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Abstract
The present study investigated the effect of the concept map of Azobel theory to prevent
academic failure and learning decline in the corona. Quasi-experimental research method was
performed with the control group of the subject in paired t-test, pre-test and post-test with the
participation of two balanced groups of 30 people in the third grade of elementary school.
Findings showed that the effect of concept map on forgetting content and learning decline and
by remembering and memorizing curriculum has an effective role in the control group
compared to the control group.
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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا پرداخته شد .
روش تحقیق شبه آزمایشی با گروه کنترل آزمودنی در روش تحلیل تی جفت شده  ،پیش آزمون و پس آزمون با مشارکت دو گروه  21نفره
متوازن کالس سوم مقطع ابتدایی انجام شد  .یافته نشان داد تاثیر نقشه مفهومی درفراموشی مطالب و زوال یادگیری و با یاد آوری و به یاد
سپاری مطالب درسی نقش اثرگذاری در گروه کنترل نسبت به گروه گواه دارد .
واژگان کلیدی :نقشه مفهومی ،آزوبل،افت تحصیلی ،یاد سپاری ،یاد آوری
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

دانش دانش آموزان استفاده نماییم .طبق نظریه یادگیری معنادار
مفاهیم مربوط به یک رشته علمی به صورت یک طرح نقشه
مفهومی با توجه به سنین و استعاداد و توانایی های دانش
آموزان مقطع دبستان سازمان می یابند و ساخت شناختی آن
زمینه علمی را ایجاد می کنند بنابراین نظریه مطالب درسی باید
به گونه ای ارائه شوند که ابتدا کلی ترین و انتزاعی ترین مفاهیم
بیان شود و به تدریج مطالب جزئی تر و مجس متر بیان گردند.
آزوبل بر این عقیده است که اگر نظریات جدید به مفاهیم و گزار
ههای موجود در ساخت شناختی فراگیر مرتبط گردند به صورت
کارامد آموخته و حفظ می شوند اما چنانچه مطالب جدید با
ساخت شناختی موجود تعارض داشته باشد ،مطلب ارائه شده

مقدمه
کرونا موجب تعطیلی مدارس و مراکز آموزش گردید و این اسیب
اولیه که تعامل سازنده دانش آموزان و معلم دیگر نیست و اسیب
جدی تر این است کخ دانش آموزان در فضای مجازی توان
برنامه ریزی و نطارت بر تمام امورات را ندارند و تعطیالت باعث
زوال دانش می شود و دانش آموزان آموخته را از یاد می برند و
با افت تحصیلی موجه حواهیم شد برای این با توجه به رسالت
پژوهشگر مساله راهکار برطرف سازی افت تحصیلی با استفاده
از نظریه نقشه مفهومی آزوبل که کارکرد های متنوع این
رویکرد آموزشی در انواع پژوهش انجام شده و دراین پژوهش در
عصر پاندمی قصد ان را داریم نظریه آزوبل در عمل برای تقویت
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شدن مدت تحصیل ،اخراج ،انصراف  ،ترک تحصیل و تغییر
رشته قابل بررسی است .افت تحصیلی دانشجویان نه تنها یک
مشکل فردی بلکه یک معضل اساسی اجتماعی است که عواقب
ناشی از آن گریبان گیر جامعه نیز خواهد شد .دانشجویانی که در
افت تحصیلی می شوند بیس از دانشجویان دیگر در معرض
خطر جرم و جنایت  ،سوء مصرف مواد ،نهایتا اختالت خانوادگی
و روانی قرار می گیرند[ .]2لذا پیشگیری از افت تحصیلی و
آسیبهای روانی متعاقب آن امری ضروری است هرچند با استناد
به یافته های تجربی و نظری افت تحصیلی روندی پیچیده و
تدریجی است .هر سیستم آموزشی موظف است که به کاهش
عملکرد درسی فراگیران خود که منجر به از دست رفتن هزینه
های جاری  ،بی انگیزگی و کاهش روحیه در فرد می شود ،توجه
نماید و با شناسایی ویژگی های فردی و تحصیلی و عوامل موثر
بر فرآیند آموزشی آنان اهتمام ورزد[.]0
افت تحصیلی یکی از مشکالت مهم آموزشی کشورهای جهان
سوم و ایران میباشد و هر سال بیش از نیمیاز میلیون ها دانشجو
که در جهان به دانشگاهها راه مییابند ترک تحصیل کرده،
مشروط شده یا نمیتوانند تحصیالت خود را در موعد مقرر به
پایان برسانند بس اری از افراد ،افت تحص لی را به معنی
ناتوانی دانشجو در ادگ ری مواد درسی می دانند .بدون شک ان
تصوری نادرست است .ناتوانی فرد از توانا یهای ذهنی محدود
ناشی می شود ،در حالیکه افت تحص لی به معنای نزول از ک
سطح باالتر به سطح پا ین تر در تحص ل و آموزش است .افت
تحصلی به کاهش عملکرد دانشجو از سطحی رضات بخش به
سطحی نامطلوب گفته می شود .همچن ن بسیاری از مشکالت
تحصلی دانشجو ان از جمله افت تحصلی ،ترک تحصیل
رفتارهای ناسازگارانه ،ناشی از وضع ت روانی نامساعد و تصورات
منفی آنها نسبت به خود است.انکه فرد چه تصوری درباره خود و
استعداد ها و توانای ها و کارآمدی خوش دارد در تعیین هدف و
میزان موفقیت و شکست او موثر است[.]5

درک و آموخته نمی شود .افت تحصیلی به عنوان یکی از
معضالت نظامهای آموزشی در کشورهای جهان باعث به هدر
رفتن بسیاری ازمنابع می شود .این مساله در عرصه دانشگاه به
طور محسوس مشاهده می شود .افت تحصیلی به معنای عدم
موفقیت درتحصیل است که با معیارهای مختلفینظیرمشروطی،
معدل نامطلوب ،تکرار درس ،طوالنی شدن مدت تحصیل،
اخراج ،انصراف  ،ترک تحصیل و تغییر رشته قابل بررسی است.
افت تحصیلی دانشجویان نه تنها یک مشکل فردی بلکه یک
معضل اساسی اجتماعی است که عواقب ناشی از آن گریبان گیر
جامعه نیز خواهد شد .دانشجویانی که در افت تحصیلی می شوند
بیس از دانشجویان دیگر در معرض خطر جرم و جنایت  ،سوء
مصرف مواد ،نهایتا اختالت خانوادگی و روانی قرار می گیرند .لذا
پیشگیری از افت تحصیلی و آسیبهای روانی متعاقب آن امری
ضروری است هرچند با استناد به یافته های تجربی و نظری
افت تحصیلی روندی پیچیده و تدریجی است .هر سیستم
آموزشی موظف است که به کاهش عملکرد درسی فراگیران خود
که منجر به از دست رفتن هزینه های جاری  ،بی انگیزگی و
کاهش روحیه در فرد می شود ،توجه نماید و با شناسایی ویژگی
های فردی و تحصیلی و عوامل موثر بر فرآیند آموزشی آنان
اهتمام ورزد.
هدف پژوهش:
بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت
تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا
مبانی نظری
طبق نظریه یادگیری معنادار مفاهیم مربوط به یک رشته علمی
به صورت یک طرح هرم فرضی سازمان می یابند و ساخت
شناختی آن زمینه علمی را ایجاد می کنند بنابراین نظریه مطالب
درسی باید به گونه ای ارائه شوند که ابتدا کلی ترین و انتزاعی
ترین مفاهیم بیان شود و به تدریج مطالب جزئی تر و مجس
متر بیان گردند[ .]0آزوبل 0بر این عقیده است که اگر نظریات
جدید به مفاهیم و گزار ههای موجود در ساخت شناختی فراگیر
مرتبط گردند به صورت کارامد آموخته و حفظ می شوند اما
چنانچه مطالب جدید با ساخت شناختی موجود تعارض داشته
باشد ،مطلب ارائه شده درک و آموخته نمی شود .افت تحصیلی
به عنوان یکی از معضالت نظامهای آموزشی در کشورهای
جهان باعث به هدر رفتن بسیاری ازمنابع می شود .این مساله در
عرصه دانشگاه به طور محسوس مشاهده می شود[ .]3افت
تحصیلی به معنای عدم موفقیت درتحصیل است که با معیارهای
مختلفی نظیرمشروطی ،معدل نامطلوب ،تکرار درس ،طوالنی

پیشینه
چیو )3110 ( 3در پژوهشی به بررسی تأثیر نقشه مفهومی بر
میزان یادگیری و عالیق دانشجویان پرداخته است نتایج این
پژوهش نشان می دهد که اوال روش تدریس نقشه مفهومی
نسبت به روش تدریس موسوم به میزان قابل توجهی در بهبود
یادگیری دانشجویان تاثیر دارد .دوما اکثر دانشجویان نسبت به
استفاده از ابزار نقشه مفهومی رایت داشته اند.
هابوک )3110 ( 2طی پژوهشی به بررسی تاثیر استفاده از نقشه
مفهومی در یادگیری درس زبان دانش آموزان پایه  0و ۷
پرداخته است .این پژوهش به روش شبه آزمایشی و با پیش
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فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
دو گروه آزمایشی دیگر به تهیه نقشه های مفهومی پرداختند .در
گروه های کنترل نیز آزمودنیها به شیوة مرسوم به یادگیری متن
های درسی مشابه پرداختند .یافته های پژوهش نشان میدهد
ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روش های
مرسوم بر نمره های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبتی
داشته است.

آزمون و پس آزمون در قالب دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل
براساس نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل و کار نواک و
گویین با  3۶1دانش آموز برگزار شده است .یافته های این
پژوهش نشان میدهند که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی
در مقایسه با روشهای مرسوم بو نمره های پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان تاثیر مثبتی داشت ،اما کاربرد نقشه مفهومی
یادگیری معنادار دانش آموزان موثر واقع نشد.
عباسی در سال( ) 020۷پژوهشی تحت عنوان کاربرد نقشه های
مفهومی در آموزش شیمی دبیرستان انجام داده اند .یافته های
این پژوهش تفاوت معناداری بین نمرات آزمون گروه های
آزمایش و کنترل و همین طوربین نمرات آزمون گروه های
دختران نیست به پسرال در گروه های آزمایش و کنترل را نشان
داد .همچنین تفاوت معناداری در میزان دستیابی فراگیران به
سطوح باالی بلوم در گروه های آزمایش و کنترل مشاهده شد.
مصرآبادی( )3110در پژوهشی به مقایسه اثربخشی دو شیوة
ساخت نقشه های مفهومی توسط فرا گیران و ارائه نقشه های از
قبل آماده شده بر یادداری  ،درک و حل مسئله برای در
نظرگرفتن سبک یادگیری آزمودنیها پرداخته است .پژوهش بر
اساس طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون طراحی
شده بود .شش کالس به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان 0
گروه آزمایشی و گروه کنترل انتخاب شدند .در دو گروه آزمایشی
و نقشه های از قبل آماده شده به آزمودنی ها ارائه شد و اعضای

روش
روش پژوهش از نوع کمی با رویکردی شبه آزمایشی صورت
پذیرفته است  .جامعه پژوهش مجموعا دو کالس سوم مقطع
ابتدایی  ۶1نفر که  21نفر گروه کنترل و  21نفر گروه گواه
تشکیل میدهند .روش نمونه گیری طبقه ای ساده میباشد ،جهت
تحلیل آماری این پژوهش از آزمون تی جفت شده و آزمون
کوواریانس با گروه پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بکار
گرفته شد.
تحلیل
باتوجه به هدف پژوهش و گروه های تقسیم بندی شده بصورت
مساوی و بدون دخالت متغیر های مزاحم در محیط و شرایط
یکسان بعد از آموزش های مبانی نظری و روش مذکور اعداد
گرداوری شده در آزمون تحلیل و به شرح زیر گزارش شده است:

جدول  :0نتایج تحلیل کوواریانس اثرات نقشه مفهومی بر افت تحصیلی دانش آموزان
میانگین
درجه آزادی
مجذور اتا
F
Sig.
مجذورات
1/1110
1/215

1/۷00
1/1110

1/003
00/۶0۷

0
3
30

1/035
025/125
3/105

مجموع
مجذورات

منبع تغییرات

1/503
3۶0/150
20۷/030

پیش آزمون
گروه گواه
خطا

متغیر
نقشه مفهومی

نتایج تحلیل اثرات نقشه مفهومی بر افت تحصیلی دانش آموزان

یادآوری مطالب درسی و فراهم نبود بستر فناوری برای بسیاری
از دانش آموزان باید از نظریات و تجربیات علمی برای رفع این
موضل استفاده نمود در پژوهش حاضر با به کار گیری نقشه
مفهومی و ارایه مطالب در پژوهشی شبه آزمایشی اثر نقشه
مفهومی بر دانش آموزان در یاد آوری و یادگیری سطح باالتر
شناختی ارزیابی شد در بخش یافته ها نشان داد بعد از آموزش
های مرتبط به نقشه مفهومی نظریه آزوبل  21نفر از دانش
آموزان کالس سوم با کنترل تمام جوانب موثر بر تحقیق  21نفر
در گروه کنترل با رشد بیشتری نسبت به  21نفر گروه گواه
داشتند و این نشان دهنده آن است جهت جلوگیری از زوال

تحلیل آزمون اثرات متغیر مستقل پس از تعدیل اثرات پیش
آزمون معنادار است ،زیرا  Fمحاسبه شده( )00/۶0۷در سطح
 1/15معنادار است.بنابرین میتوان بیان کرد استفاده از نقشه
مفهومی بر کاهش افت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد
و در افزایش نمره های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
عصر کرونا نظام تعلیم و تربیت کشور را با تغییرات و لزوم
سازگاری و تغییر با رویکرد های مناسب جهت بر طرف سازی
مشکالت و پیامد های این بیماری و دورکاری نظام تربیتی
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