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دکتر شهال رقیبدوست (دانشیار زبانشناسی همگانی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران)،
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توانایی کودکان فارسیزبان در به کارگیری دستور داستان با استفاده از نقشه مفهومی
چکیده
قصهگویی یکی از روشهای مؤثر در افزایش سطح یادگیری کودک است ،چراکه کوودک
را وامیدارد تا براساس مشاهدات و تجارب خود معنایی را خلقکند .بهکارگیری نقشههوای
مفهومی و دستور داستان می تواند به کودکان در خلق قصه کمو کنود .هودا ایولی ایو
پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد کودکان فارسیزبان دو گوروه سونی  8-7و  3-8سواهه
در استفاده از دستور داستان با روش نقشه مفهومی است .به ای منظور ،توانایی قصهگوویی
 61کودک ت زبانه فارسی زبان تهرانی با استفاده از نقشه مفهومی و دستور داستان از طریق
بررسی میزان پیچیدگی قصه تعداد واژه و تعداد رویداد  ،عنایر داستان و نیز ارزیابیهای
یورتگرفته از سوی آزمونگر و دو معلم بر اساس مدل ارائهشده از سوی هیو و همکواران
 1166مورد مطاهعه قرارگرفت .با تحلیل دادههای ای پژوهش مشخص شود کوه اگرچوه
کودکان فارسیزبان در گروه سنی باالتر  3-8سال از مشخصههای دستور داستان زمان و
مکان رویداد قصه ،شخصیت ایلی قصه ،اتفاقها و تواهی آنها با روش نقشوه مفهوومی در
قصهگویی بیشتر و دقیقتر استفادهمیکنند و داستان روایتشده از سووی آنهوا از پیچیودگی
بیشتری برخوردار است ،اما ای تفاوتها در عملکرد دو گروه در بهکارگیری تعوداد واژه و
تعداد رویداد معنادار نیست.
کلیدواژهها :دستور داستان ،قصهگویی کودک ،زبان کودک ،نقشه مفهومی
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بر توانایی حافظه و استفاده یرا از محفوظوات ههنوی رنو باختوه و تووان دانوشآمووزان در
تجزیه ،تحلیل ،ارزیابی ،و تفسیر مطاهب بسیار موورد توهوه قرارگرفتوهاسوت .نقوش پیواژه 1در
مطاهعات رشد شناختی اهمیت بسیار زیادی دارد .پیش از پیاژه ،موضوعی تحوت عنووان رشود
شناختی مطرح نبود و هر چند تا به حال ،هزاران پژوهش در باب ای موضوع در فراینود رشود
تفکر کودک انجامشده ،اما تحقیقات اوهیه پیاژه هنوز تأثیرگذار اسوت .او بوهعنووان بنیوانگوذار
"نظریه مرحلهای رشد" 2بر ای باور بود که قوه تفکر ،در هریوان زنجیورهای از مراحول کیفوی
مجزا از یکدیگر رشود موی کنود و کودکوان مفواهیم مختلو

را در دوران نووزادی ،کوودکی و

نوهوانی ،بهتدریج عمیقتر درک میکنند .بر پایه نظر پیاژه ،همه کودکان با گذر از چهار مرحله
رشد می کنند و استدالل آنان در مراحل اوهیه ،از نظر کیفی ،با مراحل بعدی تفاوت مویکنود .او
چهار مرحله را برای رشد شناختی و عقالنوی کوودک درنظرمویگیورد .3در مرحلوه سووم ،کوه
هم زمان با دوره دبستان است ،کودک توانایی انجام عملیات منطقی عینوی را موییابود و یوا بوه
عبارت دیگر ،میتواند ارتباط امور ملموس و عینی را درونی و در هه خود اسوتنتا نمایود .او
همچنی میتواند تفاوت میان گروههای اشیاء را دریابد و آنها را طبقهبنودیکنود .ظرفیوتهوای
رشدیافته شناختی ای مرحله به کودک اهازه می دهد تا واقعیت امور را به کم

عالئم ،تنظیم،

تعبیر و تفسیرکند .به اعتقاد پیاژه  ، 6376بی درک کودکان از طبقات اشیاء و روابط بوی آنهوا
ارتباط وهوددارد؛ به ای یورت که کودکان ابتدا درباره طبقات اشیاء و روابط بی ای طبقوات
بهعنوان ایدههای هدا فکرمیکنند ،وهی در نهایت آنها را به یورت یکپارچوه درک مویکننود و
رابطه طبقات مختل

با یکدیگر را کش

میکنند .پیاژه بر ای نظور اسوت کوه کودکوان بورای

مقوهه بندی تجربیات خود باید درک درسوتی از سواختارهای سلسولهمراتبوی 4و روابوط طبقوه-
شمول 5داشتهباشند؛ به ای معنی که آنها باید درککنند که هر زیرطبقه باید همواره کوچ تور
از هر طبقه شامل باشد که آن زیرطبقه را دربرگرفتهاسوت ژان پیواژه ،اینهلودر و هوی پیواژه،6
1. Piaget, J.
2 .Stage Development Theory
. 9چهار مرحلهای که پیاژه برای رشد شناختی کودک هحاظ میکند عبارتنوداز .6 :مرحلوه حسوی-حرکتوی :از توهود توا دو
ساهگی  .1مرحله پیشعملیاتی :دو تا هفت ساهگی  .9مرحله عملیات عینوی :هفوت توا یوازده سواهگی  .1مرحلوه عملیوات
یوری :یازده تا شانزده ساهگی.
4 .hierarchical structures
5. class-inclusion relations
6. Inhelder, B. and J. Piaget
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 . 61-6 :1169نقشههای مفهومی 1بهخوبی نمایشگر ای سلسله مراتب هستند .پژوهش حاضور
درنظر دارد تا دستور داستان را با استفاده از نقشه مفهومی در میان کودکوان  3-7سوال آمووزش
دهد و توانایی بهرهگیری دستور داستان را در کودکان دو گروه سنی مورد ارزیابی قرار دهد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

یکی از رویکردهای آموزشی نوی که ارتباط بسیار نزدی

با دیدگاه پیواژه دارد ،اسوتفاده از

نقشههای مفهومی د ر مراحل گوناگون آموزش ،شامل تهیه طرح درس ،محتوا ،اهرا و ارزشیابی
آن است .نقشههای مفهومی در سال  6371توسط نواک 2مطورحشودند .وی در مسویر پوژوهش
خود در دانشگاه کرنل 3درهستجوی فهمیدن ماهیت تغییورات دانوش علموی کودکوان بوود کوه
نقشههای مفهومی را ابداعکرد .ای برنامه بر اساس ایول روانشناسی یادگیری دیویود آزوبول

4

6319؛  6318و آزوبل و همکاران  6378یورتگرفت .ایده ایلی در روانشناسی شوناختی
آزوبل ای است که یادگیری از طریق هذب مفاهیم و گزارههای هدید به مفهوم و گوزارهای از
قبل موهود توسط نوآموز یورتمیگیرد به نقول از نوواک و کانواس . 61-6 :1111 ،5نقشوه
مفهومی ابزاری گرافیکی برای بازنمایی و سازماندهی دانش است و یکی از ویژگیهای آن ایو
است که مفاهیم را به یورت سلسلهمراتبی ارائهمیدهد .در ای شبکه ،مفاهیم و مطاهب کلیتور
در باالی نقشه قرارمیگیرند و مطاهب و مفاهیم هزئیتر در انتهای سلسلهمراتب واقعمیشووند.
ساختار سلسلهمراتبی برای ارائه دانشِ حوزهای خاص بستگی دارد به بافتی که آن دانوش در آن
بهکارمیرود .ازای رو ،بهتر است که نقشههای مفهومی را در ارهاع به سؤاهی خواص کوه آن را
پرسش کانونی 6مینامیم و در هستجوی پاسخ آن هستیم ،مطرحکنیم همان . 1 :1111 ،در ای
بخش ی

نمونه از نقشه مفهوومی برگرفتوه از گربوت و میورن 9119 :1161 7بورای نموایش

روش تر آن ارائهمیشود.

1. Concept Maps
2. Novak, J. D.
3. Cornell
4. Ausubel, D.
5. Canas, A. J.
6. focus question
7. Garabet, M., and Miron, C.
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نمودار  .1نمونهای از نقشه مفهومی (برگرفته از گربت و میرن)3223 :2212 ،

آزوبل  1-9 :1161در نظریه یادگیری معنادار 1بر نقش دانش قبلی زبانآموز بور یوادگیری
مطاهب بعدی تأکیددارد .وی بر ای باور است که یادگیری معنادار زمانی حایول مویشوود کوه
شخص آگاهانه دانش هدید را به مطاهب مرتبط در ساختار شناختی خود ارتباطدهود .بور ایو
اساس ،یادگیری معنادار زمانی اتفاقمیافتد کوه در تموامی سواختار شوناختی تغییراتوی فراگیور
به وهودآید ،به یورتی که هم دانش قبلی فرد دربواره موضووع تغییریافتوه و هوم ارتبواطهوای
موهود میان دانش قدیم و هدید وی برقرارشود .یادگیری معنادار موهب بهیوادآوری و تعمویم
بیشتری نسبت به یادگیری غیرمعنادار یا حفظی 2میشود که در خالء شناختی رخمیدهد ،زیورا
در یادگیری غیرمعنادار اطالعات بدون ارتباط با ساختار شناختی به حافظه سپرده میشوند.

1. meaningful learning
2. parrot learning
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نقشه های مفهومی روابط معنادار میان مفاهیم را از طریق ارتباطات متقاطع 1نمایشمیدهنود.
ارتباطات متقاطع کم میکنند که مشخص شود چگونه ی

مفهوم در ی

حوزه از دانوش بوه

مفهومی در حوزه دیگر بر روی نقشه مرتبطمی شوود .مشخصوه دیگوری کوه ممکو اسوت بوه
نقشههای مفهومی اضافهشود ،مثالهایی خاص از رویودادها و اشویایی اسوت کوه بوه شناسوایی
معنای مفهوم گفتهشده کم می کنند که معموالً در اشوکال بییوی و مسوتطیل ارائوهمویشووند.
مفاهیم در نقشه مفهومی درون دایرهها یا کادرهای مستطیلشوکل قرارمویگیرنود و گورههوا 2و
پیوندها 3میان آنها ارتباط برقرارمیکنند .گرهها برای ارائه مفاهیم ضروری هستند و خطوط بوی
آنها دو مفهوم را بههم مرتبطمیسازد .ترکیب دو یا چندی

گره و خطی پیوندی که آنها را

به هم متصلمیکند ،گزاره 4نامیدهمیشود .گزارهها همالتی هستند راهع به اشیاء یا رویدادهای
ههان که به یورت طبیعی یا ساختگی رخمیدهند .گزارهها شامل دو یا چندی مفهوماند که بوا
استفاده از واژههوا یوا عبوارتهوای پیونودی بوههوم مورتبط مویشووند و هموالت معنوادار را
شکلمیدهند .گاهی آنها را واحدهای معنایی 5و یا واحدهای معنی 6مینامند نوواک و کانواس،
 . 6 :1111بهنظرمیرسد که دو مشخصه نقشههای مفهومی ،یعنی ساختار سلسلهمراتبوی کوه در
نقشه بهخوبی ارائهمیشوند و همچنی توانایی هستجو و شناساییِ ارتباطات متقاطع هدیود ،در
تفکر خالق و تفکر انتقادی کودک نقش دارند ،چراکه توانایی کشویدن نقشوه مفهوومی مسوتلزم
فعاهیت سطوح عاهی شناختی ،یعنی ارزشیابی 7و ترکیب 8دانش ،است همان. 17 :
بر پایه نظریه یادگیری معنادار کالمی آزوبل  ، 6319نقشههای مفهومی را میتوان ابزارهای
مفید یادگیری بهحسابآورد ،زیرا تهیه و استفاده از آنها مستلزم مقوههبندی ،رمزگشایی مفواهیم،
شفااسازی معانی ،تصریحسازی روش کردن آنچه به یورت تلویحی بیان شدهاست و تفکر
است .یادگیری مفاهیم درسی نیز مستلزم فعاهیتهای پردازشی عمیق همچون استفاده فعاالنه از
دانش قبلی ،شناسایی و آگاهی از مسائل و تالش برای کش

روابط میان گزارهها است .با تهیه

1. cross-links
2. nodes
3. link
4. proposition
5. semantic units
6. units of meaning
7. evaluation
8. synthesis
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نقشه مفهومی ترکیب مفاهیم هدید به مفاهیم مرتبط ،ایجواد ارتبواطهوای هدیود یوا بوازآرایی
رابطههای موهود  ،میتوان یادگیری معنوادار را بهبودبخشوید مصورآبادی و همکواران:6981 ،
 . 11ازای رو ،آموزش و یادگیری از طریق نقشههای مفهومی میتواند تواناییهوای شوناختی و
فراشناختی دانشآموزان را گسترشدهد و منجر بوه شوکلگیوری و تقویوت یوادگیری معنوادار،
مهارتهای فکری سطح باال و تفکر انتقادی در آنها شود.
یکی از اهداا ارائه نقشه مفهومی ای است که فرد با ی

نگاه ،اطالعوات ایولی و روابوط

میان آنها را دریابد .در ای شرایط ،مغز بهراحتی می تواند مفاهیم و روابط میان آنها را ،وقتی که
به یورت تصویری ارائهمیشوند ،تفسیرکند .اطالعاتی را که با ی

تصویر ارائهمیشوود ،شواید

نتوان با هزاران کلمه بیانکرد .نقشههای مفهومی ارائهشده ابزارهوایی موؤثر بورای سوازماندهوی
مطاهب هستند .با استفاده از ای راهبرد آموزشی ،کودکان قصه و موضوعات درسی را بهآسوانی
یادمویگیرنود و آنهوا را بوا یکودیگر هماهنو مویسوازند .دانوش در مغوز انسوان بوه یوورت
سلسلهمراتبی ساختار می یابد و هر فرایندی که آن را تسهیلکند ،موهوب یوادگیری راحوتتور،
بیشتر و بادوامتر میشود .ساختاری که در نقشههای مفهومی وهوددارد به سازماندهی منسوجم
اطالعات کم میکند مصرآبادی و همکاران 11 :6981 ،و آنها را بوه ابوزاری سوودمند بورای
خلق قصه توسط کودک تبدیلمینماید.
نقشه مفهومی بهعنوان ی

سیسوتم خلوق گرافیکوی بورای سوازماندهی دانوش و اطالعوات

بهکارمی رود چ  ،هویی و چ  1113 ، 1و بهای ترتیوب بوههوای پورداخت بوه هزئیواتی کوه
خالقیت را کاهشخواهندداد ،میتواند رشد داستان را در فراسطح 2هدایتکند هیو ،چ  ،شویه،
هوان

و هیو . 871 :1166 ،3همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،یفحه گرافیکوی نقشوه مفهوومی

خلق داستان را آسانمیکند ،زیرا به کودک اهازهمیدهد از طریق مدل ساده گره و رابطه دسوت
به خلق یحنه های داستان بزند .از سوی دیگر ،با توهه به ای امر که پیش از آغاز کارکردن بوا
نقشههای مفهومی ،کودکان با دستورهای داستان 4آشنا میشوند ،بهراحتی دانوش فراسوطح آنهوا
درباره داستان افزایشمی یابد و درنتیجه ،خواهند توانست از گفتمان طوالنی و پیچیدهتر در بیان
داستان خود بهرهبگیرند .دستورهای داستان به کودکان کم میکنند تا وضعیت کلوی تغییورات
1. Chen, F. H., Looi, C. K., and Chen, W.
2. meta-level
3. Liu, Ch. Ch., Chen, H. S. L., Shih, J. L., Huang, G. T. and Liu, B. J.
4. story grammar
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داستانی را شبیهسازیکنند .در چنی دستورهایی ،ی

شخصویت مویتوانود در یو

16

موقعیوت

1

برخی از کنش2ها را بپذیرد و هر کنش میتواند بهتنهایی موهب پدیدآمودن رویوداد یوا حادثوه
دیگری در قصه شود .آن نتایج نیز خود میتوانند منجر به رویوداد دیگوری شووند و شخصویت
داستان نیز باید در پاسخ به آن رویداد کواری انجوامدهود .نکتوه مهوم درخصووص دسوتورهای
داستان آن است که ای دستورها هیچگونه اطالعات بافتی را تعیی نمیکنند .بوه عبوارت دیگور،
کودکان میتوانند دستورهای داستان را بر اساس بافوت داسوتانهوای خوود بوهکاربرنود هیوو و
همکاران. 871 :1166 ،
زمانی که درک داستان اشاره به طرحواره داستان 3دارد ،ساختار شناختی خلقمیشود .طورح
داستان یعنی ارائه درونی و ایده ال اهوزاء یو

داسوتان و ارتباطوات میوان آن اهوزاء منودهر و

هانسون . 666 :6377 ،4ایطالح دستور داستان بهعنوان ی

ابزار رسمی برای بوهدسوتآوردن

مشخصههای مهم طرحواره داستان بهکوارمیرود گراسور ،گلوداین

و النو . 673 :6336 ،5

به هحاظ تجربی ،دستورهای داستان مختلفی ارائه و آزموده شدهانود .پوژوهش بووم و برگورن
 118 :6339نشانمی دهد که دستورهای داستان تویی

6

خوبی بورای اهوزای تشوکیلدهنوده

داستان فراهممیکنند .تحقیقات متعدد تفاوت های رشودی مهموی را در درک روایوت کودکوان
نشانمی دهند .حتی اگر کودک مفهوم ساختار داستان را در اوایل چهار ساهگی بهخوبی دریابود،
همگام با رشد سنی او طرحوارههای داستان وی نیز بهطور مفصلتر و پیچیدهتر تکاملمییابنود.
هیو ،چ  ،شیه ،هوآن

و هیو 871 :1166 7بر ای باورند کوه دسوتور داسوتان از چهوار بخوش

ایلی تشکیلیافتهاست :اه  :مکان و زمان ،8ب :کنش : ،رویداد 9و د :تواهی .10مکان و زموان
عبارت است از تویی

مکان و زمان قصه و ارتباط شخصیتهوا .کونش شوامل فعاهیوتهوایی

همچون رقابت ،ماهراهویی و فعاهیتهای روزانه شخصیتها است .رویوداد عبوارت اسوت از
1. setting
2. action
3. story schema
4. Mandler, J. M., and Johnson, M. S.
5. Graesser, A., Golding, J. M., and Long, D. L.
6. Baumann, J. F., and Bergeron, B. S.
7. Chen, H. S. L., Shih, J. L., Huang, G. T., and Liu, B. J.
8. setting
9. event
10. sequence
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حوادثی که در هریان قصه اتفاقمیافتند ،ماننود مشوکالت و موانوع .توواهی نیوز شوامل نتیجوه
رویدادها است ،مانند پیروزیها ،موفقیتها و پاداشها.
هدا ایلی ای پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد کودکان فارسیزبان دو گروه سنی 8-7
و  3-8ساهه در استفاده از دستور داستان با روش نقشه مفهومی است .ازآنجاکه نقشه مفهومی
روش آسانی برای ترغیوب سوطوح عواهی شوناختی ماننود تجزیوه ،تحلیول ،ارزیوابی ،و تفسویر
موضوعات است ،به همی دهیل میتواند ابزاری قدرتمند برای رشد زبانی ،گفتمانی و خالقیوت
کودک نیز محسوبشود .هنگامی که کودک از گفتمان طوالنیتر بهرهمیگیرد ،نیاز او به استفاده
از واژهها نیز بیشتر میشود .نگارندگان درنظردارند تا با بهکارگیری ای نقشههوا و دسوتورهوای
داستان به کودکان در خلق داستان کم کنند و عملکرد آنان را در بهرهگیری از دسوتور داسوتان
با استفاده از نقشه مفهومی به هحاظ تعداد واژه و تعداد رویداد مقایسوه کننود .همچنوی  ،نحووه
بهکاربردن کودکان هر دو گروه سنی از مشخصههای دستور داستان زمان و مکان رویداد قصه،
کنش ،رویداد و تواهی آنها را در قصهگویی مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهند .با تمرکز بر ایو
اهداا ،پژوهش حاضر به مقایسه توانایی کودکان دو گروه سنی در اسوتفاده از دسوتور داسوتان
در یادگیری قصهگویی با روش نقشه مفهومی مویپوردازد و پرسوشهوای زیور را موورد توهوه
قرارمیدهد:
 .6عملکرد قصهگویی کودکان فارسی زبوان در دو گوروه سونی  8-7و  3-8سواهه بوا روش
نقشهمفهومی و بهرهگیری از دستور داستان به هحاظ تعداد واژه و تعداد رویداد چوه تفواوتی بوا
یکدیگر دارد؟
 .1عملکرد قصهگویی کودکان فارسیزبان با روش نقشهمفهوومی در دو گوروه سونی  8-7و
 3-8ساهه در بهرهگیری از عنایر دستور داستان زمان و مکان رویداد قصوه ،شخصویت ایولی
قصه ،اتفاقها و تواهی آنها چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟
 .9ارزیابی آزمونگر و معلم هر پایه از کیفیت داستان گذار ،برناموهریوزی و طورح داسوتان،
کنش ،گفتگو ،یحت اطالعات و تازگی و خالقیت بیانشده از سوی کودکان فارسیزبوان بوا
روش نقشهمفهومی در دو گروه سنی  8-7و  3-8ساهه چگونه است؟
با درنظرگرفت پرسشهای باال ،فرضیههای زیر مطرحمیشوند:
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 .6عملکرد قصهگویی کودکان فارسیزبان در گروه سنی  3-8ساهه با روش نقشهمفهومی و
بهره گیری از دستور داستان به هحاظ تعداد واژه و تعداد رویداد بهتر از گوروه سونی  8-7سواهه
است.
 .1عملکرد قصهگویی کودکان فارسیزبان با روش نقشهمفهومی در گروه سونی بواالتر 3-8
ساهه در بهره گیری از عنایر دستور داستان زمان و مکان رویداد قصه ،شخصیت ایولی قصوه،
اتفاقها و تواهی آنها بیشتر و دقیقتر از گروه سنی  8-7ساهه است.
 .9ارزیابی آزمونگر و معلم هر پایه از کیفیت داستان گذار ،برناموهریوزی و طورح داسوتان،
کنش ،گفتگو ،یحت اطالعات و تازگی و خالقیت بیانشده از سوی کودکان فارسیزبوان بوا
روش نقشه مفهومی در دو گروه سنی  8-7و  3-8مشابه یکدیگر است.
پژوهشگران بسیاری به مطاهعه و بررسی نقشههوای مفهوومی پرداختوهانود .بسویاری از ایو
پژوهشها به اهمیت ای گونه نقشهها در آموزش اشارهداشتهاند که گاه در برخی متغیرها با ایو
پژوهش همسو هستند .فراسر و ادوارز 6381 1در پژوهش خود نشاندادند که آزمودنیها بوا
سطوح توانایی متفاوت ،زمانی که خود نقشههای مفهومی را تهیهکوردهباشوند ،از آنهوا بیشوتری
سود را خواهند برد .هینزفری 2و نواک  6331از نمرات آزمون اسوتعداد تحصویلی 3بوهعنووان
شاخصی برای توانایی تحصیلی استفادهکردند .آنها ای گونه نتیجهگیریکردند که آزمودنیهوایی
که نمرات باالیی در ای آزمون می گیرند ،نسبت به آنهایی که نمورات پوائینی کسوبمویکننود،
هنگام استفاده از نقشه مفهومی ،پیشرفت بیشتری نشانمویدهنود .توأثیرات مثبوت بوهکوارگیری
نقشووههووای مفهووومی در آزمووودنیهووایی کووه نموورات کمتووری در آزمووون اسووتعداد تحصوویلی
کسبکردهانود ،تنهوا زموانی آشوکار موی شوود کوه آنهوا بوه مودت طووالنی از نقشوه مفهوومی
استفادهکردهباشند ،زیرا ای آزمودنیها پس از حدود  8تا  61هفته به ای شیوه عادتمیکننود و
می توانند با استفاده از آنها درک خود را از موضوعات درسی افوزایشدهنود .همچنوی  ،هنگوام
استفاده از نقشهها ،قواعد دستور زبان نقشی مهم ایفامیکنند .هوارتون و همکواران 6339 4در
پژوهش خود با اهرای  63آزمون کیفی به ای نتیجه رسیدند کوه در کول ،نقشوههوای مفهوومی
تأثیرات مثبتی هم بر پیشرفت تحصیلی و هم بر نگرش آزمودنیها داشوتهانود .همچنوی  ،نتوایج
1. Fraser, K., and Edwards, J.
2. Heinz-Fry, J. A.
3. Scholastic Aptitude Test
4. Horton, P. B., Mcconny, A. A., Gallo, M., Woods, A. L., and Hamelton, O.
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ای پژوهش نشان داده که تفاوت بسیار اندکی میوان اثربخشوی نقشوههوای مفهوومی تهیوهشوده
بهوسیله دانشآموز و نقشههای تهیهشده توسط معلم وهودداشتهاست.
میه و میه 1166 1در پژوهش خود به بررسی نقشههای مفهومی بهعنوان واسوط یوادگیری
خووودتنظیمشووده 2پرداختنوود .آنهووا تووأثیر اسووتفاده از نقشووههووای مفهووومی و آموووزش یووادگیری
خودتنظیمشده را بر یادگیری مورد تجزیه و تحلیل قراردادند .نتایج بررسی آنها نشانداد که نوع
یادگیری بر سطح درک آزمودنیها اثرمی گذارد و ای تأثیرات تنها برای پرسشهای اسوتنتاهی

3

رخمیدهد و نه برای پرسشهای واقعیتبنیاد .4درمجموع ،نتایج ای تحقیق نشانداد که کواربرد
نقشههای مفهومی در یادگیری مویتوانود در نتوایج مودارس توأثیر مثبوت داشوتهباشود .ارتبواط
نقشههای مفهومی با آموزش یادگیری خودتنظیمشده بهطور معناداری میوزان توأثیر یوادگیری را
افزایشمیدهد.
هیو و همکاران  1166در پژوهشی به بررسی رویکرد نقشه مفهومی و دستورهای داسوتان،
بر توانایی قصهگویی  661کودک کالس سوم پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشانداد که کودکانی
که از نقشه مفهومی با دستورهای داستان استفادهکردند ،قوادر بودنود داسوتانهوایی بوا سواختار
پیچیدهتر ،موضوعات روش تر ،ایدههای خالقانهتر و محتوای بیشتر ،نسبت به کودکوانی کوه از
نقشههای مفهومی بدون دستور داستان اسوتفادهمویکردنود ،توهیدکننود .ایو محققوان همچنوی
اهعانداشتند که یافتههای آنها میتواند ای موضوع را مورد تایید قراردهد که نقشههای مفهومی
و دستورهای داستان میتوانند رویکردی مؤثر برای توسوعه ابزارهوای قصوهگوویی یادگیرنوده-
محور باشند و به دانشآموزان در پیشبرد و کاربرد دانشی درباره قصهگوویی فراگیوری دسوتور
داستان اه  :مکان و زمان ،ب :کنش : ،رویداد و د :تواهی کم مویکننود .نویمال و مویالری

5

 1161در پژوهشی به مطاهعه فرایند یادگیری از طریوق مفهوومسوازی و سیسوتم مودلسوازی
یووادگیری ،پرداختنوود .آزمووون یووادگیری آنهووا اهووداا یووادگیری متعوودد را بووهطووور همزمووان
ترکیبمیکرد .در پایی تری الیه ایول اوهیه نقشه مفهوومی قورار داشوت ،الیوه دوم بوه دانوش
حوزه انتخابی در مطاهعه حاضر به طور مشخص درس ریاضی عمق میبخشید ،و الیوه سووم
1. Mih, C., and Mih, V.
2. self-regulated
3. inferential questions
4. factual questions
5. Niemela, P. and Myllär, J.
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آمادگی دانشآموزان را برای مدل یکپارچهسوازی زبوان مویآزموود .آزموودنیهوای آنهوا را 11
دانش آمووز کوالس هشوتم و نهوم مدرسوهای در کوامبو تشوکیلموی دادنود .در آغواز آزموون
دانش آموزان با نقشه مفهومی و درس ریاضی متوسطه آشنا شدند .سپس ،بوه هور دو گوروه دو
برنامه درسی برای آماده کردن ی
تهیهشده در ی

سوخنرانی کالسوی دادهشود .در مرحلوه نهوایی ،نقشوههوای

پوستر برای نشان دادن خردهمعی تمام کالس ارائهشد .نتایج آنها نشان داد که

بهکارگیری نقشههای مفهومی در یادگیری ریاضی ،دیودگاه بهتوری را فوراهممویکنود ؛ نوهتنهوا
مفاهیم هدید یادگرفته میشوند و ارتباطات میان مفاهیم تقویت میشود ،بلکه محتووای برناموه
درسی و ترتیب یادگیری حوزههای مختل

بهطور کامل مورد بررسی قرارمیگیرند.

هستجوی نگارندگان در پژوهشهای ایرانی نشان می دهود کوه تواکنون پژوهشوی در بواب
آموزش دستور داستان به کودکان با کم

نقشههای مفهومی انجام نشدهاست و پوژوهشهوایی

که در زیر به آنها اشاره خواهدشد مانند پژوهش هایی که در قسمت باال به آنها اشاره شود تنهوا
در برخی متغیرها با پژوهش حاضر مورتبط هسوتند .همچنوی  ،الزم بوه هکور اسوت کوه غاهوب
مطاهعات یورتگرفته در حوزه نقشهمفهومی در دو حوزه علوم و ریاضی و در پایوه متوسوطه
بودهاست که در ادامه به برخی از ای موارد اشواره خوواهیم کورد .مصورآبادی ،حسوینینسوب،
فتحیآهر و مقدم  6988به مقایسه اثربخشوی دو شویوه سواخت نقشوههوای مفهوومی توسوط
فراگیران و ارائه نقشههای از قبل آمادهشده بر حافظه ،درک و حول مسوهله بوه منظوور ارزیوابی
سب

یادگیری آزمودنیها پرداختهاند .ای تأثیرات از طریق دو آزموون پیشورفت تحصویلی کوه

دارای شاخصهای قابلقبول روایی و پایایی بودند ،مورد اندازهگیری قرارگرفتند .شوش کوالس
دوم متوسطه به روش نمونهگیری هدفمند ،بهعنووان چهوار گوروه آزموایش و دو گوروه کنتورل
انتخابشدند .در دو گروه آزمایش ،نقشههای از قبل آمادهشده به آزمودنیها ارائهشد و اعیوای
دو گروه آزمایش دیگر به تهیه نقشههای مفهومی پرداختند .در گروههای کنترل نیز آزمودنیهوا
به شیوه مرسوم به یادگیری مت های درسی مشابه پرداختند .یافتههای پژوهش نشانمیدهند کوه
ارائه نقشه مفهومی در شرایطی که سب
سب

یادگیری وابسته به زمینه ی

یادگیری آزمودنیهوا وابسوته بوه زمینوه 1افوراد دارای

اهگو را به یورت کلی درک میکنند و قادر به تموایز میوان

اهزا نیستند باشد نسبت به ساخت تأثیر بیشتری دارد و ساخت نقشه مفهومی در شورایطی کوه
1. field dependence
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آزمودنیها دارای سب

غیروابسته به زمینه 1افراد دارای سب

بخشهای مجزای ی

اهگو را بهتر درکمیکنند و قادر به تحلیل اهگو بوه بخوشهوای سوازنده

یوادگیری غیروابسوته بوه زمینوه

هستند باشند ،بر ارائه نقشه مفهومی برتری دارد .بدون درنظرگرفت سب

یادگیری ،هیچکودام

از ای دو روش برتری چشمگیری نسبت به هم نداشتند.
ریحانی ،بخشعلیزاده و استادی  6936در پژوهشی تأثیر کاربرد نقشههای مفهوومی را بور
میزان درک توابع مثلثاتی دانشآموزان رشته ریاضی مورد مطاهعه قرار دادند .آنها دانشآموزان را
به سه گروه همسطح تقسیم کردند و در ارزیابی از ابزار نقشوه مفهوومی و آزموون کتبوی بهوره
بردند .گروه اول ابتدا به کاملکوردن نقشوههوای مفهوومی پرداخوت و سوپس در آزموون کتبوی
شرکتکورد .گورو ه دوم ابتودا بوه آزموون کتبوی پاسوخ دادنود و پوس از آن نقشوه مفهوومی را
کاملکردند .شرکتکنندگان در گروه سوم فقط در آزمون کتبوی شورکتداشوتند .سوپس ،بورای
مطاهعه میزان تأثیر نقشههای مفهومی بر یادگیری آنها از همگی شرکتکنندگان خواسته شود بوه
ی

سؤال در مورد توابع مثلثاتی پاسخ دهند .در پایان ،آنها ای گونه نتیجهگیریکردند که نقشوه

مفهومی نمایشگر بدفهمی دانشآموز است .همچنی  ،نتایج آنها حاکی از ای امر بود که استفاده
از ای نقشهها باعث ارتقای یادگیری دانشآموزان میشود .سعیدی ،سی  ،اسدزاده و ابراهیموی
قوام  6931در پژوهشی میزان اثربخشی شیوههای ارائه و تهیه نقشههای مفهوومی را بور درک
مطلب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسوطه شهرسوتان تربوت حیدریوه موورد مقایسوه
قراردادند .یافتههای آنها نشان داد که ارائه نقشههای از قبل آماده نسوبت بوه مطاهعوه موت هوای
بدون نقشهمفهومی باعث افزایش معنادار میزان درک مطلوب آزموودنیهوا مویشوود .همچنوی ،
بهتری روش برای افزایش مهارت درک مطلب همراهی نقشههای مفهومی از قبل آماده با متون
مورد مطاهعه دانشآموزان است.
 .3روش پژوهش

پژوهش پیشرو از نوع توییفی و مقایسهای است که در آبانمواه و آهرمواه سوال  6931بوه
مدت دو هفته روی  61کودک از دو گروه سنی  8-7ساهه پایوه اول و  3-8سواهه پایوه دوم
دختر فارسیزبان در دبستان عایمی ،منطقوه  3تهوران اهراشود .تموامی کودکوان فارسویزبوان

1. field independence
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ت زبانه بودند به ای معنی که کودک و واهدی او همیشه در منزل فارسی یحبت مویکردنود.
ای کودکان از دبستانی در منطقه نه شهر تهوران بوا توهوه بوه متغیرهوای خایوی ماننود طبقوه
اهتماعی ،شرایط خانوادگی مادر خانهدار و پدر کارمند بود  ،نمرات تحصیلی کارنامه همگوی
آنها در سطح خیلی خوب یا عاهی بود و قدرت بیان مصواحبه کوتواهی آزموونگر بوا کوودک
داشت و پرسشهایی مانند :دیروز تو مدرسه چی یاد گرفتی؟ آخری کتوابی کوه خوانودی کوی
بود؟ را بهیورت انفرادی از آنها پرسید انتخابشدند .برای انتخاب دانشآمووزان از راهنموایی
و مشاوره مدیر ،معاون و معلم مربوطه نیز استفادهشد .با توهه به گفتگوی آزمونگر با کودکوان
و نیز اطالعات بهدست آمده از آنها قبل از اهرای آزمون ،کودکوان توانوایی اسوتفاده از دسوتور
داستان و نقشه مفهومی برای یادگیری را نداشتند .در هفتوه اول ،کودکوان بوا آزموونگور و نیوز
آموزش دستور داستان و نقشه مفهومی آشناشدند و در هفته دوم به خلق و قصهگوویی داسوتان
راهع به «ماهراهای گمشدن داداش کوچوهوی م در پارک هنگلی» هر کدام بهمدت تقریباً 11
دقیقه پرداختند .ای آزمون در ی

کالس در دبستان انجامشد و کودکوان بوه یوورت انفورادی

برای قصه گوویی بوا اسوتفاده از دسوتور داسوتان و نقشوه مفهوومی موورد بررسوی قرارگرفتنود.
قصه گویی کودکان بهوسیله دستگاه پخشیدا 1ضبطگردید .در مرحله نخست ،برای آشونایی و
دوستی کودک با آزمونگر و نیز مح زدن اطالعوات کوودک در بواب قصوهگوویی ،از کوودک
خواستهشد تا قصهای را تعری کند .سپس ،آزمونگر با مرور قصوه بیوانشوده از سووی کوودک
شروع به آموزش دستور داستان به وی کرد؛ برای مثال ،آزمونگر بهعنوان اوهوی پرسوش از وی
پرسید" :خوب سمانه هان بیا با هم مرورکنیم ببینیم توی ای قصهای کوه شوما تعریو کوردی
چند شخصیت وهودداشت" ،بهای ترتیب ،آزمونگر به کوودک مویآمووزد کوه در یو
وهود شخصیتهای مختل

داسوتان

از اهمیت زیادی برخوردار است .در تمامی مراحل اهورای طورح

اگر کودک پاسخ یحیح به پرسش آزمونگر موی داد ،وی بوه سوراپ پرسوش بعودی مویرفوت؛
درغیرای یورت ،کودک را در رسیدن به پاسخ یحیح راهنماییمیکورد .پوس از ایو مرحلوه،
آزمونگر به کودک میگفت" :عزیزم شخصیت ایلی در ای داستان چه کسوی اسوت؟ "بعود از
دریافت پاسخ درست از سوی کودک ،آزمونگر سؤال بعدی را مطرحمیکرد" :دختر گلوم قصوه
در چه مکانی رخمیدهد؟" ،اغلب قصههای گفتهشده از سوی کودکان بدون توهه بوه مکوان و
1. MP3
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زمان وقوع قصه طراحیشدهبودند؛ بهعنوان نمونه ،با توضیحات ارائوهشوده از سووی آزموونگر،
یکی از آزمودنیها با اطالع از ای موضوع سریعاً به ای یورت سوعی در بوازبینی قصوه خوود
داشت" :وای آره ،اون توی قصر بود ،یدای عجیب و غریب هم میآمد مثل یدای نگهبانوان،
گرگ ،هغد و  "...در ادامه ،آزمونگور پرسوش هوای دیگوری از دسوتور داسوتان را ایو گونوه
مطرحمیساخت" :داستان چههنگام رخموی دهود؟ چوه فصولی؟ چوه مواهی؟ چوه روزی؟ چوه
ساعتی؟ و چه مشکلی در داستان پیشآمدهاست؟ چه اتفواقی در داسوتان رخدادهاسوت؟ و ایو
اتفاق خود باعث بروز چه اتفاقات دیگری شدهاسوت؟ و سورانجام ایو کوه شخصویت ایولی
داستان چگونه ای مشکل را حلمیکند؟" با ای روش ،آزمونگر سعیمیکند کوه کوودک را بوا
ظرای

قصهگویی دستور داستان آشناسازد .عدم به کارگیری مواردی همچون زمان ،مکوان و

 ...خود گویای عدم آشنایی آنها با دستور داستان بود.
در مرحله بعد ،آزمونگر با رعایت ایول دستور داستان و بوا اسوتفاده از نقشوه مفهوومی بوه
یورت همزمان شروع به قصه گویی و کشیدن نقشه مفهومی مربوط به آن کرد .درحوی انجوام
ای کار ،کودک درحاهیکه به برگهای که آزمونگر در حال ترسیم نقشه مفهوومی داسوتان موورد
نظر بر روی آن بود نگاهمیکرد ،به قصه بیانشده از سوی وی نیز گوشمیداد .در ایو مرحلوه،
انتظارمیرفت که کودک با داشت دو مهارت دستور داستان و نقشه مفهومی بتوانود بوا موضووع
انتخابی از سوی آزمونگر با عنوان "ماهراهای گمشدن داداش/آبجی کوچوهوی مو در پوارک
هنگلی" داستانی را بیانکند .آزمونگر فعاهیت کودکان در ساخت قصه را بورای تحلیول بیشوتر
ضبطمیکرد؛ به ای یورت که کوودک در ورق  A4بوه ترسویم نقشوه مفهوومی داسوتان خوود
پرداختوه و قصوهگوویی او در هنگوام کشویدن نقشوه مفهوومی از طریوق دسوتگاه پخوشیودا
ضبطگردید.
پس از اهرای آزمون ،از دو معلم همان مدرسوه نیوز بورای تحلیول و ارزیوابی داسوتانهوای
کودکان دعوت شد تا دیدگاهی هامع از بازخورد معلمان در خصوص ای که چگونه رویکورد
دستور داستان با کم

نقشه مفهومی توانایی قصهگویی کودکان را تحت تأثیر قرار مویدهود،

بهدست آید .برای انجام ارزیابی معتبر ،در ایو پوژوهش از دسوتوراهعمل ارزیوابی قصوهگوویی
دیجیتال 1برگرفته از مقاهه هیو و همکاران  1166استفادهشد .دستوراهعمل ارزیابی قصوهگوویی
)1. Digital Storytelling Evaluation Rubric (DSER
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دیجیتال بهطور گستردهای برای ارزیابی کیفیت فیلمها بهکارمیرود و میتوانود همچنوی بورای
بهدستآوردن ارزیابی معتبری از داستانهای ای مطاهعه بهکارگرفتهشود؛ زیرا داستانهای موورد
استفاده در ای پژوهش نیز دارای عنایری مانند گذار ،1برنامهریوزی و طورح داسوتان ،کونش و
گفتگو ،2یحت اطالعات ،تازگی و خالقیت 3و نقاشی هستند .شش دستوراهعمل ،هموانطوور
که در هدول  6با هزئیات آمده ،برای ارزیابی هر داستان توسوط آزموونگر و دو معلوم مدرسوه
بهکاررفته و برای هر مورد نمرهای از  6تا  1اختصاصیافتهاست .نمره  1باالتری نمره و نمره 6
پائی تری نمره محسوبمیشد .نمراتی که کودکان آزمودنی فارسیزبان در دو گوروه سونی بور
پایوه مؤهفووههوای هوودول کواربرد عنایوور داسوتان در دسووتور داسوتان و نیووز هودول ارزیووابی
کسبکردند و نیز تجربه قصهگویی شامل قصه گویی و پیچیدگی ساختار داستان بهعنوان متغیور
وابسته درنظرگرفتهشدند.
جدول  .1دستورالعمل ارزیابی کیفیت داستان
توصیف

دستورالعمل
کیفیت محتوا
 .1گذارها و ویراستاریها

قصه ،با موضوع ایلی مرتبط است .رویدادهای

4

داستان خیلی روان از یکی به دیگری منتقل میشوند.

 .2برنامهریزی و طرح داستان

5

بهوضوح منتقلشدهاست.
کنش و گفتگو طراحیشده برای داستان هاهب است.

 .3کنش و گفتگو
 .4صحت اطالعات

ساختار داستان کامل و محتوا غنی است .پیام داستان

2

 .5تازگی و خالقیت داستان

قصه منطقی و قابلفهم است.
7

داستان برای اوهی بار بیانشده و خالق است.
کیفیت فنی

 .2نقاشی

نقاشی بهکاررفته در نقشه میتواند بهطور کامل معنای
داستان را بیانکند.

1. transition
2. dialog
3. creativity
4. edits
5. planning and storyboarding
6. accuracy of information
7. originality and creativity
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 .4تجزیه و تحلیل دادهها

برای بررسی میزان پیچیدگی داسوتان بیوانشوده از سووی کوودک ،آزموونگر ،بوه پیوروی از
پژوهش هیو و همکاران  ، 1166تعداد واژهها و تعداد رویدادهای بوهعنووان مثوال ،رفوت بوه
پارک ،چرخ و فل

بازیکردن ،آمدن سیل ،گمشدن و غیره را که در نقشوه مفهوومی بوهخووبی

نمایان بود توهیدشده از سوی او را محاسبه و ثبتمینمود .همچنی  ،برای اطالع از چگوونگی
عملکرد کودکان در کاربرد عنایر دسوتور داسوتان مکوان و زموان ،کونش ،رویوداد و توواهی ،
دادههای مربوط به هر کودک در انجام آزمون در هدولهای مربوط محاسبه و ثبتمیگردید.
برای ارزیابی کیفیت قصه توهیدشده از سوی کودک ،فعاهیت قصوهگوویی از طریوق برگوهای
حاوی اطالعاتی همچون گذار ،برنامهریزی و طرح داستان ،کنش و گفتگو ،یحت اطالعوات و
تازگی و خالقیت قصه توسط آزمونگر و دو معلم همان مدرسه نمرهدهی شد و برای هر موورد
نموورهای از  6تووا  1در نظرگرفتووهشوود .نمووره  1بوواالتری نمووره و نمووره  6پووائی تووری نمووره
محسوبمیشد.
در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسوخه ،63
روشهوای آمووار تویوویفی میووانگی 1و انحووراا معیوار 2و اسووتنباطی آزمووون تووی مسووتقل

3

بهکارگرفته شدهاست.
 .1 .4تجزیه و تحلیل عملکرد کودکاان دو گاروه سانی  8-7و  9-8سااله باهلحاا میازان
پیچیدگی قصه

در ای بخش برای تشخیص و ارزیابی میزان پیچیدگی قصهها ،میانگی تعوداد رویودادها و
تعداد واژههای توهید شده از سوی کودکان در هر ی

از دو گروه سنی  8-7و  3-8سال بوه

یورت هداگانه برای هر آزمودنی در هدولهای مربوط ثبت گردید .هودول  1عملکورد دو
گروه سنی آزمودنی را بههحاظ کاربرد تعداد رویداد و تعداد واژه در قصه نشانمیدهد.

1. mean
2. standard deviation
3. independent t.test
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جدول  .2میانگین عملکرد دو گروه سنی بهلحا میزان پیچیدگی قصه

پیچیدگی داستان
تعداد رویداد
تعدادواژه

گروه سنی

میانگین

انحراف معیار

8-7

1/61

6/17

3-8

7/76

1/91

8-7

38/11

18/19

3-8

611/81

691/13

t

-1/71
-1/87

df

Sig. (2)tailed

61

1/17

7/61

1/18

61

1/11

8/68

1/11

هدول  1میانگی  ،انحراا معیار ،درهه آزادی 1و سوطح معنواداری 2مربووط بوه پیچیودگی
داستان را نمایشمیدهد و نشانمی دهد که میانگی تعوداد رویوداد توهیدشوده توسوط کودکوان
گروه سنی  8-7و  3-8سال به ترتیب  1/61و  7/76اسوت و میوانگی تعوداد واژه توهیدشوده
توسط کودکان گروه سنی  8-7و  3-8سال به ترتیب  38/11و  611/81است .همان گونوه کوه
در هدول نمایش دادهشدهاست ،هرچند میانگی عملکرد گروه سنی  3-8سال بهتر از عملکورد
گروه سنی  8-7سال است ،اما اطالعات هدول فوق حاکی از آن است که مقودار  Pدر هور دو
متغیر بیشتر از  1/18<1/11 ،1/17<1/11 1/11و  1/11<1/11است؛ یعنی از نظر پیچیودگی
داستان تفاوت معناداری میان دو گروه سنی نیست.
 .2 .4تجزیه و تحلیل عملکرد کودکان دو گروه سانی  8-7و  9-8سااله در کااربرد عناصار
دستور داستان

در ای بخش ،عملکرد آزمودنیها در بیان قصه با توهه به کواربرد عنایور دسوتور داسوتان
مکان و زمان ،کونش ،رویوداد و توواهی ارزیوابی گردیود و دادههوای مربووط در هودول 9
نمایشدادهشدهاست.

1. degree of freedom
)2. significance (p-value
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جدول  .3مقایسه عملکرد دو گروه سنی آزمودنی در کاربرد عناصر دستور داستان
کاربرد عناصردستور
داستان
مکان و زمان

کنش

رویداد

تواهی

گروه سنی

میانگین

انحراف معیار

8-7

61/81

1/1

3-8

69

7/7

8-7

9/8

6/1

3-8

1/7

6/1

8-7

6/1

1/1

3-8

6/7

1/1

8-7

6

1

3-8

6

1

t

-1/19
-1/11

df

61
3/81
61
66/68

-6/11

61
61

Sig. (2)tailed

1/11
1/19
1/61

ای دادهها نشانمیدهند که آزمودنی های هر دو گروه سونی ،عنایور دسوتور داسوتان را در
قصه خود بهکاربردهاند .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،مکان و زمان شامل توییفی از مکان
و زمان قصه و ارتباط شخصیتها است .کنش عبارت است از فعاهیوتهوایی همچوون رقابوت،
ماهراهویی و نیز فعاهیتهای روزانه شخصیتها .رویداد شامل حووادثی اسوت کوه در هریوان
قصه اتفاق میافتند ،مانند مشکالت و موانوع و سورانجام توواهی شوامل نتیجوه رویودادها ماننود
پیروزیها ،موفقیتها و پاداشهاست .هدول  9میانگی  ،انحراا معیار ،درهوه آزادی و سوطح
معناداری مربوط به ای بخش را نشانمیدهد و نشاندهنده آن است که در رابطه با متغیر مکوان
و زمان ،کنش و رویداد ،میانگی عملکرد کودکان  3-8ساهه نسبت به کودکان گروه سونی 8-7
ساهه باالتر است و به ترتیب عبارت است از 61/81 ،69؛  9/8 ،1/7؛  ،6/1 ،6/7اموا هموانطوور
که مالحظهمیشود مقدار  pبرای دو متغییر مکان و زموان و رویوداد بوه ترتیوب  1/11و 1/61
است که ای مقدار بزرگتر از  1/11است؛ یعنی تفاوت میوان دو گوروه سونی معنوادار نیسوت.
 t =-1/19 ،sig =1/11و  . t=-6/11 ،sig=1/61در باب متغیر کنش مقدار  1/19 ،Pاست که
ای مقدار کوچکتر از  1/11است و نشانگر ای است که تفاوت میان دو گوروه سونی در موورد
متغیر کنش معنادار است  . t=-1/11 ،sig =1/ 19درخصوص عنصور توواهی ،هموانطوور کوه
مالحظه میشود ،میانگی عملکرد دو گروه سنی برابر اسوت و از آنجوا کوه انحوراا معیوار دو
گروه سنی یفر است ،نمیتوان آزمون تی مستقل را برای آن محاسبهکرد.

سال نهم
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 .3 .4تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به کیفیت قصه کودکان در دو گاروه سانی  8-7و 9-8
ساله

همان گونه که پیشتر اشارهشد ،دستوراهعمل ارزیابی قصهگویی دیجیتال بوهطوور گسوتردهای
برای ارزیابی کیفیت فیلمها بهکارمیرود و ما میتوانیم برای بهدستآوردن ارزیوابی معتبوری از
داستانهای ارائهشده از سوی کودکان آزمودنی ای مطاهعه از آن بهرهبگیریم ،زیرا همانطور کوه
گفتهشد داستانهای مورد استفاده در ای پژوهش نیز دارای عنایری مانند گذار ،برنامهریوزی و
طرح داستان ،کنش ،گفتگو ،یحت اطالعات ،تازگی و خالقیوت و نقاشوی هسوتند .از ایو رو،
معلم مربوط به هر پایه معلم پایه اول ارزیابی کودکوان  8-7سواهه و معلوم پایوه دوم ارزیوابی
کودکان  3-8ساهه را برعهده داشتند و آزمونگر پس از محاسبه عملکرد آزموودنیهوای هور دو
گروه سنی در هر ی

از هفت دستوراهعمل ارزیابی ،عملکرد هر ی

به ای یورت که برای هر ی

از کودکان را محاسبهکرد؛

از شش موورد نمورهای از  6توا  1اختصواص دادهشود .نموره 1

باالتری نمره و نمره  6پوائی توری نموره محسووبمویشود .نمراتوی کوه کودکوان آزموودنی
فارسیزبان در دو گروه سنی از سوی آزمونگر و معلم پایه مربوطوه کسوبکردنود ،در هودوهی
هداگانه در گردید .هدول  1مقایسه ارزیابیهای آزمونگر و معلم از قصهگوویی کودکوان را
نشانمیدهد.
جدول  .4مقایسه ارزیابیهای آزمونگر و معلم از قصهگویی کودکان
ارزیابی

میانگین

انحراف معیار

آزمونگر

9/81

1/11

معلم

9/31

1/11

t

1/13

df

)Sig. (2-tailed

11

1/11

11/1

1/11

دادههای هدول فوق نشانمیدهد که ارزیابی انجامشده از سوی آزمونگر و معلم بسویار بوه
هم نزدی

است .هدول  1میانگی  ،انحراا معیار ،درهه آزادی و سطح معنواداری مربووط بوه

دستوراهعمل ارزیابی را مشخصمیسازد .دادههای ای هدول نشان میدهد کوه میوانگی نموره
دادهشده به هری

از عنایر مانند گذار ،برنامهریزی و طرح داستان ،کونش و گفتگوو ،یوحت

اطالعات ،تازگی و خالقیت و نقاشی از سوی آزمونگر و معلم به ترتیب عبارت اسوت از 9/81
و  9/31است و ارزش  pبرای هر دو ارزیابی برابر با  1/11است که ای مقدار بزرگتور از 1/11
است؛ یعنی تفاوت میان ارزیابی آزمونگر و معلم مربوط به هر پایه معنادار نیست.
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جدول  .5مقایسه عملکرد دو گروه سنی بر اساس ارزیابی آزمونگر و معلم پایه مربوطه به تفکیک عناصر
کاربرد
عناصردستور

آزمودنی

میانگین

داستان

انحراف
معیار

8-7

9/11

1/71

3-8

1/17

1/18

برنامهریزی و طرح

8-7

9/17

6/19

داستان

3-8

1/18

1/71

8-7

9/19

1/31

3-8

1/19

1/77

8-7

1/61

1/11

3-8

1/67

1/11

تازگی و خالقیت

8-7

9/19

1/31

داستان

3-8

1/67

1/13

8-7

9/11

1/81

3-8

9/11

6/16

گذار

کنش و گفتگو
صحت اطالعات

نقاشی

t

-1/16
-6/81
-6/11
-1/91
-1/17
-1/91

df

11
11/19
11
19/91
11
11/61
11
16/18
11
11/13
61
66/13

Sig. (2)tailed

1/16
1/18
1/69
1/79
1/11
1/71

داده های هدول  1نشانگر آزمون تی مسوتقل ،میوانگی  ،انحوراا معیوار ،درهوه آزادی و
سطح معناداری مربوط به مقایسه عملکرد دو گروه سنی بر اساس ارزیابی آزمونگر و معلم پایوه
مربوطه است و گویای ای مطلب است که میانگی عملکرد آزمودنیهای گروه سنی باالتر -8
 3سال نسبت به گروه سنی پایی تر در به کارگیری دستور داستان با استفاده از نقشهمفهوومی
بهتر است و به ترتیب عبارت است از گذار9/11 ،1/17 :؛ برنامهریوزی و طورح داسوتان،1/18 :
9/17؛ کنش و گفتگو9/19 ،1/19 :؛ یحت اطالعات ،1/61 ،1/67 :تازگی و خالقیوت داسوتان:
 9/19 ،1/67و نقاشی .9/11 ،9/11 :ارزش  pبرای هر ی

از عنایر گذار ،برنامهریزی و طورح

داستان ،کنش و گفتگو ،یحت اطالعات ،تازگی و خالقیت و نقاشی به ترتیب عبوارت اسوت
از  1/11 ،1/79 ،1/69 ،1/18 ،1/16و  1/71است که همانطور که مالحظهمیشوود در تموامی
موارد بجز عنصر گذار و تازگی و خالقیت داستان مقدار  pبزرگتر از  1/11است و نشوانگر آن
است که در مورد متغیرهای برناموه ریوزی و طورح داسوتان  ، t=-6/81 ،sig =1/ 18کونش و

سال نهم
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گفتگو  ، t=-6/11 ،sig =1/ 69یحت اطالعات  t=-1/91 ،sig =1/ 79و نقاشی =1/ 71
 t=-1/91 ،sigتفاوت معناداری میان عملکرد دو گروه سنی وهود ندارد .در خصوص عنصور
گذار و تازگی و خالقیت داستان مقدار  Pبه ترتیب عبارت است از  1/16و  1/11که ای مقدار
کوچکتر از  1/11است و حاکی از معناداری تفاوت میان دو گروه سونی اسوت .دادههوای ایو
هدول ،نشانگر ای مطلب است که بر اساس ارزیابی انجامشده توسط آزمونگر و معلم هر پایه،
تنها در مورد دو متغیر گذار  t=-1/16 ،sig =1/16و تازگی و خالقیت داسوتان ،sig =1/ 11
 t=-1/17تفاوت عملکرد دو گروه آزمودنی معنادار است.
 .5نتیجهگیری

یکی از اهداا پژوهش حاضر ،بررسی و مقایسه عملکرد کودکان گروه سنی  3-8سوال در
به کارگیری دستور داستان با روش نقشه مفهومی بود .با بررسی و تحلیل دادههوای قصوههوای
روایتشده از سوی آنها آشکار شد که در مجموع ،میانگی عملکرد کودکوان گوروه سونی 3-8
سال در بهکارگیری تعداد واژه و تعداد رویداد بهتر بووده و مهوارت بیشوتری در بهورهگیوری از
دستور داستان با روش نقشه مفهومی در مقایسه با کودکان گروه سنی  8-7ساهه داشوتهانود ،اموا
ای تفاوت به هحاظ آماری معنوادار نبووده اسوت  1/18<1/11 ،1/17<1/11و . 1/11<1/11
بنابرای  ،فرضیه  6پژوهش مبنی بر ای که کودکان فارسیزبان در دو گروه سونی  8-7سوال و
 3-8سال درهات متفاوتی از توانایی را در بهرهگیری از دستور داستان با روش نقشه مفهوومی
به هحاظ کاربرد تعداد واژه و تعداد رویداد نشانمیدهند ،ردمیشود.
بر پایه پیشبینی فرضیه  1ای پژوهش ،کودکان فارسیزبان در گروه سنی باالتر  3-8سال
از مشخصههای دستور داستان زمان و مکان رویداد قصه ،شخصیت ایلی قصوه ،رویودادها و
تواهی آنها در قصه گویی بیشتر و دقیقتور از کودکوان گوروه سونی  8-7سوال اسوتفادهکردنود.
میانگی به دست آمده در هدول  9که نشوانگر عملکورد کودکوان در هور دو گوروه سونی در
کاربرد مشخصههای دستور داستان است ،گویای ای مطلب است که هرچند کودکان  8-7ساهه
از توانایی کمتری در استفاده از مشخصوههوای دسوتور داسوتان برخوردارنود ،اموا ایو تفواوت
عملکرد به هحاظ آماری معنادار نبودهاست .اما در مورد متغیر کنش تفواوت عملکورد دو گوروه
سنی معنادار بوده و همچنی هر دو گروه سنی از نظر کاربرد عنصر توواهی از توانوایی یکسوانی
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برخورداربودند .درنتیجه تفاوت محسوسوی در عملکورد دو گوروه سونی مشواهده مویشوود و
بنابرای فرضیه  1مطاهعه حاضر مورد قبول واقع میشود.
پیشبینی فرضیه  9ای پژوهش گویای ای نکته است که ارزیابی آزمونگر و معلم هور پایوه
از کیفیت داستان گذار ،برنامهریزی و طرح داستان ،کنش و گفتگو ،یحت اطالعات ،تازگی و
خالقیت و نقاشی بیانشده از سوی کودکان فارسی زبان در دو گوروه سونی  8-7و  3-8سواهه
مشابه یکدیگر است ،و مطابق دادههای هدول  1مقایسه ارزیابیهای انجام شده بسویار نزدیو
به هم هستند و تفاوت معناداری میان آنهوا وهوود نودارد .همچنوی  ،هودول  1کوه ارزیوابی
آزمونگر و معلمان از کیفیت داستان گذار ،برنامهریزی و طرح داستان ،کنش و گفتگو ،یحت
اطالعات ،تازگی و خالقیت و نقاشی در دو گروه سنی را نشانمیدهود بیوانگر آن اسوت کوه
هرچند میانگی عملکرد کودکان گروه سنی  3-8سال از نظر گذار ،برنامهریزی و طرح داستان،
کنش و گفتگو ،یحت اطالعوات و توازگی و خالقیوت داسوتان بهتور و دقیوقتور از عملکورد
آزمودنیهای گروه سنی  8-7سال است ،اما ای تفاوت تنهوا در خصووص متغیرهوای گوذار و
تازگی و خالقیت داستان به هحاظ آماری معنادار است و درمورد سایر متغیرها تفاوت معناداری
میان دو گروه سنی وهود ندارد .بنابرای  ،با توهه به ای دادهها ،تفاوت محسوسی در عملکرد
دو گروه سنی مشاهده میشود و میتوان فرضیه  9ای پژوهش را نیز قبول کرد.
درمجموع ،داده های مطاهعه حاضر همسو با پوژوهشهوای دیگور همچوون ادوارز 6381
نشانمیدهد که آزمودنیها در سنی مختل

و با سطوح توانوایی متفواوت مویتواننود از نقشوه

مفهومی در قصهگویی بهرهببرند .یافتههای بهدستآمده با یافتوههوای پوژوهش هیوو و همکواران
 1166مبنی بر ای که دستور داستان در خلق قصه و رشد خالقیت به کودکان کمو مویکنود،
همسو است .هرچه دانش زبانی کودک و نیز اطالعات وی از دنیای پیرامون او بیشتر مویشوود،
به همان میزان ،داستان های او از پیچیدگی و خالقیوت بیشوتری برخووردار مویشووند .ترسویم
نقشههای مفهومی در حی قصهگویی ،به کودک ای انگیزه را مویدهود توا بوا ارائوه مفواهیم و
ترسیم خطوط میان آنها تعداد رویدادهای بیشتری را توهیدکند و انگیزه بیشتری برای ادامه دادن
داستان خود داشته باشد و درنتیجه ،در ای مسیر ،واژهها و قواعد دستور زبان بیشتری را توهیود
نماید و دست به خالقیت بیشتری بزند.
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پژوهش پیشرو نخستی پژوهشی است که از نقشههوای مفهوومی و دسوتور داسوتان بورای
قصه گویی کودکان استفاده کردهاست و ای موضوع هنبه نوآوارانه ای پژوهش اسوت و نتوایج
آن نشانگر آن است که همسو با نظر پیاژه ظرفیتهوای رشودیافته شوناختی کودکوان در مقطوع
دبستان به آنها اهازهمیدهد تا واقعیت امور را به کم

عالئم موهود در نقشهمفهومی تنظویم و

تفسیرکنند .کودکان گروه سنی  3-7سال قادر هستند بهخوبی از ای نقشههوا و دسوتور داسوتان
برای قصه موردنظر خود استفاده کنند .از آنجا که تاکنون پژوهشی در ای باره بر روی کودکوان
دبستانی یورت نگرفتهاست نتایج ای پژوهش در کنار پژوهشهای دیگور مویتوانود بوه درک
اهمیت نقشه مفهومی و دستور داستان برای آموزش بوه ایو کودکوان مفیود باشود .بور اسواس
مطاهعات یورت گرفته درخصوص نقشههوای مفهوومی همچوون میوه و میوه  1166بوهنظور
می رسد ای روش باعث رشد یادگیری بهویژه در حوزههایی که نیاز به استنتا دارند میشوود.
همچنی میتوان از نقشههای مفهومی و نیز دستور داستان برای آموزش مهارتهوای زبوان اول
و دوم به کودکان استفاده کرد و با گنجاندن نقشههای مفهوومی دوزبانوه در کتوب دبسوتانهوای
مناطق دوزبانه میتوان گامی در ههت عداهت آموزشی برداشت .استفاده از ای نقشوههوا و نیوز
بهکارگیری دستور داستان در تمامی کتب آموزشی کودکوان دبسوتانی و نیوز در روش آمووزش
معلمان مؤثر خواهد بود.
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