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Abstract
The purpose of the present research was to
investigate the effectiveness of concept map based
instruction
on
concept
retention
and
comprehension in science and social lessons in the
elementary sixth grade. The research method was
quasi-experimental with pretest-posttest design
with experimental and control groups. The
participants included 120 sixth-grade elementary
students (60 people experimental group and 60
people control group) from Oshnavieh city in
1393-94 academic years. The subjects were
selected by multistage cluster random sampling
method and they were randomly assigned to each
of the experimental and control groups. The
science and social studies lessons comprehension
and retention academic tests were completed by
the subjects. To provide valid tool, Face and
Content Validity was used and to ensure reliability
the method of split half was used. Analysis of
research data through spss software And using
descriptive statistics (mean and standard
deviation) and inferential statistics (covariance
analysis test) was performed. The experimental
group subjects received ten sessions of concept
map based instruction while simultaneously the
control group subjects was continuing their
regular class program. The analysis of covariance
(ANCOVA) showed that the treatment group's
scores on the science and social studies’
comprehension and retention post-tests were
higher than control group subjects. Therefore, it
can be conclude the concept map based instruction
increased students' comprehension and retention
performance. The present research has some
pedagogical applications for elementary school
teachers- especially for those teaching for sixth
grade- who can utilize these strategies for better
achievement in science and social studies courses.
Keywords: concept map, retention, comprehension

چکیده
ه ف این پژوهش تعیین اثربخشی نقشه مفیومی بر یادداری و درک
مفاهیم برنامه درسی علوم تجربگی و مااععگاا امتعگاعی بگودش روش
- پژوهش شبه آزمایشی بود که در امرای آن از طگر پگیشآزمگون
پسآزمون با گروه کنترل استفاده ش ش شرکتکنن گان پژوهش شامل
 نفگگر گگگروه کنتگگرل از01  نفگگر گگگروه آزمایشگگی و01  نفگگر121
- 49 دانشآموزان پایه ششم ابت ایی شیر اشنویه در سگال تحصگیلی
 بودن که به روش تصگادیی خوشگهای چن مرحلگهای انتخگا1343
ش ن و به شیوة گعارش تصادیی در هر یک از گروههای آزمگایش و
کنترل قرار گریتن ش آزمون درک مفاهیم و یگادداری علگوم تجربگی و
مااععاا امتعاعی توسط آزمودنیها تکعیل ش ش بگرای تییگه آزمگون
معتبر از روایی صوری و محتوایی و بگرآورد پایگایی از روش دو نیعگه
کردن استفاده ش ش تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش از طریق نرمایزار
 و با بیره گیری از آمار توصیفی میگاناین و انحگراف معیگار وspss
آمار استنباطی آزمون تحلیل کوواریانس انجام گریتش آزمودنیهگای
 ملسه آموزش به روش نقشگه مفیگومی را11 گروه آزمایش به م ا
دریایت کردن ش گروه کنترل نیز هم زمان به برنامههای عادی کالسی
خود ادامه میدادن ش یایتههای حاصل از تحلیل کوواریانس نشگان داد
نعرههای گروه آزمایش در پسآزمون درک مفاهیم و یگادداری علگوم
،تجربی و مااععاا امتعاعی بگاتتر از گگروه کنتگرل اسگت؛ بنگابراین
آموزش به روش نقشه مفیومی به ایزایش درک مفگاهیم و یگادداری
دانشآموزان منجر میشودش پژوهش حاضر برای معلعان دوره ابت ایی
بهویژه پایه ششگم ابتگ ایی کاربردهگایی دارد کگه مگیتواننگ از ایگن
راهبردها برای پیشریت درسهای علوم تجربی و مااععاا امتعگاعی
استفاده کنن ش
 درک مفاهیم، یادداری، نقشه مفیومی:واژههای کلیدی

1

Piri_moosa@yahoo.com : نویسندة مسؤول.*

96/04/18 :پذیرش

94/12/03 :وصول

 / 29پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 92پیاپي  ،)55سال چهاردهم ،زمستان 6921

مقدمه

امروزه نظام آموزشی بهعنوان ابزاری مهم در رشد و توسعه
همهجانبه کشور شناخته میشود و دوره ابتدایی مهمترین
دورهای است که در آن زمینه شکلگیری رشد همهجانبهه
افههراد فههراهم گردیههده اسههت .از طرفههی برنامههه درسههی
( )Curriculumمهمترین ابزار تحقق رسالتههای آمهوزش
است بهطوریکه مکدونالهد ،آن را "جهانمایهه" ،هملهتن
"تاروپود" ،کالین "جوهر" و لوننبرگ و اورنشتاین "قله
آموزش" دانستهانهد ()Bahreini borujeni &et al. 2014
برنامه درسی طرحی به منظور فراهم کردن مجموعههای از
فرصت های یادگیری است ،اما تا هنگامیکهه فراگیهران بها
این فرصت ها برخورد نکنند فقه یهک امهر بهالقوه تلقهی
می شود .آموزش ،اجرای برنامه درسی اسهت و بهه معنهای
درگیر نمودن عملهی فراگیهران بها فرصهتههای یهادگیری
طههر ریههزی شههده اسههت ( & Saylor, Alexander
)Lewis,2003؛ بنابراین انتخاب روش تدریس مناس کهه
بتواند هم باعث یادگیری در دانشآموزان شده و هم معلهم
به وسهیله آن بتوانهد پیشهرفت تحلهیلی دانهشآمهوزان را
کنترل کند از اهمیت زیادی برخوردار است .در ایهن بهین
روشهای رایج در تدریس علوم در مدارس ابتهدایی الله
معلم  -محور هستند و دانش قبلی دانشآمهوزان بهه طهور
فعاالنه به کار گرفته نمیشود .بهجای درک مفاهیم علهوم،
دانشآموزان نظریههای علوم را بهصهور قطعها جهدا از
هم نگه میدارند .آن ها یک تلویر بهزرگ واحهد ندارنهد و
بنابراین نمیتوانند مفاهیم جدید را با ههم تلفیهق کهرده و
در درازمد نگه دارند (.)Mesrabadi & Alilou,2016
یکی از راهبردهای آموزشهی مههم و اثهربخش اجهرای
برنامه درسی مبتنی بر تئوری یهادگیری معنهیدار آزوبهل
( )Ausubelنقشهة مفهههومی ( )Concept mapاسههت کههه
برای مقابله با یادگیری لیر معنیدار و یافتن روشهی بهتهر
در ارائه مفههومی مطهر گردیهد .ایهن اسهترات ی جدیهد
یادگیری نقش مؤثری در فرایند یاددهی  -یهادگیری ایفها
میکند .ایدة اصلی در روانشناسی آزوبهل ایهن اسهت کهه
یادگیری با برقهراری ارتبها میهان مفهاهیم و مواهوعا

جدید و مفاهیم موجود نگهداری شده در ساختار مفهومی
یادگیرنهده ر مهیدههد ()Novak & Canas,2008؛ و بها
نظریة اکتشافی برونر ،رویکرد فعال بودن فراگیر در پروسة
یههادگیری همخههوانی و سههازگاری نزدیکههی دارد .از طههر
دیگر ،سهان ( )San,2004و مهارنگوس ()Marngos,2000
بیان مهیدارنهد کهه نقشهه مفههومی یکهی از راهبردههای
آموزشی است که با فلسفة ساختن گرایهی ارتبها بسهیار
نزدیکی وجود دارد و همچنین میتواند یهادگیری معنهادار
را تسههههیل کنهههد (.)Mesrabadi & Ostovar, 2009
نقشه های مفهومی به واسطه وجود پیوندهای بهین اجهزای
مفهوم و تداعی این پیونهدها در حافظهة تلهویری ،باعهث
درک سههریم مفهههوم و معنههادار شههدن آن مههیگههردد؛ و
یادگیری در حافظه معنادارتر و بادوامتهر مهیشهود .نقشهه
مفهومی یک وسیله نموداری برای بازنمایی مجموعههای از
معانی مفهومی است که در یک چهارچوب گهزارهای جهای
گرفته است (.)Schaal,2010
هد نقشه مفهومی این است که به یادگیرنده کمهک
نماید تا یک بازنمایی تلویری روشن از آنچهه قهرار اسهت
آموخته شود درسهت کنهد یعنهی بهه یهک روش آگاهانهه
خالصه کردن و مرت نمهودن اطالعها کهه از کلمهههها،
نهادها ،عالئم و خطو برای نمهایش دادن و روابه میهان
اجزای اطالعها اسهتفاده مهیشهود دسهت یافتهه و آن را
وسیله ای مؤثر برای یادگیری قلمداد نمایند (.)Saif,2011
نقشه های مفهومی می توانند در بهبود فراینهد یهادگیری و
آموزش در چهار سطح؛ راهبرد برنامهریزی درسی ،راهبهرد
یههادگیری ،راهبههرد آموزشههی و وسههیلهای بههرای ارزشههیابی
تحلیلی مؤثر واقم شوند .بهطوریکه در بیست سال اخیر،
معلمان و پ وهشگران برای تسهیل ،تسریم و عمق بخشهی
یادگیری علوم بهویه ه علهوم تجربهی ،اسهتفاده وسهیعی از
نقشههای مفهومی به عمل آوردهاند ( Mesrabadi, Fathi
.)azar & Ostovar,2005
پ وهشهای مختلف نشهان مهیدههد کهه اسهتفاده از
نقشه مفهومی در هر چههار حهوزه؛ برنامهه ریهزی درسهی،
یادگیری ،آموزش و ارزشهیابی تحلهیلی مهیتوانهد نتهایج
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مثبتی را در پی داشته باشد .بههعنهوان نمونهه ،هورتهون و
همکارانش ( )1993در فراتحلیل  19مطالعه روی ترسهیم
نقشه مفهومی ،دریافتند که ترسیم نقشه مفهومی بهر روی
پیشرفت تحلیلی و نگرش دانشآموزان ،تأثیر مثبهت دارد
( & Horton, McConney, Gallo, Woods, Senn,
 )Hamelin,1993نتایج پ وهش چهی یهو ()Chiou,2008
نشان داد که راهبرد نقشههکشهی مفههومی در مقایسهه بها
روش تههدریس سههنتی ،تواههیح دادن مههیتوان ههد بهههطههور
عمهدهای یهادگیری فراگیهران را بهبهود بخشهد .مطالعها
(Hatami , Abdollah ( ،)Mesrabadi and et al 2005
 )Mirzaee and Abasi, 2009و (&et al, 2010
 )Sarhangiنیز نشان از اثرا مثبت نقشهکشهی مفههومی
بر دانشآموزان و دانشجویان ایرانهی داشهته اسهت .نتهایج
په وهش گههومز و همکههاران ( )Gomes & et al, 2011در
پ وهشی نقش نقشه مفهومی را در آموزش پزشکی بررسی
کردند که نتایج نشان از اهمیهت نقشهه ههای مفههومی در
آموزش پزشکی است.
لی و همکاران ( )Liu &al, 2011 etتأثیر ترسیم نقشه
با کمک کامپیوتر را بر خوانهدن و درک مطله انگلیسهی
به عنوان (زبان دوم) ،در دانشجویان تایوانی مهورد بررسهی
قرار دادند .یافته های پ وهش نشهان داد اسهترات ی نقشهه
مفهومی نه تنهها موجه بهبهود خوانهدن و درک مطله
دانشجویان شد بلکهه بههکهارگیری دیگهر اسهترات ی ههای
خواندن را نیز ارتقها داد .گودلهد ( )Goodladو سهراتنیک
( )Sirotnikبیان میدارند نامطلوب بودن روشهای سهنتی
به حدی است که صاح نظران علوم تربیتی معتقدند کهه
فقر تفکر دانشآموزان نتیجه حاکمیت روشههای تهدریس
سنتی و عدم بهکارگیری روشهای فعال در مدارس اسهت
( .)Sirotnik, 1981همچنین شواهد تحقیقی دیگهر نشهان
دادهاند بیشتر مشکالتی که در روشهای سنتی و لیرفعال
به چشم مهی خورنهد در رویکهرد یهادگیری مشهارکتی بهه
حداقل میرسهد و ایهن روش در نقطهه مقابهل روشههای
سنتی قهرار دارد ( .)Karen, 2006همچنهین فراتحلیهل و
مرور نظامدار ( )Yue,Zhang, Zhang & Jin,2017نشهان

داد که استفاده از نقشههای مفهومی بر شاخصهای تفکهر
انتقادی فراگیران اثرا مثبت دارد.
در حوزه یادگیری شهناختی ههد ههای آموزشهی بهه
شش سطح تقسیم شده که دو سطح اول آن به یادداری و
درک مفاهیم مربو مهیشهود .یهادداری عبهار اسهت از
توانایی حفظ ،نگهداری و بازخوانی تجارب پیشهین ( Saif,
 .)2013در یههادداری ،اطالعهها وارد شههده بههه حافظههة
کوتاهمد با اطالعا یاد گرفته شده قبلی ارتبها برقهرار
میکننهد و بهه حافظهه بلندمهد انتقهال مهییابنهد ایهن
اطالعا بهصور مواد سازمانیافته درمیآینهد کهه بهرای
مد طوالنی در آنجا باقی میمانند و در صور لهزوم بهه
حافظه کوتاهمهد بازگشهت داده مهیشهود و شهخص بهر
اساس آنهها پاسه مهیدههد .یکهی دیگهر از متریرههایی
پ وهش ،درک مفاهیم یها فهمیهدن اسهت .فهمیهدن یهک
مرحله باالتر از یادداری است .فهمیهدن یها درک مفهاهیم
عبار است از توانایی پی بردن به مفههوم یهک مطله و
تبیین آن با جملههایی که خود شخص میسازد؛ بهیآنکهه
میان آن مطل با مطاله دیگهر چنهدان ارتبهاطی برقهرار
کند .یادگیری در این سهطح مسهتلزم آگهاهی از اصهول و
شرای است ( .)Shabani, 2012آزوبل بهه درک و فههم و
تأثیر ذهن در یهادگیری اهمیهت زیهاد داده و بههطهورکلی
ساخت شناختی یا ذهنهی را مسهئول یهادگیری مهیدانهد
( .)Latifi & Bardideh,2003فههرد از طریههق فهمیههدن
درمییابد کهه ههد اصهلی مطله مهورد نظهر چیسهت؟
راهبرد نقشه های مفههومی بههراحتهی مهی تواننهد اههدا
یههادگیری حههوزه شههناختی را محقههق نمههوده و عملکههرد
دانههشآمههوزان را در دروس مختلههف آموزشههگاهی بهبههود
بخشند؛ بنابراین ،لزوم تجدید نظهر در روشههای تهدریس
سنتی و توجه بیشتر به روشهای فعال تدریس ،بخلهو
روش تدریس نقشهه مفههومی از سهوی مهدارس و مراکهز
آموزشی ارور پیدا میکند .با این حال در مهورد تهأثیر
نقشه های مفهومی در آمهوزش علهوم تجربهی و مطالعها
اجتماعی پایهه ششهم ابتهدایی پ وهشهی مهدون در ایهران
مشاهده نشد .علوم تجربی و مطالعا اجتماعی پایه ششم
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ابتدایی در ایهران از دو لحهاح حهائز اهمیهت اسهت :یکهی
اینکه پایه ششم بهتازگی در ساختار نظام آموزشی کشهور
وارد شده است و دیگری اینکهه کتهاب درسهی بههتهازگی
تألیف شده است .با توجه به چنین کمبودی الزم بهه نظهر
رسید تا در قال پ وهشی تهأثیر نقشهه ههای مفههومی در
یادداری و در مفاهیم علوم تجربهی و مطالعها اجتمهاعی
دانشآموزان پایه ششم ابتدایی بررسی شود.
روش پژوهش
طههر پهه وهش حااههر از نههو شههبه آزمایشههی (quasi-

 )experimentsبههها اسهههتفاده از طهههر پهههیشآزمهههون -
پس آزمون با گروه کنترل بود .طر های شبه آزمایشهی در
صورتی به کهار گرفتهه مهی شهوند کهه امکهان اسهتفاده از
طر های آزمایشی کامل وجهود نهدارد (.)Delavar, 2013
متریههر مسههتقل روش تههدریس نقشههه مفهههومی اسههت و
متریرهای وابسته یادداری و درک مفاهیم دروس مطالعا
اجتماعی و علهوم تجربهی بهود کهه پهس از اعمهال متریهر
مستقل اندازه گیری شدند .در این پ وهش پایه تحلیلی و
جنسیت بهعنوان متریرهای کنترل در نظر گرفتهه شهدند.
جامعه آماری پ وهش دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی
شهر اشنویه در سال  1393 -1394بودند که تعداد آنهها
 696نفر بود .از بین جامعه آمهاری بها روش نمونههگیهری
تلههادفی خوشهههای چندمرحلهههای چهههار کههالس انتخههاب
شدند .بدین صور که از بین مدارس ابتدایی به تلاد 2
مدرسه ابتدایی پسرانه و در مرحله بعهد ،از ههر مدرسهه 2
کالس پایه ششم ابتدایی بهصور تلادفی انتخاب شهدند.
در هر مدرسه هریک از کالسها به شیوه گمارش تلادفی
به گروههای آزمایشی و کنترل تخلیص داده شدند .تعداد
کل شرکتکنندگان گروههای آزمایشهی و کنتهرل در کهل
 120نفر ( 60نفر گروه آزمایش و  60نفهر گهروه کنتهرل)
بودند.
برای جممآوری اطالعها در خلهو میهزان یهادداری و
درک مفاهیم علوم تجربی و مطالعها اجتمهاعی از چههار
آزمون پیشرفت تحلهیلی مهالک  -مرجهم معلهم سهاخته
اسههتفاده شههد .پ وهشههگران آن را بهها همکههاری دو نفههر از

آموزگاران باتجربه و سرگروهههای آموزشهی تهیهه کردنهد.
سؤاال پیش آزمون و پسآزمون از  40سهؤال ( 20سهؤال
یادآوری و  20سؤال درک و فهم) از کتاب علوم تجربهی و
 40سؤال ( 20سؤال یادآوری و  20سؤال درک و فههم) از
کتههاب مطالعهها اجتمههاعی تشههکیل شههده بودنههد .بههرای
اطمینان از روایی محتوایی سؤاال آزمهون ،قبهل از طهر
سؤاال  ،جدول دوبعدی هد – محتوا تهیه شد و سهپس
با توجه به اهدا آموزشی و محتوا که بهر اسهاس جهدول
مشخلا آزمون مشهخص شهده بهود ،نمونهه ای از کلیهه
سؤاال ممکن برای پیشآزمون و پسآزمون انتخاب شهد.
همچنین پس از طر نههایی سهؤاال آزمهون ،فهرم ههای
نهایی پیش آزمهون و پهسآزمهون را دو نفهر از آموزگهاران
باتجربه پایه ششم ابتدایی بازبینی کردند و اصهالحا الزم
بر اساس نظرا آن ها اعمال شد .به منظور تعیهین پایهایی
آزمون از روش دو نیمهه کهردن اسهتفاده شهد کهه پایهایی
آزمههون درس مطالعهها اجتمههاعی در پههیشآزمههون و
پسآزمون به ترتی  0/898و  0/819و برای آزمون درس
علوم تجربی  0/866و  0/883به دست آمد.
این پ وهش در دو مرحله .1 :آموزش معلمان و  .2آموزش
دانشآموزان اجرا شهد .در مرحلهه اول ،دو نفهر از معلمهان
آشنا به روش تدریس نقشه مفهومی بهرای برنامهه درسهی
علوم تجربی و مطالعا اجتماعی انتخاب و پهس از کسه
راایت همکاری آن ها در پ وهش ،در مورد نحوه تهدریس
مفاهیم علوم تجربی و مطالعا اجتماعی بحهث و بررسهی
شد تا ابهاما رفم شوند .پس از آن پ وهشگر و دو نفهر از
سرگروههای آموزشی پایه ششم ابتدایی چگونگی آمهوزش
نقشه مفهومی را در چههارچوب یهادداری و درک مفهاهیم
علوم تجربی و مطالعا اجتمهاعی بهه بحهث گذاشهتند .از
معلمان خواسته شد تا درسی را بهصهور نمونهه تهدریس
کنند که پس از اتمهام آمهوزش بازخوردههای الزم دربهاره
نقا قو و کاستیها و نحوه طراحی نقشهه مفههومی بهه
معلمان داده شد .مرحله دوم ،آموزش دانشآمهوزان اسهت
که معلمان آموزشدیده آن را بهر عههده گرفتنهد .در ایهن
مرحله قبل از شرو آموزش ،پیشآزمون یهادداری و درک
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بهمنظور بررسی این سؤال که آیا تدریس با بههرهگیهری از
نقشه مفهومی بر یادداری و درک مفاهیم علهوم تجربهی و
مطالعهها اجتمههاعی تههأثیر مههیگههذارد ،تفههاو نمههرا
پس آزمون های یادداری و درک مفهاهیم درس ههای علهوم
تجربی و مطالعا اجتماعی با حذ اثر پیش آزمون هها بها
استفاده از چهار تحلیل کوواریانس بررسی شدند .جدول 1
آمههارههههای توصههیفی نمههرا پههیشآزمههون و پههسآزمههون
یادداری و درک مفاهیم درسهای علوم تجربی و مطالعا
اجتماعی در گروههای مورد مطالعه نشان میدهد.

مفاهیم علوم تجربی و مطالعا اجتمهاعی بهه عمهل آمهد.
پس از آن معلمان آموزشدیده ،آموزش را آلاز کردند .این
مرحله  10جلسه به طول انجامید .در این مرحله ،معلمهان
گروه آزمایشی با بهرهگیری از نقشهه مفههومی درسههای
تعیین شده را تدریس و معلمان گروه کنتهرل ههم همهان
درسهای گروه آزمایشی را با برنامههای عادی کالس خود
ادامه دادند .پس از پایان آموزش ،پهس آزمهون یهادداری و
درک مفاهیم علوم تجربی و مطالعها اجتمهاعی در میهان
گروه آزمایشی و کنترل اجرا شد.
یافتههاي پژوهش

جدول  .6میانگین و انحراف معیار نمرات یادداري و درک مفاهیم علوم تجربي و مطالعات اجتماعي در پیشآزمون و پسآزمون
گروههاي آزمایش و کنترل
یادداری علوم تجربی
تعداد

گروه

میانگین

انحراف

درک مفاهیم علوم

یادداری مطالعات

درک مفاهیم

تجربی

اجتماعی

مطالعات اجتماعی

میانگین

معیار

میانگین

انحراف

انحراف

معیار

انحراف

میانگین

معیار

معیار

آزمایش
کنترل

پیشآزمون

03

11/03

2/50

11/15

4/10

12/03

2/44

11/53

0/34

پسآزمون

03

10/00

2/11

10/03

1/51

10/53

2/21

10/00

1/50

پیشآزمون

03

12/05

2/50

13/00

0/40

12/03

1/00

13/15

2/00

پسآزمون 


03

30/30

2/54

32/78

2/28

30/03

2/75

32/03

2/45

قبل از تحلیل دادهها در بررسی پهیشفهر ههای تحلیهل
کوواریانس نرمال بودن نمرا متریرهای وابسته ،یکسهانی
واریانسها و مفرواه همگنی شی های رگرسیون بررسهی
شد .همانگونه که جدول  2نشان میدهد نتیجهه آزمهون
کولموگرو  -اسمیرنف بیانکننده ایهن اسهت کهه فهر
نرمال بودن دادهها رعایت شده است.

مندرجا جدول  1نشان میدهد که در پهیش آزمهون
یادداری و درک مفاهیم علوم تجربی و مطالعا اجتماعی،
تفاو زیادی بین میانگین گروه ههای آزمایشهی و کنتهرل
وجود ندارد؛ درحالیکهه در میهانگین نمهرا پهسآزمهون
یادداری و درک مفاهیم علوم تجربی و مطالعا اجتمهاعی
دو گروه تفاو چشمگیری به وجود آمده است.

جدول  .9نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف براي بررسي نرمال بودن توزیع نمرات پسآزمونها
یادداری علوم تجربی
گروه

تعداد

درک مفاهیم علوم

یادداری مطالعات

درک مفاهیم مطالعات

تجربی

اجتماعی

اجتماعی

آماره K.S

معناداری

آماره K.S

معناداری

آماره K.S

معناداری

آماره  K.Sمعناداری

آزمایش

03

3/50

3/050

3/05

3/13

3/01

3/425

3/50

3/00

کنترل

03

3/05

3/500

1/30

3/25

3/03

3/004

3/00

3/40
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متریرهای وابسته در بین گروه آزمهایش و کنتهرل محقهق
شده است.

همانگونه که جدول  3نشان میدهد نتایج آزمونهای
لون بیانکننده ایهن اسهت کهه فهر برابهری پراکنهدگی

جدول  .9نتیجه آزمون لون بهمنظور بررسي واریانسهاي متغیرهاي وابسته در گروهها
آماره F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

یادداری علوم تجربی

3/00

1

00

3/003

درک مفاهیم علوم تجربی

4/03

1

00

3/300

یادداری مطالعات اجتماعی

0/01

1

00

3/30

درک مفاهیم مطالعات اجتماعی

2/50

1

00

3/13

متغیر

بر اساس نتایج جهدول  4مشهخص اسهت اثهر تعهاملی
معناداری بین نمرا پیش آزمونهای و تأثیر اجرای متریر
مستقل وجود ندارد .بها توجهه مقهادیر لیهر معنهادار ایهن

آزمون میتوان نتیجه گرفت مفرواه همگنهی شهی ههای
رگرسیون رعایت شده است.

جدول  .9بررسي اثر تعاملي نمرات پیشآزمونها با گروهبندي بهمنظور بررسي همگني شیبهاي رگرسیون
متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مقدار

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

یادداریعلومتجربی 

 3/00

3

 3/00

 3/300

 3/73

درکمفاهیمعلومتجربی

 3/30

3

 3/30

 3/55

 3/43

یادداریمطالعاتاجتماعی 

 3/03

3

 3/03

 3/22

 3/05

درکمفاهیممطالعاتاجتماعی

 54/3

3

 54/3

 3/23

 3/43

کوواریانس جداگانه استفاده شهد کهه نتهایج در جهداول 6
ارائه شده است .در این جدول فق ردیف اثرا مربو بهه
گروه در چهار متریر وابسته ارائه شده است.

سطح معناداری

با عنایت بهه رعایهت شهدن پهیشفهر ههای تحلیهل
کوواریانس برای اطمینان از اثربخشی آمهوزش مبتنهی بهر
نقشه مفهومی بهر چههار متریهر وابسهته از چههار تحلیهل

جدول  .5نتایج آزمونهاي تحلیل کوواریانس بر روي نمرات متغیرهاي وابسته
متغیرهای وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار F

سطح

مجذور اتا

معناداری

یادداریعلومتجربی 

 33/33

3

 33/33

 30/55

 3/3333

 3/225

درکمفاهیمعلومتجربی

 33/23

3

 33/23

 20/00

 3/3333

 3/230

پیشآزمونآموزشیادداری 


 384/2

3

 384/37

 20/35

 3/3333

 3/035

پیشآزمونآموزشدرکمفاهیم 


330/04

3

200/04

27/00

3/3333

3/034
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پس از تعدیل نمرا پسآزمون یادداری علوم تجربهی،
اثر معنادار عامل بین آزمودنیهای گروه ،F)1،68(=16/44
 P>0/0001و  =0/224مجذور اتها وجهود داشهت .نمهرا
میانگین تعدیل شده یادداری علوم تجربی بیان مهیکنهد
کههه گههروه آزمایشههی در یههادداری علههوم تجربههی عملکههرد
باالتری است .همچنین پس از تعدیل نمرا پهیشآزمهون
یههادداری مطالعهها اجتمههاعی ،اثههر معنههادار عامههل بههین
آزمهههودنیههههای گهههروه  P>0/0001،F)1،68(=23/66و
بحث و نتیجهگیري

نتایج این تحقیق نشان داد کهه در گهروهههای آزمهایش و
کنترل از لحاح یهادداری و درک مفهاهیم علهوم تجربهی و
مطالعهها اجتمههاعی تفههاو وجههود دارد؛ بنههابراین نقشههه
مفهومی در بهبود یادداری و درک مفهاهیم برنامهه درسهی
علوم تجربی و مطالعا اجتماعی دانشآمهوزان تأثیرگهذار
است .نتایج حاصل از این یافته با تحقیقا ملهر آبهادی و
علههیلههو ( ،)Mesrabadi & Alilou, 2016سههرهنگی و
همکاران ( ،)Sarhangi& et al, 2010حهاتمی و همکهاران
( ،)Hatami & et al,2009چههی یههو (،)Chiou,2008
ملههرآبادی و همکههاران (،)Mesrabadi & et al 2005
هورتههون و همکههاران ( )Horton & et al,1993و کههارن
( ،)Karen,2006لههی و همکههاران (Liu)&al, 2011 et
هماهنگ است.
یافتههای پ وهشی ملرآبادی و علهیلهو ( Mesrabadi
 )& Alilou,2016نشان داد که ارائهه آمهوزش مبتنهی بهر
نقشه مفهومی در مقایسه با روشهای مرسوم بر نمرهههای
دانشآمهوزان در درک و کاربسهت مفهاهیم تهأثیر مثبتهی
داشت ،ولی در سطح یهادداری مهؤثر واقهم نشهد .در کهل
اسهههتفاده از نقشهههه مفههههومی بهههر پیشهههرفت تحلهههیلی
دانشآموزان در درس علوم تجربی نتیجهه مثبهت داشهت.
مطالعه چی یو ( )Chiou,2008نیز نشهان داد کهه راهبهرد
نقشهکشی مفهومی در مقایسهه بها روش تهدریس سهنتی،
توایح دادن می توانهد به طور عمدهای یادگیری فراگیهران
را بهبههود بخشههد .یافتههههههای ملههرآبادی و همکههاران
( )Mesrabadi & et al, 2005و سههرهنگی و همکههاران

 =0/293مجذور اتا وجهود داشهت .در مهورد نمهرا درک
مفاهیم مطالعا اجتمهاعی یهک اثهر معنهادار عامهل بهین
آزمهههودنیههههای گهههروه  P>0/0001 ،F)1،68(=26/04و
 =0/314مجههذور اتهها وجههود داشههت .بههرای درک مفههاهیم
مطالعا اجتماعی پس از تعدیل نمهرا پهسآزمهون ،اثهر
معنههههادار عامههههل بههههین آزمههههودنیهههههای گههههروه
 P>0/0001،F)1،68(=28/66و  =0/316مجذور اتا وجهود
داشت.
( )Sarhangi& et al, 2010نیههز نشههان از اثههرا مثبههت
نقشهکشی مفهومی بر دانشآمهوزان و دانشهجویان ایرانهی
داشته است .نتایج کارن ( )Karen,2006بیهانگر آن اسهت
بیشتر مشکالتی کهه در روشههای سهنتی و لیرفعهال بهه
چشم میخورند در رویکرد یادگیری مشارکتی بهه حهداقل
میرسد و این روش در نقطه مقابل روشهای سهنتی قهرار
دارد .لی و همکهاران ( )Liu & al, 2011 etتهأثیر ترسهیم
نقشهه بهها کمههک کهامپیوتر را بههر خوانههدن و درک مطله
انگلیسی بهعنوان (زبان دوم) ،در دانشجویان تایوانی مهورد
بررسی قرار دادند .یافتههای پ وهش نشهان داد اسهترات ی
نقشه مفهومی نه تنها موج بهبود خواندن و درک مطل
دانشجویان شد بلکهه بهه کهارگیری دیگهر اسهترات یههای
خواندن را نیز ارتقا داد.
در تبیینی برای یافته پ وهشی حاار میتوان گفت که
تهدریس فراینهد پیچیههدهای اسهت کهه بهها ههد تسهههیل
یادگیری در فراگیران انجام میگیرد .پیچیدگی آن به ایهن
دلیل است که تدریس مستلزم فعالیتهای متنو و به هم
وابستهای اسهت کهه تنهها انجهام صهحیح آنهها متضهمن
دستیابی به هد های آموزشی پیشبینی شده است .یکی
از بخش های اصلی تدریس ههر معلمهی ارائهه اطالعها و
مطال آموزشی است .استفاده از نقشهه ههای مفههومی در
فرایند تهدریس در ارائهه اطالعها صهحیح بههویه ه بهرای
دانشآموزانی که از حافظه بلری بهره میگیرند ،میتوانهد
کمک کننده باشد ،چون نقشههای مفهومی با فراهم کردن
امکان بازیابی اطالعا کالمی به شیوه تلویری اثر مثبتی
بر یادداری و درک مفاهیم این اطالعا میگذارند.
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روش تدریس نقشه مفهومی یک وسیله نموداری برای
بازنمایی مجموعهای از معانی مفههومی اسهت کهه در یهک
چارچوب گهزارهای جهای گرفتهه اسهت (شهال .)2010،از
سوی دیگر روش تدریس نقشه مفههومی وسهیله ای بهرای
بازنمایی دانش به شهکل ترسهیمی و بهر اسهاس یهادگیری
معنی دار آزوبل است (نواک و کاناس .)2010،بدین ترتی
از روش تههدریس نقشههه مفهههومی در بیسههت سههال اخیههر،
معلمان و پ وهشگران برای تسهیل ،تسریم و عمق بخشهی
یادگیری علوم بهویه ه علهوم تجربهی ،اسهتفاده وسهیعی از
نقشههای مفهومی به عمل آوردهاند
در تبیهین دیگهر بهرای یافتهههها مهیتهوان از رویکهرد
یادگیری معنیدار و سازنده گرایی کمک گرفت .در نگرش
یههادگیری معنههیدار ،برقههراری ارتبهها میههان مفههاهیم و
مواوعا جدید با مفاهیم موجود در حافظهه ،در سهاختار
مفهومی یادگیرنهده ر مهیدههد کهه ایهن مسهئله باعهث
می شود دانشآموزان دانش جدید را کشهف کننهد و آن را
با دیگران در میان بگذارند .بهعبار دیگر باید تواناییههای
خود را که از طریق نقشهههای مفههومی حاصهلشهده بهه
اشتراک بگذارند ،از سوی دیگر ،ساختار نقشهه مفههومی و
کارکردهای آن با رویکرد سازندهگرایی که برساختن دانش
بهصور فعاالنه توس یادگیرنده تأکید میشهود ،پیونهد و
سازگاری دارد .از طرفی چون برنامه درسی علوم تجربهی و
مطالعهها اجتمههاعی بههه محههی زنههدگی دانههشآمههوزان،
محی زیست گیاهی ،آبهی ،جهانوری و اشهیای موجهود در
پیرامههون مربههو مههیشههود .لههذا ،اسههتفاده از روش نقشههه
مفهههومی در آمههوزش و تههدریس مههیتوان هد درک عمیههق
دانههشآمههوزان را از مفههاهیم علههوم تجربههی و مطالعهها
اجتماعی و یادگیری بادوامتر و پایدارتر را موج گردد .در
رسم نقشه مفهومی ،فراگیهر اطالعها کسه شهده را در
چهارچوب مفاهیم مدنظر و آشنای خود قرار میدهد و در
قال نقشه مفهومی میریزد و این دو عامل باعث میشوند
که فراگیر بهراحتی اطالعا جدید را طبقهبندی و در زیر
هم قرار دهد که احتمال ارتبا مفاهیم جدید با مفهاهیم

قبلی نیز افزایش مییابد و در کل ،درک مفاهیم فراگیر از
ارتباطا ایجادشده بیشتر میشود.
یافتههههههای ایههن پهه وهش علیههرلم محههدودیتهههای
روش شناختی ،مانند عدم انتخاب تلهادفی آزمهودنی هها و
محدود بودن تعداد جلسا آمهوزش ،مهیتوانهد تلویحها
عملههی و کهههاربردی بهههرای متلهههدیان و برنامههههریهههزان
آمههوزشوپههرورش داشههته باشههد .پیشههنهاد مشههخص ایههن
پ وهش اسهتفاده از ایهن روش در تهدوین و تهألیف کته
درسی علوم تجربی و مطالعا اجتماعی ،مخلوصاً بخهش
فعالیتهای یادگیری است که موج یهادگیری معنهادار و
ارتبا بین مفاهیم خواههد بهود .از طهر دیگهر آشهنایی
معلمان بها طراحهی نقشهه مفههومی بههعنهوان یهک روش
تدریس ،از طریق دورهههای اهمن خهدمت ،مهیتوانهد در
رشد مهار های فکری کمهک کنهد مهؤثر باشهد .مطالعهه
اثرا بلندمد تدریس نقشه مفهومی ،مطالعا پیگیرانهه
و اجرای پ وهشههای مشهابهی در سهایر دروس از جملهه
پیشنهادها برای محققان آتی است.
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