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چکیده
مطالعة حاضر با هدف تعیین اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای ساخت نقشة ذهنی
بر مهارتهای شناختیِ درسِ علومِ دانشآموزان دختر پایة هشتم در سال تحصیلی  5961-69انجام
شده است .روش پژوهش ،از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون_ پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعة
آماری پژوهش ،کلیة دانشآموزان دختر پایة هشتم مدارسِ دارای امکانات سختافزاریِ شهرِ کرمان
بودند ،که درمجموع تعداد  04دانشآموز با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان
نمونه انتخاب و به شیوة تصادفی در دو گروه ( 04نفر گروه آزمایش و  04نفر گروه کنترل) جایگزین
شدند .در پیشآزمون و پسآزمون همة شرکتکنندگان ،با استفاده آزمون پژوهشگر ساختة مهارتهای
شناختیِ درسِ علوم ،شامل  94سؤال چهارگزینهای و  54سؤال تشریحی ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
گروه آزمایش در  54جلسة دوساعته بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار ساختِ نقشة ذهنی و گروه کنترل
آموزش مرسوم را از طرف معلم دریافت کردند .جهت تحلیل دادههای آماری از تحلیل کوواریانس
تکمتغیری ( )ANCOVAاستفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد ،دانشآموزانی که بستة آموزشی مبتنی
بر نرمافزار ساختِ نقشة ذهنی را آموزش دیدند ،نمراتِ باالتری در مهارتهای شناختی کل و همچنین
در کلیة سطوح مهارتهای شناختی بهویژه مهارتهای (یادآوری ،فهمیدن ،کار بستن ،تحلیل) کسب
کردند .بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد میشود ،نقشههای ذهنی بهعنوان ابزاری جهت فعال کردن
یادگیریهای قبلی دانشآموزان و ایجاد ارتباط بین مفاهیم درسی بهمنظور درک هر چهبهتر مطالب ،در
آموزش و تدریس مورداستفاده قرار گیرند.
واژههای کلیدی :علوم ،مهارتهای شناختی ،نرمافزار چندرسانهای ،نقشه ذهنی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی است.
 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
 استاد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکdortajf@gmail.com :
 استاد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
 دانشیار ،گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در عصر فنآوری اطالعات و ارتباطات ،درحالیکه اطالعات علمی و نوآوریهای
تکنولوژیکی روزبهروز در حال افزایش است ،به نظر میرسد که آموزش علوم ،نقشی
حیاتی برای آینده جوامع و تأثیرات چشمگیری بر همة جنبههای زندگی دارد (کارا
مصطفی اغلو .)0454 ،5دستیابی به پیشرفت و توسعة اقتصادی هر کشوری بستگی به
پیشرفت آن کشور در زمینه علوم دارد .به همین دلیل ،آموزش و یادگیری علوم در همة
کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است و جزء اهداف ملی اکثر کشورهای پیشرفته به
شمار میآید (زمانی و افخمی خیرآبادی.)0449 ،
در کشور ما هم مسئله پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس علوم یکی از مسائل
و دلمشغولیهای اصلی دستاندرکاران تعلیم و تربیت ،بهطورکلی و متخصصان
آموزش علوم ،بهطور خاص بوده است .نتایج مطالعات بینالمللی درس علوم و ریاضی
(تیمز )0در سالهای گذشته ،نشاندهندة پیشرفت تحصیلی بسیار پایین دانشآموزان
ایرانی نسبت به سایر کشورها در درس علوم بوده است .مجموعه یافتههای تیمز نشان
میدهد که نقش معلم و آموزش مهارتهای تدریس به آنها ،نگرش مثبت به موضوع
درسی ،تهیة برنامة آموزشی مناسب ،روشهای تدریس فعال ،مشارکت و حمایت
والدین به همراه امکانات و منابع آموزشی اثربخش ،از مهمترین عوامل موفقیت کشورها
بوده است (مرکز مطالعات تیمز و پرلز.)5911 ،
جایگاه کشور ایران در علوم پایة هشتم در مطالعة تیمز ( ،)0455از میان  00کشور با
میانگین عملکرد بینالمللی  ،144با میانگین عملکرد  ،070در رتبة  00قرار دارد
(کریمی ،بخشعلیزاده و کبیری )5965 ،و بر اساس مطالعة تمیز ( )0451از میان 14
کشور ،کشور ایران با میانگین  ،019در جایگاه  09قرار گرفته است (کبیری ،کریمی و
بخشعلیزاده )5961 ،که نشاندهندة کاهش عملکردِ دانشآموزان ایرانی پایة هشتم در
درس علوم ،در فاصلة سالهای  0455تا  0451است.
1. Kara Mustafa Oglu
)2. trend international mathematics & science study (TIMSS
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یافتههای پژوهشها نشان داده است که یادگیری و پیشرفت در دروس مختلف از
مؤلفههای متعددی ازجمله عوامل شناختی ،عاطفی ،هیجانی و غیره نشأت میگیرد که
هرکدام نقش بسزایی در ایجاد ،تسهیل و تسریع آن دارند .بلوم 5و همکارانش سطوح
شناختی را به شش طبقة اصلی دانش ،فهمیدن ،کاربستن ،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی
دستهبندی کردند .طبقهبندی بلوم برای رشد شناختی بهصورت سلسله مراتبی از عینی
به انتزاعی مرتب شده است (پاپاس ،پیراکسو ناجل .)0450 ،0توالی سلسله مراتبی از
سطوح پایینتر تا سطوح باالتر پردازش شناختی معرفی میشود (کالرک ،)0454 ،9سه
سطح اول طبقهبندی بلوم (دانش ،فهمیدن و بکاربستن) به شناسایی یا یادآوری اولیه
نیاز دارد ،این سطوح بهعنوان سطوح پایینتر مهارتهای شناختی در نظر گرفته شدهاند.
در مقابل ،در سه سطح دیگر طبقهبندی بلوم؛ تجزیهوتحلیل ،ترکیب و ارزشیابی،
دانشآموزان به استفاده از مهارتهای شناختی سطح باالتر برای پرورش دادن عملکرد
یادگیریشان نیاز دارند (فورهند0454 ،0؛ یحیی ،توکال و عثمان.)0450 ،1
پرورش مهارتهای شناختی یا بهطور خاص پرورش سطوح باالی مهارتهای
شناختی در مدرسه یک هدف آموزشی مطلوب است که در برنامة اصالحات آموزشی،
مستندات برنامة درسی علوم و ادبیات آموزشی علوم بهطور متناوب مطرح میشود
(گاالگر ،هیپکینز و زوهر .)0450 ،9هدف اصلی آموزش علوم ،کمک به رشد سطوح
مختلف مهارتهای شناختیِ دانشآموزان است تا آنها را برای مواجهه با چالشهای
زندگی روزمره ،از طریق انتخاب فعالیتهایی که دانشآموزان را به استفاده از
مهارتهای شناختی سطح باال مانند مهارتهای تفکر انتقادی ،استدالل و پردازش
اطالعات ترغیب میکند ،توانا کند (آکتامیز و ینیس0454 ،7؛ زاچاریادز ،چریستو و پیتا
1. Bloom
2. Pappas, Pierrakos & Nagel
3. Clark
4. Forehand
5. Yahya, Toukal & Osman
6. Gallagher, Hipkins & Zohar
1. Aktamis & Yenice
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پاندازی .)0459 ،5پژوهشها در زمینة مهارتهای شناختی نشان داده است که به دست
آوردن سطوح باالتر این مهارتها در فرایند یادگیری به دانشآموزان کمک میکند که
نسبت به تفکر خودشان آگاه باشند ،همچنین عملکرد یادگیری و رشد شناختی خود را
پرورش دهند (دونالد 0440 ،0نقل از سادیو ،سیراج ،بین نوردین و العمیدی)0451 ،9
نتایج پژوهشهای تطبیقی که آموزش علوم در کشور ایران را با چهار کشور پیشرفته
آمریکا ،انگلستان و ژاپن مقایسه کرده است ،نشان میدهد که اهداف آموزشی علوم
تقریباً در همة این کشورها یکسان است ،اما روشهای تدریس علوم در کشور ایران،
تفاوت قابلمالحظهای با چهار کشور دیگر دارد .بهطوریکه در کشور ایران ،اغلب از
روشهای تدریس سخنرانی و پرسش و پاسخ استفاده میشود و از روشهای جدید
کمتر بهره میگیرند (جعفری هرندی ،میرشاه جعفری و لیاقتدار .)0446 ،در روش
تدریس سنتی ،فرض میشود که دانشآموزان بهطور شنیداری فرامیگیرند ،درحالیکه
پژوهشها درباره مغز انسان نشان میدهد که نحوة فراگرفتن آنها اینگونه نیست و تنها
حدود  04درصد از دانشآموزان بهصورت شنیداری و  14درصد دیگر بهصورت
دیداری و عملی فرامیگیرند (ربیعی و طالبیان .)0455 ،ایجاد تحول در آموزش علوم و
استفاده از روشهای تدریس جدید ،امری ضروری است (صدر آل اشرفی )0447 ،0و
استفاده از فنآوریهای جدید آموزشی میتواند یکی از راههای ایجاد این تحول اساسی
باشد (زمانی و افخمی خیرآبادی.)0449 ،
امروزه توجه زیادی بر افزایش موفقیت و پیشرفت دانشآموزان با استفاده از
تکنولوژی بهعنوان یک ابزار میشود .نظریهپردازان و معلمان در حال تجدیدنظر در
برنامهها و روشهای آموزش بهمنظور به حداکثر رساندن تأثیرات آموزش و بازده
دانشآموزان هستند .با توجه به استفادة فراوان فنآوری در دنیای امروزی ،بهشرط آنکه
بتوانیم تأثیری ماندگار بر چگونه آموختن دانشآموزان ایجاد کنیم ،کاربرد و استفاده از
2. Zachariades, Christou & Pitta-Pantazi
3. Donald
4. Sadio, Siraj, Bin Nordin & Al-Amedi
5. Sadr al-Ashrafi
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آن در آموزش و یادگیری امری ضروری است .در حال حاضر ،با هجوم استانداردهای
جهانی و تأکید آنها بر فنآوری ،استفاده از تکنولوژی به یک اولویت بزرگ در مدارس
تبدیل شده است (کاستلی .)0450 ،5بیدر و لگاسی )0441( 0در پژوهشی تأثیرات
تکنولوژی را بر درک مطلب دانشآموزان بررسی کردند و دریافتند که دانشآموزان
تمایل دارند که با تصاویر و ویدئوهای ارائهشده از طریق کامپیوتر ،هر چه بیشتر
برانگیخته شوند .طراحان خوب نرمافزارهای آموزشی کامپیوتری ،نظریهپردازان
کاربردی یادگیری هستند .آنها موفق شدند به یادگیرندگان در تمرین مهارتهای
یادگیری کمک کنند (بستر و برند .)0459 ،9جویت )0449( 0در این مورد که میگویند،
تکنولوژی در حال تغییر شکل دادن دانش و آموزش در کالسهای درس امروزی
است ،موافق است.
همچنین در سالهای اخیر ،افزایش عالقه به توسعه و استفاده از محتوای
چندرسانهای پیشرفته بهمنظور افزایش کیفیت و یادگیری وجود داشته است .با پیدایش
فنآوریهای اطالعات و ارتباطات ،محیطهای یادگیری با قدرت بیسابقهای پدیدار
شدهاند .در این محیطهای یادگیری ،وسایل الکترونیکی مناسبی فراهم میشود تا
یادگیرندگان به کمک آنها و تالش خود بتوانند مشکل خود را دریابند .در این میان
نقش چندرسانهایهای آموزشی قابلتأمل است .تکنولوژی چندرسانهای میتواند با
ترکیب عناصر مختلف متن ،تصویر ،انیمیشن ،صدا و نیز بهرهگیری از اصول عملی،
امکان شکلدهی تجارب یادگیری دسته اول ،ایجاد انگیزة یادگیری ،صرفهجویی در
وقت و ایجاد یادگیری سریعتر ،عمیقتر و پایدارتر را فراهم کند (شاه جعفری5911 ،
نقل از کرمی و اسد بیگی ،5969 ،مت بی ،اِمبیلو و کیساکا .)0459 ،1مطالعات نشان داده
است که استفادة مناسب از ابزار چندرسانه ای پیشرفته در زمینة آموزشی چندین مزیت
1. Costley
2. Bitter & Legacy
3. Bester & Brand
4. Jewitt
1. Mtebe, Mbwilo & Kissaka
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فراهم میکند که میتواند به بهبود درک دانشآموزان از مطالب درسی کمک کند (لی،
هسیو و هو .)0450 ،5استفن سون )0440( 0معتقد است فعال کردن حواس متعدد در
محیط آموزشی به درک عملکردِ حافظه و توجه دیداری ،مهارتهای شناختی و حرکتی
کمک خواهد کرد (نقل از بیدوغان و هایران.)0451 ،9
در این راستا تکنیکهایی وجود دارد که وابسته به راهبردهای شناختی هستند که
ساخت و استفاده از آنها از طریق ابزار مبتنی بر فنآوری امکانپذیر است .یکی از این
تکنیکها که وابسته به راهبرد شناختی سازماندهی است ،راهبرد نقشة ذهنی است.
نقشة ذهنی یک تکنیک بر اساس نظریة آزوبل است که فرض میکند اطالعات مغز
یادگیرندگان در یک قالب سلسله مراتبی از عامترین تا خاصترین برای تسهیل
یادگیری و بازیابی اطالعات شکل گرفتهاند (فانگ .)0459 ،0این نقشهها بهعنوان
تکنیکی مؤثر در راهبردهای یادگیری فعال مطرح شدهاند که حافظه را جهت بازیابی
اطالعات افزایش میدهد و ایدههای خالقانة جدید تولید میکند (بوزان .)0447 ،1این
تکنیک توسط تونی بوزان ایجاد شد (ویلیامز )0450 ،9که ارتباط بین مفاهیم ،اطالعات
و افکار را از طریق یک شبکه یا یک نمودار غیرخطی با استفاده از عناصر کالمی و
نمادی نمایش میدهد (دیندسا ،کاسیم و اندرسون .)0455 ،7نقشة ذهنی ابتدا در اواخر
 5694بهعنوان یک تکنیک یادداشتبرداری توسعه پیدا کرد و اخیراً به واسطة برخی
ویژگی هایی که به فعال کردن دانشِ قبلی از طریق تقویتِ حافظه ،خالقیت و یادگیری
مؤثر کمک میکند ،برتری پیدا کرده است .در این روش یادگیرندگان معموالً از نیمکرة
چپشان برای فکر کردن و از نیمکرة راستشان برای به کار گرفتن عناصر بصری در نقشه

2. Lee, Hsiao & Ho
3. Stephenson
4. Beydogan & Hayran
5. Fang
6. Buzan
7. Williams
8. Dhindsa, Kasim & Anderson
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استفاده میکنند (اورکلی و بالیم .)0454 ،5آیکاک )0450( 0در مطالعهای اظهار داشت،
استفاده از هر دو نیمکره ،یادگیری را تسهیل و حفظ اطالعات را تضمین خواهد کرد.
هدف این تکنیک کمک به درک و فهم مطالب با استفاده از ویژگیهایی مثل تجزیه
و تحلیل و به خاطرسپاری با استفاده از یک نمودار است (باتدی .)0451 ،9نقشهکشی
ذهنی با کیفیتهای بصری که دارد با سایر تکنیکهای یادداشتبرداری متفاوت است و
روابط و پیوند بین ایدهها را توصیف میکند .به دلیل کیفیت بصری نقشههای ذهنی،
تأثیر زیادی در حفظ اطالعات دارند ،بنابراین نقشههای ذهنی خوب آمادهشده این
توانایی را دارند که هوش دیداری و کالمی گاردنر را با هم به فعالیت وادار کنند (مونا
و خالیک0441 ،0؛ سریج .)0455 ،1همچنین مهارتهای شناختی مثل؛ تجزیهوتحلیل،
طبقهبندی و ترکیب با استفاده از این نقشهها تقویت میشوند (بوزان 5669 ،نقل از
سلمان سباح.)0451 ،9
آکدال و ساهین )0450( 7در پژوهشی به این نکته تأکید کردند که برای داشتن یک
محیط یادگیری بهتر ،روشهای مختلف ،تکنیکها و راهبردهای مختلفی باید به کار
برده شود .گاف )5660( 1و موری و کیتانو 5667( 6نقل از آیدین و تنبلوق لو)0450 ،54
اضافه کردند که هدف آموزشوپرورش آماده کردن دانشآموزان برای دنیایی پُر از تنوع
است و میتوان گفت که نقشة ذهنی ،تکنیکی متفاوت است که قدرت تنوع بخشیدن به
فضای آموزشی را دارد.

1. Evrekli & Balim
2. Aykac
3. Batdi
4. Mona & Khalick
5. Serig
6. Salman Sabbah
7. Akdal & Sahin
8. Gaff
9. Morey & Kitano
10. Aydin & Tonbuloglu

91

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /88پاییز 9816

نقشههای ذهنی به دو نوع طبقهبندی میشوند؛ نقشههای ذهنی مرسوم (مداد-
کاغذی) و نقشههای ذهنی الکترونیکی (با استفاده از نرمافزار) (میشل و اسمیت،5
 .)0446مزیت اصلی استفاده از نرمافزار این است که ایدهها و روابط میتوانند بهراحتی
کنترل و بهروز شوند و در حین اینکه قالب میتواند اصالح شود ،قدرت بصری آن نیز
با قرار دادن عالمتهای رنگارنگ ،تصاویر ،رابطها و ویدئو کلیپها افزایش مییابد
(دورمر .)0446 ،0نرمافزار نقشة ذهنی ،هم دستکاری ،رنگآمیزی و بازسازی نقشههای
ذهنی و ایجاد منحنیها و شاخهها را تسهیل میکند و هم روند ایجاد نقشهها سریعتر و
راحتتر انجام میشود (دومنیک .)0450 ،9عالوه بر این با استفاده از نرمافزار در مقایسه
با شکل سنتی ایجاد نقشههای ذهنی روی کاغذ زمان ،مواد و تالش کمتری را میطلبد
(سلمان سباح .)0451 ،چیو )0451( 0در مقایسة تأثیر نقشهبرداری مفهومی مداد کاغذی
و نقشهکشی به کمک کامپیوتر بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی  515دانشجوی
حسابداری ،به این نتیجه رسید که روش نقشهکشی مفهومی کامپیوتری نسبت به روش
سنتی نقشهکشی ذهنی تأثیر بیشتری بر یادگیری و انگیزة دانشجویان گذاشته است.
مونا و خالیک )0441( 1در بررسی تأثیر استفاده از نقشههای ذهنی بهعنوان یک ابزار
یادگیری در پیشرفت درس علوم دانشآموزان پایة هشتم ،به این نتیجه رسیدند که
ساخت نقشة ذهنی از مطالب درسی علوم توسط دانشآموزان ،سطح باالیی از درک
مفاهیم علوم را سبب میشود .همچنین پوالت ،یاوز و تانس )0457( 9با هدف بررسی
تأثیر نقشهکشی ذهنی بر مهارتهای ریاضی و علوم دانشآموزان ،نشان دادند که نمراتِ
پسآزمون درس علوم و ریاضی دانشآموزانی که از نقشة ذهنی استفاده کردند بهطور
معناداری بیشتر از گروهی بود که به این نقشهها دسترسی نداشتند و دانشآموزانی که

1. Mitchell & Smith
2. Dormer
3. Dominik
4. Chiou
5. Mona & Khalick
6. Polat, Yavuz & Tunc
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درگیر آمادهسازی نقشههای ذهنی از مطالب درسی خود بودند ،از مهارتهایی که نیاز
به سازماندهی ذهنی سطح باالیی دارد ،استفاده کردند.
بهرغم پژوهشهایی که در زمینة تأثیر روشهای مختلف آموزشی بر متغیرهای
تحصیلی انجام شده است ،هنوز تناقضهای زیادی در این زمینه وجود دارد .نکته حائز
اهمیت در این پژوهش در رابطه با این متغیرها در این است که آیا ترکیب عناصر متن،
صدا ،تصویر ،انیمیشن ،در ساخت نقشهها با استفاده از نرمافزارهای چندرسانهای
میتواند بر متغیرهای شناختی اثربخش باشد؟؛ بنابراین در این پژوهش تالش میشود تا
اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای ساختِ نقشة ذهنی بر
مهارتهای شناختی بهطورکلی و سهم آن در هر یک از سطوح مهارتهای شناختی
(یادآوری ،فهمیدن ،کاربستن ،تحلیل ،ارزشیابی و آفریدن) درس علوم ،در دانشآموزان
بررسی شود.
روش
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون_ پسآزمون با گروه کنترل است .با
توجه به ماهیتِ متغیر مستقل (بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار) و نیاز به امکانات
سختافزاری در مدارس جهت اجرای پژوهش ،جامعة این پژوهش را کلیة
دانشآموزان دخترِ پایة هشتم مدارسِ متوسطة دارای امکانات سختافزاری شهر کرمان،
در سال تحصیلی  5961 -69تشکیل دادند .برای جلوگیری از تبادل اطالعات بین
گروههای کنترل و آزمایش یک مدرسه بهعنوان گروه کنترل و یک مدرسه بهعنوان گروه
آزمایش انتخاب شدند .جهتِ انتخاب نمونة پژوهش ،از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای استفاده شد ،به این صورت که ابتدا از بین دو منطقة استان کرمان یک
منطقه بهتصادف انتخاب شد ،سپس از بین مدارس آن منطقه ،تعداد  01مدرسه که
دارای امکانات سختافزاری جهت اجرای پژوهش بودند مشخص شدند .از بین این
 01مدرسه ،دو مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شدند و از بین سه کالس پایة هشتم
این مدارس نیز ،یک کالس بهتصادف انتخاب شد .با توجه به آزمایشی بودن طرح
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پژوهش و اینکه حدنصاب حجم نمونه در پژوهشهای آزمایشی حداقل  51نفر است
(حافظنیا ،)5965 ،از بین دانشآموزان کالسهای انتخابشده ،به شیوة تصادفی  04نفر
در گروه آزمایش و  04نفر در گروه کنترل ،قرار گرفتند .در این پژوهش برای همگونی
متغیرهای پژوهش کالسهای گروه کنترل و آزمایش بهگونهای انتخاب شدند که ازنظر
سواد اطالعاتی در آزمونهای کالسی مدرسه شباهت زیادی به هم داشتند و همچنین
ازنظر کارشناسهای آموزشوپرورش شهرستان هر دو مدرسه دارای وضعیت تحصیلی
نزدیک به هم بودند و موقعیت اجتماعی و جغرافیایی مدارس انتخابشده با یکدیگر
همگونی داشتند .همچنین ویژگیهای جمعیت شناختی مرتبط با متغیرهای پژوهش
(معدل ،سن و میزان تحصیالت والدین) محاسبه شد و نشان داد که دانشآموزان گروه
آزمایش دارای میانگین معدل  51/01با انحراف استاندارد  5/96و میانگین سنی 50/71
با انحراف استاندارد  4/99بودند و در رابطه با متغیر تحصیالت والدین بیشترین فراوانی
مربوط به مقطع لیسانس (= %01درصد فراوانی) بود و در گروه کنترل میانگین معدل
 51/54با انحراف استاندارد  5/94و میانگین سنی  50/14با انحراف استاندارد 4/15
بودند و در رابطه با متغیر تحصیالت والدین بیشترین فراوانی مربوط به مقطع لیسانس
(=%14درصد فراوانی) بود که بیانگر همگونی گروهِ آزمایش و کنترل است .ابزارهای
مورد استفاده در پژوهش حاضر از قرار زیر است:
نرمافزار : iMindMapنسخة  7نرمافزار  iMindMapبود که در این پژوهش برای
ساخت نقشههای ذهنی آموزش داده شد ،نسخة ابتدایی این نرمافزار با نظارتِ مستقیم
تونی بوزان در سال  0449طراحی و از طریق شرکت بوزان تولید شد .نسخة  7این
نرمافزار تولید نوامبر سال  0459همین شرکت است .این نرمافزار امکانات ویژه و
زیادی برای کشیدن نقشه در اختیار کاربر قرار میدهد .نرمافزاری خوشدست و
کاربردی است که به کاربر این امکان را میدهد که با سرعت و بهآسانی نقشههای ذهنی
خود را بهصورت گرافیکی و با تفهیم پذیری باال ترسیم کند .ویژگی اصلی این نرمافزار
ماهیت چندرسانهای آن است که امکان به کار بردن متن ،صدا ،تصویر و انیمیشن را در
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ساخت نقشة ذهنی قرار داده و در پایان کار میتوان نقشة ذهنی ساختهشده را بهصورت
فیلم دوبعدی و سهبعدی نمایش داد.
آزمون مهارتهای شناختی پژوهشگر ساخته :بهمنظور اندازهگیری سطوح مختلف
مهارتهای شناختی دانشآموزان ،از آزمون مهارتهای شناختی پژوهشگر ساخته
استفاده شد .بدین منظور ابتدا  9مبحثِ (هوازدگی ،نور و ویژگیهای آن ،شکستِ نور)
از کتاب درسی علومِ پایة هشتم انتخاب و سپس بر اساس محتوای مباحث انتخابشده
و با استفاده از جدول مشخصات آزمون و طبقهبندی تجدیدنظر شدة هدفهای آموزشی
بلوم (آندرسون ،کراتول 5و همکاران )0445 ،و طبق دستورالعمل سیف (،)5960
سؤاالتی طراحی شد .این آزمون در فرم ابتدایی شامل  74سؤال چهارگزینهای برای
سنجش مهارتهای فهمیدن ،یادآوری ،کاربستن و تحلیل و  51سؤال تشریحی جهت
اندازهگیری مهارتهای ارزشیابی و آفریدن بود.
برای اطمینان از روایی آزمون و بهکارگیری آن برای سنجش مهارتهای شناختی با
سرگروههای آموزشی و  9نفر از دبیران درس علومِ پایة هشتم مشورت و تبادلنظر شد
و اشکاالت و کجفهمیهای احتمالی ناشی از آن بر اساس نظرِ متخصصین برطرف و
روایی محتوایی آن تأیید شد .بعد از بررسیهای اولیه ،آزمون بر روی نمونة کوچکی از
دانشآموزان بهصورت مقدماتی اجرا و ضریب تمیز ،ضریب دشواری و پایایی هر سؤال
محاسبه و سؤاالت نامناسب حذف شدند .سپس فرم نهایی آزمون با  94سؤال تستی
برای اندازهگیری چهار مهارتِ فهمیدن ،یادآوری ،کاربستن و تحلیل و  54سؤال
تشریحی برای اندازهگیری دو مهارتِ ارزشیابی و آفریدن در طبقهبندی بلوم تهیه شد.
بهمنظور محاسبه پایایی آزمون چهارگزینهای مهارتهای شناختی ،ضریب آلفای
کرونباخ برای  94سؤال بر روی  94دانشآموز ،برابر با  4/60به دست آمد که نشانگر
همسانی درونی بسیار خوب سؤاالت آزمون مهارتهای شناختی است و بهمنظور
پایایی آزمون تشریحی از روش باز آزمایی استفاده شد و ضریب  4/15به دست آمد.
1. Anderson & Krathwol
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همچنین ضریب پایایی سؤاالت آزمون چهارگزینهای با روش دونیمه کردن نیز محاسبه
شد که ضریب آلفای کرونباخ برای نیمه اول برابر با  4/60و برای نیمه دوم برابر با
 4/19و ضریب همبستگی بین دو نیمه با استفاده از فرمول اسپیرمن براون  4/19به
دست آمد.
روش اجرا در پژوهش به این صورت بود که ابتدا جزوة آموزشی ساخت نقشة
ذهنی و جزوة آموزشی نرمافزار ( )iMindMap 0/7توسط پژوهشگر تهیه شد ،سپس
 0مبحث از کتاب درسی علوم پایة هشتم برای اجرای پژوهش انتخاب و مطالب،
تصاویر ،انیمیشنها و آزمایشهای مربوط به این مباحث برای ساخت نقشههای ذهنی
در قالب  DVDدر بستة آموزشی قرار داده شد .پس از انتخاب آزمودنیها و قرار دادن
آنها در گروههای آزمایش و کنترل ،ابتدا از هر دو گروه با استفاده از ابزار تعیینشده
پیشآزمون به عمل آمد .سپس گروه آزمایشی ،طی  54جلسة  0ساعته ،بستة آموزشی
ساخت نقشة ذهنی ( )iMindMap 0/7را آموزش دیدند و پسازآن ،با استفاده از نرم-
افزار آموزش دادهشده ،به ساخت نقشههای ذهنی از مباحث انتخاب شدة کتاب درسی
علوم اقدام کردند و گروه کنترل همین مباحث را از طریق آموزش مرسوم دریافت
کردند .پس از اتمام جلسههای آموزشی ،بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل
پسآزمون اجرا شد .آزمودنیهای گروه آزمایشی ،در طی جلسههای آموزشی ،در مورد
نقشة ذهنی ،کاربرد ،مزایا و اصول ساخت و ترسیم آن ،بهصورت تئوری و عملی
آموزش دیدند .خالصة محتوای جلسههای آموزشی این گروه به شرح زیر بود:
جلسة اول :آشنایی و برقراری تعامل با آزمودنیها ،ایجاد انگیزه در آنها و توضیحاتی
دربارة اهداف پژوهش ،روش اجرا ،اهمیت شناخت و کاربرد راهبردهای شناختی.
جلسة دوم :آشنایی دانشآموزان با نقشة ذهنی ،ویژگیهای آن ،اهمیت بهکارگیری و
اجزای تشکیل دهندة نقشة ذهنی (تدریس همراه با جزوة تهیهشده به وسیلة پژوهشگر).
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جلسة سوم :آموزش نقشة ذهنی مداد -کاغذی روی تابلو ،ساخت نقشة ذهنی توسط
خودِ پژوهشگر از مفاهیم مختلف و نشان دادن مثالهای متنوع از نقشههای ذهنی
دانشآموز ساخته.
جلسة چهارم :ساخت نقشة ذهنی مداد -کاغذی توسط خودِ دانشآموزان از مفاهیم
کتاب درسی علوم (با نظارت پژوهشگر).
جلسة پنجم ،ششم و هفتم :آموزش نرمافزار ( iMindMap 0/7همراه با جزوة آموزشی
تهیهشده به وسیلة پژوهشگر).
جلسة هشتم و نهم :ساخت نقشة ذهنی توسط خودِ دانشآموزان از مفاهیم انتخاب شدة
کتاب درسی علوم با استفاده از نرمافزار (با نظارت پژوهشگر).
جلسة دهم :جمعبندی و تکرار و مرور مطالب گفتهشده در جلسههای قبلی و رفع
اشکاالت احتمالی و بررسی نقشههای ذهنی ساختهشده توسط دانشآموزان *( .الزم به
ذکر است که در هر جلسه پس از پایان آموزش بهمنظور اطمینان از یادگیری مطالب
گفتهشده ،تمرینهایی به آزمودنیها داده میشد که پیش از آغاز جلسة بعد ،توسط
پژوهشگر موردبررسی قرار میگرفت).
پس از اجرای پسآزمون ،جهت تجزیهوتحلیل آماری ،دادهها در دو سطح توصیفی و
استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شدند .در بیان دادههای توصیفی از
شاخصهای میانگین و انحراف معیار و برای تعیین اثربخشی بستة آموزشی بر
مهارتهای شناختی درس علوم ،از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافتهها
نتایج شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) نمرات مهارتهای شناختی
کل و سطوح آن در دانشآموزان گروه آزمایش (گروهی که تحت برنامه آموزشی
نرمافزار چندرسانهای ساخت نقشة ذهنی قرار گرفتند) و گروه کنترل (گروهی که
آموزش مرسوم را دریافت کردند) در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،در جدول 5
ارائهشده است.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرات مهارتهای شناختی کل و سطوح آن در دو گروه آزمایش
و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروه نقشه ذهنی ()N=04
انحراف
متغیر

مرحله

استاندارد±

انحراف
چولگی کشیدگی

میانگین

یادآوری

پیشآزمون
پسآزمون

فهمیدن

پیشآزمون
پسآزمون

سطوح مهارتهای شناختی

کاربستن

پیشآزمون
پسآزمون

تحلیل

پیشآزمون
پسآزمون

ارزشیابی

پیشآزمون
پسآزمون

آفریدن

پیشآزمون

± 5/99
()0/91
±5/60
()50/74
± 5/74
()5/61
± 5/94
()55/91
± 5/09
()5/94
± 5/04
()54/04
± 5/09
()5/91
± 5/16
()54/94
± 4/00
()4/14
± 5/17
()0/91
± 4/00
()4/41

گروه کنترل ()N=04
استاندارد±

چولگی کشیدگی

میانگین
-4/57

-4/91

-4/09

-4/46

4/17

4/09

-4/07

-4/07

5/06

5/16

-4/45

-4/06

4/99

-5/47

-4/55

-4/99

-4/91

4/61

4/00

4/07

-5/51

4/71

± 5/69
()0/91
± 5/79
()0/11
± 5/11
()0/01
± 5/97
()5/61
± 5/51
()4/11
± 5/51
()4/61
± 4/65
()4/71
± 5/41
()4/61
± 4/00
()4/14
± 4/00
()4/15
± 4/01
()4/41

-4/46

-4/05

5/56

5/96

4/19

4/55

4/66

4/00

5/91

5/94

4/14

-4/10

5/45

4/09

5/90

5/07

4/14

4/09

4/79

4/99

-4/06

-4/01

اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای ...

پسآزمون

مهارتهای
شناختی کل

پیشآزمون
پسآزمون

± 5/01
()0/01
± 1/51
()7/94
± 9/57
()15/91

19

-4/59

-5/50

4/91

4/41

-4/99

4/46

± 4/95
()4/55
± 0/71
()9/04
± 0/17
()9/11

5/11

5/49

5/40

4/97

5/09

5/11

نتایج جدول  5بیانگر این است که در مرحلة پیشآزمون بین میانگینهای نمرات
سطوح مهارتهای شناختی و نیز نمرة کل مهارتهای شناختیِ دو گروه نقشه ذهنی و
کنترل تفاوت چندانی وجود ندارد؛ اما در مرحلة پسآزمون میانگین نمرات سطوح
مهارتهای شناختی و نیز نمرة کل مهارتهای شناختی در گروه آزمایش نسبت به
گروه کنترل افزایش یافته است .همچنین مقادیر چولگی و کشیدگی نمرات پیشآزمون
و پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل در محدودة  + 0و  - 0قرار دارد که نشاندهندة
نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته است.
بهمنظور مقایسة عملکرد آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش جهت حذف اثرات
پیش آزمون از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .قبل اجرای تحلیل کوواریانس ابتدا
عدمتخطی از مفروضههای آن موردبررسی قرار گرفتهاند تا شرایط استفاده از این آزمون
آماری تأیید گردد .جهت بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع نمراتِ متغیر وابسته در
مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،از آزمون شاپیرو ویلکز 5استفاده شد که سطح معناداری
آماره  zاین آزمون با ( )df=04برای تمامی سطوح متغیر وابسته از  4/41بزرگتر است (4/41
< )pو می توان گفت که فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای وابسته برقرار است.
آزمون لون 0جهت بررسی مفروضة همگنی واریانسهای خطا بررسی شد و نتایج این
آزمون نشان داد که بین گروهها ازلحاظ واریانس متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود

1. Shapiro-Wilk test
2. Levene’s test
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ندارند .همچنین مفروضة همگنی شیب رگرسیون 5آزمون و با ( )p< 4/41نشان داد که
این مفروضه نیز برقرار و اجرای تحلیل کوواریانس بالمانع است.
فرضیه  :5بسته آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای ساخت نقشه ذهنی بر
مهارتهای شناختی درس علوم تأثیر دارد.
بهمنظور بررسی تأثیر بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای ساخت نقشه
ذهنی بر نمرة کل مهارتهای شناختی درس علوم ،برای ثابت نگهداشتن اثر نمرات
پیشآزمون مهارتهای شناختی در دو گروه آزمایش و کنترل و مقایسه نمرات
پسآزمون مهارتهای شناختی کل از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس برای نمرة مهارتهای شناختی در گروه آزمایش و گروه کنترل
درجه

متغیر

منبع

مجموع

وابسته

تغییرات

مجذورات

پیشآزمون

191/46

5

مهارتهای

گروه

56415/97

5

شناختی کل

خطا

115/04

97

کل

05516/64

96

میانگین

آزادی مجذورات
191/46

سطح

اندازه اثر

معناداری

Eta2

90/00

4/44

4/01

5050/99

4/44

4/67

F

با توجه به نتایج جدول  0مقدار  Fمحاسبهشده برای نمرة کل پیشآزمون
مهارتهای شناختی در گروه آزمایش نقشه ذهنی و گروه کنترل معنادار است
( )F)5 ،97( =90/00 ، P<4/45 ،Eta2=4/01و همچنین  Fمحاسبهشده برای نمرة کل
پسآزمون مهارتهای شناختی گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابت نگهداشتن اثر نمرات
پیشآزمون مهارتهای شناختی معنادار است (=5050/ 99 ، P<4/45 ،Eta2=4/67

( )F)5 ،97درنتیجه بین میانگین نمرة کل پسآزمون مهارتهای شناختی گروه آزمایشی
نقشه ذهنی و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد و اندازه اثر محاسبهشده ،نشانگر
1. homogeneity of regression
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تأثیر بسیار زیاد بسته آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای ساخت نقشه ذهنی بر
مهارتهای شناختیِ دانشآموزان است .بنابراین بسته آموزشی مبتنی بر نرمافزار
چندرسانهای ساخت نقشه ذهنی بر مهارتهای شناختی دانشآموزان در گروه آزمایش
در مقایسه با دانشآموزان گروه کنترل تأثیر داشته است بهطوریکه موجب افزایش
مهارتهای شناختی دانشآموزانِ گروه آزمایش شده است .همچنین مقایسه
میانگینهای تعدیل شدة دو گروه در جدول  9نشان میدهد که میانگین نمرة کل
مهارتهای شناختی در گروه آزمایشی نقشة ذهنی ( )M=14/69بیشتر از گروه کنترل
( )M=9/69است.
جدول  .3میانگینهای تعدیلشده متغیر مهارتهای شناختی کل در دو گروه آزمایش و کنترل
 %61سطح اطمینان

گروه

میانگین تعدیلشده

خطای استاندارد

آزمایش

14/69

4/11

06/59

کنترل

9/69

4/11

1/59

سطح پایین

سطح باال
10/79
1/79

فرضیه  :0بسته آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای ساخت نقشه ذهنی بر سطوح
مهارتهای شناختی درسِ علوم تأثیر دارد.
بهمنظور بررسی تأثیر بسته آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای ساخت نقشه
ذهنی بر نمراتِ سطوح مهارتهای شناختیِ درس علوم ،برای ثابت نگهداشتن اثر
نمرات پیشآزمون سطوح مهارتهای شناختی در دو گروه آزمایش و کنترل و مقایسة
نمرات پسآزمون سطوح مهارتهای شناختی ،از آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای
هر یک از سطوح بهطور جداگانه استفاده شد .نتایج در جدول  0ارائه شده است.
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس برای نمرات سطوح مهارتهای شناختی
در گروه آزمایش و گروه کنترل
سطوح
مهارتهای
شناختی

یادآوری

فهمیدن

کاربستن

تحلیل

ارزشیابی

آفریدن

منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

09/77

5

09/77

6/17

گروه

5007/09

5

5007/09

109/56

خطا

544/97

97

0/75

کل

5949/97

96

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر Eta2

4/44

4/05

4/44

4/69

پیشآزمون

97/91

5

97/91

05/10

4/44

4/97

گروه

654/94

5

654/94

107/79

4/44

4/69

خطا

99/15

97

5/70

کل

611/54

96

پیشآزمون

50/09

5

50/09

55/00

4/44

4/09

گروه

719/49

5

719/49

946/65

4/44

4/60

خطا

07/91

97

5/01

کل

657/77

96

پیشآزمون

54/76

5

54/76

9/10

4/45

4/51

گروه

779/59

5

799/59

060/54

4/44

4/69

خطا

11/91

97

5/17

کل

609/97

96

پیشآزمون

9/10

5

9/10

9/04

4/45

4/50

گروه

10/64

5

10/64

01/55

4/44

4/19

خطا

04/97

97

5/46

کل

544/04

96

پیشآزمون

4/95

5

4/95

4/99

4/11

4/45

گروه

10/06

5

10/06

16/11

4/44

4/95

خطا

90/09

97

4/17

کل

17/67

96
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با توجه به نتایج جدول  0مقادیر  Fمحاسبهشده برای نمرات پسآزمون تمامی
سطوح مهارتهای شناختی گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابت نگهداشتن اثر نمرات
پیشآزمون سطوح مهارتهای شناختی معنادار است .سطح یادآوری (،Eta2=4/69
 ،)F)5 ،97( =109/56 ،P<4/45سطح فهمیدن (،97( =107/79 ،P<4/45 ،Eta2=4/69
 ،)F )5سطح کاربستن ( ،)F )5 ،97( =946/50 ،P<4/45 ،Eta2=4/60سطح تحلیل
( ،)F )5 ،97( =060/54 ،P<4/45 ،Eta2=4/69سطح ارزشیابی (،P<4/45 ،Eta2=4/19
 )F)5 ،97( =01/55و سطح آفریدن (،)F)5 ،97( =16/11 ،P<4/45 ،Eta2=4/95
درنتیجه بین میانگین نمرات پسآزمون تمامی سطوح مهارتهای شناختی گروه
آزمایش و گروه کنترل با ثابت نگهداشتن اثر نمرات پیشآزمون تفاوت معنادار وجود
دارد .اندازه اثر محاسبهشده نشانگر تأثیر بسیار زیاد بسته آموزشی مبتنی بر نرمافزار
چندرسانهای ساخت نقشه ذهنی بر سطوح یادآوری ،فهمیدن ،کاربستن و تحلیل
دانش آموزان نسبت به سطوح ارزشیابی و آفریدن است .بنابراین بسته آموزشی مبتنی بر
نرمافزار چندرسانهای ساخت نقشة ذهنی بر تمامی سطوح مهارتهای شناختی
دانش آموزان در درس علوم در گروه آزمایش در مقایسه با دانشآموزان گروه کنترل
تأثیر داشته است بهطوریکه موجب افزایش تمامی سطوح مهارتهای شناختی بهویژه
سطوح یادآوری ،فهمیدن ،کاربستن و تحلیل دانشآموزان گروه آزمایش شده است.
همچنین مقایسة میانگینهای تعدیل شدة دو گروه در جدول  1نشان میدهد که
میانگین تمامی سطوح مهارتهای شناختی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
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جدول  .5میانگینهای تعدیلشده نمرات سطوح مهارتهای شناختی
در دو گروه آزمایش و کنترل
سطوح مهارتهای
شناختی
یادآوری
فهمیدن
کاربستن
تحلیل
ارزشیابی
آفریدن

گروه

میانگین تعدیل

خطای

 %61سطح اطمینان

شده

استاندارد

سطح پایین

سطح باال

آزمایش

50/90

4/99

59/17

51/97

کنترل

0/90

4/99

5/17

9/97

آزمایش

55/00

4/06

54/10

50/49

کنترل

5/11

4/06

5/09

0/01

آزمایش

54/41

4/01

6/19

54/94

کنترل

5/49

4/01

4/10

5/11

آزمایش

54/59

4/01

6/16

54/70

کنترل

5/41

4/01

4/14

5/91

آزمایش

0/91

4/01

5/10

0/11

کنترل

4/41

4/01

-4/01

4/11

آزمایش

0/09

4/05

0/44

0/19

کنترل

4/55

4/05

-4/95

4/10

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای
ساخت نقشة ذهنی بر مهارتهای شناختی دانشآموزان در درس علوم انجام گرفت.
نتایج حاصل از دادههای موجود نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ
متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد و بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار
ساخت نقشة ذهنی ،بهطورکلی ،بر مهارتهای شناختی دانشآموزان و بهطور خاص ،بر
هر یک از سطوح مهارتهای شناختی (یادآوری ،فهمیدن ،کاربستن ،تحلیل ،ارزشیابی و
آفریدن) در درس علوم ،تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین میتوان پیشرفت دانشآموزان در
نمراتِ مهارتهای شناختی کل و سطوح آن را به اجرای بستة آموزشی نسبت داد.
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در رابطه با اثربخشی نقشة ذهنی و نرمافزارهای آن بر متغیرهای تحصیلی و شناختی
پژوهشهای متعددی انجام شده که نتایج آنها با نتایج این پژوهش همسو است.
ازجمله مونا و خالیک ( )0441در پژوهشی با هدف تعیین اثربخشی نقشههای ذهنی
بهعنوان یک ابزار یادگیری در پیشرفت دانشآموزان پایة هشتم در درس علوم به این
نتیجه رسیدند که نمراتِ درس علوم دانشآموزانی که با نقشههای ذهنی آموزش دیدند،
 %51بیشتر از گروه کنترل بوده است و پیشرفت قابلتوجهی در درک مفهومی و
استدالل عملی مفاهیم علوم داشتند .آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی دانشآموزان
خودشان نقشههای ذهنی را میکشند ،آنها را به شیوهای طراحی میکنند که بهترین راه
برای یادآوری ،ساخت معنی از محتوا و رسیدن به درک کاملی از مفاهیم علوم باشد.
پوالت ،یاووز و تانک ( )0457نشان دادند که کودکانی که از نقشههای ذهنی
استفاده میکردند در پرورش مهارتهای ریاضی و علوم بسیار موفقتر از کودکانی
بودند که درگیر نقشهکشی ذهنی نشدند .ادبیات پژوهشی از تأثیر برنامة مداخلهای مبتنی
بر نقشة ذهنی بر مهارتهای علوم کودکان (پترسون0446 ،5؛ هونگ و دیاموند0450 ،0؛
نیلسون )0451 ،9حمایت میکند .تهیة نقشههای ذهنی به کودکان این امکان را میدهد
تا مهارتهای بسیاری مانند شمارش ،ایجاد روابط علت  -معلولی ،طبقهبندی،
جزئیسازی ،استفاده از رنگها و شکلها و آگاهی فضایی را به اجرا درآورند (بوزان و
بوزان0451 ،؛ بوزان ،دوتینو و اسراییل .)0450 ،0عالوه بر این ،ساختار بصری نقشههای
ذهنی ،استفاده از مهارتهای شناختی مانند حافظه ،خالقیت ،تفکر ،ایجاد روابط بین
مفاهیم ،تحلیل و تمرکز را تسهیل میکند (بوزان و بوزان0451 ،؛ ون چنگ ،چونگ چی
و یینگ چین .)0454 ،1با کمک نقشههای ذهنی ،یادگیرندگان میتوانند سطوح
یادآوری ،مهارتهای سازماندهی اطالعات و تفکر تجربی خودشان را شکل دهند و
1. Peterson
2. Hong & Diamond
3. Nilsson
4. Dottino & Israel
5. Wen-Cheng, Chung-Chieh & Ying-Chien
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مفاهیم را به شکل روشنتری تصور کنند (ولدون .)0455 ،5مرچی و وانکر )0450( 0و
کارادنیز ،تانگلو و فیض )0459( 9نیز کارایی استفاده از نقشههای ذهنی را در دروس
کالمی و شفاهی موردبررسی قرار دادند و اعالم کردند که تکنیک نقشة ذهنی روشی
موفق در مطالعة دروس مختلف شفاهی است.
آیدین )0451( 0نیز به بررسی تأثیر نقشهکشی ذهنی و مفهومی مبتنی بر تکنولوژی
بر درک و یادگیری مفاهیم علوم پرداخت و نتایج از افزایش سطح درک مفاهیم علوم
در گروهی که از نقشهکشی ذهنی مبتنی بر تکنولوژی استفاده کرده بودند ،حمایت کرد.
همچنین نمراتِ گروه آزمایش در  6سؤال باز پاسخ بیشتر از گروه کنترل بود و بیشترین
نمره ،در سطوح درک مفهومی را به دست آوردند .آما)0441( 1؛ مونا و خالیک ()0441
و بالیم ( )0459تأکید میکنند که نقشهکشی ذهنی تأثیرات مثبتی بر موفقیت تحصیلی
دانشآموزان در مقایسه با آموزش سنتی دارد و استفاده از نقشة ذهنی برای حفظ و
یادآوری دانش ،روشی بسیار کارآمد است.
دیندسا ،ماکاریمی و اندرسون ( )0455معتقدند که رویکرد یادگیری نقشة ذهنی
تأثیر مثبتی بر کیفیت ساختارِ شناختی دانشآموزان نسبت به آموزش سنتی داشته است.
تمامی دانشآموزان گروه نقشة ذهنی و نقشة مفهومی در مصاحبه اعالم داشتند که
مفاهیم علوم ،متفاوت از سایر دروس آموزش داده شده است و دانشآموزانی که از
نقشه ذهنی استفاده کردند ،اذعان داشتند که از تصاویر بیشتری برای درک بهتر این
واحد درسی استفاده کردند.
سلمان صباح ( )0451در پژوهش خود در رابطه با تأثیر نقشهکشی ذهنی کامپیوتری
بر درک مطلب دانشجویان نشان داد که ایجاد نقشههای ذهنی کامپیوتری توسط خود
دانشجویان بر درک آنها از مطالب درسی بسیار مفید بوده و نیازهای دانشجویان
1. Wheeldon
2. Merchie & Van Keer
3. Karadeniz, Tangulu & Faiz
4. Aydin
5. Amma
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سبکهای مختلف یادگیری را برآورده میکند (کینگ .)0447 ،5استفاده از رنگها و
شکلها ،درک یادگیرندگان از روابط میان ایدهها ،جزئیات و نمونههایی از متون را
تسهیل میکند که میتواند یک اثبات روشن از آنچه آنتوناسی )5665( 0مطرح کرد
باشد« :یک آرایش گرافیکی ،ایدهها و روابط مهم را در متن و بین معانی کلمات نشان
میدهد» (ص  .)515همچنین دانشجویان اظهار داشتند که فرایند ساخت نقشههای
ذهنی با کامپیوتر بسیار آسانتر است .گومز 9و کینگ ( ،)0450استدالل کردند که
استفاده از نرمافزار نقشة ذهنی ،فضای بیشتری را برای یادگیرندگان فراهم میکند تا
بهراحتی با کشیدن شاخهها ،حذف ایدهها یا جایگزینی آنها با موارد جدید ،در طول
نقشه بهآسانی حرکت کنند.
فراتحلیل باتدی ( )0451در رابطه با مقایسة تکنیک ساختِ نقشة ذهنی و روشهای
یادگیری سنتی بر پیشرفت تحصیلی ،نگرش و یادآوری دانشآموزان ،از منابع ملی و
بینالمللی سالهای  0441تا  0459جمعآوری و انجام شد .نتایج نشان دهندة اندازة اثر
بزرگتر در پیشرفت تحصیلی و اندازه اثر متوسط در نگرش و یادآوری در مقایسه با
روشهای یادگیری سنتی بود و بهطورکلی نتایج این فراتحلیل نشان داد که نقشهبرداری
ذهنی تأثیر مثبتی بر موفقیت تحصیلی ،نگرش و یادآوری اطالعات دارد .همچنین لئو،
ژاوو ،ما و بو ) 0450( 0در یک فراتحلیل دیگر در رابطه با تأثیر ساخت نقشة ذهنی و
نقشة مفهومی بر آموزش و یادگیری دانشآموزان 10 ،مطالعه را موردبررسی قرار دادند
و برخالف نقشههای مفهومی در مورد نقشههای ذهنی تمرکز بر نقشههایی بود که
توسط خود یادگیرندگان طراحی میشود .آنها دریافتند استفاده از نقشة ذهنی تأثیر
مثبت بر یادگیری دانشآموزان و آموزش معلمان دارد .بهویژه ،آشنایی با نرمافزار نقشة
ذهن به اثربخشی بیشتری در آموزش و یادگیری میانجامد .دانشآموزان با استفاده از
نرمافزار ،زمان بیشتری را صرفهجویی میکند و هم فرایند آموزش و هم فرایند یادگیری
1. King
2. Antonacci
3. Gomez
4. Liu, Zhao, Ma & Bo
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بسیار زندهتر خواهند بود .به نظر میرسد که نقشههای ذهنی در به خاطر سپاری
اطالعات و تجسم مفاهیم مؤثرتر بودهاند که این تأثیر برمیگردد به نقطة شروع
مطالعات بوزان ،او بهدقت مغز انسان را موردبررسی قرار داد و متوجه شد که رنگ و
سایر آیتمهای زنده میتوانند به عملکرد همزمان نیمکرة چپ و راست کمک کنند.
کمالی محمدزاده ،هروی و حسین پور ( )5960با این پرسش که آیا تدریس با تأکید
بر نقشة ذهنی ،نسبت به روش سنتی ،باعث افزایش یادگیری معنادار مفاهیم ریاضی
میشود یا خیر؟ دریافتند که دانشآموزانی که به روش تدریس با تأکید بر نقشة ذهنی،
آموزش دیدهاند نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی آموزش دیدهاند ،عملکرد
ریاضی بهتر و پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند و استفاده از نقشههای ذهنی نقش
بسزایی در مدیریت و ارتقاء دانشِ دانشآموزان دارد و به خودارزیابی آنها کمک
میکند .این روش راندمان حافظه و ضریب یادگیری فرد را باال میبرد (برینکمن،5
.)0450
استفاده از نقشه ذهنی بهعنوان یک سازمان دهندة پیشرفته برای فعالسازی دانش
قبلی میتواند در آموزش به کار گرفته شود (اسچال .)0454 ،0بر اساس نظریه سازنده
گرایی ،دانش جدید باید در ساختار موجود ترکیب شود تا خوب به خاطر سپرده شود
و معنادار گردد .نقشة ذهنی این فرایند را برمیانگیزد و از این طریق ،یادگیرنده را
متوجه ارتباط بین مفاهیم میکند .جاناسن 9معتقد است که دانشآموزان وقتی قصد
دارند چیزی را بهصورت گرافیکی ارائه دهند ،بهترین نوع تفکر را نشان میدهند و فکر
کردن ،شرط الزم برای یادگیری است (استویسا ،مورارو و میرون )0455 ،0نقشههای
ذهنی ،ابزار یادگیری و تشخیصی بسیار مفیدی هستند که معلمان میتوانند به کمک آن،
یادگیری دانشآموزان را تسهیل کنند (مارِس .)0454 ،1این نقشهها در فراگیری دانش
1. Antonacci
2. Schaal
3. Jansan
4. Stoica, Morau & Miron
5. Mares
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جدید به یادگیرندگان کمک میکنند و یادگیرندگان را در یک چالش غنی در مورد
چگونگی و چرایی ارتباط بین مفاهیم درگیر میسازند (تسنگ ،چانگ ،لوو ،تان و
چیو.)0450 ،5
همچنین بخش دیگری از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بستة آموزشی مبتنی بر
نرمافزار ساخت نقشة ذهنی سطوح یادآوری ،فهمیدن ،کاربستن و تحلیل را بیشتر از
سطوح ارزشیابی و آفریدن در دانشآموزان افزایش داده است .این نتیجه را میتوان
اینگونه تبیین کرد که در کشیدن نقشههای ذهنی یادگیرنده مجاز است فقط از کلمات
کلیدی استفاده کند .مایکل تیپر )0441( 0طرفدار استفاده از کلمات کلیدی ،اشاره میکند که
در نقشهکشی ذهنی یادگیرنده با تالش برای انتخاب یک کلمه که بهطور مناسب یک موضوع
را انتقال دهد ،مجبور است که بیشتر از آنچه فقط کپی یا جمعآوری اطالعات کند ،فکر کند.
انتخاب یک کلمة کلیدی کمک میکند تا ذهن یادگیرنده به تجزیهوتحلیل و پردازش موضوع
متمرکز شود ،درحالیکه با استفاده از جمالت ،تمایل به تفکر در آنها از بین خواهد رفت .در
این پژوهش برای اندازهگیری سطوح یادآوری ،فهمیدن ،کاربستن و تحلیل از سؤاالت
چهارگزینهای ،با پاسخهای یککلمهای و برای اندازهگیری سطوح ارزشیابی و آفریدن از
سؤاالت تشریحی و بلند پاسخ استفاده شد .به نظر میرسد ،ازآنجاییکه دانشآموزان در
ساخت نقشههای ذهنی باید از کلمات کلیدی استفاده میکردند ،بنابراین عملکردشان در
آزمون چهارگزینهای بهتر از آزمون تشریحی بوده است و میتوان تفاوتِ نمرات در چهار
سطح اول نسبت به دو سطح آخر را به ماهیتِ راهبرد نقشهکشی ذهنی و نوع سؤاالت
طراحیشده برای این سطوح نسبت داد.
با توجه به نتایجی که بهدستآمده میتوان اظهار داشت که در عصر فناوری
اطالعات و ارتباطات ،نظامهای آموزشی به بازسازی روشهای تدریس نیاز دارند.
بازنگری در شیوهای سنتی تدریس و جایگزینی آن با شیوههای نوین برای تجهیز
دانشآموزان به مهارتهای شناختی امری ضروری است .نتایج این مطالعه نشان داد که
1. Tseng, Chamg, Lou, Tan & Chiu
2. Tipper
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ساخت نقشههای ذهنی با استفاده از نرمافزار میتواند بهطور مثبت به پیشرفت
مهارتهای شناختی درس علوم کمک کند؛ بنابراین معلمان باید قبل از آموزش،
یادگیریهای قبلی دانشآموزان را فعال کنند و باید درک کنند که چگونه دانشآموزان
ارتباط بین مفاهیم را در دروس مختلف ،آماده میکنند .با استفاده از این تکنیک ،چه
بهصورت دستی یا بر روی کامپیوتر ،معلمان میتوانند دانشهای موجود دانشآموزان را
در یکزمان کوتاه آشکار سازند.
در بیان محدودیتهای پژوهش نیز میتوان گفت ،مهمترین محدودیت پژوهش
ماهیت چالشبرانگیز ارزیابیهای خودسنجی و عدم امکان پیگیری با مدتزمان بیشتر
جهت بررسی نتایج بلندمدت بستة آموزشی به دلیل محدودیتهای زمانی پژوهشگر
بود ،لذا توصیه میشود برای بررسی تأثیرات طوالنیمدت بستة آموزشی مبتنی بر
نرمافزار ساخت نقشة ذهنی ،پیگیریهایی با فاصلة زمانی طوالنیمدت انجام شود و
تأثیر این بستة آموزشی بر دیگر حوزههای شناختی ،عاطفی و روانشناختی هم دانش-
آموزان عادی و هم دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری و تفکر و  ...مورد ارزیابی
قرار گیرد.
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