشناسروش

و گروه کنترل انجام شدد   آزمونپس - آزمونیشپبا طرح  یشیبه روش شبه آزما پژوهش

وابسدته(   یر)متغیخودکارآمدد  یدزان مستقل( بدر م  یر)متغینقشه مفهوم یروش آموزش یرتا تأث

دانش آموزان دختدر سدال اول دوره متوسدطه     یهشامل کل ی. جامعه آماریردقرار گ یموردبررس

 یجامعده مدذکور دارا   ، بودندد.  1050-59 یلیتحصد  یمسدال اول شهرستان سرپل ذهداب در ن 

انتخداب   یاخوشده  یتصادف صورتبهکالس  2قالب  نفر در 63 هاآن ینعضو بود که از ب 1580

 و ازهرمدرسه 2صورت بود که از فهرست مدارس متوسطه اول شهرستان، ینشدند. انتخاب به ا

کددالس 2 یددن.از ایدددگرد تخددابسدداده ان یتصددادف صددورتبددهاول  یددهکددالس پا یددکمدرسدده 

گمدارش شددند.    یتصدادف  صورتبهنفر در گروه کنترل  (03و) یشدر گروه آزما آموزدانش(03)
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همدراه بدا دروس    یده اصدالحات اول  انجدام  یهدرس اول پس از ته8یمفهوم یهانقشههرکدام از 

دوره  جربدی علدوم ت   یدران نفدر از دب  0 یدار ، همراه با متن مربوطه در اختتوسط محقق یشیآزما

قدرار   یابیمورد ارزش یمدرست مفاه و مکان مراتبسلسله یترعا ازلحاظا متوسطه قرار گرفت، ت

 یمفهوم و نقشهصورت گرفت  هانقشهدر  ییاصالحات نها یران،نظرات دب ی. پس از بررسیرندگ

 یهدا کدالس . پدس از مشدخص شددن    یدآماده گرد یاز متون درس مربوط به علوم تجرب یینها

با اهدداف   اییقهدق63جلسه  یکدر  هایآزمودنهمه  یقتحق یاز اجرا و قبل ،یشو آزماکنترل 

داده شد.سدپس از   یدرباره موضدوع آموزشد   یدنآشنا شدندوبه دانش آموزان اجازه پرس یقتحق

 یگروه به روش آموزش مبتن2یبه عمل آمد.از جلسه دوم ، اعضا یگروه آزمون خودکارآمد2هر

( مورد آموزش قرار گرفتندد. در  یمفهوم)بدون استفاده از نقشه سوممر و روش یبر نقشه مفهوم

 یوهشد  یدک  عندوان بده مختلف آموزش  یهابخشدر  یمفهوم یهانقشهمعلم از  یطیشرا ینچن

 یدد مطالب درس جد یارائه مطلب استفاده نمود.قبل از شروع آموزش معلم پوستر نقشه مفهوم

 یشپد  عندوان به هاقشهن. در مرحله قبل از آموزش کردیممقابل دانش آموزان نصب  یواررا به د

مرحلده پدس از    و درابدزار ارائده محتدوا     عندوان بده  هاآنآموزش  ینسازمان دهنده،در مرحله ح

 یدان درس اسدتفاده شدد. پدس از پا    سازییکپارچهو  یخالصه بند یبرا یابزار عنوانبهآموزش 

 یسدرس تددر  یکه نقشه مفهدوم  خواستیمخانه از دانش آموزان  یفتکل عنوانبهدرس معلم 

 یارائده دهندد. چگدونگ    یجلسه بعدد  و درکنند  یمترس  یبه نقشه مفهوم ییهادفترچهشده را  

که دانش آمدوزان   یدر جلساتبود. شدهدادهتوسط معلم به دانش آموزان آموزش  هانقشه یمترس

 ایهد یفهمد و کج و اشکاالت شدیم یبررس هاآن یکارها دادندیم یلرا تحو شدهآماده یکارها

 آزمدون پدس . پس از اتمام جلسدات در هدر دو گدروه    شدیمتا حد امکان برطرف  هاآن یاحتمال

 .اجرا شد یخودکارآمد

 یدل تحل یهدا آزمدون ( و یدار مع و انحراف یانگین)م یفیتوص یهاآمارهبا استفاده از  هاداده

 .قرار گرفت وتحلیلیهتجز، مورد spss21 افزارنرممستقل به کمک   tو   یرهچند متغ یانسوار
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 هاداده یابزار گردآور

مربوط به متغیرها،از ابزارهدای زیدر    یهاداده یآورو جمعمتغیرهای پژوهش  ارزیابیبرای 

 است: شدهاستفاده

درس اول  8مفهومی معلم ساخته : طراحی این نقشه بر طبق محتوای آموزشی  نقشهالف(

درس  8مفهدومی  هدای نقشده هرکدام از  .سال اول دوره متوسطه اول توسط معلم صورت گرفت

اصالحات اولیه همراه با دروس آزمایشی توسط محقدق، همدراه بدا مدتن      انجاماول پس از تهیه 

رعایدت   ازلحداظ علوم تجربی دوره متوسطه قرار گرفدت، تدا    تن از دبیران  0مربوطه در اختیار 

درست مفاهیم مورد ارزشیابی قرار گیرند. پس از بررسی نظدرات دبیدران،    مکان و مراتبسلسله

مفهومی نهایی از متون درس مربوط به علدوم   نقشه وصورت گرفت  هانقشهاصالحات نهایی در 

 .تجربی آماده گردید

توسددط  SEQ-C :پرسشددنامه SEQ-C))خودکارآمدددی  اسددتاندارد  پرسشددنامهب( 

وخودکارآمددی   شدده یطراحد ( 7-18سنین مدرسده)  و نوجوانان( برای کودکان 2331موریس)

( همددراه بددا یددک نمددره کددل ارزیددابی   یو اجتمدداععمددومی را در سدده بعد)تحصددیلی،هیجانی 

مداده   8آن  دهر بعاست که برای  یاماده20یخود گزارش.پرسشنامه مذکور یک مقیاس کندیم

(  یداد ز یاربسد =9تدا  اصدالً =1لیکدرت از )  یادرجده 9آن بدر اسداس مقیداس    هر مداده وجود دارد.

منفدی از روایدی    اسناد یهاپرسشنامه.این پرسشنامه با همبستگی باالیی با شودیم یگذارنمره

(.اعتبار آزمدون در ایدران از طریدق    1050خوبی برخوردار است)سلیمانی فرد وهمکاران، یاسازه

کدرون   یو آلفدا  %87نفر از دانش آموزان تهرانی برابدر  00در دو هفتهبازآزمون به فاصله -آزمون

محاسبه شدد.تحلیل عداملی چهدار عامدل را در جهدت تأییدد روایدی آزمدون نشدان          %70آن باخ

(.در پژوهش کنونی ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای 1088داد)طهماسیان،اناری،

تعیین روایدی سدازه از تحلیدل عداملی تأییددی اسدتفاده        منظوربه.باشدیم %86کرونباخ برابر با

 ،RMSEA=%08) اسددت: ترتیددبیددنابددهروایددی سددازه ایددن پرسشددنامه   یهدداشدداخصشد.

00%GFI=، 02%A GFI=.) 
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 :ها یافته

 دو آزمون و اختالف آزمونپس،آزمونیشپمیانگین نتایج  :1جدول 

 میانگین تعداد گروه نوع آزمون
انحراف 

 معیار

 

 tمقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

تفاوت 

 هامیانگین

 آزمونپیش
28/12 03 کنترل  

 
97/1 

33/3 28 96/3 78/2 

 %88 93/11 03 آزمایش

 آزمونپس
 35/1 86/10 03 کنترل

31/0 28 30/3 58/4 
 49/1 29/17 32 آزمایش

 

، تفاوت میانگین نمرات خودکارآمدی داندش آمدوزان   1جدول شماره  یهادادهبه  با توجه

( بیشدتر  78/3(، از میانگین نمرات گروه آموزشدی متدداول )  98/0) گروه آموزش نقشه مفهومی

)آمدوزش نقشده مفهدومی و    گروهدو که بین دانش آموزان  شودیمچنین استنباط . بنابراین بود

 هدا گروهبه این صورت که نتایج  .داشت معنادار وجودمیزان خودکارآمدی تفاوت  ازنظرمتداول( 

(. امدا  =96/3p)آماری وجود نداشدت  داریمعنمیزان خودکارآمدی، تفاوت  ازنظر آزمونیشپدر 

ی نقشده مفهدومی(،   )بعدد از اجدرا  آزمونپدس دو گدروه در   هاییانگینمنتایج حاصل از مقایسه 

استدالل کرد گروه آزمایشدی کده    توانیم(. بنابراین =0/3p)آماری تفاوت وجود داشت ازلحاظ

تغییدر   آزمدون یشپد در مقایسه با  آزمونشانپستحت تأثیر آموزش نقشه مفهومی بودند نمرات 

،بدرای متغیدر خودکارآمددی    1در جددول   دارندده بدا عنایدت بده سدطح معندی      .اسدت  یداکردهپ

سطح خودکارآمددی داندش آمدوزان در درس     یشبرافزامفهومی  بر نقشه)آموزش مبتنی فرضیه

روش  یریکدارگ بده نتایج ایدن پدژوهش    بر اساس.بنابراین گرددیمتأیید علوم تجربی تأثیر دارد(

 تجربی دارد.نقشه مفهومی تأثیر مثبتی بر خودکارآمدی  دانش آموزان در درس علوم 

 



 1059 بهار ،2شماره ،دومدوره                                     پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    فصلنامه

            90 

 

 ارآمدی )تحلیل واریانس چندخودک هاییاسمقدر خرده  هاگروهبررسی تفاوت  :2جدول شماره

 متغیره(

 هاآماره

 هامقیاسخرده  متغیرها

نوع سوم 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 داریمعنا

 خودکارآمدی

خودکارآمدی 

 هیجانی
835/96 1 835/96 78/6 228/2 

خودکارآمدی 

 تحصیلی
06/00 1 06/00 18/11 221/2 

خودکارآمدی 

 اجتماعی
86/55 1 86/55 86/24 221/2 

 

، =p)220/2) نشان داد که در خرده مقیاس خودکارآمدی هیجدانی  2شماره جدولنتایج 

 دو گددروهبددین  =p)220/2) وخودکارآمدددی اجتمدداعی =p)220/2) خودکارآمدددی  تحصددیلی

تفاوت معنادار آمداری وجدود   آموزشی به روش نقشه مفهومی و گروه آموزشی به شیوه متداول، 

 داشت.

 :بحث

از  یداندش آمدوزان در درس علدوم تجربد     یارتقداء خودکارآمدد   منظور به مطالعه ینا     

در رابطده بدا    آمدهدستبه یجانجام گرفت.نتا یمفهوم یهانقشهبر  یمبتن یستدر یکردرو یقطر

داندش   یخودکارآمدد  یشبدر افدزا   یبدر نقشده مفهدوم    یمبتن یستدر یکردروپژوهش )  یهفرض

نتایج پژوهش حاضر همسو و متناسدب   دارد( .بر این اساس، یرتأث یآموزان در درس علوم تجرب

 و یتوتددونچ (،1085) همکدداران و ی(، سددرهنگ1088) همکدداران و ی)حدداتم هدداییافتددهبددا 

از اثدرات مثبدت    یقاتشانکه در تحق  باشدیم( 1052) همکاران، و یانزبرجد (،1052همکاران)

وهم  ی.مطالعات قنبراندنموده یتاظهار رضا یرانیا یانو دانشجوبر دانش آموزان  ینقشه مفهوم

نشدان   انجدام گرفدت،   یپرسدتار  یاندانشدجو  ین(؛ که ب1053) نجات وهمکاران (؛1085) کاران

مطالعده   ینا هاییافته. کندیمکمک  یمطالب درس یقعم یادگیریبه  یدادند که نقشه مفهوم
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 یدق تحق یجدارد.نتا یرت(، مغا1552)ینر(،بس1558) ینگ(، مارکوف ولون2331با مطالعات هابر )

پژوهش  ینا یجنتا یطورکلبهکنترل داشت . و گروه یشگروه آزما یناز عدم تفاوت ب یآنان حاک

در  ییبده سدزا   یرتدأث  یابزار آموزش یک عنوانبه، یمفهوم یهانقشهمشخص کرد که استفاده از 

عددم   یلاست که به دل ینکته ضرور ینذکر ا یاندر پا دانش آموزان دارد. یخودکارآمد یشافزا

داندش آمدوزان سدال اول دوره اول     یوتوان محدود پژوهشدگر، پدژوهش حاضدر بدر رو     امکانات

بده کوچدک بدودن گدروه      تدوان یمد مطالعه  ینا یگرد هاییتاز محدوداست. اجراشدهمتوسطه 

در  هدا یآزمدودن  یو خدانوادگ  یلیتحصد  یهاتنشمانند  گرمداخله یرهاینمونه،عدم کنترل متغ

دانش آموزان نوجدوان دختدر هسدتند،لذا آن را تنهدا      ین.همچنمودمداخله اشاره ن یاجرا ینح

 یدت ره نمود بدا توجده بده اهم   اشا یستیبا یانداد. در پا یمبه جامعه نوجوانان دختر تعم توانیم

 شدود یمد  یشدنهاد پ یآن بدر خودکارآمدد   یو اثربخشد  یمفهدوم  بر نقشه یمبتن یروش آموزش

در  یدد جد یهدا  یو فنداور  هدا روش یو اثربخشد  ییکدارا  یبرا و هدفمند یکاربرد یهاپژوهش

 یبدرا  ین. همچنیردصورت گ یوستهپ طوربه یبه کمک نقشه مفهوم یدرس علوم تجرب آموزش

 یدروی ن یدت در مدارس ،ترب ترمطلوبآن به سطح  و رساندن یمفهوم آموزش نقشهطرح  یاجرا

 .رسدیمبه نظر  یمتخصص ضرور یانسان

 

 :گیرییجهنت

 یسکه استفاده از روش تدر دهدیممطالعه نشان  یندر بحث ا شدهارائهمجموع موارد         

باال در  یجادخودکارآمدیوا یادگیری یطترشدن مح یباعث غن تواندیم یبر نقشه مفهوم یمبتن

پژوهش حاضر  یج. نتاشودیمخوب  یجنتا و ارائه یآموزش سنت یسدها و شکستن یادگیرندگان

سطح  یشبرافزا یمفهوم بر نقشه یت نمود که  آموزش مبتنیپژوهش حما یهاز فرض

به عوامل مؤثر  و توجهدارد  لذا ارتقاء  یرتأث یدانش آموزان در درس علوم تجرب یخودکارآمد

 .خواهد شدعملکرد دانش آموزان  تریقدقموجب سنجش   یدر خودکارآمد
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 خذ:آمنابع و م

 یمیدر آموزش ش یمفهوم یهانقشه(. 1052). فریبا مرسلی،ال؛ ژی ،یعصر حاضر یتوتونچ -

، یورشهر7و6 یران،ا یمیآموزش ش ینارسم ینهشتم ،اییانهرا یافزارهانرمآن با  یمو ترس

 .دانشگاه سمنان یمیدانشکده ش

 یخودکارآمد یهمبستگ ی(. بررس1053) هدیه ،یاضیو ر پرخیده حسنی، فاطمه، چراغی، -

 ،همدان ییو ماما یدانشکده پرستار یعلم مجله ی،پرستار یاندانشجو ینیبا عملکرد بال

 .09-03 ،09شماره مسلسل ،1شماره دوره نوزدهم،

آموزش  یفیتبهبود ک (.1088) جواد ،یو عباس رسول یرزایی،م عبداهلل جواد، حاتمی، -

 آموزش، یفناور یپژوهش یعلم یه،نشر یمفهوم یهانقشهبه کمک  یمیدرس ش یممفاه

0(0:)281-256. 

 (.1086). فرحناز عبداهلل زاده،، اسکندر آذر، یفتح ،رضایعل اقدم، محجل آزاد، رحمانی، -

 ینددرس فرا یادگیریبر  یقیبا روش تلف ینقشه مفهوم یآموزش بر مبنا یرتأث یسهمقا

آموزش در علوم  یرانیا مجله یز،تبر یدانشگاه علوم پزشک یپرستار یندانشجو یپرستار

 .93-01(:01)7 ی،پزشک

 ی،هوش ی(. رابطه باورها1053). سعید مظلومیان،رضا،  ی،جهرم قربان احمد، رستگار، -

 ،97یشناسروان مجله یرستانی،در دانش آموزان دب یشناخت یریو درگ یشرفتپ اهداف

1(1:)52-132. 

(. 1053). یدرضاحم فخار، یمیو ابراه نازی نجات، حمیدرضا، کوهستانی، کوروش، رضایی، -

و  خودکارآمدی یم،خودتنظ یادگبریبر  یپرستار یندو فرا ینقشه مفهوم یرتأث یسهمقا

 ییو ماما یماهنامه دانشکده پرستار ،یپرستار یاندانشجو یشناخت یراهبردها

 .218-235(:2)13یه،اروم

آموزش به روش   یرتأث یسهمقا (.1052). محمدرضا ی،احمدآباد یلیو ن زهره زبرجدیان، -

 یادگیریبر  یقیبا روش تلف ییگرابرساخت یروش مبتن یک عنوانبه یمفهوم ینقشه ها

-80(:8)26 یتی،ترب یشناسروانلنامه فص سوم استان البرز، یهدرس علوم دانش آموزان پا

130. 

. آزاد ی،ورحمان مرجان سیدمظفری، عباس، عبادی، معصومه، معصومی، فروغ، سرهنگی، -

 یادگیریبر سطوح  یمفهوم و نقشه یبر سخنران یآموزش مبتن یرتأث یسه.مقا. (1085)

 .9-1(: 1)0یژه،مراقبت و یپرستار مجله ی،شناخت
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 یسهمقا (.1052). یصغر قوام، یمیو ابراهحسن  ،اسد زاده ،اکبریعل علی،سیف، سعیدی، -

 یشناسروانمجله  بر درو مطلب، یمفهوم یهانقشه یهو تهارائه  هاییوهش یاثربخش

 .100-129( : 0) 7 مدرسه،

در  یافسردگ و یابعاد خودکارآمد ین(. رابطه ب1088)آسیه ی،وانار کارینه طهماسیان، -

 . 80-85 ،1شماره ،0سال ی،کاربرد یفصلنامه روانشناس نوجوانان،

(. مدل 1050). مهران ی،الله و فرج محمدحسن یف،ص بهمن، پور، سعیدی صمد، عابدی، -

نقش  نور: یامدانشگاه پ یاندانشجو یمخودتنظ یادگیری یراهبردها بینییشپ یعل

آموزش  یپژوهش یعلم نشریه یشرفت،پ و اهداف یلیتحص یخودکارآمد ،یهوش یباورها

 .05-15(:02)8 ،یابیارزشو 

رابطه  ی(. بررس1085محبوبه السادات. ) یی،رضا و کدخدا یان،باقر یاسمین؛ عابدینی، -

 : آزمون مدلیلیتحص یشرفتبا پ یو فراشناخت یشناخت یو راهبردها یزشیانگ یباورها

 .00-08(: 0)12 ی،علوم شناخت های . فصلنامه تازهیبرق های

آموزش مهارت حل مسأله بر  ی(. اثربخش1050). یفسانک زر، یو بهار حسن غریبی، -

و آموزش  یپژوهش یعلم یهنشر دانش آموزان، یاضیر و اضطراب یلیتحص یمیخودتنظ

 .78-61(:02)8 ،یزتبر یابیارزش

به روش نقشه  یستدر یر(. تأث1085). مریم ،یو احسان عزت پاریاد، عاطفه، قنبری، -

و مرکز مطالعات  مجله یان،درس در دانشجو یک یادداریو یادگیری یزانبر م یمفهوم

 .18-112(:2)7 ی،پزشک آموزش

 یبررس. (1052). زهرا پورفرزاد،،  مجتبی قربانی، زهره، ی،ونک مولود، ی،فراهان ینیفر مه -

 دوم، سال ی،پرستار یریتمد فصلنامه یفت،پرساران مسئول ش یریتیمد یخودکارآمد

 . 8-16 شماره چهارم، دوره دوم،

 یقاز طر دانشجو معلمان یادگیریارتقاء (. 1050). محمد ،و عطاران مهدی کرمی، -

-یعلم ،فصلنامهیو گروه یفرد یوهدو شبه  یبر نقشه مفهوم یمبتن یستدر یکردهایرو

 .23-7(:1)1 معلم، یاحرفهتوسعه  یتخصص

 یرتأث (.1088). محمد مقدم، اسکندر، آذر، یفتح داوود، نسب، حسینی جواد، ،یمصر آباد -

مسأله در  و حل درو یادداری،بر  یادگیری و سبک ینقشه مفهوم و ارائهساخت 

 .162-101(:8)2 ،یشناسو روان یتیترب مطالعات ،شناسییستز
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(. 1052حسن ) یفی،و پاشاشر یجهمن ییالق، یشهن ین؛محمدحس وند،یننورالدّ محبی -

جامعه در  (ITIS) هوش یضمن یهنظر یاسمق یسنجروان های شاخص یبررس

 .00-60(: 01)0 یتی،ترب گیری اندازه ۀفصلنام یی،دانشجو

 یهانقشه یگروه و ساخت یارائه،ساخت فرد ی(. اثربخش1080). جواد ،یمصر آباد -

 .11-01:10شماره ی،آموزش هایینوآور فصلنامه ،یراهبرد آموزش یک عنوانبه یمفهوم

 یلیتحص یشرفتبر پ ینقشه مفهوم ی(. اثربخش1088). ، نگارو استوار جواد ،یمصر آباد -

 یننو هاییشهاندمجله  ،یزیکو ف یشناسروان ،شناسییستزدانش آموزان در دروس 

 .110-50(: 1)9 الزهراء، یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،1شماره ،9دوره یتی،ترب

نقشه مفهوم  یرتأث ی(. بررس1053). کوروش حمیدرضاورضایی، کوهستانی، نازی، نجات، -

دانشگاه  ییو ماما یمجله دانشکده پرستار .یپرستار یاندانشجو یادگیری یکردهایرو

 )2)17 (،یاتتهران)ح یعلوم پزشک
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