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 چكيده

هـاي مفهـومي در مقايسـه بـا روش سـخنراني بـر        نقشه  پژوهش حاضر با هدف اثربخشي روش
هاي شناختي شامل يـادداري   آموزان در درس علوم تجربي انجام شد. بازده هاي شناختي دانش بازده

و درك و كاربست مطالب آموخته شده در نظر گرفتـه شـد. بـراي ايـن منظـور از يـك طـرح شـبه         
 2گيـري هدفمنـد (   كالس درسي به روش نمونه 4آزمون استفاده شد.  زمون و پسآ آزمايشي با پيش

هـاي كنتـرل بـا روش سـخنراني و در      كالس كنترل) انتخاب شدند كه در گروه 2كالس آزمايش و 
گيري تـأثير اسـتفاده از    هاي مفهومي، مطالب درسي ارائه شد. براي اندازه هاي آزمايش با نقشه گروه
هـاي پيشـرفت تحصـيلي (كـه ايـن       هاي شـناختي از آزمـون   و سخنراني بر بازده هاي مفهومي  نقشه
هـاي   دادند) با شاخص ها سه سطح يادداري، درك و كاربست مفاهيم را مورد سنجش قرار مي آزمون

هـا از تحليـل كوواريـانس چنـد      و تحليـل داده  منظور تجزيـه   روايي و پايايي مقبول استفاده شد. به 
شــده اســت.  اســتفاده) ANCOVA(و تحليــل كوواريــانس يــك متغيــره  )MANCOVA(متغيــره 

در مقايسـه بـا روش    هاي اين پژوهش نشان داد كه ارائه آمـوزش مبتنـي بـر نقشـه مفهـومي       يافته
آموزان در درك و كاربست تأثير مثبتـي دارد، ولـي در سـطح يـادداري      هاي دانش سخنراني بر نمره

آمـوزان در درس علـوم    هاي شـناختي دانـش   شه مفهومي بر بازدهندارد. در كل استفاده از نق يتأثير
 تجربي نتيجه مثبت داشت.

  هاي شناختي. : علوم تجربي ، نقشه مفهومي، سخنراني، بازدهكليدي هايهواژ
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 مقدمه

دهـد و   اليت مدارس را به خـود اختصـاص مـي   وزش علوم، بخش درخور توجهي از فعشك آم بي
هـاي توسـعه    و فناورانه مردم در جامعـه يكـي از شـاخص    كيفيت آموزش علوم و سطح سواد علمي 

هـا از اهميـت زيـادي     مـوازات سـاير درس   رود. در واقع درس علوم به يافتگي آن جامعه به شمار مي
زان ايرانـي در درس علـوم مشـخص    آمـو  هاي به عمل آمده ضعف دانش برخوردار است و در پژوهش

المللـي   ي بـين  هاي سـومين مطالعـه   اند كه يافته ) گزارش كرده1377شده است. كيامنش و نوري (
آموزان ايرانـي در درس علـوم بسـيار     تيمز در زمينه علوم دوره ابتدايي، نشان داد كه يادگيري دانش

اي طراحـي شـده    در ايران بـه گونـه   ). برنامه آموزش علوم1390پايين است (به نقل از رنجدوست، 
است تا فراگيران را در مسير توليد دانش و پـرورش قـدرت تفكـر منطقـي يـاري نمايـد. در چنـين        

هاي الزم را در جريان شكوفايي استعدادهاي دروني خود و از طريق كسب  اي، فراگيران دانش برنامه
وري بـراي يـادگيري هميشـگي و    هـاي ضـر   هاي الزم، آموختن راه يادگيري، كسب مهارت دانستني

هاي درسي بـر   كتابتقويت نگرش مثبت نسبت به علم و فناوري به دست آورده، اهداف آموزشي و 
شود تا مدارس هماهنگ با اين رويكرد بـه   ال و ساختن گرايي تهيه شده و تالش ميپايه رويكرد فع

 ).1380هاي سنتي آموزش پرهيز شود (احمدي، امر آموزش پرداخته، از روش

براي آموزش علوم تجربي بايـد محيطـي را فـراهم كـرد كـه عـالوه بـر اينكـه بـراي يـادگيري           
آموزان را به چالش فكري بكشاند. كنتـرل كـردن    انگيز است شامل برنامه غني باشد تا دانش هيجان

كه را  ها مفاهيمي  آموزان در كالس و همچنين دانستن اين كه آيا آن پيشرفت تعداد زيادي از دانش
 1فهمند كار بسيار سختي است (وانيدز،توميتا و آراسلي كنيم مي ما در درس علوم تجربي تدريس مي

شـود   رسد استفاده افراطي معلمان از روش تدريس غير فعال و سنتي باعث مـي  ). به نظر مي2005،
حالت  شود. در اين هدف اساسي آموزش و تدريس، انتقال معلومات از ذهن معلم به شاگرد تلقي مي

آموز انباشته از مطالبي است كـه بـا نيـاز و فكـر او متناسـب نيسـت و ارزشـيابي نيـز از          ذهن دانش
آيد. در نتيجه خالقيـت و ابتكـار، رشـد احساسـات و عواطـف و       آموزان به عمل مي محفوظات دانش
جاويد  گيرد (عبيري، صادقي،خسرو آموزان مورد توجه قرار نمي ها در دانش ها و ارزش پرورش نگرش

هـاي آمـوزش ايجـاد شـده،      كـه در روش  هاي عظيمـي   ). ولي در ايران به رغم تحول1393و افقي، 
هـاي سـنتي در امـر     مانـده اسـت. اسـتفاده از روش    هاي تدريس در حد سنتي و ناكارآمد باقي روش

هاي جديـد تـدريس،    تدريس، به دليل عواملي چون كمبود وقت درس، عدم آشنايي دبيران با روش
هـاي   هاي جديد تدريس، مـانع روي آوردن دبيـران بـه روش    الفت اوليا و مديران مدارس با روشمخ
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خسـرو   آموزان تأثيرگذار است (عبيـري، صـادقي،   شود كه در ميزان فراگيري دانش فعال تدريس مي
  ).1393جاويد و افقي، 

دانـش قبلـي   محور هسـتند و   –هاي رايج در تدريس علوم در مدارس ابتدايي اغلب معلم  روش
آمـوزان   شـود. بـه جـاي درك مفـاهيم علـوم، دانـش       االنه به كار گرفته نمـي آموزان به طور فع دانش
ها يك تصوير بزرگ واحد ندارنـد و   دارند. آن هاي علوم را به صورت قطعات جدا از هم نگه مي نظريه

 ،1 نگـه دارنـد (جنـا    توانند مفاهيم جديد را با هم تلفيق كرده و در حافظه دراز مـدت  بنابراين نمي

گيرنـد   آموزان وقتي مطالب درسي درس علوم تجربـي ابتـدايي را يـاد مـي     ). بسياري از دانش2012
توانند به سؤاالت معلم كه اغلب در سطح يادداري است پاسخ مناسب بدهند ولي پـس از پايـان    مي

كننـد كـه    ه و بيـان مـي  آموزان مطالبي را كه ياد گرفته اند فراموش كـرد  دوره ابتدايي بيشتر دانش
آورند؛ يا در بيشتر  موارد اگر چيزي را هـم بـه يـاد     چيزي از مطالب ياد گرفته شده را به خاطر نمي

ها  توانند در بيرون از مدرسه به كار برند. يكي از اين داليل اين است كه بيشتر يادگيري بياورند نمي
توانند بين مطالبي كه ياد  آموزان نمي دانش رسد. ماند و به سطوح باالتر نمي در سطح دانش باقي مي

اند ارتباط برقرار كرده، روابط بين مطالب درسي در درس علوم تجربي را پيدا كنند. عالوه بـر   گرفته
آموزان در يادگيري مفاهيم و ارتباط بين مفاهيم جديـد و مفـاهيم قبلـي خـود      آن بسياري از دانش

ط منطقي بين آنها برقرار كنند و از آنجا كه مفاهيمِ علمـي،  توانند ارتبا شوند و نمي دچار مشكل مي
صورت اي مانند هستند، يعني در ارتباط با هم قرار دارند، اين مفاهيم بايستي به  غير خطي و شبكه

العات مرتبط به هم ياد گرفته شوند، نه صرفاً بـه صـورت فهرسـتي از    هاي سازمان يافته و اط شبكه
  ). 1386بادي، حسيني نسب، فتحي آذر و مقدم، حقايق مستقل از هم (مصرآ

هاي آموزشي اين است كه فراگيران مطالب يـاد گرفتـه در كـالس     ترين اهداف نظام يكي از مهم
آمـوزان بتواننـد    درس را به بيرون انتقال داده و بتوانند از آن استفاده كننـد. بـه بيـان ديگـر دانـش     

دانيم بنا بـه گفتـه بلـوم ترتيـب مـورد نظـر        كه مي هاي خود را كاربردي كنند. همان طور يادگيري
هـاي پرورشـي اسـت؛ يعنـي      ي بخشي از طبيعت سلسله مراتبي طبقات مختلف هـدف  دهنده نشان
تر و مبتني بر آن رفتارها هستند (بلـوم،   هاي طبقات پايين هاي هر طبقه شامل بخشي از رفتار هدف

هـاي خـود را    آموزي بخواهد دانسـتني  اگر دانش )؛ بنابراين2،1956انگلهارت، فرست، هيل و كراتول
هايي را به دست آورد تـا بتوانـد در سـطح     كاربردي كند بايد ابتدا در سطح يادداري و درك، مهارت

آموزان بتوانند مطالـب   ر نخواهد شد مگر اينكه دانشلكرد بهتري داشته باشد و اين ميسكاربست عم
يرند. بنابراين انتخاب روش تدريس مناسب كه بتواند هم درسي را منسجم و در ارتباط با هم ياد بگ
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آمـوزان   آموزان شده و هم معلم به وسيله آن بتواند پيشرفت تحصيلي دانش باعث يادگيري در دانش
  را كنترل كند از اهميت زيادي برخوردار است.

هاي متداول تدريس، روش تـدريس سـخنراني يـا آمـوزش مسـتقيم اسـت. روش        يكي از روش
هاي بسيار معمول مورد استفاده معلمان در  س سخنراني يا روش آموزش مستقيم يكي از روشتدري

) آموزش مستقيم را چنين تعريف كرده است: 2003( 1). كاسوپ1387سرتاسر جهان است (سيف، 
گويد،  هايي را كه بايد ياد گرفته شود، مي در آموزش مستقيم معلم به شيوه چهره به چهره، مهارت«

آموزد در روش سـخنراني عنصـر كليـدي     گذارد و مي دهد، به نمايش مي دهد، سرمشق مي ينشان م
معلم است زيرا اوست كه مسؤول موقعيت يادگيري است. اين روش، معلم مدار است و اكثر عوامـل،  

(اسالميان، سعيدي رضواني و  » اند آموزان تا حدود زيادي غيرفعال تحت كنترل معلم هستند و دانش
  ).1392فاتحي،

يابد با طريقي كه افراد دانش را در  سازمان مي )، طريقي كه رشته علمي 1963طبق نظر آزوبل (
دارد  دهند برابر است. وي در اظهار نظر خود بيان مي اذهان خود (ساخت شناختي خود) سازمان مي

ي سـازمان  داراي ساختاري از مفاهيم است كه به طور سلسـله مراتبـ    هاي علمي كه هر يك از رشته
تعدادي از مفـاهيم بسـيار وسـيع و مجـرد وجـود        يابند؛ يعني در باالترين طبقه هر رشته علمي مي

گيرند. مفاهيم ساختاري هـر رشـته    تر سازمان آن قرار مي تر در سطوح پايين دارند و مفاهيم مجسم
العـات  پـردازش اط آموزان سيستم  انشآموزان آموخت. اين مفاهيم براي د توان به دانش را مي علمي 

آمـوزان از آن بـراي تحليـل قلمروهـاي      ي ذهني كـه دانـش   آورد، يعني به صورت نقشه به وجود مي
آيد (به نقل ازجويس، ويل و كـالهون،   كنند درمي خاص و حل مسائل درون آن قلمروها استفاده مي

دار، بـه  امعنـ  يـادگيري «گويد:  دار مي) در تعريف يادگيري معنا1391ني (). شعبا257-251: 1388
». ه فـرد داشـته باشـد   شود كه مفاهيم جديـد ريشـه در مفـاهيم گذشـت     آن نوع يادگيري گفته مي

دار آزوبـل سـاخت   شده است. در نظريه يـادگيري معنـا   دار توسط ديويد آزوبل مطرحيادگيري معنا
عـات،  الاي از اط ست از مجموعـه شناختي عبارت ا  شناختي از اهميت زيادي برخوردار است. ساخت 

آموخته است.  هاي دانش،  اي كه فرد قبالً در يكي از رشته مفاهيم، اصول و تعميم هاي سازمان يافته
ي آن و مطالـب   است كـه مطالـب جزئـي در قاعـده     شناختي در اين نظريه به صورت هرمي   ساخت

مستلزم آن است كـه  دار  ا) يادگيري معن1997ي لفرانسوا ( تر در رأس آن قرار دارد. بنا به گفته كلي
هاست آموخته باشد. وقتي كـه   را كه مفهوم جديد قابل ربط دادن به آن يادگيرنده از قبل مفاهيمي 

ها در جاي مناسب خـود و در زيـر مطالـب     شوند هر يك از آن مطالب تازه وارد ساخت شناختي مي
گيـرد (بـه نقـل از     ت مـي دار صـور  يادگيري معنا ر شودگيرند. اگر اين امر ميس قرار مي جامع و كلي
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1 . Kassop 
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اي  رسد در اين زمينه نقش عمده هاي آموزشي نوين كه به نظر مي ). يكي از روش159:1387سيف، 
  است.   1 داشته باشد روش نقشه مفهومي

قـرار دارد.   دار آزوبـل  ي يادگيري معنـا  بر پايه ي مفهومي ها چارچوب نظري روش آموزشي نقشه
). كنجكـاوي در مـورد   3،2013توسعه يافت (نانسي 2سط نواكتو 1984هاي مفهومي در سال  نقشه

توسـط نـواك كمـك كـرد.      هاي مفهومي  گيرند، به گسترش نقشه اينكه يادگيرندگان چگونه ياد مي
هاي مفهومي، ابتدا با هدف بهبود يادگيري ايجاد شدند، ولي مطالعات بعدي نشان داد كه ايـن   نقشه
آمـوز، خالصـه كـردن مطالـب      ، نشان دادن دانـش قبلـي دانـش   ها ابزاري مفيد براي ارزشيابي نقشه

سـازي، افـزايش درك و فهـم،     گـاه  ريزي، تكيـه  برداري، كمك مطالعه، برنامه آموخته شده، يادداشت
تثبيت تجارب آموزشي، بهبود شـرايط مـؤثر بـراي يـادگيري، آمـوزش تفكـر انتقـادي، حمايـت از         

شـد (سـعيدي، سـيف، اسـدزاده و ابراهيمـي قـوام،       با دهي محتـوا مـي   يادگيري مشاركتي و سازمان
هـا بـراي فهميـدن و نمـايش      هاي مفهومي نمايش فضايي از مفاهيم و رابطه بـين آن  ). نقشه1391

هـاي   ). نقشه2007، 4كنند (آسان  ها در مغزشان ذخيره مي هايي است كه انسان دادن ساختار دانش
وزشي و ارزشيابي كـاربرد دارنـد زيـرا مطالعـات     هاي آم مفهومي در آموزش، يادگيري، توسعه برنامه
  ). 2001، 5انجام گرفته است (چانگ و چن تجربي زيادي در مورد اعتبار نقشه مفهومي 

هـاي متفـاوت در    اظ طرحهاي مختلفي وجود دارد، اما از لح شيوه  هاي مفهومي براي تهيه نقشه
هاي مفهومي  نقشه )1ه دسته تقسيم كرد: هاي مفهومي را به س توان تمام نقشه العات، ميي اط ارائه

. 8هـاي مفهـومي چرخشـي    نقشـه  )3و  7هاي مفهومي سلسله مراتبي نقشه )2؛ 6اي) عنكبوتي (شبكه
افزارهـاي   ي نـرم  كاغذي و هم به وسـيله -ي قلم توان به شيوه را هم مي هاي مفهومي  همچنين نقشه

، تهيه كرد (مصر آبـادي و  visual mind،smart ideas ،Concept Tools Get Smartخاصي همچون 
 ).1388استوار، 

عنوان يك راهبرد يادگيري قدرتمند كه هم روابط بين عناصر محتوا و  تواند به مي نقشه مفهومي 
هم رابطه بين دانش جديد و قديم را بازنمايي يا ترسيم كند، در نظر گرفتـه شـود. نقشـه مفهـومي     

هـايي را كـه قابـل     هـا، سـاختارها و ويژگـي    كنـد، ارتبـاط   قل ميالعات پايه را منتنكه اطافزون بر اي 
دهد؛ بنـابراين ايـن روش، بـه خـاطر سـپردن، بازيـابي و بـازخواني         مشاهده نيستند نيز نمايش مي
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1 . Concept Map 
2  . Novak 
3  . Nancy 
4 . Asan 
5 . Chang & Chen 
6 . Spider Concept Map (Network) 
7 . Hierarchy Concept Map 
8 . Circulating Concept Map 
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هـا را ايجـاد    ها و ارتباط بـين آن  تر ساخته، امكان بازيابي ايده اطالعات را به صورت دراز مدت آسان
 ).2006د، كند (وكيلي فرد و آرمن مي

براي دستيابي  دهد كه روش نقشه مفهومي  شده نشان مي بررسي پيشينه تجربي تحقيقات انجام
به سطوح باالي يادگيري و يادگيري معنادار مؤثرتر از روش سخنراني اسـت (سـرهنگي، معصـومي،    

) بـا  1390پـور و همكـاران (   ). همچنين نتايج پـژوهش علـي  1389عبادي، سيد مظهري و رحماني،
و ســخنراني بــر پيشــرفت درس   هــاي آموزشــي نقشــه مفهــومي مقايســه اثربخشــي روش«نــوان ع

نشان داد كه تأثير آموزش مبتني بـر  » آموزان كم توان ذهني اقتصادي دانش -هاي اجتماعي مهارت
آموزان  هاي پيشرفت تحصيلي و يادسپاري دانش نقشه مفهومي در مقايسه با روش سخنراني بر نمره

هاي مفهومي  ي معنادار است؛ اما در مورد مقايسه تأثير روش تدريس سخنراني و نقشهكم توان ذهن
در آموزش علوم تجربي پايه ششم ابتدايي پژوهشي مدون در ايران مشاهده نشد. علوم تجربـي پايـه   
ششم ابتدايي در ايران از دو لحاظ حائز اهميت اسـت: اول اينكـه پايـه ششـم بـه تـازگي در نظـام        

ر وارد شده، دوم اينكه كتاب درسي نيز به تازگي تأليف شـده اسـت. همـان طـور كـه      آموزشي كشو
هاي زيادي در آموزش علوم تجربي در نظام آموزش كشـور وجـود دارد كـه     تر گفته شد، ضعف پيش

گردد. با توجه بـه چنـين كمبـودي الزم بـه نظـر       هاي تدريس اين درس برمي بخشي از آن به روش
هـاي   ي تأثير استفاده از روش تدريس سخنراني بـا روش نقشـه   هت مقايسهرسيد تا اين پژوهش، ج

   ر علوم تجربي پايه ششم انجام شود.آموزان د در پيشرفت تحصيلي دانش مفهومي 
  طرح پژوهش

اين پژوهش از نوع تحقيقات شبه آزمايشي بوده و طرح پژوهشي مورد استفاده در اين پـژوهش،  
هـاي   آزمايشـي بـه طـرح    هـاي شـبه   هاي مقايسه اسـت. طـرح   گروهآزمون با  آزمون و پس طرح پيش

هـا نتـوان از انتسـاب تصـادفي اسـتفاده كـرد (سـرمد، بازرگـان و          شود كه در آن آزمايشي گفته مي
هاي كنترل و آزمـايش   ). در اين پژوهش براي جلوگيري از تبادل اطالعات بين گروه1390حجازي، 

عنوان گروه آزمايش انتخاب شد. همچنين هر دو  ه ديگر بهعنوان گروه كنترل و مدرس يك مدرسه به
هاي  مدرسه داراي وضعيت تحصيلي و جغرافيايي و اجتماعي مشابه به هم بودند. براي كنترل ويژگي

ناشي از معلم، از معلماني استفاده شد كه داراي سابقه تدريس يكسان و مدرك تحصيلي مشـابه بـه   
  هم بودند.

  ها آزمودني
آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر خوي در سال تحصيلي  اري پژوهش، كليه دانشي آم جامعه

نفـر   120) 1،2001بود. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت (بارتلت، كوترليك و هيگنـز  93-92
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1 .  Bartlett, Kotrlik & Higgins. 
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گيـري هدفمنـد اسـتفاده شـد كـه دليـل ايـن انتخـاب          گيري از روش نمونه تعيين شد. براي نمونه
از لحاظ شرايط خاص كنتـرل متغيرهـاي اثرگـذار، مسـائل اداري، رضـايت       هاي پژوهش محدوديت
هـاي كنتـرل و    ها و امكانات بود. در اين پژوهش براي همگوني متغيرهاي پـژوهش كـالس   آزمودني

كار  هاي كالسي مدرسه و پوشه اي انتخاب شدند كه از نظر سواد اطالعاتي در آزمون آزمايش به گونه
هاي آموزش ابتدايي شهرسـتان هـر    م داشتند و همچنين از نظر كارشناسيآنها شباهت زيادي به ه

دو مدرسه داراي وضعيت تحصيلي نزديك به هم بودنـد. موقعيـت اجتمـاعي و جغرافيـايي مـدارس      
انتخاب شده با همديگر همگوني داشتند. همچنين سطح تحصيالت و سابقه معلمان مدارس كه بـه  

 4آموزان پسر  هاي پژوهش شامل دانش اند يكسان بود. آزمودني عنوان كنترل و آزمايش انتخاب شده
كالس ششم ابتدايي از دو مدرسه بودند كه از هر مدرسه يك كالس به عنوان گروه آزمـايش (روش  

  هاي مفهومي) و گروه كنترل (روش تدريس سخنراني) انتخاب شدند. تدريس نقشه
  روش اجرا

ـ   و روش سـخنراني)    ا اسـتفاده از نقشـه مفهـومي   اين پژوهش يك متغير مستقل با دو سـطح (ب
آمـوزان (يـادداري و درك و كاربسـت     هـاي شـناختي دانـش    داشت كه تأثير استفاده از آن بر بـازده 

مفاهيم علوم تجربي) به عنوان متغيرهاي وابسته بررسي شد. كل فرآيند پژوهشي در چهـار مرحلـه   
  به شرح زير اجرا شد:

رحله مقدمات اجراي آزمايش فـراهم شـد. بعـد از مشـخص شـدن      سازي: در اين م مرحله آماده
اي معلمـاني كـه بايـد بـا روش نقشـه مفهـومي تـدريس         دقيقه 45ها، در ابتدا طي دو جلسه  نمونه
ي آنهـا بـه ايشـان داده شـد.      و نحـوه تهيـه    هـاي مفهـومي   كردند توضيحات الزم در مورد نقشه مي

آن بـا   هـاي مفهـومي    مي تدريس شود مشخص و نقشههمچنين محتوايي كه قرار شد با نقشه مفهو
هـاي   تهيه گرديد و بعد از تجديدنظر و مشورت بـا معلمـان نقشـه    Smart Ideasافزار  استفاده از نرم

چاپ شدند. همچنين از معلمـاني كـه قـرار بـود بـا روش تـدريس        A3و  A4در كاغذهاي  مفهومي 
  پژوهش از اين روش تدريس استفاده كنند.سخنراني تدريس كنند خواسته شد كه در طول زمان 

هـاي   آزمون: در اولين جلسه اجراي آزمايش بدون اطالع قبلي از مطالب و يـادگيري  مرحله پيش
  آزمون)گرفته شد. ي آزمون (پيش ها آموزان در تمامي گروه قبلي دانش

ر ابتـدا  اي بـود. در ايـن جلسـات د    دقيقه 45ي  جلسه 12مرحله اجرا: طول اجراي اين پژوهش 
داد و در مرحله  آموزان قرار مي مفهومي تهيه شده را در جلوي ديد دانش قبل از تدريس معلم نقشه 

ها به عنوان  دهنده، در مرحله حين آموزش، نقشه ها به عنوان ابزار پيش سازمان قبل از آموزش نقشه
بنـدي و   بـراي خالصـه   هـا بـه عنـوان ابـزاري     ابزار ارائه محتوا و در مرحله پس از آمـوزش از نقشـه  

آمـوزان خواسـته    سازي درس استفاده شد. همچنين پس از پايان هر واحد درسي از دانـش  يكپارچه
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شد به صورت انفرادي براي موضوع مورد نظر نقشه مفهومي متفـاوتي را ارائـه نماينـد. در گـروه      مي
   كنترل نيز واحد درسي مربوط به درس علوم بر اساس روش سخنراني تدريس شد.

ها از مطالب آموزش  هاي آزمودني آزمون: در آخرين جلسه اجراي آزمايش از يادگيري مرحله پس
  آزمون) گرفته شد. شده در طول اجراي پژوهش بدون اطالع قبلي آزمون (پس داده

  ابزارهاي سنجش
هـاي پيشـرفت تحصـيلي     آموزان از آزمـون  هاي دانش گيري يادگيري در اين پژوهش براي اندازه

آزمون) و مطالـب تـدريس    محقق ساخته از تمام مطالب كتاب درسي علوم تجربي پايه ششم (پيش
هـاي مرسـوم از كتـاب درسـي علـوم تجربـي پايـه ششـم          و روش شده بـا راهبـرد نقشـه مفهـومي     

آزمـون و   ي اجراي پـژوهش اسـتفاده شـد. پـژوهش حاضـر داراي پـيش       دورهآزمون) در طول  (پس
آزمون تمام مطالب كتاب درسي علوم تجربي پايه ششم (كل كتاب درسي) بود  آزمون بود. پيش پس

آزمون نيز از مطالب تدريس شده كتـاب علـوم تجربـي     كه به عنوان متغير كووريت انتخاب شد. پس
  و روش سخنراني بود.   ) با روش نقشه مفهوميجلسه 12پايه ششم ابتدايي (در 

اي محقق ساخته از كل كتاب درسي علوم تجربـي پايـه    سؤال چهارگزينه 30آزمون شامل  پيش
سؤال سطح كاربست  10سؤال سطح درك و  10سؤال آن سطح يادداري و  10ششم بود كه  تعداد 

آزمون (كتـاب علـوم    شخصات پيشآزمون، جدول م سنجيد. براي بررسي روايي محتوايي پيش را مي
تجربي ششم) تهيه گرديد كه اين فرآيند توسط سه نفر از استادان علوم تربيتي تأييـد شـد و بـراي    
بررسي روايي مالكي همبستگي بين نمرات آزمون و نمرات تـرم اول دانـش آمـوزان در درس علـوم     

ررسـي پايـايي سـؤاالت    بـه دسـت آمـد. بـراي ب     72/0تجربي محاسبه و ضريب همبستگي برابر بـا  
بـه دسـت آمـد     70/0آزمـون   استفاده شد كه پايايي پيش 21آزمون از روش كودرريچاردسون  پيش

  ). 1(جدول 
اي محقق ساخته از مطالب تدريس شده كتاب علـوم   سؤال چهارگزينه 30آزمون نيز شامل  پس

و  هـاي مفهـومي    هـاي نقشـه   جلسه تـدريس بـا اسـتفاده از روش    12تجربي ششم ابتدايي در طول 
سـؤال سـطح    10سـؤال سـطح درك و    10سؤال آن سـطح يـادداري و    10سخنراني بود كه تعداد 

آزمـون   آزمون نيز، جـدول مشخصـات پـس    سنجيد. براي بررسي روايي محتوايي پس كاربست را مي
(كتاب علوم تجربي ششم) و جدول مشخصات مطالب تدريس شده در طول پـژوهش تهيـه گرديـد    

يند توسط سه نفر از استادان علـوم تربيتـي تأييـد شـد و بـراي بررسـي روايـي مالكـي         كه اين فرآ
همبستگي بين نمرات آزمون و نمرات ترم اول دانش آموزان در درس علوم تجربي محاسبه و ضريب 

آزمـون نيـز از روش    بـه دسـت آمـد. بـراي بررسـي پايـايي سـؤاالت پـس         7/0همبستگي برابـر بـا   
  ).1به دست آمد (جدول  71/0آزمون  اده شد كه پايايي پساستف 21كودرريچاردسون 
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  آزمون آزمون و پس پايايي سؤاالت پيش -1جدول
 پايايي ميانگين انحراف معيار تعداد سؤال آزمون

 70/0 3/21 36/4 30 آزمون پيش

 71/0 89/14 88/4 30 آزمون پس

  ها يافته
 كوواريانس تـك  تحليل ) وMANCOVA(متغيره  چند كوواريانس تحليل از ها داده تحليل براي

 و متغيـري  چند هاي آزمون هاي فرض پيش ها داده تحليل از قبل .شد ) استفادهANCOVAمتغيره (
متغيـره   كوواريـانس تـك   ها در تحليـل  هاي اثرات بين آزمودني شد. نتايج آزمون بررسي متغيري تك

تـوان نتيجـه    باشد بنابراين مـي  معنادار نمينشان داد كه اثر تعاملي متغير كووريت و متغير مستقل 
 نتـايج  هـا رعايـت شـده اسـت.     هاي رگرسيوني در داخـل گـروه   فرض همگني شيب گرفت كه پيش

 همه نمرات توزيع كه داد نشان متغيري تك آزمون كولموكروف اسميرنف و بارتلت كرويت هاي آزمون

 نشـان داد  ام بـاكس  آزمـون  ي مـاره غيرمعنادارآ مقـدار  همچنـين  .هسـتند  نرمال وابسته متغيرهاي

 لون آزمون هاي كوواريانس متغير وابسته در سطوح مختلف متغيرهاي مستقل برابرند. نتايج ماتريس

 بـا  معناداري تفاوت گروهي بين واريانس لحاظ از ها كه گروه داد نشان متغيره تك تحليل مورد در نيز

 خطـي  نـوع  از وابسـته  متغيرهاي بين ارتباط كه شد اي مشخص نقطه نمودار مشاهده با و ندارند هم

 است.

آزمون  آزمون و پس گروه آزمايش و گروه كنترل در پيش معيار  انحراف و ميانگين -2جدول 
  هاي شناختي  بازده

 آزمون پس آزمون پيش 

  آزمايش ها بازده
 معيار) (انحراف ميانگين

  كنترل
معيار) (انحراف ميانگين

  آزمايش
معيار) (انحراف ميانگين

  كنترل
 معيار) (انحراف ميانگين

 )94/1(73/4 )81/1(02/5 )73/1(05/5 )87/1(92/4 يادداري

 )003/2(23/4 )92/1(83/5 )77/1(03/4 )32/1(72/4 درك

 )02/2(47/4 )64/1(53/5 )85/1(75/3 )67/1(18/4 كاربرد
  

آزمـون   آزمون و پـس  پيش، ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش و گروه كنترل در 2در جدول 
هـاي   شـود ميـانگين هـر سـه بـازده      گونه كه مشـاهده مـي   شده است. همان هاي شناختي ارائه بازده

آزمـون گـروه كنتـرل مقـادير بـاالتري را نشـان        آزمون گروه آزمايش نسبت به پس شناختي در پس
نـد متغيـري اسـتفاده    ها از تحليل كوواريانس چ دهد. در ادامه براي بررسي معناداري اين تفاوت مي
  شد.
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  هاي شناختي  بازده بر گروه اثر مورد در چندمتغيري كوواريانس تحليل خالصه -3جدول 
 معناداري سطح خطا df فرضيه F df آماره چندمتغيري آزمون

 001/0 113 3 26/8 18/0 پياليي اثر

 001/0 113 3 26/8 82/0 ويلكز النداي

 001/0 113 3 26/8 22/0 الولي-هتلينگ اثر

 001/0 113 3 26/8 22/0 روي ريشه بزرگترين

هـاي شـناختي    ، خالصه تحليل كوواريانس چندمتغيري در مورد اثر گروه بـر بـازده  3در جدول 
تحليـل   )، در هـر چهـار آمـاره آزمـون    F)26/8 شود مقدار گونه كه مشاهده مي شده است. همان ارائه

توان نتيجه گرفـت   )؛ بنابراين مي≥P 001/0باشد ( كوواريانس چندمتغيري از نظر آماري معنادار مي
وجود دارد. در ادامه  هاي شناختي اختالف معناداري بين گروه آزمايش و گروه كنترل از لحاظ بازده

 آزمـون تحليـل  هـاي شـناختي وجـود دارد از     يـك از بـازده   براي بررسي اينكه تفاوت در بين كـدام 

  متغيري استفاده گرديد. كوواريانس تك
  خالصه تحليل كوواريانس تك متغيري در مورد اثر روش تدريس بر نمرات   -4 جدول

  هاي شناختي  بازده
 سطح معناداري SS Df MS F ها بازده

 28/0 16/1 18/4 1 18/4 يادداري

 001/0 08/20 55/78 1 55/78 درك

 004/0 61/8 81/29 1 81/29 كاربست
  

، خالصه تحليل كوواريـانس تـك متغيـري در مـورد اثـر روش تـدريس بـر نمـرات         4در جدول 
) در بازده شناختي F)16/1 شود مقدار گونه كه مشاهده مي شده است. همان هاي شناختي ارائه  بازده

روش نقشـه  )؛ بنابراين بين گروه آزمـايش بـا   ≤P 001/0باشد ( يادداري از لحاظ آماري معنادار نمي
مفهومي و گروه كنترل با روش سخنراني تفاوتي در بازده شناختي يادداري مشاهده نشد. همچنـين  

 61/8و  08/20هاي شناختي درك و كاربست به ترتيب بـا مقـادير    در بازده F نتايج نشان داد مقدار
زمايش بـا روش  توان نتيجه گرفت بين گروه آ ). پس مي≥P 001/0باشد ( از لحاظ آماري معنادار مي

هاي شناختي درك و كاربسـت تفـاوت    هاي مفهومي و گروه كنترل با روش سخنراني در بازده نقشه
هـاي مفهـومي در مقايسـه بـا روش سـخنراني بـر        توان گفت روش نقشه وجود دارد. در مجموع مي

  ندارد.باشد ولي تأثيري بر بازده شناختي يادداري  هاي شناختي درك و كاربست اثربخش مي بازده
  گيري بحث و نتيجه

هـاي شـناختي در    هاي آزمايش و كنترل از لحاظ بـازده  نتايج اين پژوهش نشان داد كه در گروه
آمـوزان در   هاي شناختي دانش درس علوم تجربي تفاوت وجود دارد؛ بنابراين نقشه مفهومي در بازده

ان ) در ميـ 1389درس علوم تجربي تأثيرگذار است. اين نتايج با نتايج تحقيق فاضلي و آقا لطيفـي ( 
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آموزان راهنمايي شهرستان دماوند كه ارائه آموزش مبتني بـر نقشـه مفهـومي در مقايسـه بـا       دانش
آموزان گروه آزمايش تأثير مثبت داشته،  هاي سنتي تدريس بر نمرات پيشرفت تحصيلي دانش روش

هاي مفهومي در موفقيـت   ) كه نشان داد نقشه2007همسو است. همچنين با نتايج پژوهش آسان (
گذارد، مطابقت دارد. نتايج تحقيـق فـاجي    آموزان در درس علوم تجربي تأثير قابل توجهي مي نشدا

) كه نشان داد روش نقشه مفهومي در مقايسه با روش سخنراني بر پيشرفت تحصيلي 2002(1 نيومي
 گذارد با نتايج پژوهش همسو و مطابقت بيشتري دارد. نتايج پژوهش آموزان تأثير بيشتري مي دانش

مطالعه كيفي كه به اين نتيجه رسيدند در كـل، نقشـه    19) در فراتحليل 1993و همكاران ( هارتون
مفهومي اثرهاي مثبتي هم بر پيشـرفت تحصـيلي و هـم بـر نگـرش افـراد دارد بـا نتـايج پـژوهش          

هـاي   ) نيـز كـه در آن نقشـه   2012هاي پژوهش با نتايج پژوهش جنا ( شده همسو است. يافته انجام
آموزان به يادگيري معنادار در درس علوم  شود دانش هاي ديگر باعث مي خيلي بهتر از روش مفهومي

بـراي   هـاي مفهـومي    ) در پژوهشي با عنـوان نقشـه  2013تجربي دست يابند مطابقت دارد. نانسي (
هاي مفهومي ابزاري بسيار خوب براي نمايش  كند: نقشه يادگيرندگان در تمام مقاطع سني، بيان مي

هاي خـود را در   فهمي كند كج ها كمك مي آموزان است و به آن سازي و تطابق دانش در دانش انيكس
) نيز نشان دادند آن دسـته از دانشـجوياني   2013( 2مورد مفاهيم مختلف تغيير دهند. كريشنا و آرا

هـاي سـنتي اسـت اسـتفاده      هاي مفهومي كه روشي جدا از روش هاي ابتكاري از نقشه كه در برنامه
  كردند راي مثبت باالتري به برنامه ابتكاري دادند.

آزمون در  آزمون و پس نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد كه تفاوت بين ميانگين نمرات پيش
آزمـون، تفـاوت    سطح يادداري درس علوم تجربي معنادار نيست؛ يعني پس از خارج كردن اثر پـيش 

آمـوزان گـروه    تـدريس بـا نقشـه مفهـومي) و دانـش     آموز گروه آزمايش ( معناداري بين نمرات دانش
كنترل (تدريس با روش سخنراني) وجود ندارد. اين نتيجه با نتـايج پـژوهش سـرهنگي و همكـاران     

اي بـه   )، در مطالعه2001)، همسو است. هابر (1998( 4)، ماركوف و لونينگ2001( 3) ، هابر1389(
در دانشجويان رشـته بهداشـت پرداخـت كـه      ي كشي مفهومي بر يادگيري آناتوم بررسي تأثير نقشه

كننـدگان از نقشـه مفهـومي و     نتايج نشان از عدم تفـاوت بـين گـروه كنتـرل و آزمـايش (اسـتفاده      
)، نشـان دادنـد كـه     1998يادگيرندگان بـه روش سـنتي) داشـت. همچنـين مـاركوف و لونينـگ (      

اده كردند بـا دانشـجوياني كـه از    گونه تفاوتي بين نمرات دانشجوياني كه از نقشه مفهومي استف هيچ
)، نيز برتري نقشه مفهومي را 1992(5كردند وجود ندارد. همچنين بسينر نقشه مفهومي استفاده نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Fajonyomi 
2 . Krishna & Ara 
3 .  Huber 
4 . Markow & Lonning 
5 . Beissner 
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تـوان   ها مي نشان نداد. در تبيين اين بخش از يافته  نسبت به توانايي حل مسأله بدون نقشه مفهومي
تي است و در روش سخنراني نيز بيشتر ترين سطح حيطه شناخ گفت كه چون سطح يادداري پايين

توان انتظار داشت كـه در گـروه كنتـرل و     شود بنابراين مي بر اين سطح از حوزه شناختي تأكيد مي
هـاي مرسـوم تـدريس بـر      آزمايش تفاوت معناداري در اين سطح مشاهده نشود. همچنـين در روش 

شـوند و   دا از هم ياد گرفته ميشود و مطالب به صورت ج واري مطالب تأكيد زيادي مي حفظ طوطي
آموزان در سطح دانش عملكرد مناسبي داشته باشـند. ايـن در    شود كه در ظاهر دانش اين باعث مي

هـا بـراي فهميـدن و     هاي مفهومي نمايش فضايي از مفـاهيم و رابطـه بـين آن    حالي است كه نقشه
  ).2007كنند (آسان،  ميها در مغزشان ذخيره  هايي است كه انسان نمايش دادن ساختار دانش

آمـوزان در درس   نتايج بخش ديگري از پژوهش نشان داد كه تفاوت بين ميانگين نمرات دانـش 
آزمون معنـاداري اسـت.    علوم تجربي در سطح درك در گروه آزمايشي و گروه كنترل در مرحله پس

در  قشـه مفهـومي،   گر، آموزش علـوم تجربـي بـا اسـتفاده از ن     يعني با توجه به كنترل متغير مداخله
آزمون، نمرات گروه آزمايشي در مقايسه با گروه كنترل به طور معناداري در سـطح درك   مرحله پس

از قبـل    هـاي مفهـومي   ) نشان دادند كه ارائـه نقشـه  1391يافته است. سعيدي و همكاران ( افزايش 
بـه طـور معنـاداري     هـا را  ها بدون نقشه مفهومي، درك مطلب آزمودني آماده نسبت به مطالعه متن

) بـا عنـوان   1390هاي پژوهشي كه توسـط خامسـان و بـرادران (    دهد. اين يافته با يافته افزايش مي
مقايسه آموزش زبان با استفاده از نقشه مفهومي فردي و مشاركتي بـا شـيوه سـنتي انجـام گرفـت      

اژگـان و درك  ) نشـان داد ميـزان يـادگيري و   1390همسو است. نتايج پژوهش خامسان و برادران (
مشاركتي در مقايسه با روش سنتي به طور معنادار باالتر بود. اين  مطلب گروه ترسيم نقشه مفهومي 

ويژه به روش مشاركتي، در آمـوزش زبـان    ، به هاي مفهومي كارگيري نقشه دهد كه به نتايج نشان مي
لـب فراگيـران مـورد    تواند به عنوان روشي مناسب در افزايش يـادگيري واژگـان و درك مط   دوم مي

) نيـز نشـان دادنـد كـه ارائـه نقشـه مفهـومي در        1388استفاده قرار گيرد. مصرآبادي و همكـاران ( 
ها وابسته به زمينه باشد ارائه نقشه مفهومي نسبت بـه سـاخت    شرايطي كه سبك يادگيري آزمودني

هـا داراي سـبك    در شرايطي كه آزمودني  نقشه مفهومي تأثير بيشتري دارد و ساخت نقشه مفهومي
تـوان   هاي ايـن بخـش مـي    برتري دارد. در تبيين يافته نابسته به زمينه باشند بر ارائه نقشه مفهومي 

آموزان بتواننـد مفـاهيم را    بيان كرد كه چون سطح درك حوزه شناختي مستلزم آن است كه دانش
وانـد بـه عنـوان يـك     ت مـي   هاي مفهومي درك كرده و روابط بين مفاهيم را بيان كنند و چون نقشه

راهبرد يادگيري قدرتمند كه هم روابط بين عناصر محتوا و هم رابطه بين دانـش جديـد و قـديم را    
افزون بر اينكه اطالعـات پايـه را منتقـل     بازنمايي يا ترسيم كند، در نظر گرفته شود. نقشه مفهومي 

دهد؛ بنـابراين   تند نيز نمايش ميهايي را كه قابل مشاهده نيس ها، ساختارها و ويژگي كند، ارتباط مي
تـر سـاخته،    اين روش، به خاطر سپردن، بازيابي و بازخواني اطالعات را به صورت دراز مـدت آسـان  
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توانـد   مـي  كند. از سوي ديگر، نقشه مفهومي  ها و ارتباط بين اطالعات را ايجاد مي امكان بازيابي ايده
ي درك فراگيرنده از موضوع باشد (وكيلي فرد  دهكنن به عنوان ابزاري در نظر گرفته شود كه مشخص

 ).2006و همكاران، 

همچنين نتايج ايـن پـژوهش در بخـش ديگـري نشـان داد كـه تفـاوت بـين ميـانگين نمـرات            
آموزان در درس علوم تجربي در سطح كاربست در گروه آزمايشـي و گـروه كنتـرل در مرحلـه      دانش
گر، آموزش علوم تجربي با استفاده از  آزمون معنادار است. يعني با توجه به كنترل متغير مداخله پس

آزمون، نمرات گروه آزمايشي را در مقايسه بـا گـروه كنتـرل بـه طـور       مي در مرحله پسنقشه مفهو
معناداري در سطح كاربست افزايش داده است. نتايج اين بخش از پژوهش بـا پـژوهش سـرهنگي و    

 ) همسو است. 1389همكاران (

طوح بـاالي  طور كه سطح كاربرد از س توان بيان كرد كه همان هاي اين بخش مي در تبيين يافته
هاي قبلي خود  آموزان بايد روابط بين مطالب را درك كنند و بتوانند يادگيري شناختي است و دانش

آموزان بتواننـد بـين مطالـب     هاي واقعي به كار ببرند و اين نيازمند آن است كه دانش را در موقعيت
اد بگيرنـد و ايـن همـان    قبلي و فعلي خود رابطه برقرار كنند و مطالب را به صورت سلسله مراتبي ي

هايي را بيابند كـه ايـن    آموزان بايد راه يادگيري معنادار است. براي يادگيري معنادار اطالعات، دانش
هاي مؤثر ربط دادن مطالب جديـد بـه    دانستند ربط دهند. يكي از راه اطالعات را به آنچه از قبل مي

نقشـه مفهـومي يكـي از راهبردهـاي      هاي مفهـومي اسـت.   ساختار شناختي موجود استفاده از نقشه
تواند يـادگيري   گرايي ارتباط بسيار نزديكي دارد و همچنين مي ي ساخت آموزشي است كه با فلسفه

). همچنين اين ابـزار دانـش قبلـي فراگيـر را در     1388معنادار را تسهيل كند (مصرآبادي و استوار، 
آمـوز تشـويق    براي بهبود پيشرفت دانـش  دهد، يادگيري معنادار را ي مورد آموزش توضيح مي زمينه
آمـوز   كند. اين روش بـه بنـاي درس در ذهـن دانـش     گيري مي كند و درك او را از مفهوم، اندازه مي

هاي مختلف يك موضوع را با هم در قالب يـك سـاختار يـا     ي ارتباط بين بخش كمك كرده و شيوه
كنـد تـا مفـاهيم را     فراگيـر كمـك مـي    به كند. نقشه مفهومي  آموز توصيف مي واره براي دانش طرح

ويـژه در   بندي و حفظ كند و دروس مختلف را با يكديگر مرتبط سـازد. ايـن ابـزار بـه     ذخيره، دسته
باشد (خامسان و بـرادران،   تر كه چندين جلسه براي تدريس الزم دارند، مفيد مي موضوعات پيچيده

1390.(  
درسي و مؤلفـان كتـب درسـي علـوم تجربـي      هاي  هاي پژوهش به طراحان برنامه براساس يافته

را در نظر   ها استفاده از نقشه مفهومي هاي درسي و محتواي كتاب توان پيشنهاد كرد تا در برنامه مي
بـه   توانند در مراحل مختلف تدريس و ارزشيابي از نقشه مفهومي  داشته باشند. معلمان علوم نيز مي

آموزان خود را ترغيب نماينـد كـه از آن    رند و دانشيادگيري كمك بگي –عنوان يك راهبرد ياددهي
ي شـناختي فقـط    به عنوان يك راهبرد يادگيري استفاده كننـد. چـون در ايـن پـژوهش از حيطـه     
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يادداري و درك و كاربست مورد بررسي قرارگرفتـه اسـت بنـابراين بـه پژوهشـگران آتـي پيشـنهاد        
هـاي ديگـر مبنـي بـر تـأثير مثبـت نقشـه         هاي اين پژوهش و پـژوهش  شود كه با توجه به يافته مي

ي تـأثير اسـتفاده از آمـوزش از طريـق      هـايي در زمينـه   مفهومي بر سطوح باالي يادگيري، پـژوهش 
  ي شناختي، انجام دهند. هاي مفهومي بر سطوح باالتر حوزه نقشه

ايـن  هاي ديگر  هايي در مورد كتاب توان پژوهش هاي درسي ابتدايي مي با توجه به ساختار كتاب
آموزان در آن دروس انجام داد. در اين  در پيشرفت تحصيلي دانش  دوره در مورد تأثير نقشه مفهومي

شـود تـأثير    گران آتي پيشـنهاد مـي   شده است، به پژوهش استفاده  Smart Ideasافزار  پژوهش از نرم
مختلـف را بـا هـم    افزارهـاي   هاي مفهومي را نيز بررسي كرده و كـارايي نـرم   افزارهاي نقشه ساير نرم

  مقايسه كنند.
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Abstract 
This study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of concept maps 

and speeches on students ’cognitive performance in the science classes .Cognitive 
performance was considered as retention ,understanding and application of the learned 
concepts .For this purpose a quasi-experimental design was used along with a pre-test and a 
post-test .Four classes were selected through purposive sampling method  ) two classes as the 
experimental and two classes as the control participants .(The control group participants 
experienced speech method for the lessons while the participants of the experimental group 
underwent concept maps for the identical materials. To measure the impacts of using 
concept maps and speeches on cognitive performance of students ,an achievement test 
whose validity and reliability indices were attested was used to assess the participants ’three 
aspects of retention, understanding and application of concepts. In order to analyze the data 
multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and a multivariate analysis of covariance 
(ANCOVA) techniques were employed .The results showed that utilizing concept maps has 
positively affected the students’ understanding and application of concepts. In general 
concept maps were shown to have beneficial instructional effects on the students’ cognitive 
performance. 
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