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چکیده :امروزه ارزشیابی از ساختار شناختی فراگیران بخش مهم و
رو به گسترشی از پژوهشهای سنجش تحصیلی را شامل میشود.
یکی از پرکاربردترین شیوههای سنجش ساختار شناختی ،آزمونهای
مبتنی بر نقشه مفهومی هستند .هدف از تدوین این مقاله طراحی،
اجرای آزمایشی و اعتباربخشی آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی در
متنهای درسی فارسی است .در این پژوهش ابتدا چگونگی طرح
چهار نوع آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی (ترسیم آزاد ،ترسیم هدایت
شده ،تکمیل آزاد و تکمیل هدایت شده ) تشریح میشود .سپس به
چگونگی اجرای آزمونها پرداخته میشود که در این پژوهش این
آزمونها در بین یک نمونه  883نفری از دانشآموزان سال دوم
متوسطه رشته علوم تجربی شهر تبریز که در هشت کالس حضور
داشتند ،اجرا شد .در گام آخر در مورد نتایج اعتباربخشی این
آزمونها بر اساس شاخصهای روایی محتوایی ،روایی مالکی،
روایی افتراقی و پایایی نمره گذاران ارائه میشود .یافتههای کیفی
پژوهش نشان دادند که طراحی و اجرای آزمونهای مبتنی بر نقشه
مفهومی در متنهای درسی فارسی امکانپذیر میباشد .یافتههای
کمّی نیز نشان دادند که این آزمونها از روایی محتوایی باالیی
برخوردار هستند .همچنین نمرات حاصل از این نوع آزمونها دارای
مقادیر متفاوت همبستگی ( با مقدار متوسط  ) 8/38با یک آزمون
چهارگزینهای بودند (روایی مالکی) .همچنین همه آزمونهای نقشه
مفهومی بهخوبی از عهده تشخیص تفاوت بین نمرات دو گروه
تحصیلی باال و پائین برآمدند(روایی افتراقی) .دیگر نتایج نشان دادند
که ضریب توافق نمره گذاران آزمونهای نقشه مفهومی در حد
باالیی است(پایایی نمره گذاران).
کلیدواژهها :آزمون ،نقشه مفهومی ،ارزشیابی تحصیلی ،آزمونهای
مبتنی بر نقشه مفهومی ،روایی ،پایایی
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مقدمه
ارزشیابی تحصیلی یک بخش ضروری برای هر موقعیت آموزشی برنامهریزی شده است که
بدون آن فرایند یاددهی -یادگیری کامل نمیشود .نواک )8883( 3نقشه مفهومی 8را بهعنوان
ابزاری برای ارزشیابی تحصیلی معرفی کرده است .یک نقشه مفهومی متشکل از هستهها و
پیوندها است .در هستهها یک مفهوم ،عبارت و یا سؤال قرار میگیرد که از طریق رابطهها به
سایر هستهها وصل میشود .جاکوبس – الوسون و هرشی )8888( 5معتقدند که نقشه مفهومی
نهتنها میتواند بهعنوان شیوهی ارزشیابی جایگزین و مکمل به کار گرفته شود ،بلکه همچنین
برتریهای نقشه مفهومی بهعنوان یک ابزار ارزشیابی نیز مشخص شده است .از محاسن
ارزشیابی به کمک نقشه مفهومی میتوان به امکان ارزشیابی توانایی بازسازی اطالعات ،ارزشیابی
ساختار شناختی ،ارزشیابی یادگیریهای سطح باال و ارزشیابی برای اهداف مختلف (آغازین،
تکوینی و تراکمی) نام برد(روئیر-پریمیو و شیولسون.)3333 ،4
امّا برخالف روشهای مرسوم ارزشیابی تحصیلی که در قالبهای محدود و مشخصی اجرا و
نمرهگذاری میشوند؛ شیوههای ارزشیابی نقشه مفهومی از تنوع بسیار زیادی هم از لحاظ شکل
آزمون و هم از لحاظ روش نمره دهی برخوردار هستند .با توجه به گستردگی و جدید بودن
(البته در داخل کشور) حوزه ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی الزم است که عملیترین و در
عین حال مؤثرین شیوه ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی و نیز مناسبترین شیوه نمرهگذاری این
آزمونها بررسی شود .هرچند که چنین بررسی در این حوزه در متنهای درسی غیرفارسی قبالً
انجام شده است (ویست ،پامروی و ساندول8888 ،3؛ شیولسون و همکاران8883 ،؛ ویست و
همکاران ،)8888 ،امّا بایستی در نظر داشت که همچون استفاده از نقشه مفهومی بهعنوان یک
راهبرد یادگیری که نوع زبان مورد استفاده میتواند بر اثربخش بودن آن مؤثر باشد(کلیس،3
 ،)8885ضروری به نظر میرسد که مناسبترین شیوه ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی در
متنهای درسی فارسی نیز مورد بررسی قرار گیرد .اهمیت عملی پژوهش حاضر در ارائه

1. Novak
2. Concept map
3. Jacobs-Lawson & Hershey
4. Ruiz-Primo & Shavelson
5. West, Pomeroy & Sandoval
6. Kilic
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توضیحات کافی به همراه نمونهای از آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی است که به مدرسان و
برنامه ریزان در تهیه اینگونه ابزارها میتواند کمک کند .از لحاظ نظری نیز پژوهش حاضر به
گسترش دانش نظری در مورد شاخصهای روایی و پایایی آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی در
متنهای درسی فارسی منجر میشود.
بهطور خالصه در این پژوهش محقق در تالش بود به شش سؤال پژوهشی پاسخ دهد .دو
سؤال اول در یک قالب کیفی مطرح و مورد آزمون قرار گرفتند که عبارت بودند از )3 :آیا برای
متنهای درسی فارسی میتوان آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی طراحی کرد؟ )8 ،آیا
آزمونهای نقشه مفهومی در کالسهای درسی داخل کشور قابل کاربست هستند؟ سؤال اول به
طراحی آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی مربوط میشود .لزوم انجام این کار همانگونه که ذکر
شد بهتازگی این شیوههای ارزشیابی در حوزه ارزشیابی تحصیلی داخل کشور مربوط میشود.
سؤال دوم نیز به امکان اجرای این آزمونها در کالسهای درس داخل کشور مربوط میشود؛
لزوم بررسی این موضوع نیز از این رو است که این آزمونها قالبهایی کامالً متمایز با
آزمونهای مرسوم دارند که الزم است پیش از اجرای آزمونها به دانشآموزان نحوه پاسخدهی
به آنها را آموزش داد .امّا چهار سؤال پژوهشی دیگر به اعتباربخشی به نمرات حاصل از این
ابزارها مربوط میشد که در این سؤاالت روایی محتوایی ،3روایی مالکی ،8روایی افتراقی 5و
پایایی نمره گذاران 4آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه به
توضیحات تکمیلی در مورد طراحی ،اجرا و اعتبار بخشی به آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی
پرداخته میشود.
طراحي آزمونهاي مبتني بر نقشه مفهومي
در این پژوهش برای طراحی آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی از تقسیمبندی روئیر-پریمیو و
شیولسون( )3333برای انواع آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی استفاده شد .دلیل انتخاب
تقسیمبندی این محققین آثار متعدد ایشان در حوزه ارزشیابی نقشه مفهومی است .با مروری به
1. Content validity
2. Criterion validity
3. Discriminative validity
4. Interrator reliability
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مقاالت حوزه ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی متوجه تعدد نظرات و کارهای ماریا آراسلی
روئیز-پریمو و ریچارد شیولسون از اساتید دانشگاه استنفورد میشویم .روئیر-پریمیو و
شیولسون( )3333ارزشیابی مبتنی بر نقشههای مفهومی را متشکل از سه بخش میدانند)3( :
تکلیفی که از دانشآموز میخواهد که شواهدی از ساختار دانش خود در یک زمینه را مشخص
کند )8( ،یک شکل پاسخدهی دانشآموز و ( )5یک نظام نمرهگذاری که بهوسیله آن میتوان
نقشه مفهومی دانشآموز را بهطور دقیق و پایایی ارزیابی کرد .بدون این سه مؤلفه نقشه مفهومی
را نمیتوان بهعنوان یک ابزار ارزشیابی مورد توجه قرار داد .این ویژگیها موجب تنوع شیوههای
ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی میشود .از این رو بر اساس این سه مؤلفه ذکرشده میتوان
شیوههای مختلفی برای ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی ارائه کرد .درک شیوههای مختلف
ارزشیابی نقشه مفهومی زمانی کامل میشود که به روابط بین سه مؤلفه ارزشیابی بیشتر توجه
کنیم .در جدول  3چارچوبی پیشنهاد شده است که جنبههای مختلف ماهیت تکالیف ،شیوه
پاسخدهی و نظام نمرهگذاری را مورد توجه قرار میدهد .تصمیماتی که در مورد تکلیف نقشه
مفهومی و نظام نمرهگذاری گرفته میشود ،مستقیماً به مؤلفههای نقشه مفهومی  -اینکه کدام
مؤلفهها و با چه ویژگیهایی فراهم شده باشند -وابسته است.
جدول :3مؤلفههای ارزشیابیهای مبتنی بر نقشه مفهومی (اقتباس از روئیر-پریمیو و شیولسون)3333 ،
مؤلفههای ارزشیابی

تکلیف
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متغیرها

مثالها

خواستههای

از دانشآموزان میتوان خواست که:

تکلیف



یک نقشه را تکمیل کنند.



یک نقشه بسازند.



روابط بین یک جفت از مفاهیم را برقرار کنند.



یک انشاء بنویسند.



به یک مصاحبه پاسخ دهند.
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مؤلفههای ارزشیابی

متغیرها

مثالها

محدودیتهای

دانشآموزان ممکن است که:

تکلیف



مفاهیمی تکلیف در اختیار داشته باشند.



مفاهیم رابطهها را در اختیار داشته باشند.



اجازه به استفاده بیشتر از یک رابطه بین مفاهیم داشته
باشند.

پاسخ

نحوه پاسخ

ترسیم کننده

نظام نمره دهی

مؤلفههای نمره
دهی

استفاده از یک
مالک



اجازه جابجایی مفاهیم را داشته باشند.



نقشه را بهطور گروهی تهیه کند.

پاسخ دانشآموزان به کدام نحوه است:


قلم – کاغذی



شفاهی



کامپیوتری

چه کسی نقشه را میکشد:


فراگیر



معلم یا محقق

سه مؤلفه زیر یا تعدادی از آنها میتوانند نمرهگذاری شوند:


گزارهها



سطوح سلسله مراتبی



مثالها

نقشه مالک میتواند متعلق باشد به:


یک یا چند متخصص از حوزه مورد آزمون



یک یا چند معلم



یک یا چند دانشآموز برتر

تکلیف خواسته شده :در مورد تکلیفی که دانشآموز در ارزشیابی نقشه مفهومی بایستی انجام
دهد غالباً یک ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی در گسترهای از هدایت شدگی یعنی از هدایت
باال تا هدایت پائین بر اساس میزان اطالعاتی که در اختیار دانشآموز قرار داده میشود ،مشخص
میشود .تکلیفهای نقشه مفهومی که از هدایت باالیی برخوردار هستند ،مفاهیم ،خطوط
ارتباطی ،عبارتهای ربط دهنده و ساختار نقشه را در اختیار دانشآموزان قرار میدهند .در مقابل
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در یک تکلیف نقشه مفهومی با هدایت پائین فراگیران برای تصمیمگیری در این زمینهها که چه
تعداد از مفاهیم را در نقشهشان بگنجانند ،کدام مفاهیم را به هم ربط دهند ،و چه کلماتی را برای
تشریح روابط به کار گیرند آزاد هستند .با توجه به درجه هدایتشدگی روئیر-پریمیو و
شیولسون ( )3333پنج روش ترسیم نقشه مفهومی در گسترهای از تکلیف ساخت یک نقشه
کامل تا تکمیل یک نقشه معرفی کردهاند.
شکل پاسخدهي :این جنبه از آزمونهای نقشه مفهومی بهطور مستقیم به محدودیتهای ناشی از
تکلیف بستگی دارد .برای مثال اگر ساختار نقشه ارائه شده باشد ،صرفاً آزمودنی کلمات یا
عبارات را در جاهای خالی میگذارد (تکمیل نقشه) .اگر مفاهیم مهم داده شده باشد؛ الزم است
که فراگیر بر اساس آنها به طراحی نقشه مفهومی اقدام کند(ترسیم نقشه) .الزم به یادآوری
مجدد است که این شیوه در این پژوهش با توجه به تقسیمبندی روئیر-پریمیو و
شیولسون( )3333از دو شیوه اصلی ترسیم نقشه مفهومی و تکمیل نقشه مفهومی استفاده شد .در
ادامه با ارائه یا عدم ارائه مفاهیم کلیدی محتوای مورد سنجش در هر کدام از این دو شیوه چهار
نوع آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی طراحی شد .این شیوهها عبارت بودند از )3 :آزمون تکمیل
نقشه مفهومی بر اساس مفاهیم داده شده )8 ،آزمون تکمیل نقشه مفهومی آزاد )5 ،آزمون ترسیم
آزاد نقشه مفهومی و  ) 4آزمون ترسیم نقشه مفهومی بر اساس مفاهیم داده شده که توضیح
مختصری از این آزمونها در ادامه ارائه میشود.
آزمون تکمیل نقشه مفهومي ناقص بر اساس مفاهیم داده شده :در این شیوه یک نقشه مفهومی
ناقص از قبل ترسیم شده توسط محقق در اختیار آزمودنیها قرار میگیرد .در این پژوهش این
نقشه از محتوای کتاب زیست شناسی علوم تجربی از مبحث قلب تهیه شده بود .آزمودنیها
میتوانستند هر کلمه یا عبارتی را برای تکمیل بخشهای ناقص نقشه همچون مفاهیم داخل
هستهها ،مطالب روی خطوط ارتباطی یا ارتباطهای ناقص به کار گیرند آزمودنیها برای تکمیل
نقشه مفهومی ناقص بایستی از مفاهیمی استفاده میکردند که توسط محقق در اختیارشان قرار
داده شده بود( شکل شماره .)3
آزمون تکمیل آزاد نقشه مفهومي ناقص :این شیوه کامالً شبیه به آزمون قبلی است با این
تفاوت که مفاهیمی که بایستی آزمودنی از آنها برای تکمیل نقشه استفاده نماید؛ در اختیار وی
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قرار داده نمیشود .آزمودنی در این آزمونها هم بایستی مفاهیم اصلی محتوا را به یاد بیاورد و
هم این که آنها را در جاهای مناسب قرار دهد( شکل شماره .)8
آزمون ترسیم آزاد نقشه مفهومي :در این شیوه آزمودنیها بهطور آزادانه برای یک مطلب نقشه
مفهومی ترسیم میکردند .برای این منظور یک برگه  A4با مداد و پاکن در اختیار آنها قرار داده
شد و از آنها خواسته شد برای موضوعی که در وسط صفحه نوشته شده است یک نقشه
مفهومی ترسیم کنند .موضوع انتخاب شده برای این آزمون مبحث قلب بود که در داخل کادری
در وسط صفحه نوشته شده بود .ابتدا دانشآموزان بایستی مفاهیم اصلی حوزه مورد آزمون را به
یاد بیاورند و در گام بعدی با گسترش موضوع به حاشیههای صفحه به ترسیم نقشه مفهومی
قلب میپرداختند (شکل شماره .)5
آزمون ترسیم نقشه مفهومي بر اساس مفاهیم داده شده :این شیوه مانند شیوه باال بود با این
اختالف که در این شیوه فهرستی از مفاهیم و رابطههای مهم مربوط به مبحث قلب به آزمودنیها
داده شد و از آنها خواسته شد که در ترسیم نقشه مفهومی قلب از این مفاهیم و روابط استفاده
نمایند (شکل شماره .)4
نمرهگذاري :پس از اجرای آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی الزم است که آنها نمرهگذاری
شوند .تصمیمات مرتبط با نظام نمره دهی بهطور مستقیم تحت تأثیر دو مؤلفه نوع تکلیف و
شکل پاسخدهی است (مصرآبادی .)3523 ،در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای
نمرهگذاری آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی ارائه شده است .با توجه به مبانی تجربی حوزه
ارزشیابی نقشه مفهومی میتوان کلیه شیوههای نمره دهی را در دو قالب کمّی (نواک و کوئین،
3324؛ مارکهام ،مینتز و جونز3334 ،3؛ ویست و همکاران8888 ،؛ مک کلور ،سوناک و سئون،8
 )3333و کیفی (هرل و باکر3333 ،5؛ چنگ ،سانگ و چن )8883 ، 4گنجاند.
در روشهای کمّی بر تخصیص یک نمره به یک نقشه مفهومی تأکید میشود و این کار
معموالً از طریق نمره دهی به بخشهای مختلف نقشه صورت میگیرد .شیولسون و
همکاران( )8883نیز در یک جمعبندی ،حداقل چهار مالک برای نمرهگذاری نقشههای مفهومی
1. Markham, Mintzes & Jones
2. McClure, Sonak & Suen
3. Herl & Baker
4. Chang, Sung & Chen
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ذکر کردهاند )3( :شاخصهای کمّی ویژگیهایی مانند تعداد گزارهها )8( ،شاخصهای ساختاری
مانند تعداد سطوح سلسله مراتبی که میتوان در روابط ایجاد شده کشف کرد )5( ،شاخصهای
صحّت ،که روایی یک گزاره را نشان میدهد )4( ،شباهت به یک نقشه مفهومی متخصص .سه
روش اول پیشنهادی شیولسون و همکاران ( )8883جزء روشهای کمّی و روش آخر از
شیوههای نمرهگذاری کیفی است .کپینز و هی )8882( 3روشهای نمره دهی کمّی را با عنوان
نمره دهی وزنی به بخشهای مختلف نقشه 8نامیدهاند .در روشهای نمره دهی وزنی نمرات
نسبی را به مفاهیم و یا رابطههای بین مفاهیم اختصاص میدهند .نمره داده شده به یک نقشه
مفهومی برابر است با مجموع نمرههای نسبی به هر بخش از این نقشه .میزان نمره اختصاصی به
هر بخش بستگی به اعتبار آن بخش و یا نوع ساختاری دارد که به کل نقشه میبخشد .همچنین
ویست و همکاران( )8888دو روش معمول نمرهگذاری کمّی نقشههای مفهومی را روش
ساختاری 5و روش رابطهای 4معرفی کردهاند .در روش ساختاری براساس سازمان ،ساختار و
ارتباطات موجود بین مفاهیم نمرات داده میشود .در مقابل ،در روش ارتباطی بر کیفیّت یا
اهمیت تکتک هر کدام از رابطههای مفهومی تأکید میشود ،بدون اینکه به ساختار کلی نقشه
مفهومی توجه شود.
روش نمره دهی ساختاری که به وسیله نواک و کوئین ( )3324ابداع شده است ،به دانش
ساختاری سلسله مراتبی اهمیت میدهد .نواک و کوئین ( )3324برای نمرهگذاری نقشههای
مفهومی چهار مالک سطوح سلسله مراتبی ،اعتبار گزارهها ،همبرها و استفاده از مثالها پیشنهاد
دادهاند .در این روش یک نمره نسبتاً پائینی به هر رابطه و مثال معتبر از یک مفهوم داده میشود.
در عوض نمره باالیی به رابطههایی داده میشود که بیانگر یک ارتباط سلسله مراتبی هستند (
همچون روابط "هست نوعی از" یا " شامل") .باالترین نمره به رابطههایی داده میشود که
مفاهیمی قرار گرفته شده در شاخههای مختلف یک ساختار سلسله مراتبی را به هم ربط میدهد.
در روش نمرهگذاری ساختاری نواک و کوئین  3نمره به هر رابطه معتبر داده میشود 4 ،نمره به
سلسله مراتب داده میشود 38 ،نمره به هر همبر داده میشود و  3نمره به هر مثال داده میشود.

1. Keppens & Hay
2. Weighted component scoring methods
3. Structural
4. Relational
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مارکهام و همکاران ( )3334نیز نقشههای مفهومی را با یک ویرایش تغییر یافتهای از روش
ساختاری نواک و کوئین ( )3324نمرهگذاری کردند .آنها شش جنبه از نقشههای مفهومی
دانشآموزان را نمرهگذاری کردند )3( :تعداد مفاهیم ،بهعنوان نشانی از دانش فرد از حوزه
موردنظر؛ ( )8روابط مفاهیم؛ که فراهم کننده شواهد اضافی از دانش فرد در حوزه مورد نر بود؛
( )5شاخهها؛ که آنها بهعنوان شاهدی از تمییز پیشرونده محسوب میشدند )4( .سلسلهمراتب،
که شواهدی برای دانش مشمول سازی 3فراهم میآوردند )3( .همبرها ،که نشان دهنده شواهدی
از همبسته بودن دانش بودند )3( .مثالها ،که نشان دهنده مشخصات حوزه دانش بودند.
در شیوههای کیفی بیشتر اهداف یاددهی – یادگیری در نظر هستند تا اهداف ارزشیابی.
شیوههای کیفی نمره دهی غالباً مشتمل بر مقایسه نقشه فراگیر با یک نقشه کامل شده متخصص
بهصورت کلی است .نواک و کوئین ( )3324عالوه بر روشهای وزنی پیشنهاد دادهاند که
معلمان یک نقشه مالک از موضوع تهیه کنند تا بتوان نقشههای دانشآموزان را با آن مقایسه کرد؛
درجه شباهت بین این نقشهها میتواند بهصورت یک نمره درصدی داده شود .در این زمینه
چنگ ،سانگ و چن )8883( 8از شاخصی بهعنوان شاخص شباهت 5استفاده کردهاند .شاخص
شباهت نشان دهنده میزان شباهت بین نقشه مفهومی فراگیران به نقشه مفهومی تهیه شده توسط
یک فرد متخصص است .شاخص شباهت ،شاخصی از درستی و کامل بودن نقشه مفهومی
فراگیر است .مک کلور ،سوناک و سوان ( )3333نیز در پژوهش خود روش ارزشیابی کلی 4را
پیشنهاد کردهاند .در روش نمره دهی کلی نمره گذاران آموزش میبینند که به یک نقشه مفهومی
نمرهای از یک دامنه بهعنوان مثال صفر تا  38تخصیص دهند که این نمره نشانگر فهم کلی طراح
نقشه از یک بعد است.
اجراي آزمونهاي نقشه مفهومي
هدف از این مرحله امکان سنجی اجرای آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی در کالسهای درس
بود .همانگونه که پیشتر هم بهنوعی اشاره شد؛ لزوم انجام این کار از این جهت بود که
1. Subsumption
2. Chang, Sung & Chen
3. Similarity Index
4. Holistic Method
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آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی شیوههایی کامالً متفاوت ارزشیابی هم برای فراگیران و هم
برای معلمان آن است .محقق در پژوهشهای پیشین امکانسنجی کاربست نقشههای مفهومی را
بهعنوان راهبردهای یاددهی و یادگیری (مصرآبادی ،فتحی آذر و استوار3524 ،؛ مصرآبادی،
علّوی و استوار3523 ،؛ مصرآبادی ،حسینی نسب ،فتحی آذر و مقدم واحد3523 ،؛ مصرآبادی و
استوار 3522،؛ مصرآبادی ،الف  )3538مورد بررسی قرار داده بود .تجارب پیشین نشان میدهد
که در هر دو نوع شرایط در ابتدای کاربندی مقاومتهایی از طرف فراگیران و معلمان در مورد
این شیوه وجود دارد .برای بررسی امکان کاربست نقشههای مفهومی الزم بود آزمونهای مبتنی
بر نقشه مفهومی بر روی دانشآموزان مدارس عادی و در ارتباط با متنهای درسی اجرا شود.
ترتیبات اجرایی این بخش در ادامه ارائه شده است.
آزمودنيها :آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی بر روی یک نمونه  883نفری از دانشآموزان
کالس دوم تجربی شهر تبریز در سال تحصیلی  3520-22اجرا شد که به روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای 3انتخاب شده بودند .این دانشآموزان در هشت کالس از قبل تشکیل
شده حضور داشتند که این کالسها به صورت دوتایی بهعنوان چهار گروه ترسیم آزاد نقشه
مفهومی ،ترسیم هدایت شده ،تکمیل آزاد و تکمیل هدایت شده در نظر گرفته شدند.
ابزارهاي پژوهش :در این پژوهش برای اندازهگیری میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از
چهار نوع آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی ( ترسیم آزاد نقشه مفهومی ،ترسیم هدایت شده ،تکمیل
آزاد و تکمیل هدایت شده ) و یک آزمون چهارگزینهای بهعنوان مالک استفاده شد .محتوای
آزمونهای استفاده شده در پژوهش از متنهای درسی زیست شناسی سال دوم رشته علوم
تجربی انتخاب شدند.
طرح پژوهش و روش اجرا :برای اعتبار بخشی به آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی از پژوهش
ارزشیابی 8استفاده شد .طبق نظر روسی( 5به نقل از سیف )3528 ،این دسته از پژوهشها نوعی
ارزشیابی هستند که در آن مسائل مربوط به روایی درونی ،روایی بیرونی ،روایی سازه منظور
میشود .این پژوهش همچنین به شیوه درون گروهی انجام پذیرفت .درونی گروهی بودن طرح
از این جهت است که افراد داخل هر گروه به دو شیوه اندازهگیری شدند (آزمون چهارگزینهای و
1. Multistage cluster sampling
2. Evaluation research
3. Rossi
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یکی از شیوههای ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی) و این اندازهها باهم مورد مقایسه قرار
گرفتند .در این پژوهش چهار گروه آزمایشی (هر گروه شامل دو کالس) حضور داشتند.
جزئیات اجرائی پژوهش در گروههای آزمایشی در قالب چهار مرحله به شرح زیر بود:
( )3مرحله آموزش نقشه مفهومی :اصلیترین فعالیت این مرحله برای گروههای آزمایشی
آموزش و تمرین تهیه نقشه مفهومی برای مطالب درسی بود .بر طبق نظر نواک و کوئین ()3324
همچون بسیاری از مهارتهای شناختی ،توانایی ترسیم نقشه مفهومی با تمرین بهبود مییابد .در
این مرحله معلم پس از آموزش کالسی محتوای درس از دانشآموزان میخواست که بهعنوان
تکلیف خانه نقشه مفهومی محتوای موردنظر را تهیه کنند .یک دوره  8ساعته آموزشی برای
ترسیم و تکمیل نقشههای مفهومی قبل از اجرای پژوهش اجرا شد .روند عمومی ترسیم نقشه
مفهومی به اقتباس از چاالروت و دی باکر )8885( 3طی گامهای زیر آموزش داده شد.
 مفاهیم اصلی که باید در نقشه قرار گیرند را انتخاب میکنند.
 فهرستی از مفاهیم را از کلیترین تا جزئیترین رتبهبندی میکنند.
 مفاهیم را بر طبق دو مالک خوشهبندی میکنند :مفاهیمی که از لحاظ کلیت مشابه
هستند(ارتباط افقی) و مفاهیمی را که دارای ارتباط نزدیکی باهم هستند(ارتباط سلسله
مراتبی).
 مفاهیم را برای نشان دادن روابط فی مابینشان به ترتیبی منظم میکنند .در این مرحله الزم بود
چندین بار به مرتب کردن ،تفکر و خوشهبندی پرداخت.
 مفاهیم را با خطوطی به هم وصل میکنند و به هر خط عبارات ربط دهنده اضافه میشود.
( )8مرحله اجرای آزمونها :پس از یک ماه آموزش محتوای موردنظر و تمرین ترسیم نقشه از
محتوای آموزش داده شده ارزشیابی به عمل آمد .در این مرحله آموختههای فراگیران از محتوای
درسی آموزش داده شده مورد سنجش قرار گرفت .برای اندازهگیری میزان پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دو گروه اول از آزمون ترسیم آزاد ،دو گروه دوم از آزمون ترسیم هدایت شده ،دو
گروه سوم از آزمون تکمیل آزاد و برای ارزشیابی دو گروه آخر از آزمون تکمیل هدایت شده

1. Chularut & DeBacker
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استفاده شد .همچنین همه اعضای این گروهها به یک آزمون چهارگزینهای از محتوای موردنظر
پاسخ دادند.
( )5نمرهگذاری آزمونها :در این مرحله آزمونهای اجرا شده به نحو زیر نمرهگذاری شدند.
روشهای دقیقتر نمرهگذاری آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی در پژوهشهای مصرآبادی
(ب )3538،و مصرآبادی ( )3523ارائه شده است .در این مقاله به شرح مختصر این روشهای
نمره دهی میپردازیم:
آزمون چهارگزينهاي :برای نمره دهی این آزمونها به شمارش پاسخهای درست از کل 58
سؤال بر اساس یک کلید پاسخ اقدام و سپس نسبت نمرات نهایی از  88محاسبه و نمره نهایی
هر برگه مشخص شد.
آزمون تکمیل آزاد :بر اساس یک نمونه نقشه مفهومی کلید با توجه به میزان تکمیل بخشهای
مختلف نقشه مفهومی ناقص به هر جای خالی صحیح پر شده یک نمره ارائه شد و سپس نسبت
نمرات نهایی از  88حساب و نمره نهایی هر برگه مشخص شد.
آزمون تکمیل هدايت شده :این آزمون همچون شیوه قبل نمرهگذاری شد؛ امّا در این روش
برای عدم استفاده از هر مفهوم داده شده  8/3نمره نیز کسر شد .درنهایت با جمع و تفریق این
نمرات ،نسبت نمره نهایی از  88محاسبه و نمره نهایی هر برگه مشخص شد.
آزمون ترسیم آزاد :برای نمرهگذاری این آزمونها از سه شیوه نمره دهی رابطهای ،ساختاری و
شباهت به نقشه معلم استفاده شد .در شیوه رابطهای به هر رابطه بین مفاهیم بهطور جداگانه
(بدون در نظر گرفتن دیگر رابطهها) نمرهای اختصاص داده شد .در روش ساختاری به دانش
ساختاری و سلسله مراتبی اهمیت داده میشود .در شیوه مشابهت به نقشه معلم ،با مقایسه نقشه
مفهومی دانشآموز با یک نقشه مفهومی کامل تهیه شده توسط معلم ،برای هر گزاره صحیح در
نقشه دانشآموز یک نمره اختصاص داده شد .همچنین برای هر گزاره غیرصحیح نیز  8/3نمره از
نمره کل کسر شد.
آزمون ترسیم هدايت شده :در این شیوه همچون روش قبل عمل شد با این تفاوت که برای
عدم استفاده از هر مفهوم داده شده  8/3نمره نیز کسر شد.

66

فصلنامه مطالعات برنامهدرسی ،شماره  ،53سال نهم ،زمستان 3535

يافتههاي اعتبار بخشي به آزمونهاي نقشه مفهومي
پس از طراحی و اجرای آزمایشی الزم است که بر اساس شیوههای رسمی ارزشیابی ابزارهای
اندازهگیری به بررسی روایی و پایایی آنها پرداخته شود .برای اعتباربخشی به روشهای
ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی از شاخصهای روایی محتوایی ،روایی مالکی ،روایی افتراقی و
پایایی نمره گذاران استفاده شد .برای اطمینان از روایی محتوایی از قضاوت  3نفر داور استفاده
شد .میزان توافق حاصل از نظرات داوران در مورد اینکه تا چه حدی آزمون مورد نظر توانسته
محتوا و اهداف آموزشی را پوشش دهد ،شاخصی از روایی محتوا بود .برای آگاهی از روایی
مالکی نیز از ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از این آزمونها با یک آزمون چندگزینهای
استفاده شد .همچنین برای آگاهی از روایی افتراقی از تمایز گروههای باال و پائین پیشرفت
تحصیلی توسط این دسته از آزمونها استفاده شد .برای آگاهی از پایایی نمره گذاران نیز از
ضریب توافق بین نمرات ارائه شده توسط سه نمره گذار بهره گرفته شد .در جدول نتایج
اعتباربخشی به آزمونهای نقشه مفهومی ارائه شده است.
جدول  :8نتایج اعتباربخشی به آزمونهای نقشه مفهومی به تفکیک چهار گروه
تکلیف

روایی محتوایی

تکمیل

%24

ترسیم

%03

میزان هدایت

روایی محتوایی

روایی افتراقی

پایایی نمره گذران

آزاد

8/54

8/04

8/33

هدایت شده

8/48

5/84

8/33

آزاد

8/03

3/55

8/28

هدایت شده

8/48

8/33

8/25

روايي محتوايي :در ستون دوم جدول  8نتایج روایی مالکی گزارش شده است .برای اطمینان از
روایی محتوایی آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی از پنج نفر از معلمان درس زیست شناسی
خواسته شد که در قالب یک مقیاس صفر تا  388میزان پوشش محتوا و هدفهای آموزشی در
چهار نوع آزمون را رتبهبندی کنند .پس از مشخص شدن رتبههای داوران میانگین رتبههای
داوران محاسبه و در صد ضرب شد تا درصد پوشش محتوا و اهداف آموزشی مشخص شود.
برای آزمونهای تکمیل درصد پوشش محتوا  %24و برای آزمونهای ترسیم این برابر با %03
گزارششده است .همچنین روایی محتوایی یک آزمون چهارگزینه (آزمون مالک) برابر با %20
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گزارش شد .مقایسه این رتبهها با آزمون کروسکال – والیس با مقدار مجذور کای غیرمعنادار
برابر با  3/83نشاندهنده غیرمعنادار بودن تفاوت رتبههای روایی محتوایی داوران برای این سه
آزمون بود.
روايي مالکي  :برای اطمینان از روایی مالکی آزمونهای تکمیل و ترسیم آزاد و هدایت شده
نقشه مفهومی همبستگی نمرات حاصل از آنها با نمرات یک آزمون چهارگزینهای استفاده شد.
در ستون چهارم جدول  8ضرایب همبستگی نمرات چهار آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی با
آزمون چهارگزینهای نشان داده شده است .بیشترین ضریب همبستگی به آزمون ترسیم آزاد
( )8/03و کمترین ضریب به آزمون تکمیل آزاد ( )8/54تعلق دارد .همه این ضرایب معنادار
هستند؛ هرچند که بهجز آزمون ترسیم آزاد در سه شیوه دیگر ضرایب همبستگی حاصل
نشاندهنده یک اندازه اثر متوسط به پائین هستند.
روايي افتراقي :برای آگاهی از روایی افتراقی چهار آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی تفاوت معنادار
میانگین نمرات دانشآموزان گروه پیشرفت تحصیلی باال و پائین در نمرات این آزمونها مورد
بررسی قرار گرفت .در ستون پنجم جدول  8نمرات  tبرای اختالف میانگینهای این دو گروه از
دانشآموزان ارائه شده است .تمام این مقادیر معنادار هستند که نشاندهنده تمایز دو گروه
دانشآموزان ضعیف و قوی توسط این آزمونها است.
پايايي مصححان :برای آگاهی از پایایی مصححان در شیوههای مختلف ارزشیابی مبتنی بر نقشه
مفهومی از ضرایب همبستگی نمرات ارائه شده توسط  5داور استفاده شد .پس از به دست
آوردن این ضرایب همبستگی میانگین این ضرایب به دست آمد که در ستون ششم جدول 8
ارائه شده است .همانگونه که مشخص است بین نمره گذاران در نمرهگذاری همه آزمونهای
نقشه مفهومی توافق نسبتاً کاملی وجود دارد .برای تمام آزمونهای ضرایب همبستگی چهار
آزمون نقشه مفهومی در سطح بسیار باال و معنادار است .هرچند کمترین توافق در نمرهگذاری
داوران در آزمونهای ترسیم مشاهده شد و در آزمونهای تکمیل بهویژه در آزمون تکمیل
هدایت شده نقشه مفهومی توافق باالیی بین نمره گذاران مشاهده شد.
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بحث و نتیجهگیري
این پژوهش با هدف طراحی ،امکان سنجی اجرا و اعتباربخشی به آزمون نقشههای مفهومی اجرا
شد .یافتههای کیفی پژوهش نشان دادند که برای متنهای درسی فارسی میتوان به طراحی چهار
نوع آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی پرداخت .همچنین این ابزارها پس از ارائه راهنماییها و
آموزشهای کافی در کالسهای آزمایشی اجرا شدند .در زمینه اعتباربخشی به این آزمونها نیز
این چهار نوع آزمون از لحاظ چهار شاخص روایی محتوایی ،روایی مالکی ،روایی افتراقی و
پایایی نمره گذاران مورد مقایسه قرار گرفتهاند .نتایج نشان داد که این روشها دارای مقادیر
متفاوتی از این شاخصها هستند .با مقایسه این چهار شیوه متوجه میشویم که روش تکمیل
هدایت شده در دو شاخص روایی محتوایی و پایایی نمره گذاران نسبت به دیگر روشها بهتر
است .همچنین شیوه ترسیم آزاد در دو شاخص روایی مالکی و روایی افتراقی نسبت به دیگر
شیوههای آزمون نقشه مفهومی دارای شاخصهای بهتری است.
در زمینه روایی محتوایی یافتههای این تحقیق نشان داد که آزمونهای نقشه مفهومی به اندازه
آزمونهای چهارگزینهای می توانند از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردار باشند .این نتیجه
خیلی دور از انتظار نیست ،چرا که در نیمی از آزمونهای نقشه مفهومی ( روشهای ترسیم و
تکمیل هدایت شده ) مفاهیم مهم حوزه موردنظر از قبل ارائه شده بود تا فراگیر آنها را در نقشه
ترسیمی خود بگنجاند .همین امر خود موجب به کارگیری این مفاهیم که محتوای مهم حوزه
مورد سنجش را تشکیل میدادند ،شد .در زمینه نصف دیگر آزمونها که به صورت ترسیم و
تکمیل آزاد بودند ،انتظار این بود که فراگیران مفاهیم اصلی را در نقشههایشان بیاورند؛ چرا که
اساساً نقشه مفهومی ماهیتش بهگونهای است که از مفاهیم مهم حوزه مورد آزمون تشکیل
مییابد.
همبستگیهای متوسط معناداری که بین نمرات حاصل از انواع شیوههای ارزشیابی مبتنی بر
نقشه مفهومی با یک آزمون چهارگزینهای به دست آمد ،نشان از روایی مالکی قابل قبول این
آزمونها دارد .این یافتهها با نتایج دیگر پژوهشهای این حوزه همخوانی دارد (لیو و هینچی،3
3335؛ رایس ،رایان و سامسون .)3332 ،8از لحاظ شدت همبستگی نیز مقادیر همبستگی به
1. Liu & Hinchey
2. Rice, Ryan & Samson
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دست آمده در این پژوهش که بهطور متوسط در حدود  8/38بود با مقادیر همبستگی پژوهش
فاروخ و کراسه )3333( 3بسیار نزدیک است .البته وجود همبستگی متوسط بین آزمونهای نقشه
مفهومی و آزمون چهارگزینهای را شاید بهراحتی نتوان به حساب پائین بودن نسبی روایی مالکی
گذاشت؛ چرا که اساساً این دو نوع آزمون به شیوهای متفاوت سطح دانش فراگیران را اندازه
میگیرند .یافتههای بخش دیگری از تحقیق نشان داد که در همه آزمونهای نقشه مفهومی
دانشآموزان گروه باال عملکرد بهتری نسبت به دانشآموزان گروه پائین داشتند .این یافته نشان
دهنده روایی افتراقی آزمونهای نقشه مفهومی است .در مورد روایی افتراقی آزمونهای مبتنی بر
نقشه مفهومی نیز نتایج پژوهش ویست و همکاران ( )8888نشان میدهد که نقشههای مفهومی
در این زمینه ابزارهای قابل اعتمادی هستند .یافتههای آنها نشان میدهد که آزمونهای مبتنی بر
نقشه مفهومی قادر هستند که تفاوتهای مورد انتظار بین آزمودنیها را به درستی بعد از مداخله
یک آموزش تشخیص دهند.
در زمینه پایایی نمره گذاران نیز یافتههای پژوهش نشان داد که بین نمره گذاران از لحاظ
میزان نمرهای که بایستی به هر نقشه مفهومی تعلق گیرد توافق باالیی وجود دارد .این یافته با
نتایج پژوهش شیولسون و همکاران ( )8883همخوان است .یافتههای آن پژوهش نشان از
همبستگی باالی (حدود  )8/38بین نمرات نمره گذاران داشت .نکتهای که بایستی مورد توجه
قرار گیرد این است که پایایی نمره گذاران به شدت تحت تأثیر شیوه نمرهگذاری است .یافتههای
پژوهش مک کلور و همکاران ( )3333نشان میدهد در شرایطی که از شش روش نمره دهی
برای نمرهگذاری نقشههای مفهومی استفاده شود مقدار پایایی این شش روش نمرهگذاری
میتوانند دارای دامنهای از  8/85تا  8/03قرار داشته باشند.
مقایسه شاخصهای روایی و پایایی شیوههای چهارگانه ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی
نشان می دهد که روش تکمیل هدایت شده در روایی محتوایی و پایایی نمره گذاران و شیوه
ترسیم آزاد در روایی مالکی و روایی افتراقی نسبت به دیگر شیوههای آزمون نقشه مفهومی
دارای شاخصهای باالتری هستند .این یافته در راستای مبانی نظری و تجربی موجود در زمینه
ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی است .بر اساس نظرات روئیر-پریمیو و شیولسون ()3333
شیوههای مختلف آزمون نقشه مفهومی جنبههای مختلفی از دانش فراگیران را اندازه میگیرند.
1. Farrokh & Krause
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به جهت این جنبههای متفاوت دانش فراگیران و نیز نوع تکلیفی که آزمون به فراگیر ارائه
میدهد شاخصهای روایی و پایایی میتوانند متفاوت باشند .بنابراین میتوان گفت که الزاماً باال
بودن شاخصهای روایی و پایایی در تعدادی از این شیوهها ناشی از ویژگیهای خاص آنها
است که البته میتواند در حوزهای دیگر محدودیت محسوب شود .بهعنوان مثال ،باال بودن
پایایی نمره گذاران در روشهای تکمیل به جهت ساختار از قبل تعریف شده و پاسخهای
مشخص این روش است که در روشهای ترسیم وجود ندارد.
در یک جمعبندی از یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که آزمونهای نقشه مفهومی از
پایایی و روایی نسبتاً باالیی برخوردار هستند .هرچند بایستی دقت داشت که در این پژوهش
مالک مورد مقایسه در بیشتر شرایط نتایج یک آزمون چهارگزینهای بود؛ که خود این نوع از
آزمونها نیز موردانتقاد هستند .بنابراین الزامی نیست اینگونه فرض شود که همخوانی باالی
نمرات حاصل از آزمونهای نقشه مفهومی با چنین مالکی به معنای قابل اعتماد بودن آزمونهای
مبتنی بر نقشه مفهومی است و یا برعکس.
حال سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا مزیتهای استفاده از نقشههای مفهومی
ارزش آن را دارد که محدودیتها و مشکالت ذاتی کاربست شیوههای متنوع این روشها و نیز
نمره دهی به این آزمونها را قبول کنیم؟ آشکارا پاسخ به این سؤال به نقش نقشههای مفهومی
در یک بستر آموزشی مربوط میشود .برای بسیاری از افراد مزایای استفاده از نقشههای مفهومی
بیشتر بهبود فرایند یادگیری و فراهم ساختن بازخورد است تا به دست آوردن اطالعات کمّی که
قابل تبدیل به نمره باشند .اگر تمایز دو اصطالح سنجش برای یادگیری و سنجش از یادگیری
(سیف )3520 ،را در نظر داشته باشیم استفاده از شیوههای ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی را تا
حد زیادی میتوانیم در طیف سنجش برای یادگیری بدانیم ،چرا که آزمونهای نقشه مفهومی در
مقایسه با آزمونهای چهارگزینهای قابلیت بیشتری در کشف نواقص یادگیری دانشآموزان و
بالطبع هدایت دانشآموزان به سوی شیوههای صحیح یادگیری دارند .این بحث زمانی بهتر قابل
درک است که بدانیم ارزشیابی از یادگیری دانشآموزان خود بخشی جدایی ناپذیر از فرایندهای
بزرگتری به نام یادگیری و تدریس است .بنابراین بر اساس یافتههای این پژوهش و نکات
طرح شده در باال میتوان پیشنهاد کرد که از نقشههای مفهومی بهعنوان ابزارهای ارزشیابی به
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