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چكيده
پژوهش حاضر ب ا هدف مقایسه اثربخشی ارائه شبکه ای و نرم افزار  MindMapperبا ارائه خطی و نرم افزار
 PowerPointبر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و شاخصهای شناختی فراگیران اجرا شد .یادداری ،درک
و کاربست مطالب آموختهشده بهعنوان شاخصهای شناختی در نظر گرفته شدند .طرح پژوهشی مور د استفاده
در این تحقیق یك طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه مقایسه بود .آزمودنیها ی این
پژوهش  06نفر از دانش آموزان ششم مدارس ابتدایی پسرانه خوی بودند که به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .برای سنجش بازدههای شناختی فراگیران از یك آزمون پیشرفت تحصیلی علوم تجربی ششم
استفاده شد .نتایج تحلیل کواریانس دادهها نشان داد که استفاده از نرم افزار  MindMapperبه عنوان نماینده
ارائه شبکه ای اطالعات در مقایسه با نرم افزار  PowerPointبه عنوان نماینده شیوه خطی ارائه اطالعات
تأثیر برتر معناداری بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی (شاخصهای درک و کاربست) دارد.

واژگان کليدی :ارائه شبکه ای -ارائه خ طی ،نقشه مفهومی ،نرم افزارهای ارائه اطالعات-
MindMapper -PowerPoint

 .9استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سالمی واحد تبریز
 .2کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزا اسالمی خوی ،ایران آموزگار اداره آموزش و پرورش شهرستان خوی (نویسنده
مسئول) mohammadbardel@gmail.co m
 .3دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی مرکز آموزش عالی شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان خ وی
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مقدمه
برنامه آموزش علوم در ایران بهگونه ای طراحی شده است تا فراگیران را در مسیر تولید دانش
و پرورش قدرت تفکر منطقی یاری نماید .از آنجا که اهداف آموزشی و کتابهای درس ی
بر پایه رویکرد فعال و ساختن گرایی تهیه شده و تالش می شود تا مدارس هماهنگ با این
رویکرد به امر آموزش پرداخته و از روش های سنتی آموزش پرهیز شود .اما در عمل تفاوت
زیادی بین برنامههای درسی قصد شده و کسبشده وجود دارد (احمدی.)9336 ،
یادگیری معنیدار  9به آن نوع یادگیری گفته می شود که مفاهیم جدید ،ریشه در مفاهیم
گذشته فرد داشته باشد و براساس آن بنا شود .در حقیقت ،مطالب و مفاهیم پیشین پایگاهی
است که مطالب جدید با آنها پیوندی استوار می یابد و مطالب و مفاهیم پیشین ما ،ساختار
شناختی ما را تشکیل میدهد (شعبانی .)9319 ،ارائه شبکهای  2در این مورد مطرح است.
گرف  3در این رابطه میگوید :ارائه شبکهای ،برخالف ارائه سنتی ،مقابل هم قرار دادن یك
یا چند نفر نیست ،بلکه استفاده از رسانههاست (نقل از هداوند.)9333 ،
یکی از روشهای آموزشی نوین در ارائه شبکهای که به نظر میرسد در این زمینه نقش
عمده ای داشته باشد ،روش نقشه مفهومی  4است .چارچوب نظری روش آموزشی نقشه
مفهومی بر پایه یادگیری معنیدار آزوبل قرار دارد.
آزوبل  5و همکارانش مطرح نمودند که فراگیران ،به جای حفظگرایی ،از طریق
سازماندادن ،ارتباطدادن و اضافه کردن منظم مطالب به ساخت شناختی خود ،مطالب را یاد
میگیرند (نقل از دالی  0و همکاران .)9111 ،برازینا و لیوبی  7بیان میکنند که نواک و گوین

3

بر اساس نظریه آزوبل روش آموزشی نقشه مفهومی را ابداع نمودند (رحمانی آزاد و
همکاران.)9333 ،
1. Meaningful Learning
2. Network Presentation
3. Gref
4. Concept map
5. Ausubel
6. Daley
7. Brazina & leauby
8. Novak & Gowin
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خامسان  )2663( 9در تعریف نقشه مفهومی مینویسد که نقشه مفهومی بازنمایی گرافیکی
مواد اصلی یك گستره ( موضوع ) است که یادگیرنده آن را پدید میآورد .ونگ  2و
همکاران بیان میکنند که نقشه مفهومی ابزاری است برای بازنمایی دانش به گونه ترسیمی
در قالب شبکهای و هستهها ،پیوندها و مجموعهای از گزارهها را شامل است بهگونهای ک ه
هرگزاره از یك جفت هسته و یك پیوند تشکیل می یابد که هستهها را به هم مرتبط میکند ؛
همچنین برچسبهای موجود در یك پیوند ،اطالعاتی را درباره ماهیت روابط ارائه مید هد
(مصرآبادی و همکاران.)9333 ،
برای تهیه نقشههای مفهومی شیوههای مختلفی وجود دارد ،اما از لحاظ طرحهای متفاوت
در ارائه اطالعات ،می توان تمام نقشههای مفهومی را به سه دسته تقسیم کرد:
نقشههای مفهومی عنکبوتی ( شبکهای)
نقشههای مفهومی سلسلهمراتبی
نقشههای مفهومی گردشی
همچنین نقشههای مفهومی را هم می توان به شیوه قلم-کاغذی و هم به وسیله نرمافزارهای
خاصی همچون

 Visual Mind ,Cmap Tools ,Smaret ideasو Mind Mapper

(مصرآبادی و استوار .)9333 ،برنامهی

Mind Mapper 12 Arena

تهیه کرد

یکی از ابرازهای ترسیم

نقشههای مفهومی با استفاده از نرمافزار رایانهای میباشد .این نرم افزار توسط مایندجت

3

ایجاد شد و بوزان و وزان  4آن را به رسمیت شناختند (مظلوم .)9319 ،پژوهشهای متعددی
تأثیر نقشه مفهومی بر یادگیری را نشان داده است .در ایران ،هرچند پژوهشهای انجامشده
در این زمینه محدود است اما بر نقش استفاده از این روش در افزایش یادگیری و پیشرفت
تحصیلی تأکید شده است .برای مثال مصرآبادی و همکاران ( )9333در پژوهشی نشان دادند
که نقشه مفهومی تأثیر معناداری بر یادگیری دانشجو معلمان داشته است .استفاده از نقشه ها ی

1. Khamesan
2. Wang
3. Mindjet
4. Buzan & Buzan
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مفهومی ،تهیه نقشهها توسط فراگیران و ارائه نقشهی از قبل آماده شده توسط مدرس دو شیوه
اصلی برای ارائه مطالب است ( مصرآبادی و استوار4.)9333 ،
نتایج پژوهش قنبری و همکاران ( ) 9333حاکی از آن بود که امکان به کارگیری
نقشههای مفهومی در زبان فارسی وجود دارد .فاضلی و آقالطیفی ( )9331در پژوهش انجام
شده ،در میان دانش آموزان راهنمایی شهرستان دمازند به این نتیجه دست یافتند که ارائه
آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روشهای سنتی تدریس بر نمرات پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبتی داشته است و استفاده از این راهبرد باعث افزایش نمرات
آزمون پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش شده است .در آموزش علوم در
حوزههای مختلف تحصیلی مانند زیست شناسی که توسط اکبوکاال  ،9شیمی توسط مارکوف
و الینیگ  ،2فیزیك توسط روث و رویچاندری  3و زمینشناسی توسط بلك  4از نقشه های
مفهومی استفاده شده است (نقل از مصرآبادی و همکاران .)9333 ،فرانسیس  )2667( 5در
پژوهش میزان اثربخشی تدریس از طریق کاربرد دادههای جمعآوری شده ار نقشه های
مفهومی در دانشگاه میشیگان به این نتیجه دست یافت که در کلیه موارد آزمون شده استفاده
از نقشههای مفهومی مؤثرتر از عدم کاربرد آن است.

1. Okebukola
2. Markoff & Lainig
3. Roth & Richandy
4. Bleck
5. Francis
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شکل  .9ارائه شبکه ای و نرم افزار ( MindMapperنمونه ی استفاده شده)

ارائه خطی نیز یکی از روشهای آموزشی ا ست و ارائه آن با نرمافزار
PowerPoint 2013

Microsoft Office

مطرح است .یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای مورد استفاده در

شیوه های جدید ارائه اطالعات نرم افزار پاورپوینت محصول شرکت مایکروسافت است.
حامیان آن ادعا می کنند که پاورپوینت یادگیری را بهبود بخشیده موجب عالقه شنوندگان
شده ،به ترتیب و شیوه سخنرانی کمك کرده و نیز ارائه خالصههای شفاف را آسان تر
میکند .پژوهشهایی که درزمینه

PowerPoint

انجام گردیده است به بیان نظرات پرداخته

است و این نمی تواند برای مفاهیم شناختی ،مورد اعتماد قرار گیرد (مظلومی و همکارا ن،
 .)9319مصرآبادی ( )9316بیان میکند که این موضوع سبب به وجود آمدن دامنهای از
انتقادات به استفاده از  PowerPointبهعنوان نرم افزار ارائه اطالعات شده است.
کینچین  ) 2660( 9علت انتقاد از ارائه اطالعات

توسط PowerPoint

را ارائه پیوسته مطالب

و پشت سر همبودن آن ها اعالم کرده است .او همچنین معتقد است که آن باعث تقویت

1. Kinchin
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روشهای اشتباه یادگیری در فراگیران میشود .اگر به نرمافزار

PowerPoint

با دید عمیق

بنگ ریم مشاهده خواهیم کرد این ابزار ،در مقایسه با اور هد و اپك در ارائه اطالعات نس بت اً
جدید است اما فلسفه آن همان ارائه پشت سری و خطی اطالعات می باشد .آخوندزاده و
همکاران ( )9331بیان میکنند که ارائه با

PowerPoint

و وایتبرد در یك سطح قرار دارد.

طبق بیان دانگلو و وسلی  9از سالهای  9106و  9176نرمافزار

PowerPoint

امروزه جای گچ

و تخته را در ارائهها گرفته است (نقل از پنجه پور .)9333 ،طبق نظر برستر  )9110( 2استفاده
از

PowerPoint

در یادداشتبرداری مفید ا ست .مطالعات در مورد اثربخشی

PowerPoin t

نشان میدهد که ارائه با  PowerPointدر مقایسه با سخنرانی سنتی %16 ،از پاسخگویان معتقد
بودند که چنین ارائههایی توجه را بیشتر از سخنرانی جلب میکند و  %35معتقد بودند که این
شیوه جالب است .پژوهش دیگر نشان میدهد فراگیرانی که با کمك این شیوه ارائه یاد
گرفته اند ،باور دارند که مطالب را در کالس بهتر یادگرفته اند و به حافظه سپردند (آتکینس
و همکاران .)9113 ،تحقیقات دیگر نشان میدهد که استفاده از

PowerPoint

3

هیچگونه

تأثیری بر نمرات دانشجویان در کالسهای روان شناسی اجتماعی ،روانشناسی بهنجاری یا
روانشناسی فیزیولوژیك ندارد ( نقل از مصرآبادی .)9316 ،مظلوم ( )9319نشان داد که
تدریس به روش استفادهی کامل از

PowerPoint

چندان موفق نیست.

مطالعه دیگری نشان داده است که به کارگیری پاورپوینت در درک دانشجویان از
سخنرانی و درس استاد تأثیر دارد؛ به ویژه آنکه دانشجویان یادگیری بسیار سازمانیافته تری
از سخنرانی های همراه با پاورپوینت نسبت به بدون پاورپوینت داشتهاند (پیاب و همکاران،
.)9316
هاستینگ و سزابو  ) 2666( 4اظهار کردند که ارائه سخنرانی از طریق پاورپوینت فواید
ویژه ای به علت به دست آوردن توجه افراد از طریق استفاده مت نوع از رنگها ،فونتها،
تصاویر ،ساختمان پویا و ظرفیت چندرسانه ای ،توانایی آن به منظور فراهمکردن توان برای
1. Danglo & Woosly
2. Brewster
3. Atkins
4. Hasting & Szabo
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دانشجویان ،وضوح دیداری آن و افزایش قدرت آن به واسطه تشویق دانشجویان به شرکت
در کالسها دارد.
هرچند در حال حاضر در ادبیات پژوهشی نرمافزارهای ارائه اطالعات شاهد موج انتقاد
از نرمافزارهای خطیِ ارائه ،چون  PowerPointو حمایت از نرمافزارهای شبکهای مانند

Mind

 Mapperهستیم ،پس الزم است پژوهشی صورت گیرد تا میزان اثربخشی ارائه شبکهای در
مقایسه با ارائه خطی با استفاده از نرم افزارهای مذکور بررسی شود .در مورد اثربخشی ارائه
شبکه ای و ارائه خطی در آموزش علوم تجربی پایه ششم ابتدایی تا امروز تحقیقی در ایران
انجام نشده است؛ علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در ایران از دو لحاظ حائز اهمیت است :
یکی اینکه پایه ششم به تازگی در نظام آموزشی کشور وارد شده است و دیگری اینکه کتاب
درسی نیز به تازگی تألیف شده است .با توجه به چنین کمبودی الزم به نظر رسید تا در قالب
پژوهشی اثربخشی ارائه شبکه ای در مقایسه با ارائه خطی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
در علوم تجربی پایه ششم بررسی شود .بنابراین تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی اثربخشی
ارائه خطی با استفاده از نرمافزار  PowerPointدر سه سطح اول شناختی بلوم ( یادداری ،درک
و کاربرد) در مقایسه با ارائه شبکهای با استفاده از نرمافزار  Mind Mapperدر سطوح ذکرشده
بپردازد و تأثیر دو روش را بر میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی
مقایسه کند .نتایج این تحقیق می تواند برای برنامهریزان برنامه درسی ،مؤلفان کتب درسی و
نیز سخنرانانی که از نرم افزارهای ارائه مطالب استفاده میکنند مورد استفاده و بهرهگ یری
قرار گیرد.
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شکل  .2ارائه خطی و نرم افزار ( PowerPointنمونه ی استفاده شده)

با توجه به مطالبی که در باال ذکر شد می توان اظهار داشت که ارائه شبکهای در مقایسه
با ارائه خطی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی ششم ابتدایی مؤثر است .این پژوهش بر آن
است که این ادعا را مورد بررسی قرار دهد .بنابراین سوال اصلی پژوهش مورد نظر این است
که آیا ارائه شبکه ای در مقایسه با ارائه خطی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی ششم ابتدایی
اثربخش تر است؟ به این منظور  3فرضیه مورد مطالعه قرار گرفت که ارائه شبکهای در مقایسه
با ارائه خطی بر پیشرفت تحصیلی مفاهیم علوم تجربی ششم ابتدایی ( یادداری ،درک و
کاربست) مؤثر است که در قسمت یافتهها به آنها اشاره شده است.

روش پژوهش
طرح پژوهشی تحقیق یك طرح نیمهآزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون و با گروههای
مقایسه بود .در این پژوهش دو گروه شامل گروه مقایسه  ،PowerPointو گروه مقایسه

Mind

 .Mapperحضور داشتند .کاربندی متغیر مستقل در طول  92جلسه  45دقیقهای انجام شد .در
طول این جلسات برای آزمودنیهای دو گروه مقایسه ای مطالب درسی یکسانی با استفاده از
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دو شیوه متفاوت ارائه شد .در یك گروه مقایسهای آزمودنیها در طول تمام طول دوره،
محتوای آموزشی را با استفاده از نرمافزار  Mind Mapperو در همین مدت گروه مقایسهای
دوم مطالب را با استفاده از نرم

افزار PowerPoint

دریافت کردند .در هر دو گروه در فرایند

آموزش کالسی مطالب با استفاده از دیتا پروژکتور بر روی پرده ارائه شد .در پایان جلسات
کاربندی بازدههای شناختی (یادداری ،درک و کاربرد) در هر دو گروه س نجیده شد.
بازدههای شناخ تی توسط آزمون پایانی مربوطه جمعآوری شد.
جامعه ی آماری پژوهش حاضر ،شامل دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر خوی که
تعداد آنها  9506نفر است و در سال تحصیلی  13-14مشغول به تحصیل بودند .در تحقیق
های آزمایشی و علی – مقایسه ای باید حجم هر گروه حداقل  95نفر باشد(گال و
همکاران .) 9312،در تحقیق حاضر حجم هر گروه  36نفر در نظر گرفته شد و در کل حجم
نمونه  06نفر تعیین گردید .آزمودنیهای پژوهش حاضر شامل دانشآموزان پسر  2کالس
ششم ابتدایی شهر خوی در سال تحصیلی  13-14میباشند .دو کالس از دو مدرسه متفاوت
به عنوان گروههای مقایسهای به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند که به دلیل
محدودیتهای پژوهش از لح اظ شرایط خاص کنترل متغیرهای اثرگذار ،مسائل اداری،
رضایت آزمودنیها و امکانات از این روش استفاده شد.
ابزارهای اندازه گیری :در این تحقیق به منظور جمعآوری اطالعات از آزمونهای
پیشرفت تحصیلی محقق ساخته از تمام مفاهیم کتاب درسی علوم تجربی (پیشآزمون) و
مطالب تدریسشده با راهبرد نقشه مفهومی و پاورپوینت از کتاب درسی علوم تجربی
(پسآزمون) در طول دوره اجرای تحقیق استفاده شد .الزم به توضیح است که هر دو آزمو ن
سطوح یادداری ،درک ،کاربست ،حوزه شناختی طبقهبندی بلوم را مورد سنجش قرارداده
است.
پیشآزمون شامل  36سوال چهار گزینهای محقق ساخته از کل کتاب مفاهیم علوم تجربی
بود که تعداد  96سؤال آن سطح یادداری 96 ،سؤال سطح درک و  96سؤال سطح کاربست
را میسنجید .پسآزمون نیز شامل  36سوال چهار گزینهای محقق ساخته از مطالب تدریس
شده کتاب علوم تجربی ابتدایی در طول  92جلسه تدریس با استفاده از روش نقشه های
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مفهومی و پاورپوینتشده بود که تعداد  96سؤال آن سطح یادداری 96 ،سؤال سطح درک
و  96سؤال سطح کاربست را میسنجید.
پایایی پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از روش کودرریچاردسون 26محاسبه گردید.
روش کودرریچاردسون  26برای برآورد پایایی آزمونی به کار میرود که در مورد همه
سؤالهای آن به پاسخهای درست نمره  9و به پاسخهای غلط صفر داده میشود ( پاشا شریف ی
و شریفی .)9319 ،پایایی پیشآزمون  6/7میباشد و پایایی پسآزمون نیز  6/79به دست
آمده است.
برای سنجش روایی پیشآزمون و پس آزمون از روایی محتوایی و روایی مالکی استفاده
شد .بدین منظور جدول مشخصات پیشآزمون (کتاب علوم تجربی) و جدول مشخصات
فصلهای  0و  7کتاب علوم تجربی (مطالب تدریسشده در طول تحقیق ) تهیه گردید و
همچنین برای روایی مالکی همبستگی نزدیك  6/72بین نمرات کالسی دانشآموزان در
درس علوم تجربی برای پیشآزمون و  6/7برای پسآزمون بهدست آمد.

يافتههای پژوهش
برای تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده شد .قبل از تحلیل دادهها پیشفرضهای
تحلیل کواریانس انجام شد .نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف از نرمال بودن دادهها حاکی
بود و نیز نتایج آزمون لون نشان داد که همگنی واریانسها برقرار است؛ همچنین پیشفرض
همگونی شیب رگرسیون و خطیبودن رابطه بین متغیر همپراش متغیر مستقل نیز رعایت شده
است .نتایج آزمون ها به شرح زیر می باشد.
جدول  .1می انگین و انحراف معیار نمرات گروههای مقایسهای  Mو  Pدر پیش آزمون و پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

*مقایسه M

**مقایسه P

مولفهها

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

یادداری

)9/12(5/96

)9/03(5/93

درک

)9/60(4/16

)9/33(3/77

کاربست

)2/77(4/37

)9/35(4/03

یادداری

)9/03(5

)2/64(4/03

درک

)9/57(5/53

)9/01(4/96

اثربخشی آموزش ارائه شبکه ای در مقایسه با آموزش ارائه خطی بر....
کاربست

115

)9/35(0/43

**گروه مقایسه = PowerPointمقایسه P

)2/63(3/43

* گروه مقایسه  = MindMapperمقایسه M

میانگین و انحراف معیار نمرات گروههای مقایسه ای  Mو  Pدر پیشآزمون و پسآزمون
در سه حیطه شناختی را نشان می دهد .در پیش آزمون بیشترین میانگین مربوط به یادداری
گروه  PowerPointبرابر با  5/93و در پس آزمون بیشترین میانگین مربوط به کاربرد گروه
 MindMapperبرابر با  0/43می باشد.
جدول  .2آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزی ع نمرات
آزمون کلموگروف اسمیرنوف
آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

پیش آزمون

6/601

06

6/266

پس آزمون

6/613

06

6/266

جدول  2آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات را نشان
می دهد .آماره کلموگروف اسمیرنوف برای پیش آزمون و پس آزمون برابر با  6/601و
 6/613است .با توجه به سطح معنیداری آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای پیش آزمون
و پس آزمون ،می توان نتیجه گرفت که از لحاظ آماری معنی دار نیست .پس می توان گفت
که توزیع نمرات در پیش آزمون و پس آزمون نرمال هستند.
برای اثبات همگونی شیب رگرسیون باید مقدار
محاسبه کرد .اگر این شاخص

معنادار نباشد )0.05

F

تعامل بین متغیر همپراش و مستقل را

> ،(Pپیش فرض رعایت شده است؛ که

نتایج بررسی به قرار زیر است.
جدول  .3آزمون اثرات بین آزمودنیها
منابع تغییر

SS

df

Ms

F

Sig

تعامل

6/473

9

6/473

6/627

6/301
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جدول  3نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها را نشان میدهد .مقدار

F

تعامل (متغیر

مستقل* متغیر همپراش) برابر با  6/627می باشد که از لحاظ آماری معنادار نیست .پس می توان
نتیجه گرفت که این پیش فرض رعایت شده است.
نتایج تحلیل کواریانس به شرح زیر میباشد.
جدول  .4خالصه تحلیل کوواریانس در مورد اثر شیوه ارائه بر پیشرفت تحصیلی مفاهیم علوم تجربی
منابع تغییر

SS

Df

Ms

F

Sig

مجذور اتای جزئی

گروه

323/626

9

323/626

91/605

P<6/69

6/259

جدول  4خالصه تحلیل کوواریانس در مورد اثر شیوه ارائه بر پیشرفت تحصیلی مفاهیم
علوم تجربی را نشان میدهد .مقدار  Fبرای متغیر مستقل برابر با  91/605میباشد که از لحاظ
آماری معنیدار است که با توجه به مقدار  Sigمتغیر مستقل گروه (روشهای ارائه) که برابر
با  P <6/69میباشد و این مقدار کوچکتر از  6/69میباشد و معنادار است؛ پس می توان نتیجه
گرفت که تفاوت معناداری در نمرههای درس علوم ششم در گروههای مقایسهای ارائه
شبکه ای و خطی بعد از کنترل نمرههای درس علوم قبل از مداخله این دو روش وجود دارد
و با توجه به مقدار اندازه اثر که برابر با  6/259میباشد نشان میدهد که متغیر مستقل چه
اندازه از واریانس متغیر وابسته ر ا تبیین می کند که در این جا روشهای تدریس توانستهاند
 25/9درصد از واریانس نمره علوم را

تبیین کنند.

جدول  .5خالصه تحلیل کوواریانس در مورد اثر شیوه ارائه بر یادداری ،درک و کاربست مفاهیم علوم
تجربی
منابع تغییر

گروه

SS

Ms

Df

Sig

F

مجذور اتای جزئی

یادداری

9/035

9

9/035

6/475

P<6/65

6/663

درک

93/144

9

93/144

7/254

P<6/69

6/993

کاربست

921/902

9

921/902

34/794

P<6/69

6/371

جدول  5خالصه تحلیل کوواریانس در مورد اثر شیوه ارائه بر یادداری ،درک و کارب س ت
مفاهیم علوم تجربی را نشان میدهد .مقدار  Fمتغیر مستقل برای یادداری ،درک و کاربست
به ترتیب برابر با  7/254 ، 6/475و  34/794میباشد .همانطور که مالحظه میشود مقدار

F

برای درک و کاربست از لحاظ آماری معنیدار است .با توجه به مقدار  Sigمتغیر مستقل

111
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گروه (روشهای ارائه) که این مقادیر کوچکتر از  6/69میباشد که از لحاظ آماری معنادار
است ،می توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری در نمرههای درس علوم در گروههای
مقایسهای ارائه شبکهای و خطی بعد از کنترل نمرههای درس علوم قبل از مداخله این دو
روش در درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی وجود دارد .همچنین مقدار

F

متغیر مستقل

برای یادداری برابر با  6/475میباشد که از لحاظ آماری معنیدار نیست که با توجه به
مقدار  Sigمتغیر مستقل گروه (روشهای ارائه) که برابر با  6/413میباشد مشخص است که
این مقدار بزرگتر از  6/65میباشد و معنادار نیست پس می توان نتیجه گرفت که تفاوت
معناداری در یادداری مفاهیم نمرههای درس علوم ششم در گروههای مقایسهای ارائه
شبکه ای و خطی بعد از کنترل نمرههای درس علوم قبل از مداخله (علوم پنجم) این دو روش
وجود ندارد.
جدول  .6میانگین های تعدیل شده در متغیر وابسته(پیشرفت تحصیلی ،یادداری ،درک و کاربست
مفاهیم علوم تجربی) برای هر یک از گروهها
متغیر گروه بندی

ارائه شبکهای
MindMapper

ارائه خطی
PowerPoint

بازده ها

میانگین

خطای استاندارد

حد پایین

حد باال

پیشرفت تحصیلی

90/131

6/70

95/497

93/409

یادداری

5/669

6/344

4/393

5/031

درک

5/491

6/360

4/360

0/639

کاربست

0/460

6/353

5/011

7/992

پیشرفت تحصیلی

92/223

6/70

9/760

93/756

یادداری

4/000

6/344

3/177

5/354

درک

4/295

6/360

3/062

4/327

کاربست

3/409

6/353

2/755

4/907

در جدول  0میانگینهای تعدیل شده در متغیر وابسته (پیشرفت تحصیلی ،یادداری ،درک
و کاربست مفاهیم علوم تجربی) برای هر یك از گروهها ارائه شده است .همانگونه ک ه
مشاهده میشود ،میانگینهای تعدیل شده نمرات متغیر یادداری گروه مقایسه  Mنسبت به
گروه

P

تفاوت کمی وجود دارد .همچنین مقایسه نمرات پیشرفت تحصیلی ،درک و

کاربست مفاهیم علوم تجربی نیز نشان داد که گروه  Mدر مقایسه با گروه  Pدارای نمرات
باالتر معناداری هستند.
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بحث و نتيجهگيری
همانگونه که بر اساس نتایج تحلیل دادهها مشاهده شد ،استفاده از نرم افزار  Mind Mapperبه
ع نوان یك شیوه نماینده ارائه شبکه ای اطالعات در مقایسه با نرم افزار  PowerPointبه عنوان
نماینده شیوه خطی ارائه اطالعات تأثیر برتر معناداری بر پیشرفت تحصیلی ع لوم تجربی و دو
شاخص شناختی (درک و کاربرد ) داشت .ب ر اساس این یافتهها می توان نتیجهگیری کرد که
ارائه شبکهای اطالعات در کالسهای درس در مقایسه با شیوه ارائه خطی اطالعات میتواند
اثر مثبتی بر مفاهیم علوم تجربی داشته باشد.
نتای ج این تحقیق نشان داد که از لحاظ پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی د ر
گروههای مقایسهای تفاوت وجود دارد .بنابراین ارائه شبکهای و نقشه مفهومی در پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی تأثیرگذار است .فاضلی و آقالطیفی ( )9331نیز
در پژوهش خود ،در میان دانشآموزان راهنمایی شهرستان دما وند ،به این نتیجه دست یافتند
که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روشهای سنتی تدریس بر نمرات
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته است .همچنین اسان

9

( )2667نشان داد که نقشههای مفهومی در موفقیت دانشآموزان در درس علوم تجربی تأثیر
قابل توجهی دارد .فاجی نیومی  )2662( 2نیز نشان داد که روش نقشه مفهومی در مقایسه با
روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر بیشتری دارد.
هرتون  3و همکاران ( )9113نیز در فرا تحلیل  91مطالعه کیفی به این نتیجه رسیدند که
در کل ،نقشه مفهومی اثرهای مثبتی هم بر پیشرفت تحصیلی و هم بر نگرش افراد دارد .جنا
( ) 2692نیز در تحقیقی نشان داد که نقشههای مفهومی خیلی بهتر از روشهای دیگر باعث
میشود دانش آموزان به یادگیری معنادار در درس علوم تجربی دست یابند .نانسی ) 2693( 4
در تحقیقی با عنوان نقشههای مفهومی برای یادگیرندگان در تمام مقاطع سنی ،بیان میک ند
که نقشههای مفهومی اب زاری بسیار خوب برای نمایش یکسانسازی و تطابق دانش در
1. Asan
2. Fajonyomi
3. Horton
4. Nancy
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دانشآموزان است و به آنها کمك میکند کجفهمیهای خود را در مورد مفاهیم مختلف
تغییر دهند.
کریشنا 9و همکاران ( )2693نیز نشان دادند آن دسته از دانشجویانی که در برنامههای
ابتکاری از نقشههای مفهومی که روشی جدا از روشهای سنتی است استفاده کردند رأ ی
مثبت باالتری به برنامه ابتکاری دادند .یافتههای پژوهش با نتیجه یافتههای ویو  2و همکاران
( ،)2692ردفورد  3و همکاران ( )2692و مطالعات هانگ 4و همکاران ( )2692همسو است.
در تبیین این یافتهها می توان گفت زمانی که مطالب آموزشی در قالب ارائه شبکهای و
نقشه مفهومی به دانشآموزان ارائه میشود ،تمام ویژگیهای یادگیری معنیدار کالمی م د
نظر آزوبل در این نوع آموزش نهفته است .چرا که نقشههای مفهومی و ارائه شبکهای مطالب
را در یك قالب سلسله مراتبی از کل به جز نمایش میدهد .اروین ( )9115نیز تاکید میکند
که یکی از راههای بسیار مؤ ثر ربط دادن مطالب جدید با ساختار شناختی موجود ،استفاده از
نقشه مفهومی است.
همچنین بر اساس نظریههای پردازش اطالعات نیز می توان تا حد زیادی انتظار داشت که
استفاده از نقشه مفهومی بر فزایندهای شناختی مطالب تأثیر مثبت بگذارد .نقشههای مفهومی
مواد کالمی را در قالب ترسیمی ارائه میدهند که از هر دو شیوهی رمزگردانی(تصویری و
کالمی) استفاده می کنند .بر اساس نظریه پاویو می توان می توان انتظار داشت بهره گیری از
نقشه مفهومی در یادگیری مطالب نسب ت به ارائه صرف کالمی موثرتر است (پاویو .)9119 ،5
بر اساس نتایج پژوهشها می توان نتیجه گرفت که نقشههای مفهومی می تواند بهعنوان
ابزارهای مؤ ثر شناختی به کار گرفته شود .با توجه به مبانی نظری که در مورد آن بحث شد
میتوان نتیجه گرفت که در اکثر نظریههایی که در زمینه یادگیری آموزشگاهی ارئه شده
است می توان تلویحاتی در زمینه اثربخشبودن نقشه مفهومی یافت.

1. Krishna
2. Wu
3. Redford
4. Hung
5. Paivio
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نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در
سطح دانش درس علوم تجربی معنادار نیست .یعنی پس از خارج کردن اثر پیش آزمون،
تفاوت معنیداری بین نمرات دانشآزمون گروه مقایسه
مفهومی و ارائه شبکه ای) و دانش آموزان گروه مقایسه

MindMapper

PowerPoint

( تدریس با نقشه

( تدریس با پاورپوینت

و ارائه خطی) وجود ندارد .این نتیجه با نتایج تحقیق سرهنگی و همکاران ( )9331که در آن
تفاوت معناداری در نمرات سطح دانش دانشجویان پرستاری در دو گروه که در یك گروه
با نقشه مفهومی و در گروه دیگر با روش سخنرانی تدریس شده بود مشاهده نشده بود همسو
است.
هابر ( )2669نیز در مطالعهای به بررسی تأثیر نقشهکشی مفهومی بر یادگیری آناتومی در
دانشجویان رشته بهداشت حکایت از عدم تفاوت بی ن گروه کنترل و آزمایش
(استفاده کنندگان از نقشه مفهومی و یادگیرندگان به روش سنتی) داشت .این بخش از
پژوهش با یافتههای تعدادی از پژوهشها مبنی بر اثر بخشبودن نقشه مفهومی بر سطح دانش
تناقض دارد ( مصرآبادی و همکاران .) 9333 ،علت آن شاید این مطلب باشد که ما در این
پژوهش از نقشههای از قبل آماده استفاده می کردیم و اگر شاید خود دانشآموزان نقشه
مفهومی را طراحی می کردند نتایج بهتری در سطح دانش بدست میآمد.
در تبیین یافتهها می توان گفت که چون سطح دانش پایینتر ین سطح حیطه ش ناختی است
و در روشهای تدریس دیگر نیز بیشتر بر این سطح از حوزه شناختی تأکید میشود بنابراین
می توان انتظار داشت که در گروههای مقایسهای تفاوت معنیداری در این سطح مشاهده
نشود.
همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که تفاوت بین میانگین نمرات دانشآموزان در
درس علوم تج ربی در سطح درک و کاربرد در گروههای مقایسهای در مرحله پسآزمون
معنیدار است .یعنی آموزش علوم تجربی با استفاده از نقشه مفهومی در مرحله پسآزمون
میزان نمرات دانشآموزان را در سطح درک و کاربرد گروه مقایسه

MindMapper

در

مقایسه با گروه مقایسه  PowerPointبه طور معنیداری افزایش داده است .همچنین سعیدی و
همکاران ( )9319نشان دادند که ارائه نقشههای مفهومی از قبل آماده نسبت به مطالعه متنهای
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بدون نقشه مفهومی ،درک مطلب آزمودنیها را به طور معناداری افزایش میدهد و همچنین
اثرتون  )2662(9نشان داد که نقشه مفهومی باعث پرورش خالقیت در دانشآموزان شده که
براساس آن از روشهای پردازش خبر دار شده و این باعث یادگیری در سطح عمیق تر د ر
آنان میشود.
همچنین این یافته با یافته های تحقیقی که توسط خامسان و برادران خاکسار( )9316با
عنوان مقایسه آموزش زبان با استفاده از نقشه مفهومی فردی و مشارکتی با شیوه سنتی انجام
گرفت نتایج پژوهش نشان داد میزان یادگیری واژگان و درک مطلب گروه ترسیم نقشه
مفهومی مشارکتی در مقایسه با روش سنتی به طور مع نادار باالتر بود .این نتایج نشان میده د
که بهکارگیری نقشههای مفهومی ،به ویژه به روش مشارکتی ،در آموزش زبان دوم میتواند
به عنوان روشی مناسب در افزایش یادگیری واژگان و درک مطلب فراگیران مورد استفاده
قرار گیرد.
همچنین نتایج تحقیق سرهنگی و همکاران (  )9331با عنوان مقایسه تأثیر آموزش مبتنی
بر روش سخنرانی و نقشه مفهومی بر سطوح یادگیری شناختی نشان داد که روش نق شه
مفهومی برای دست یابی به سطوح با الی یادگیری و یادگیری معنادار مؤثرتر از رو ش
سخنرانی است.
مصرآبادی و همکاران ( )9333نیز نشان دادند که ارائه نقشه مفهومی در شرایطی که
سبك یادگیری آزمودنیها وابسته به زمینه باشد نسبت به ساخت ،تأثیر بیش تری دارد و ساخت
نقشه مفهومی در شرایطی که آزمودنیها دارای س بك نابسته به زمینه باشند بر ارائه نقشه
مفهومی برتری دارد.
بر طبق مبانی نظری موجود و نیز بخشی از یافتههای پژوهشی می توان نتیجه گرفت که
استفاده از شیوههای خ طی ارائه اطالعات حتی با بهرهگیری از فناوریهای جدید آموزشی
نمیتواند بر عملکردهای تحصیلی فراگیران تأثیر چشمگیری بگذارد .در مقاله حاضر به
بررسی اثربخشی ارائه شبکه ای در مقایسه با ارائه خطی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجرب ی
ششم ابتدایی پرداخته شد؛ نرمافزار  MindMapperبه عنوان نمایندهی ارائه شبکهای و نرم
1. Atharton
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افزار  PowerPointبهعنوان نماینده ارائه خطی استفاده شد .در عملکرد تحصیلی گروهی که
با نرمافزار  MindMapperآموزش دیده بودند در مقایسه با گروهی که با نرمافزار

PowerPoin t

آموزش دیده بودند ،تفاوت معناداری مشاهده شد .این یافتهها تا حد زیادی با پیشینه نظر ی
و تجربی موضوع در توافق است .در چنین شرایطی استفاده از نرمافزارهای ارائه ش بکه ای در
مقابل ارائه خطی توصیه شده است که با فلسفه و نظریات جدید یادگیری و آموزش سازگار
است .استفاده از دانشآموزان ششم ابتدایی پسرانه ،از تعمیم پذیری به سایر مقاطع جلوگیری
میکند و همچنین روش شبهآزمایشی از میزان تعمیمپذیری نتایج میکاهد و این مسأله
محدودیت پژوهش حاضر میباشد .در پایان پیشنهاد میشود از نقشههای مفهومی در همه
مراحل برنامهریزی درسی از مقاطع پایه با تأ کید بر برقراری ارتباط میان مفاهیم استفاده شود.
همچنین از نقشه مفهومی در کتاب های درسی در ابتدا یا انتهای هر فصل یا واحد مرتبط
آموزشی استفاده شود به ویژه برای دروسی که دارا ی مفاهیم بسیار و مرتبط با هم میباشند؛
مانند علوم تجربی ،جغرافیا و تاریخ در مقطع ابتدایی.
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