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چکیده
هدف پژوهش اضر ،اثربخشی آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی بر پیشرفت تحصیلی
درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان بود .پژوهش اضر ،از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری
آن شامل کلیه دانشآموزان پسر پایه هشتم مدارس شهر یزد در ساال تحصیلی  96-99بود که
درمجموع تعداد  31دانشآموز با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمر لهای بهعنوان
نمونه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه  53نفری جایگزین شدند .گروه آزمایش تحت 01
جلسه آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی قرار گرفت در الیکه گروه کنترل هیچ
مداخله ای دریافت نکرد .تأثیر این روش مطالعه بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی از
طری آزمون پیشرفت تحصیلی محق ساخته با شاخصهای مقبول روایی و پایایی اندازهگیری
شد .دادههای بهدستآمده از اجرای پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از روش تحلیل
کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد ،آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه
ذهنی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان در مقایسه با گروه
کنترل در پسآزمون شده است بنابراین آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی میتواند
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برای پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان در مراکز آموزشی مورداستفاده
قرار گیرد.
واژگان کلیدی :دانشآموزان ،پیشرفت تحصیلی ،روش مطالعه ،مطالعات اجتماعی ،نقشه ذهنی.

اثربخشی آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی بر 00.........

مقدمه
زندگی تحصیلی یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی
تأثیر فراوان دارد .نظامهای آموزشی امروزه با تغییر و تحوالت زیادی روبهرو هستند ،یکی
از چالشهای مهم در این زمینه ،ارتقاء کیفیت آموزش ،روش مطالعه 0و پیشرفت 5دانش-
آموزان در تحصیل و ایجاد انگیزش 5است (صداقت ،اجییخچالی ،شهنیییالق ،مکتبی،
 .)48 :0593یکی از مسائل مهم در آموزشوپرورش ،مسئله پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان است بنابراین نظام آموزشی را زمانی میتوان کارآمد و موف دانست که پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان آن ،در دورههای مختلف دارای بیشترین و باالترین رقم باشد
(تمناییفر و گندمی  .)08 :0591پیشرفت تحصیلی میزان دستیابی فراگیران به اهداف
آموزشی از پیش تعیینشده است که انتظار میرود در کوششهای یادگیری خود به آن-
ها برسند .یافتههای جدید روانشناسی مشخص ساختهاند که هوش فقط دود  43درصد
از پیشرفت تحصیلی را تبیین میکند .عوامل مهم دیگری در پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان دخالت میکنند که یکی از عوامل عمدهی تأثیرگذار ،روشهای مطالعه فرد است
(سیف ،0568 ،به نقل از وفوری .)047 :0595 ،علمای تعلیم و تربیت این عقیده را دارند
که بزرگترین وظیفه مدارس پرورش و توسعه قدرت تفکر و خالقیت ،تواناییها و
مهارتهای یادگیری در دانشآموزان است .با توجه به نقش یادگیری در پیشرفت
تحصیلی ،نحوه یادگیری در بین دانشآموزان نیز مورد توجه است .آموزش روشهای
مطالعه به دانشآموزان میتواند در نحوه یادگیری آنها نقش مؤثری داشته باشد .کاربرد
فنون بهتر ،مطالعه را آسانتر ،سریعتر و لذت بخشتر میسازد .درنتیجه ،عالقه خواننده
نسبت به مطالعه افزایش مییابد و سب میشود تا او به مطالعه بیشتر بپردازد ،از خواندن
مطالبی که باید بخواند دوری نکند و در زمان کمتر ،مطال بیشتری را بخواند .روشهای
صحیح مطالعه و درس خواندن یکی از مسائل بحثانگیز در دانشآموزان هست .زمانی که ما
نحوه مطالعه و درس خواندن دانشآموزان را در مدرسه ،منزل یا سالن مطالعه ،مورد مشاهده

1- Study method
2- Achivment
3- Motivation
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قرار میدهیم ،متوجه میشویم که تفاوتهای زیادی در روش یادگیری و مطالعه دانشآموزان
وجود دارد (خدیوی ،اقدسی ،صمدیان.)04 :0590 ،
تجربه نشان داده است که بسیاری از دانشآموزان ساعتها مطالعه میکنند ،اما
نتیجهای که میگیرند برایشان رضایتبخش نیست و درصد آموختهها پایین است .این
افراد به علت بیخبری از روشهای درست یادگیری و مطالعه ،کوشش زیادی را برای
یادگیری انجام میدهند و وقت و انرژی زیادی را تلف میکنند ولی به نتیجه مطلوب
دست نمییابند درصورتیکه آنها میتوانستند با استفاده از راهبردهای صحیح یادگیری
و مطالعه ،مطال

را بهتر و را تتر یاد بگیرند و در امتحانات موف

باشند (وفوری،

 .)084 :0596بسیاری از دانشآموزان به علت آگاه نبودن از مهارتهای مطالعه و
یادگیری دچار ناامیدی و شکست تحصیلی میشوند .روشهای مطالعه سنتی باعث
یادگیری طوطیوار و فظی مطال

میشوند و همچنین باعث میشوند که موضوعها و

محتوای درسی بهصورت عمی و معنیدار یاد گرفته نشوند .مهارتهای مطالعه ،استفاده
مؤثر از روشهای خاص برای رسیدن به هدفهای یادگیری میباشند .مهارتهای مطالعه
دارای ساختاری شامل :آمادهسازی محیط مطالعه ،یادداشتبرداری ،ضور فعال در
کالس ،تمرکز واس ،مدیریت زمان و آمادگی برای امتحان میباشند (کوغالن و
سویفت .)5100 ،0نتایج پژوهشهای صورت گرفته در مورد مهارتهای مطالعه نشان
میدهد که استفاده از مهارتهای مطالعه ،یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را
بهبود بخشیده است (نانیس و هادسون .)5101،5گارنر )0991( 5درباره چگونگی تأثیر
استفاده از روشهای مطالعه نشان داد که یادگیرندگانی که از روشهای درست مطالعه
استفاده میکنند در فعالیتهای یادگیری خود به پیشرفت بیشتری دست مییابند .بر
اساس نتایج پژوهش کاراکیس )5105( 4دانشآموزانی که در مطالعات خود از مهارتها و
تکنیکهای مطالعه مؤثر استفاده نمیکنند ،نمیتوانند برای مطالعه خود برنامهریزی
کنند ،قادر به سازگار کردن خود با سطح کالس نبوده ،دارای انگیزۀ کافی برای یادگیری
1- Coughlan & Swift.
2- Nonis & Hudson
3 -Garner
3- Karakis
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و مطالعه نیستند و درنهایت با شکست تحصیلی روبهرو میشوند بنابراین ضروری است
نظامهای آموزشی ،عواملی که سبکهای یادگیری دانشآموزان را تحت تأثیر قرار
میدهند را مورد توجه قرار دهند .یکی از این عوامل ،استفاده از تکنیکهای روش
مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی 0و نقشه مفهومی است .باید توجه داشت که نقشههای
مفهومی بسته به زمینهای که استفاده میشوند ،تحت عناوینی چون نقشه شناختی،5
نقشه ذهنی ،شبکه مفهوم 5و نقشههای دانش4نامیده میشوند (گال و بومن 5118 ،3به
نقل از بتولی ،سینی بهشتی .)87 :0593 ،بوزان )5117(8بهعنوان مبدع نقشه ذهنی
معتقد است که« :نقشه ذهنی ،سادهترین راه برای قرار دادن اطالعات درون مغز و گرفتن
اطالعات از مغز است» و آن را یک روش خالق و مؤثر برای یادداشتبرداری میداند و
معتقد است که« :نقشههای ذهنی ،درواقع همان افکار افراد است» .آیا  )5104(7در
مطالعهای اظهار داشت« :استفاده از هر دو نیمکره ،یادگیری را تسهیل و فظ اطالعات
را تضمین خواهد کرد» .هدف این تکنیک ،کمک به در

و فهم مطال

با استفاده از
6

ویژگیهایی مثل تجزیهوتحلیل و به خاطر سپاری با استفاده از یک نمودار است (باتدی ،
 .)5103نقشه ذهنی باکیفیتهای بصری که دارد با سایر تکنیکهای یادداشتبرداری
متفاوت است و روابط و پیوند بین ایدهها را توصیف میکند .به دلیل کیفیت بصری،
نقشه ذهنی تأثیر زیادی در فظ اطالعات دارد بنابراین نقشه ذهنی خوب آمادهشده
این توانایی را دارد که هوش دیداری و کالمی گاردنر را باهم به فعالیت وادارند و این امر
در افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میتواند نقش مؤثری داشته باشد
(مونا و خالیک 5116 ،9سریچ.)5100 ،01
1- Mind map
2- Cognitive Mapping
3- Concept Webbing
4- Knowledge Maps
5-Gal & Bowman
6- Tony Buzan
7- Ayak
8- Batdi
9- Mona & khaliek
10- Serich
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امروزه مطالعات اجتماعی یک وزۀ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با
محیطهای گوناگون در طی زمانهای مختلف (گذشته ،ال و آینده) و جنبههای
گوناگون این تعامل (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و )...بحث میکند و رشتههای
مختلفی چون تاریخ ،جغرافیا ،اقتصاد ،مردمشناسی ،قوق ،علوم سیاسی ،مطالعات
زیستمحیطی و نظایر آن را در برمیگیرد (صادقی ،نظری .)79 :0596 ،علوم اجتماعی
ازجمله دروسی است که بهطور مستقیم با جامعه درگیر است .در اهمیت آن کافی است
بدانیم این درس و دروس مشابه آن ،نقش جامعهپذیر کردن و تربیت اجتماعی دانش-
آموزان در مدرسه بهعنوان دومین مکان بعد از خانواده را به عهده دارد (مؤمنی:0595 ،
 ،44نقل از مؤمنی ،متقی ،آلبهبهانی .)85 :0599 ،در یادگیری درس مطالعات اجتماعی
موانع و مشکالتی وجود دارد .یکی از این مشکالت آشنایی کم دانشآموزان با شیوههای
یادگیری و مطالعه این درس باوجود مطال زیاد است .فظ طوطیوار و سطحی مطال
درس مطالعات اجتماعی توسط اکثر دانشآموزان ،عالوه بر آنکه زمان زیادی را از آنها
میگیرد ،باعث یادگیری سطحی و کاهش پیشرفت تحصیلی میشود و این امر انگیزه
دانشآموزان را نسبت به یادگیری این درس کاهش میدهد .واینستاین و هیوم)0996(0
تعدادی پژوهش با این نتایج ذکر کردهاند که معلمان میتوانند از راه آموزش مهارتهای
مطالعه و یادگیری به دانشآموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موف تری باشند و در
سرنوشت تحصیلی خود نقش فعالتری ایفا نمایند .درنتیجه آشنایی دانشآموزان با
شیوههای نوین یادگیری و مطالعه بهجای استفاده از شیوههای سنتی در یادگیری و
پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی میتواند مؤثر باشد.
مبانی نظری
پیشرفت تحصیلی عبارت است از« :معلومات یا مهارت اکتسابی عمومی یا خصوصی
در موضوعهای درسی و تجلی جایگاه تحصیلی یک دانشآموز» ( & (Suet Fin
 .Ishak, 2012گادیس (Gaddis, 2013 ( ،در بیان پیشرفت تحصیلی میگوید« :این
اصطالح به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمونهای مختلف
1 -Weinstein & Hume
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درسهایی مانند :علوم ،هندسه ،ساب و ...سنجیده میشود ،اشاره میکند» .از طرفی
میتوان گفت که پیشرفت تحصیلی ،اصطال ی است که به مقدار یادگیری و معلومات
بهدستآمده در فرایند یاددهی که توسط آزمونهای پیشرفت تحصیلی مورد سنجش و
آموزش قرارگرفته ،اشاره دارد و نهایتاً بر اساس میزان پیشرفت اصلشده میتوان به
قضاوت و تصمیمگیری پرداخت (سیادتیان ،یارمحمدیان .)087 :0593 ،گروهی از
متخصصین تعلیم و تربیت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را به دو دسته کلی
تقسیمبندی کردهاند )0 :عوامل بیرونی :شامل موقعیت یادگیری ،جو اجتماعی مدرسه،
جو عاطفی کالس ،تأثیر گروه همساالن ،جو خانواده و  )5عوامل درونی :شامل هوش،
انگیزهها ،عالقهها ،انتظارات ،سندهای مربوط به موفقیت و شکست ،تیپهای شخصیتی،
سبکهای تفکر و غیره میباشند (سیف 0593 ،فرامرزی ،بهروزی ،فرزادی.)95 :0596 ،
در جوامع مترقی دنیا بهبود روش مطالعه و افزایش سرعت خواندن و در

مطل یکی از

اهداف و اقدامهای مهم آموزشی به ساب میآید .روشهای درست مطالعه ،نهتنها در
آموزش دروس مختلف آموزشگاهها به یادگیرندگان آموخته میشود ،بلکه دورههای
کوتاهمدت و بلندمدت روشهای درست مطالعه برای تمامی افراد عالقهمند برگزارشده
است .برای داشتن مطالعهای فعال و پویا ،نوشتن نکات مهم در ین خواندن ضروری
است تا برای مرور مطال  ،دوباره کتاب را نخوانده و در زمانی کوتاه از روی یادداشتهای
خود مطال

را مرور کرد .یادداشتبرداری ،بخش مهمی از مهارت مطالعه است که باید

به آن توجه خاص داشت (سیف .)515 :0593 ،یکی از انواع مهارتهای یادداشتبرداری
استفاده از نقشه ذهنی است .نقشه ذهنی 0یکی از راهبردهای آموزشی است که با فلسفه
سازندهگرایی 5ارتباط بسیار نزدیکی دارد و همچنین میتواند یادگیری معنادار را تسهیل
کند .تالش در جهت دخالت دادن هرچه بیشتر معلمان و فراگیران در فرایند یاددهی و
یادگیری از طری

روش یادگیری سازندهگرایی ،معنادار ،دانشآموز محور میتواند در

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر باشد (یارمحمدی واصل ،محمدی ،کردنوقابی،
 .)091 :0596در الگوی سازندهگرایی بر شرکت فعال یادگیرنده در کس

دانش و

1- Mind map
2-Constructivism
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همچنین بر اهمیت ساختن دانش از راه ارتباط دادن پیش آموختهها با آموختههای
جدید تأکید میشود ،در این دیدگاه ارتباطی بین یادگیری پیشین و جدید جستجو
میشود .پس افراد خود طرحوارهها یا نقشههای ذهنی خود را میسازند و در یادگیری-
های جدید این نقشههای ذهنی بازنگری گسترده و بازسازی میشوند .یکی از
رویکردهای نوین که ریشه در فلسفه سازنده گرایی دارد ،استفاده از نقشه ذهنی و یا
نقشه مفهومی است .نقشههای مفهومی در سال  0975در جریان برنامه پژوهشی نوا
در دانشگاه کرنل خل شد .این ایده بر اساس روانشناسی دیوید آزوبل طرا ی شده است.
ایده اصلی در روانشناسی آزوبل این است که یادگیری با برقراری ارتباط بین مفاهیم و
موضوعاتی جدید و مفاهیم موجود نگهداری شده در ساختار مفهومی با یادگیرنده اتفاق
میافتد (سیف .)083 :0593 ،نقشههای ذهنی میتوانند بهعنوان ابزارهایی برای مرور و
سازماندهی اطالعات مورد استفاده قرار گیرند .در استفاده از نقشههای ذهنی هم به
هنگام نمایش و هم به هنگام تهیه آنها ،مطال

چندین بار برای یادگیرنده تکرار

میشوند .در نقشههای از قبل آماده شده دانشآموز بهمرور دیداری مطال
نقشههای دانشآموز بهمرور نوشتاری مطال

و در تهیه

میپردازد .یک مزیت بزرگ استفاده از

نقشههای ذهنی این است که آنها تصویر جامع و روشن از مفاهیم و رابطه بین آنها را
در یک فضای کوچک فراهم میکنند و فرد میتواند بهآسانی بر هر قسمتی از آن متمرکز
شود .امکان مرور مفاهیم از این طری بسیار سریعتر و علمیتر از خالصهبرداریهای غیر
ترسیمی است بنابراین نقشههای ذهنی میتوانند هم در یادگیری و هم در یاددهی
مفاهیم مورداستفاده قرار گیرند (فریمن.)5114 ،0
نقشه ذهنی بهعنوان راهبرد یاددهی-یادگیری ،در سالهای اخیر یکی از مسائل مهم
پژوهشی بوده است .با نگاهی به پیشینه پژوهشی و ادبیات نقشه ذهنی متوجه میشویم
که کاربرد آن درزمینۀ مسائل تربیتی پیامدهای مثبتی داشته است .هارتون 5و همکاران
در فرا تحلیل  09مطالعه کیفی به این نتیجه رسیدند که نقشه ذهنی هم بر پیشرفت
تحصیلی (به اندازه  1/ 48انحراف معیار) و هم بر نگرش افراد اثرات مثبتی دارد .بخش
1-Freeman
2- Harton
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دیگری از نتایج این فرا تحلیل نشان داد که بین اثربخشی نقشههای ذهنی که دانشآموز
آن را تهیهکرده و نقشههای معلم تفاوت بسیار اندکی وجود دارد (هارتون و همکاران،
 0995به نقل از مصرآبادی .)98 :0566 ،تحقیقات مختلفی اثربخشی روش مطالعه
مبتنی بر نقشه ذهنی بر فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی را اثبات کردهاند ،برای
مثال یارمحمدی و همکاران ( )0596در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش نقشه ذهنی به
شیوه فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که آموزش به شیوۀ نقشه ذهنی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت و
معنیداری دارد .بلدو ،بلداب )5101( 0در پژوهشی به بررسی سودمندی نقشه ذهنی
بهعنوان یک ابزار برای افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پرداختند و نتایج نشان
داد که نقشه ذهنی به بهبود و پیشرفت دانشآموزان در یادگیری آموزنده بود ،همچنین
به آگاهی دانشآموزان از فرایندهای یادگیری خود کمک میکند .زمستانی ( )0593در
پژوهشی تحت عنوان اثربخشی آموزش روشهای نقشه ذهنی و ل مسئله بر افزایش
عملکرد درس علوم و خالقیت دانشآموزان ابتدایی به این نتیجه رسید که آموزش به
شیوه نقشه ذهنی در عملکرد دانشآموزان در درس علوم تأثیر مثبت دارد .سلیمانپور
( )0593در پژوهشی به بررسی استفاده از رمانهای گرافیکی بهصورت نقشه ذهنی بر
میزان یادگیری دانشجویان پرداخت و نشان داد که استفاده از این شیوه باعث افزایش
یادگیری و درنتیجه پیشرفت دانشجویان میشود .عاشوری ،کجباف ،منشئی و طالبی
( )0595در پژوهشی به مقایسه تأثیر روشهای آموزش نقشه ذهنی ،یادگیری مشارکتی
و سنتی بر پیشرفت در درس زیستشناسی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که روش
آموزش نقشه ذهنی برخالف روشهای سنتی باعث افزایش پیشرفت در دانشآموزان
شده است .بالیم ) 5105(5نیز در پژوهشی تحت عنوان تأثیر استفاده از نقشهبرداری
ذهنی بر موفقیت و مهارت یادگیری دانشآموزان در دوره ابتدایی در آموزش علوم و
محیطزیست به این نتیجه دستیافت که استفاده از نقشه ذهنی تأثیرات مثبتی بر
موفقیت تحصیلی دانشآموزان دارد .باتدی ( )5103در ی ک فرا تحلیل در رابطه با
1- Buldua & Buldub
2- Balim
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مقایسه تکنیک ساخت نقشه ذهنی و روشهای یادگیری سنتی بر پیشرفت تحصیلی،
نگرش و یادآوری دانشآموزان به این نتیجه رسید که نقشهبرداری ذهنی تأثیر مثبتی بر
موفقیت تحصیلی ،نگرش و یادآوری اطالعات دارد .ر یما )5107( 0در پژوهشی به
بررسی و مقای سه تأثیر آموزش نقشه ذهنی با روش سنتی بر میزان یادگیری پرداخت و
به این نتیجه رسید که استفاده از روش نقشه ذهنی در یادگیری نسبت به روش سنتی
مؤثرتر بوده است.
هدف آموزشوپرورش آماده کردن دانشآموزان برای دنیایی پر از تنوع است و
میتوان گفت که :نقشه ذهنی ،تکنیکی متفاوت است که قدرت تنوع بخشیدن به فضای
آموزشی را دارد .اگرچه عوامل زیادی در پیشرفت تحصیلی مؤثرند اما وقتی سخن از
پیشرفت تحصیلی به میان میآید اغل

توجهها به روش مطالعه بهعنوان عامل مؤثر در

این پیشرفت معطوف میشود .در این پژوهش تأثیر آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه
ذهنی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی مورد بررسی قرار
میگیرد و سؤال اصلی پژوهش این است که آیا آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه
ذهنی بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان نقش مؤثری دارد؟
درواقع با انجام این تحقی و پاسخ به این سؤال میتوان تا دودی نقش روش مطالعه
مبتنی بر نقشه ذهنی در پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان را
کشف و در جهت تقویت آن گام برداشت.
روش پژوهش
پژوهش اضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر دوره اول متوسطه شهر یزد
به تعداد  04495در ساال تحصیلی  0596-99بود .در این پژوهش با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای چند مر له ای یکی از مدارس شهر یزد انتخاب گردید و از بین
کالسهای پایه هشتم این مدرسه  31نفر به شیوه تصادفی در دو گروه  53نفری آزمایش
و کنترل قرار گرفتند .بهمنظور رعایت مال ظات اخالقی در پژوهش ،قبل از اجرای
1- Rahima
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پیشآزمون توضیحات مختصری در مورد آزمون به دانشآموزان ارائه شد و دانشآموزان
بهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند .به دلیل شیوع بیماری کووید  09در مر له
پسآزمون دو دانشآموز به علت غیبت از گروه آزمایش و یک دانشآموز از گروه کنترل
ذف شدند .از هر دو گروه پیشآزمون به عمل آمد و برای دانشآموزان گروه آزمایش 01
جلسه آموزشی  43دقیقهای بهصورت هفتهای دو بار و با رعایت شیوهنامههای بهداشتی
برگزار شد .محتوای موردنظر برگرفته از کتاب نقشه ذهنی تونی بوزان به ترجمه عفت
داوودی است که توسط اساتید وزه مشاوره و روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت .تکالیف هر
جلسه بر اساس کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم در نظر گرفته شده بود .شرح محتوای
جلسات بهقرار زیر است:
جدول - 0خالصه جلسات آموزش
جلسات
جلسه اول

محتوای جلسات
برقراری رابطه سنه و آشنایی اعضا با یکدیگر ،آشنایی با روشهای مطالعه دانش
آموزان ،مرا ل اجرای برنامه و تکالیف.

جلسه دوم

آشنایی دانشآموزان با نقشه ذهن که شامل-0 :نقشه ذهن چیست؟ - 5چه چیزهایی
برای رسم کردن نقشه ذهن ا تیاج است؟

جلسه سوم

مرور و رفع اشکال مطال
دانشآموزان کمک میکند؟

جلسه قبل و آموزش اینکه چگونه نقشههای ذهن به

جلسه چهارم

مرور و رفع اشکال مطال

جلسه قبل و آموزش کشف توانایی ذاتی در رسم نقشه

ذهن ،بازی تخیل و تداعی مفاهیم.
جلسه پنجم

مرور و رفع اشکال مطال جلسه قبل و آموزش هفت قدم برای رسم کردن یک نقشه
ذهنی.

جلسه ششم

مرور و رفع اشکال مطال جلسه قبل و توضیحات تکمیلی در رابطه با رسم نقشه ذهنی-
زندگی شما با نقشه ذهن موف تر خواهد بود که شامل -0 :نقشه ذهن برای ارتباط
اجتماعی و ارائه مطل در کالس درس -نقشه ذهن برای یک اقدام جدید.
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مرور و رفع اشکال مطال
جلسه هفتم

خالصهبرداری از کتاب.

جلسه هشتم

مرور و رفع اشکال مطال

جلسه قبل و چگونگی استفاده از نقشه ذهنی برای

جلسه قبل و آشنایی با یادداشتبرداری خطی و مشکالت

آن.
جلسه نهم

مرور و رفع اشکال مطال

جلسه قبل و چگونگی به وجود آوردن آینده ایده آل به

کمک نقشه ذهنی.
جلسه دهم

جمعبندی و مرور مطال گفتهشده در جلسات قبل و رفع اشکاالت ا تمالی و بررسی
نقشههای ذهنی ساختهشده توسط دانشآموزان (پس از پایان هر جلسه آموزشی بهمنظور
اطمینان از یادگیری مطال گفتهشده ،تکالیفی به دانشآموزان داده میشد که پیش از
آغاز جلسه بعد ،توسط پژوهشگر مورد بررسی قرار میگرفت).

ابزار گردآوری دادههای پیشآزمون و پسآزمون ،آزمون پیشرفت تحصیلی ،از نوع
محق ساخته بود .این آزمون از محتوای دروس تدریس شده کتاب مطالعات اجتماعی
پایه هشتم و بر اساس اهداف درس طرا ی شد که شامل  51سؤال بود و در آن از
سؤاالت چندگزینهای استفاده شده بود .روایی محتوایی آن توسط دبیران مطالعات
اجتماعی و همچنین استاد محترم راهنما تأیید گردید .پایایی آن نیز با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ  1/95به دست آمد.
پس از اجرای پسآزمون ،جهت تجزیهوتحلیل آماری ،دادهها در دو سطح توصیفی و
استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSS-20تجزیهوتحلیل شدند .در بیان دادههای
توصیفی از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد و برای تعیین اثربخشی بسته
آموزشی روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی ،از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره
استفاده شد.
یافتههای پژوهش

اثربخشی آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی بر 10.........

آزمودنیها شامل  31دانشآموز پسر که همه آنها در کالس هشتم مقطع متوسطه
اول دبیرستان در ال تحصیل بودند که به تعداد مساوی در گروههای کنترل و آزمایش
بهصورت تصادفی جایگزین شدند .شاخصهای توصیفی مربوط به متغیر پژوهش در
جدول شماره  5آمده است.
جدول  - 5شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون متغیر پیشرفت تحصیلی در
دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر

میانگین)(M

گروه

انحراف معیار)(SD

پیشآزمون پسآزمون پیشآزمون

پسآزمون

نمرات مطالعات اجتماعی
کنترل

04/50

04

5/309

5/558

آزمایش

05/35

08/45

5/510

5/555

همانگونه که در جدول شماره  5دیده میشود ،نمرات افراد گروه آزمایش در مر له
پسآزمون بیشتر شده است .قبل از انجام تحلیل کوواریانس ،بررسیهای اولیه برای
اطمینان از عدمتخطی از مفروضههای این روش آماری صورت گرفت که نتایج این
بررسیها اکی از نرمال بودن توزیع نمرات در گروهها و یکسانی واریانسها با استفاده از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و لوین بود ( .)P<1/13عالوه بر آن بررسیها نشان داد،
از مفروضه خطی بودن و همگنی شی

رگرسیون نیز تخطی نشده است .اولین

پیشفرض به نرمال بودن دادهها مربوط است که با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف 0مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  : 5بررسی نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
نام متغیر
نمرات مطالعات اجتماعی

مقدار z

پیشآزمون

پسآزمون

0/013

0/161

1- Kolmogorov-Smirnov
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سطح معناداری Sig

1/094

1/074

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کولموگروف بیش از  1/13شده است ،توزیع
نمرات نرمال است .لذا مفروضه نرمال بودن برای انجام آزمون برقرار است.
نتایج آزمون لوین 0برای بررسی پیشفرض دوم در بهرهگیری از تحلیل کوواریانس
مبنی بر همگنی واریانسهای دو گروه آزمایش و کنترل در جدول شماره  4آمده است.
جدول  :4بررسی همگنی واریانس نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیر پژوهش
F
سطح
درجه آزادی
درجه
متغیر
نمرات مطالعات اجتماعی

5/760

آزادی 0

5

0

43

معناداری
1/136

با توجه به سطح معناداری آزمون  Fکه بیشتر از خطای مفروض در پژوهش ()1/13
شده است ،همگنی واریانس نمرات تأیید میشود.
مفروضه بعدی که مورد بررسی قرارگرفته و نتایج آن در جدول  3نشان داده شده است،
همگنی شی های رگرسیون است.
جدول  :3بررسی همگنی شی رگرسیون نمرات
تعامل گروه با
متغیر

مجموع
مجذورها

درجه
آزادی

مجذور
میانگین

F

سطح
معناداری

نمرات مطالعات
اجتماعی

01/059

0

01/059

08/149

1/189

با توجه به سطح معناداری تعامل گروه با متغیر که بیشتر از خطای مفروض در پژوهش
شده است ،همگنی شی رگرسیون نمرات تأیید میشود.
جدول  :8تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی بر
پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان

1- Leven’s test of equality of error variances
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پیش
آزمون
گروه
خطا

آماره F

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

)(SS

)(Df

)(MS

84/348

0

84/348

07/63

63/569

0

/569
63

55/804

039/18

44

5/808

توان
آزمون

سطح
معناداری

میزان
تأثیر

)(P

)(Eta

1/1110

1/569

0

1/1110

1/549

1/963

با توجه به سطح معناداری آزمون کوواریانس تک متغیره که کمتر از خطای مفروض در
پژوهش شده است ( ،)1/13>1/1110تأثیر آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی
بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی آموزان تأیید میشود .با توجه به مقدار
مجذور اتا ( )1/549رابطه قوی نشان داده میشود یعنی  54/9درصد نمرات درس
مطالعات اجتماعی دانشآموزان تحت تأثیر آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی
تبیین میشود.
نتیجهگیری
این پژوهش بهمنظور بررسی اثربخشی آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی بر
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کالس هشتم متوسطه اول در درس مطالعات اجتماعی
انجام گرفت .نتایج تحلیل های آماری نشان داد که استفاده از روش مطالعه مبتنی بر
نقشه ذهنی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی در دانشآموزان
پایه هشتم متوسطه در مقایسه با آنهایی که بهصورت معمول مطالعه میکنند ،شده
است .نتایج این پژوهش با یافتههای جواد وفوری ( ،)0598خدیوی ،اقدسی و صمدیان
( ،)0590مصرآبادی ،پیری و عزیزی ( ،)0598یارمحمدی و همکاران ( ،)0596عاشوری،
کجباف ،منشی و طالبی ( ،)0595تقیزاده ،فتحیآذر و آذربخش ( ،)0597کاردان
لوایی و همکاران ( )0593همخوان است.
نقشه ذهنی باعث میشود که دانش آموزان عملکرد بهتری در تحصیل داشته باشند و
این امر موج

پیشرفت تحصیلی آنها میشود .هرچه میزان استفاده از راهبردهای
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فراشناختی و راهبردهای شناختی و استفاده توأم آنها باالتر باشد ،میزان یادگیری در
یادگیرندگان بیشتر خواهد شد .وقتی فراگیران روشهای مطالعه از قبیل
یادداشتبرداری ،نقشه ذهنی ،خالصه کردن و تعمیم دادن سؤاالت و ...را در مطالعه به
کار میبرند و چون این روشها باعث فعالتر شدن خواننده میشود و باعث میشود که
فرد بهطور فعال اطالعات مربوط را در ذهن پردازش کند ،امر یادگیری را افزایش میدهد
و موج

آن پیشرفت تحصیلی نیز افزایش پیدا میکند .امروزه دانشآموزان و معلمان از

روشهای مختلف در مطالعه و آموزش خود استفاده میکنند .نقشه ذهنی یک تکنیک بر
اساس نظریه آزوبل است که با بهکارگیری هر دو نیمکره ،یادگیری را تسهیل و فظ
اطالعات را تضمین خواهد کرد .نقشه ذهنی باکیفیتهای بصری که دارد با سایر
تکنیکهای یادداشتبرداری متفاوت است .در مطالعه به صورت معمول ،فقط یکی از
نیمکرههای مغز درگیر میشود همچنین فقط یکی از شکلهای افظه به کار گرفته
میشود .در هنگام ترسیم کردن نقشه ذهنی هر دو نیمکره مغز به کار گرفته میشوند.
این کار ،نهتنها واسپرتی را به داقل میرساند ،بلکه باعث درگیر شدن بیشتر در متن
درس و کالسهای درس میشود .همچنین هنگام ترسیم کردن نقشه ذهنی از افظهی
تصویری کمک گرفته میشود .این اتفاقی است که در مطالعهی صرف رخ نمیدهد و به
دلیل ترسیم تصاویری که در ذهن خطور میکند جذابیت مطالعه را باالبرده و این امر در
افزایش انگیزش ،خالقیت و یادگیری ،عمی تر و مؤثرتر میباشد .با استفاده از تکنیک
نقشه ذهنی ،یادگیری و میزان پیشرفت ملموس و عینیتر خواهد شد .درنتیجه انگیزش
پیشرفت در افراد باال میرود .در جریان ترسیم کردن نقشه ذهنی گام بلندی برای
یادگیری فعال برداشته میشود و این امر در پیشرفت تحصیلی نقش بسزایی دارد .درس
مطالعات اجتماعی در دوره متوسطه اول به لحاظ هدایت تحصیلی و ورود به رشته
انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است بنابراین پیشرفت در درس مطالعات اجتماعی
باید در اولویت دانشآموزان عالقهمند به رشته انسانی باشد .ازآنجاییکه دانشآموزان
نسبت به یادگیری این درس نگاهی فظی و سطحی دارند ،این امر باعث میشود که
مطال

درس را خوب فرانگیرند ،درنتیجه دانشآموزانی که روش مطالعه مناسبی برای

یادگیری این درس نداشته باشند دچار افت تحصیلی میشوند .به این دانشآموزان
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پیشنهاد می گردد با توجه به ماهیت نقشه ذهنی که سب یادگیری هرچه بهتر و عمی -
تر مطال درسی میشود ،از این شیوه برای مطالعه دروس فظی خود استفاده کنند.
پیشنهادها
در پژوهش اضر روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی با توجه به مبانی نظری و
پیشینه پژوهشی و یافته های این پژوهش بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی
دانشآموزان تأثیر داشته است بنابراین با توجه بهکارآیی این روش مطالعه ،به مدیران
ادارات آموزشوپرورش و مدارس پیشنهاد میگردد تا کارگاههای آموزشی روش مطالعه
مبتنی بر نقشه ذهنی را برای دانشآموزانی که در مهارتهای مطالعه دچار مشکل
هستند ،برگزار کنند .مهمترین محدودیت پژوهش عدم امکان پیگیری طوالنی جهت
بررسی نتایج بلندمدت بسته آموزشی به دلیل محدودیتهای زمانی پژوهشگر بود ،لذا
توصیه میشود برای بررسی تأثیرات طوالنیمدت بسته آموزشی روش مطالعه مبتنی بر
نقشه ذهنی ،پیگیریهایی بافاصله زمانی طوالنی مدت انجام شود .محدودیت دیگر
منحصر شدن نمونههای آن به جنس مذکر است .پیشنهاد میشود که این پژوهش در
بین دانشآموزان دختر ،همچنین مقاطع سنی ،تحصیلی و درسهای دیگر نیز صورت
گیرد تا بتوان در تعمیم نتایج و تأثیر این روش با اطمینان بیشتری بحث کرد.
نویسندگان این مقاله نیز بر خود الزم میدانند تا از مساعدتهای همه عوامل ،بهویژه
مدیریت محترم دبیرستان و همه دانشآموزانی که در این پژوهش ما را یاری نمودند
صمیمانه سپاسگزاری نمایند.
منابع
-

بتولی ،زهرا و

سینی بهشتی ،ملو السادات .)0593( .واکاوی کاربرد

نقشههای مفهومی جهت تسهیل و بهبود فعالیتهای دانشگاهی .فصلنامه نظام-
ها و خدمات اطالعاتی.83-65 ،)0،5( 06 ،

 پیری ،موسی مصرآبادی ،جواد و عزیزی ،مزه .)0598( .اثربخشی آموزشمبتنی بر نقشه مفهومی بر یادداری و در مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و
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مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی .پژوهش در برنامهریزی درسی (دانش و
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روشهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان
بناب .نشریه علمی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه).58- 05 ،)06( 3,
 زمستانی ،وریه .)0593( .اثربخشی روش نقشه ذهنی و ل مسئله بر افزایشعملکرد درس علوم و خالقیت دانش آموزان ابتدایی .پایاننامه کارشناسی ارشد،
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 سیف ،علیاکبر .)0568( .روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش).تهران :انتشارات آگاه.

 سیف ،علیاکبر .)0593( .روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری وآموزش) .تهران :نشر دوران.

 سلیمان پور ،هادی .)0593( .تأثیر رمانهای گرافیکی (نقشه ذهنی) بر میزانیادگیری ،یادداری و درگیری تحصیلی دانشجویان .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند.

 سیادتیان ،سید سین و یارمحمدیان ،ا مد .)0593( .اثربخشی مداخالتروانشناختی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی (-0590
 .)0564پژوهش در برنامهریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی -برنامه
ریزی درسی).079-088 ,)50(05 ,
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اجتماعی.77- 011 ،)0(0 ،
-

صداقت ،زین

اجییخچالی ،علیرضا شهنیییالق ،منیجه و مکتبی،

غالمحسین .)0593( .آزمون مقایسه مدل رابطه علی هدفهای پیشرفت و
دوستی با عملکرد ریاضی با میانجیگری انواع کمک طلبی در دانشآموزان دختر
مدارس استعدادهای درخشان و عادی دوره متوسطه اول شهر اهواز .مجله
روشها و مدلهای روانشناختی.43- 88 ،)53( 7 ،
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( .)0595تأثیر روشها ی آموزش نقشه ذهنی ،یادگیری مشارکتی و سنتی بر
انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیستشناسی .پژوهش در
برنامهریزی درسی.75-85 ،)04( 00 ،
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