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 چكيده

افزار با ارائه خطی و نرمMindMapper افزار و نرم ایا هدف مقایسه اثربخشی ارائه شبکهپژوهش حاضر ب

PowerPoint  اری، درک دهای شناختی فراگیران اجرا شد. یادپیشرفت تحصیلی علوم تجربی و شاخصبر

ستفاده د اپژوهشی مور های شناختی در نظر گرفته شدند. طرحعنوان شاخصشده بهو کاربست مطالب آموخته

ی این هاسه بود. آزمودنیمقای آزمون و پس آزمون با گروهآزمایشی با پیشدر این تحقیق یك طرح نیمه

رس تگیری در دسسرانه خوی بودند که به روش نمونهآموزان ششم مدارس ابتدایی پنفر از دانش 06پژوهش 

شم از یك آزمون پیشرفت تحصیلی علوم تجربی شهای شناختی فراگیران انتخاب شدند. برای سنجش بازده

به عنوان نماینده  MindMapperها نشان داد که استفاده از نرم افزار داده کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل

به عنوان نماینده شیوه خطی ارائه اطالعات  PowerPointای اطالعات در مقایسه با نرم افزار ارائه شبکه

 های درک و کاربست( دارد. پیشرفت تحصیلی علوم تجربی )شاخص بر ریتأثیر برتر معنادا

 -افزارهای ارائه اطالعاتنرم طی، نقشه مفهومی،ارائه خ -ارائه شبکه ای :واژگان کليدی

PowerPoint- MindMapper 

 

 

                                                                 
 زیتبر واحد یسالم آزاد دانشگاهشناسی تربیتی روان استاد. 9

نده نویس) آموزگار اداره آموزش و پرورش شهرستان خوی ، ایرانخوی دانشگاه آزا اسالمی اسی تربیتینروانش کارشناسی ارشد .2

 mohammadbardel@gmail.com  (مسئول

 ویخ الی شهید مطهری دانشگاه فرهنگیانمرکز آموزش ع علوم تربیتی دانشجوی کارشناسی. 3

mailto:mohammadbardel@gmail.com
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 مقدمه

انش دای طراحی شده است تا فراگیران را در مسیر تولید گونهبرنامه آموزش علوم در ایران به

ی های درسو پرورش قدرت تفکر منطقی یاری نماید. از آنجا که اهداف آموزشی و کتاب

ن شود تا مدارس هماهنگ با ایبر پایه رویکرد فعال و ساختن گرایی تهیه شده و تالش می

های سنتی آموزش پرهیز شود. اما در عمل تفاوت رویکرد به امر آموزش پرداخته و از روش

 (.9336)احمدی،  شده وجود داردهای درسی قصد شده و کسبهزیادی بین برنام

شود که مفاهیم جدید، ریشه در مفاهیم به آن نوع یادگیری گفته می 9داریادگیری معنی

گذشته فرد داشته باشد و براساس آن بنا شود. در حقیقت، مطالب و مفاهیم پیشین پایگاهی 

یابد و مطالب و مفاهیم پیشین ما، ساختار یها پیوندی استوار ماست که مطالب جدید با آن

 در این مورد مطرح است. 2ایارائه شبکه (.9319)شعبانی،  دهدشناختی ما را تشکیل می

 سنتی، مقابل هم قرار دادن یك ارائهای، برخالف شبکه ارائه گوید:در این رابطه می 3گرف

 (. 9333 داوند،ه)نقل از  هاستیا چند نفر نیست، بلکه استفاده از رسانه

 رسد در این زمینه نقشای که به نظر میهای آموزشی نوین در ارائه شبکهیکی از روش

است. چارچوب نظری روش آموزشی نقشه  4ای داشته باشد، روش نقشه مفهومیعمده

 .دار آزوبل قرار داردمفهومی بر پایه یادگیری معنی

گرایی، از طریق جای حفظ مطرح نمودند که فراگیران، به و همکارانش 5لآزوب

اد یمطالب را کردن منظم مطالب به ساخت شناختی خود، دادن و اضافهدادن، ارتباطسازمان

 3کنند که نواک و گوینبیان می 7(. برازینا و لیوبی9111، همکارانو  0)نقل از دالی گیرندمی

ه مفهومی را ابداع نمودند )رحمانی آزاد و بر اساس نظریه آزوبل روش آموزشی نقش

 (.9333همکاران، 

                                                                 
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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9خامسان
 نویسد که نقشه مفهومی بازنمایی گرافیکی( در تعریف نقشه مفهومی می2663) 

و  2آورد. ونگ( است که یادگیرنده آن را پدید می موضوع ) مواد اصلی یك گستره

ترسیمی ه گون بازنمایی دانش به نقشه مفهومی ابزاری است برایکنند که همکاران بیان می

 های کگونهها را شامل است بهای از گزارهوعهپیوندها و مجم ها،ای و هستهدر قالب شبکه

 ؛کندمی ها را به هم مرتبطیابد که هستههرگزاره از یك جفت هسته و یك پیوند تشکیل می

 هدددرباره ماهیت روابط ارائه می را اطالعاتی ،های موجود در یك پیوندهمچنین برچسب

 (.9333همکاران،  )مصرآبادی و

اوت های متفلحاظ طرح های مختلفی وجود دارد، اما ازهای مفهومی شیوهبرای تهیه نقشه

 های مفهومی را به سه دسته تقسیم کرد:توان تمام نقشهدر ارائه اطالعات، می

 ای() شبکه های مفهومی عنکبوتینقشه

 مراتبیمفهومی سلسله هاینقشه

 های مفهومی گردشینقشه

زارهای افوسیله نرمکاغذی و هم به-توان به شیوه قلمهای مفهومی را هم میهمچنین نقشه

 تهیه کرد Mind Mapperو Visual Mind ,Cmap Tools ,Smaret ideas خاصی همچون

از ابرازهای ترسیم  یکیMind Mapper 12 Arena  ی(. برنامه9333)مصرآبادی و استوار، 

 3این نرم افزار توسط مایندجت باشد.ای میافزار رایانههای مفهومی با استفاده از نرمنقشه

های متعددی (. پژوهش9319آن را به رسمیت شناختند )مظلوم،  4ایجاد شد و بوزان و وزان

شده ای انجامهتأثیر نقشه مفهومی بر یادگیری را نشان داده است. در ایران، هرچند پژوهش

در این زمینه محدود است اما بر نقش استفاده از این روش در افزایش یادگیری و پیشرفت 

( در پژوهشی نشان دادند 9333) همکارانتحصیلی تأکید شده است. برای مثال مصرآبادی و 

ی هاکه نقشه مفهومی تأثیر معناداری بر یادگیری دانشجو معلمان داشته است. استفاده از نقشه

                                                                 
1. Khamesan 

2. Wang 

3. Mindjet 

4. Buzan & Buzan  
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شیوه  شده توسط مدرس دو از قبل آماده یها توسط فراگیران و ارائه نقشهمفهومی، تهیه نقشه

 4(.9333اصلی برای ارائه مطالب است ) مصرآبادی و استوار، 

( حاکی از آن بود که امکان به کارگیری 9333نتایج پژوهش قنبری و همکاران )

( در پژوهش انجام 9331فاضلی و آقالطیفی )های مفهومی در زبان فارسی وجود دارد. نقشه

آموزان راهنمایی شهرستان دمازند به این نتیجه دست یافتند که ارائه شده، در میان دانش

 های سنتی تدریس بر نمرات پیشرفتآموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روش

ایش نمرات هبرد باعث افزآموزان تأثیر مثبتی داشته است و استفاده از این راتحصیلی دانش

در آموزش علوم در آموزان گروه آزمایش شده است. آزمون پیشرفت تحصیلی دانش

، شیمی توسط مارکوف 9شناسی که توسط اکبوکاالهای مختلف تحصیلی مانند زیستحوزه

های از نقشه 4شناسی توسط بلكو زمین 3، فیزیك توسط روث و رویچاندری2و الینیگ

( در 2667) 5فرانسیس (.9333مصرآبادی و همکاران، نقل از شده است ) مفهومی استفاده

های آوری شده ار نقشههای جمعپژوهش میزان اثربخشی تدریس از طریق کاربرد داده

مفهومی در دانشگاه میشیگان به این نتیجه دست یافت که در کلیه موارد آزمون شده استفاده 

 ربرد آن است.های مفهومی مؤثرتر از عدم کااز نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1. Okebukola 

2. Markoff & Lainig 

3. Roth & Richandy 

4. Bleck 

5. Francis 
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 )نمونه ی استفاده شده( MindMapperارائه شبکه ای و نرم افزار  .9شکل 

 Microsoft Officeافزار ست و ارائه آن با نرمهای آموزشی اخطی نیز یکی از روش ارائه

PowerPoint 2013 .در  یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای مورد استفاده مطرح است

های جدید ارائه اطالعات نرم افزار پاورپوینت محصول شرکت مایکروسافت است. شیوه

حامیان آن ادعا می کنند که پاورپوینت یادگیری را بهبود بخشیده موجب عالقه شنوندگان 

تر های شفاف را آسانشده، به ترتیب و شیوه سخنرانی کمك کرده و نیز ارائه خالصه

انجام گردیده است به بیان نظرات پرداخته  PowerPointدرزمینه  هایی کهپژوهشکند. می

ن، و همکارا د اعتماد قرار گیرد )مظلومیمور تواند برای مفاهیم شناختی،ن نمیاست و ای

ای از به وجود آمدن دامنه موضوع سبب کند که این( بیان می9316(. مصرآبادی )9319

 است. افزار ارائه اطالعات شدهوان نرمعنبه PowerPointانتقادات به استفاده از 

ارائه پیوسته مطالب  را  PowerPoint( علت انتقاد از ارائه اطالعات توسط 2660) 9کینچین

ها اعالم کرده است. او همچنین معتقد است که آن باعث تقویت بودن آنو پشت سر هم

                                                                 
1. Kinchin 
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دید عمیق  با PowerPointافزار اگر به نرم شود.های اشتباه یادگیری در فراگیران میروش

بتاً نس در مقایسه با اور هد و اپك در ارائه اطالعاتریم مشاهده خواهیم کرد این ابزار، بنگ

. آخوندزاده و می باشدسری و خطی اطالعات ارائه پشت آن همان است اما فلسفه جدید

قرار دارد.  برد در یك سطحوایت و PowerPointکنند که ارائه با ( بیان می9331همکاران )

امروزه جای گچ   PowerPointافزار نرم 9176و  9106های از سال 9طبق بیان دانگلو و وسلی

( استفاده 9110) 2(. طبق نظر برستر9333ها گرفته است )نقل از پنجه پور، و تخته را در ارائه

PowerPoinست. مطالعات در مورد اثربخشی برداری مفید ادر یادداشت PowerPointاز  t 

از پاسخگویان معتقد  %16در مقایسه با سخنرانی سنتی،  PowerPointدهد که ارائه با نشان می

معتقد بودند که این  %35و  کندهایی توجه را بیشتر از سخنرانی جلب میبودند که چنین ارائه

د ادهد فراگیرانی که با کمك این شیوه ارائه یپژوهش دیگر نشان می. شیوه جالب است

 3آتکینساند و به حافظه سپردند )اند، باور دارند که مطالب را در کالس بهتر یادگرفتهگرفته

گونه هیچ PowerPointدهد که استفاده از تحقیقات دیگر نشان می (.9113، و همکاران

یا  شناسی بهنجاریشناسی اجتماعی، روانهای روانتأثیری بر نمرات دانشجویان در کالس

( نشان داد که 9319مظلوم ) (.9316ی فیزیولوژیك ندارد ) نقل از مصرآبادی، شناسروان

 چندان موفق نیست.  PowerPointی کامل از تدریس به روش استفاده

مطالعه دیگری نشان داده است که به کارگیری پاورپوینت در درک دانشجویان از 

افته تری ییادگیری بسیار سازمانسخنرانی و درس استاد تأثیر دارد؛ به ویژه آنکه دانشجویان 

مکاران، اند )پیاب و ههای همراه با پاورپوینت نسبت به بدون پاورپوینت داشتهاز سخنرانی

9316.) 

( اظهار کردند که ارائه سخنرانی از طریق پاورپوینت فواید 2666) 4هاستینگ و سزابو

ها، ها، فونتنوع از رنگای به علت به دست آوردن توجه افراد از طریق استفاده متویژه

وان برای کردن تای، توانایی آن به منظور فراهمتصاویر، ساختمان پویا و ظرفیت چندرسانه

                                                                 
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 

 ها دارد.در کالس

العات شاهد موج انتقاد افزارهای ارائه اطادبیات پژوهشی نرمدر هرچند در حال حاضر 

 Mindای مانند افزارهای شبکهو حمایت از نرم PowerPointچون  ،ارائه افزارهای خطیِاز نرم

Mapper ای در میزان اثربخشی ارائه شبکه هستیم، پس الزم است پژوهشی صورت گیرد تا

ی ارائه اثربخش در مورد .افزارهای مذکور بررسی شوداز نرممقایسه با ارائه خطی با استفاده 

ای و ارائه خطی در آموزش علوم تجربی پایه ششم ابتدایی تا امروز تحقیقی در ایران شبکه

از دو لحاظ حائز اهمیت است :  تجربی پایه ششم ابتدایی در ایرانعلوم  نشده است؛ انجام

اب ه کتشده است و دیگری اینک تازگی در نظام آموزشی کشور واردیکی اینکه پایه ششم به

تازگی تألیف شده است. با توجه به چنین کمبودی الزم به نظر رسید تا در قالب درسی نیز به

آموزان ای در مقایسه با ارائه خطی در پیشرفت تحصیلی دانشپژوهشی اثربخشی ارائه شبکه

بخشی ررسی اثربر دارد به ی شود. بنابراین تحقیق حاضر در نظدر علوم تجربی پایه ششم بررس

در سه سطح اول شناختی بلوم ) یادداری، درک  PowerPointافزار خطی با استفاده از نرم ارائه

در سطوح ذکرشده  Mind Mapperافزار ای با استفاده از نرمو کاربرد( در مقایسه با ارائه شبکه

دایی ششم ابته پایعلوم تجربی درس بپردازد و تأثیر دو روش را بر میزان پیشرفت تحصیلی 

رسی و ریزان برنامه درسی، مؤلفان کتب دتواند برای برنامهنتایج این تحقیق می .کند مقایسه

یری گکنند مورد استفاده و بهرهنیز سخنرانانی که از نرم افزارهای ارائه مطالب استفاده می

 قرار گیرد.
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 شده()نمونه ی استفاده PowerPointخطی و نرم افزار  ارائه .2کل ش

ر مقایسه ای دتوان اظهار داشت که ارائه شبکهمطالبی که در باال ذکر شد میبا توجه به 

ژوهش بر آن ثر است. این پتحصیلی علوم تجربی ششم ابتدایی مؤبا ارائه خطی بر پیشرفت 

وال اصلی پژوهش مورد نظر این است است که این ادعا را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین س

شم ابتدایی صیلی علوم تجربی شای در مقایسه با ارائه خطی بر پیشرفت تحارائه شبکهکه آیا 

ایسه ای در مقمطالعه قرار گرفت که ارائه شبکه فرضیه مورد 3به این منظور  تر است؟بخشاثر

ری، درک و ) یاددا با ارائه خطی بر پیشرفت تحصیلی مفاهیم علوم تجربی ششم ابتدایی

 ها اشاره شده است.ها به آنکه در قسمت یافته کاربست( مؤثر است

 پژوهش روش
ای هآزمون و با گروهپس -آزمونآزمایشی با پیشطرح پژوهشی تحقیق یك طرح نیمه

 Mindگروه مقایسه  و، PowerPointگروه مقایسه  شاملمقایسه بود. در این پژوهش دو گروه 

Mapper ..در ای انجام شددقیقه 45جلسه  92طول ر مستقل در کاربندی متغی حضور داشتند .

 ای مطالب درسی یکسانی با استفاده ازهای دو گروه مقایسهطول این جلسات برای آزمودنی
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ها در طول تمام طول دوره، ای آزمودنیاوت ارائه شد. در یك گروه مقایسهشیوه متف دو

ای مین مدت گروه مقایسهو در ه Mind Mapperافزار وای آموزشی را با استفاده از نرممحت

دریافت کردند. در هر دو گروه در فرایند  PowerPointدوم مطالب را با استفاده از نرم افزار 

ان جلسات ر پایآموزش کالسی مطالب با استفاده از دیتا پروژکتور بر روی پرده ارائه شد. د

نجیده شد. در هر دو گروه س های شناختی )یادداری، درک و کاربرد(کاربندی بازده

 آوری شد.تی توسط آزمون پایانی مربوطه جمعهای شناخبازده

آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر خوی که ی آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجامعه

. در تحقیق مشغول به تحصیل بودند 13-14تحصیلی  نفر است و در سال 9506 هاتعداد آن

نفر باشد)گال و  95مقایسه ای باید حجم  هر گروه حداقل –های آزمایشی و علی 

نفر در نظر گرفته شد و در کل حجم  36(. در تحقیق حاضر حجم هر گروه 9312همکاران،

کالس  2آموزان پسر شامل دانش های پژوهش حاضر آزمودنی نفر تعیین گردید. 06نمونه 

دو کالس از دو مدرسه متفاوت باشند. می 13-14شهر خوی در سال تحصیلی  ششم ابتدایی

انتخاب شدند که به دلیل  گیری هدفمندای به روش نمونههای مقایسهبه عنوان گروه

ذار، مسائل اداری، گاظ شرایط خاص کنترل متغیرهای اثرهای پژوهش از لحمحدودیت

 ها و امکانات از این روش استفاده شد. رضایت آزمودنی

های آوری اطالعات از آزمونتحقیق به منظور جمعدر این  :ابزارهای اندازه گیری

آزمون( و شیکتاب درسی علوم تجربی )پ مفاهیمساخته از تمام پیشرفت تحصیلی محقق

 اب درسی علوم تجربیپوینت از کتده با راهبرد نقشه مفهومی و پاورشمطالب تدریس

ن است که هر دو آزمو. الزم به توضیح دوره اجرای تحقیق استفاده شدآزمون( در طول )پس

بندی بلوم را مورد سنجش قرارداده ، درک، کاربست، حوزه شناختی طبقهسطوح یادداری

 است.

بی علوم تجر مفاهیمساخته از کل کتاب ای محققسوال چهار گزینه 36آزمون شامل پیش

سؤال سطح کاربست  96درک و  سؤال سطح 96 داری،سؤال آن سطح یاد 96تعداد ود که ب

ساخته از مطالب تدریس ای محققسوال چهار گزینه 36مون نیز شامل آزسنجید. پسیرا م

های سه تدریس با استفاده از روش نقشهجل 92شده کتاب علوم تجربی ابتدایی در طول 
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درک  سؤال سطح 96 داری،سؤال آن سطح یاد 96بود که تعداد شده مفهومی و پاورپوینت

 .سنجیدسؤال سطح کاربست را می 96و 

گردید. محاسبه  26آزمون با استفاده از روش کودرریچاردسونآزمون و پسپایایی پیش

در مورد همه رود که برآورد پایایی آزمونی به کار می برای 26ریچاردسون روش کودر

ی ریفشود ) پاشا شهای غلط صفر داده میو به پاسخ 9های درست نمره های آن به پاسخسؤال

به دست  79/6آزمون نیز باشد و پایایی پسمی 7/6آزمون . پایایی پیش(9319و شریفی، 

 آمده است.

 آزمون از روایی محتوایی و روایی مالکی استفادهآزمون و پسبرای سنجش روایی پیش

م تجربی( و جدول مشخصات آزمون )کتاب علوشد. بدین منظور جدول مشخصات پیش

 ( تهیه گردید و شده در طول تحقیقتجربی )مطالب تدریس کتاب علوم 7و  0های فصل

وزان در آمبین نمرات کالسی دانش 72/6نزدیك همچنین برای روایی مالکی همبستگی 

 دست آمد.هآزمون ببرای پس 7/6آزمون و درس علوم تجربی برای پیش

 ی پژوهشهايافته
های رضفها پیشقبل از تحلیل دادهس استفاده شد. ها از تحلیل کوواریانبرای تحلیل داده

ا حاکی هگروف اسمیرنف از نرمال بودن دادهتحلیل کواریانس انجام شد. نتایج آزمون کلمو

فرض ؛ همچنین پیشها برقرار استن لون نشان داد که همگنی واریانسبود و نیز نتایج آزمو

ز رعایت شده ستقل نیمتغیر مبودن رابطه بین متغیر همپراش همگونی شیب رگرسیون و خطی

 نتایج آزمون ها به شرح زیر می باشد. است.

 در پیش آزمون و پس آزمون Pو M ای های مقایسهانگین و انحراف معیار نمرات گروهمی .1جدول 

 
 

 هامولفه

 P**مقایسه  M *مقایسه  

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار(

 پیش آزمون

 (03/9)93/5 (12/9)96/5 یادداری

 (33/9)77/3 (60/9)16/4 درک

 (35/9)03/4 (77/2)37/4 کاربست

 پس آزمون
 (64/2)03/4 (03/9)5 یادداری

 (01/9)96/4 (57/9)53/5 درک
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 (63/2)43/3 (35/9)43/0 کاربست

 M = مقایسه  MindMapper* گروه مقایسه              P=مقایسه  PowerPoint**گروه مقایسه 

آزمون آزمون و پسدر پیش Pو  Mهای مقایسه ای انگین و انحراف معیار نمرات گروهمی

در سه حیطه شناختی را نشان می دهد. در پیش آزمون بیشترین میانگین مربوط به یادداری 

و در پس آزمون بیشترین میانگین مربوط به کاربرد گروه  93/5برابر با  PowerPointگروه 

MindMapper  می باشد. 43/0برابر با 

 نمرات عیتوز بودن نرمال یبررس یبرا رنوفیاسم کلموگروف آزمون .2 جدول

 آزمون کلموگروف اسمیرنوف 

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره 

 266/6 06 601/6 پیش آزمون

 266/6 06 613/6 پس آزمون

 شانن را نمرات عیتوز بودن نرمال یبررس یبرا رنوفیاسم کلموگروف آزمون 2 جدول

 و 601/6 با برابر آزمون پس و آزمون شیپ یبرا رنوفیاسم کلموگروف آماره. دهد یم

 زمونآ شیپ یبرا رنوفیاسم کلموگروف آزمون یداریمعن سطح به توجه با. است 613/6

 گفت نتوا یم پس. ستین دار یمعن یآمار لحاظ از که گرفت جهینت توان یم آزمون، پس و

 .هستند نرمال آزمون پس و آزمون شیپ در نمرات عیتوز که

تعامل بین متغیر همپراش و مستقل را  Fبرای اثبات همگونی شیب رگرسیون باید مقدار 

<P) محاسبه کرد. اگر این شاخص معنادار نباشد  ؛ که، پیش فرض رعایت شده است(0.05

 نتایج بررسی به قرار زیر است.

 هاآزمودنیآزمون اثرات بین  .3جدول 

 SS df Ms F Sig رمنابع تغیی

 301/6 627/6 473/6 9 473/6 تعامل
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تعامل )متغیر  Fدهد. مقدار ها را نشان مینتایج آزمون اثرات بین آزمودنی 3جدول 

 تواننیست. پس می معنادارمی باشد که از لحاظ آماری  627/6متغیر همپراش( برابر با *مستقل

 فرض رعایت شده است. نتیجه گرفت که این پیش

 باشد.زیر مینتایج تحلیل کواریانس به شرح 

 خالصه تحلیل کوواریانس در مورد اثر شیوه ارائه بر پیشرفت تحصیلی مفاهیم علوم تجربی .4جدول 

 مجذور اتای جزئی SS Df Ms F Sig منابع تغییر

 69/6P< 259/6 605/91 626/323 9 626/323 گروه

ی مفاهیم لخالصه تحلیل کوواریانس در مورد اثر شیوه ارائه بر پیشرفت تحصی 4جدول 

باشد که از لحاظ می 605/91متغیر مستقل برابر با  برای Fدهد. مقدار علوم تجربی را نشان می

ر متغیر مستقل گروه )روش  Sigکه با توجه به مقداردار است آماری معنی های ارائه( که براب

 توان نتیجهباشد و معنادار است؛ پس میمی 69/6د و این مقدار کوچکتر از باشمی >69/6Pبا 

ای ارائه های مقایسههای درس علوم ششم در گروهگرفت که تفاوت معناداری در نمره

این دو روش وجود دارد  های درس علوم قبل از مداخلهای و خطی بعد از کنترل نمرهشبکه

دهد که متغیر مستقل چه باشد نشان میمی 259/6اثر که برابر با اندازه و با توجه به مقدار 

 اندوانستهتهای تدریس ا تبیین می کند که در این جا روشاندازه از واریانس متغیر وابسته ر

 .واریانس نمره علوم را تبیین کنند ازدرصد  9/25

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

 تجربی

 مجذور اتای جزئی SS Df Ms F Sig منابع تغییر

 

 گروه

 یادداری

 درک

 کاربست

035/9 

144/93 

902/921 

9 

9 

9 

035/9 

144/93 

902/921 

475/6 

254/7 

794/34 

65/6<P 

69/6P< 

69/6P< 

663/6 

993/6 

371/6 

ت سخالصه تحلیل کوواریانس در مورد اثر شیوه ارائه بر یادداری، درک و کارب 5جدول 

متغیر مستقل برای یادداری، درک و کاربست  Fدهد. مقدار مفاهیم علوم تجربی را نشان می

 Fشود مقدار باشد. همانطور که مالحظه میمی 794/34و  254/7،  475/6بر با به ترتیب برا

متغیر مستقل   Sigدار است. با توجه به مقدارلحاظ آماری معنیدرک و کاربست از برای 
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که از لحاظ آماری معنادار باشد می 69/6این مقادیر کوچکتر از های ارائه( که گروه )روش

های وههای درس علوم در گرگرفت که تفاوت معناداری در نمره توان نتیجهمی ،است

و این د های درس علوم قبل از مداخلهکنترل نمرهای و خطی بعد از ای ارائه شبکهمقایسه

 متغیر مستقل Fروش در درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی وجود دارد. همچنین مقدار 

که با توجه به دار نیست باشد که از لحاظ آماری معنیمی 475/6برای یادداری برابر با 

که  باشد مشخص استمی 413/6 های ارائه( که برابر بامتغیر مستقل گروه )روش  Sigمقدار

توان نتیجه گرفت که تفاوت باشد و معنادار نیست پس میمی 65/6این مقدار بزرگتر از 

ای ارائه های مقایسههای درس علوم ششم در گروهمعناداری در یادداری مفاهیم نمره

وش این دو ر)علوم پنجم(  های درس علوم قبل از مداخلهمرهای و خطی بعد از کنترل نشبکه

 وجود ندارد.

های تعدیل شده در متغیر وابسته)پیشرفت تحصیلی، یادداری، درک و کاربست . میانگین6جدول 

 هاعلوم تجربی( برای هر یک از گروه مفاهیم

 حد باال حد پایین خطای استاندارد میانگین بازده ها متغیر گروه بندی

 

 ایارائه شبکه

MindMapper 

 

 

 ارائه خطی

PowerPoint 

 پیشرفت تحصیلی

 یادداری

 درک

 کاربست

 پیشرفت تحصیلی

 یادداری

 درک

 کاربست

131/90 

669/5 

491/5 

460/0 

223/92 

000/4 

295/4 

409/3 

70/6 

344/6 

360/6 

353/6 

70/6 

344/6 

360/6 

353/6 

497/95 

393/4 

360/4 

011/5 

760/9 

177/3 

062/3 

755/2 

409/93 

031/5 

639/0 

992/7 

756/93 

354/5 

327/4 

907/4 

درک  )پیشرفت تحصیلی، یادداری، شده در متغیر وابستههای تعدیلمیانگین 0در جدول 

ه گونه کها ارائه شده است. همانعلوم تجربی( برای هر یك از گروه و کاربست مفاهیم

نسبت به  Mشده نمرات متغیر یادداری گروه مقایسه های تعدیلشود، میانگینمشاهده می

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

دارای نمرات  Pدر مقایسه با گروه  Mکاربست مفاهیم علوم تجربی نیز نشان داد که گروه 

 باالتر معناداری هستند.
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 گيریبحث و نتيجه
به  Mind Mapperها مشاهده شد، استفاده از نرم افزار ونه که بر اساس نتایج تحلیل دادههمانگ

به عنوان  PowerPointای اطالعات در مقایسه با نرم افزار نوان یك شیوه نماینده ارائه شبکهع

لوم تجربی و دو ی عنماینده شیوه خطی ارائه اطالعات تأثیر برتر معناداری بر پیشرفت تحصیل

ری کرد که گیتوان نتیجهها میر اساس این یافتهاربرد ( داشت. بدرک و کشاخص شناختی )

واند تسه با شیوه ارائه خطی اطالعات میهای درس در مقایای اطالعات در کالسه شبکهارائ

 اثر مثبتی بر مفاهیم علوم تجربی داشته باشد.

ر داز لحاظ پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی ج این تحقیق نشان داد که نتای

رفت شه مفهومی در پیشای و نقوجود دارد. بنابراین ارائه شبکه ای تفاوتمقایسههای گروه

( نیز 9331آموزان در درس علوم تجربی تأثیرگذار است. فاضلی و آقالطیفی )تحصیلی دانش

وند، به این نتیجه دست یافتند آموزان راهنمایی شهرستان دمادر پژوهش خود، در میان دانش

مرات ریس بر نهای سنتی تدبر نقشه مفهومی در مقایسه با روشی ه آموزش مبتنکه ارائ

 9آموزان گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته است. همچنین اسانپیشرفت تحصیلی دانش

آموزان در درس علوم تجربی تأثیر های مفهومی در موفقیت دانش( نشان داد که نقشه2667)

که روش نقشه مفهومی در مقایسه با داد  ( نیز نشان2662) 2قابل توجهی دارد. فاجی نیومی

 آموزان تأثیر بیشتری دارد.نی بر پیشرفت تحصیلی دانشروش سخنرا

مطالعه کیفی به این نتیجه رسیدند که  91نیز در فرا تحلیل  (9113) و همکاران 3هرتون

جنا اد دارد. بر نگرش افردر کل، نقشه مفهومی اثرهای مثبتی هم بر پیشرفت تحصیلی و هم 

اعث های دیگر بفهومی خیلی بهتر از روشهای م( نیز در تحقیقی نشان داد که نقشه2692)

( 2693) 4آموزان به یادگیری معنادار در درس علوم تجربی دست یابند. نانسیشود دانشمی

ند کدگان در تمام مقاطع سنی، بیان میهای مفهومی برای یادگیرندر تحقیقی با عنوان نقشه

و تطابق دانش در سازی زاری بسیار خوب برای نمایش یکسانهای مفهومی ابکه نقشه

                                                                 
1. Asan 

2. Fajonyomi 

3. Horton 
4. Nancy 
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های خود را در مورد مفاهیم مختلف فهمیکند کجها کمك میآموزان است و به آندانش

 تغییر دهند.

های دسته از دانشجویانی که در برنامه(  نیز نشان دادند آن 2693و همکاران )9کریشنا

 یهای سنتی است استفاده کردند رأفهومی که روشی جدا از روشهای مابتکاری از نقشه

 و همکاران 2ویو هایهای پژوهش با نتیجه یافتهیافته مثبت باالتری به برنامه ابتکاری دادند.

 ( همسو است.2692) نو همکارا4( و مطالعات هانگ 2692) و همکاران 3(، ردفورد2692)

ی و امطالب آموزشی در قالب ارائه شبکهنی که زما توان گفتها میدر تبیین این یافته

د دار کالمی مهای یادگیری معنیشود، تمام ویژگیآموزان ارائه مینقشه مفهومی به دانش

مطالب  ایهای مفهومی و ارائه شبکهوع آموزش نهفته است. چرا که نقشهدر این ن نظر آزوبل

کند ( نیز تاکید می9115دهد. اروین )میمراتبی از کل به جز نمایش را در یك قالب سلسله

ثر ربط دادن مطالب جدید با ساختار شناختی موجود، استفاده از های بسیار مؤکه یکی از راه

 نقشه مفهومی است.

توان تا حد زیادی انتظار داشت که های پردازش اطالعات نیز میهمچنین بر اساس نظریه

ای مفهومی هی مطالب تأثیر مثبت بگذارد. نقشهومی بر فزایندهای شناختاستفاده از نقشه مفه

 دانی)تصویری وگری رمزدهند که از هر دو شیوهالمی را در قالب ترسیمی ارائه میمواد ک

ری از توان انتظار داشت بهره گیتوان میکنند. بر اساس نظریه پاویو میکالمی( استفاده می

 (.9119، 5یو)پاوکالمی موثرتر است ت به ارائه صرف نقشه مفهومی در یادگیری مطالب نسب

عنوان هتواند بهای مفهومی میتوان نتیجه گرفت که نقشهها میبر اساس نتایج پژوهش

ن بحث شد ورد آثر شناختی به کار گرفته شود. با توجه به مبانی نظری که در مابزارهای مؤ

ئه شده آموزشگاهی اردگیری هایی که در زمینه یاوان نتیجه گرفت که در اکثر نظریهتمی

 بودن نقشه مفهومی یافت.شبختوان تلویحاتی در زمینه اثراست می

                                                                 
1. Krishna 

2. Wu 

3. Redford 

4. Hung 

5. Paivio 
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زمون در آآزمون و پسکه تفاوت بین میانگین نمرات پیش نتایج این تحقیق نشان داد

کردن اثر پیش آزمون،  سطح دانش درس علوم تجربی معنادار نیست. یعنی پس از خارج

ریس با نقشه ) تد MindMapperآزمون گروه مقایسه انشداری بین نمرات دتفاوت معنی

رپوینت ) تدریس با پاو PowerPointای( و دانش آموزان گروه مقایسه مفهومی و ارائه شبکه

( که در آن 9331این نتیجه با نتایج تحقیق سرهنگی و همکاران ) و ارائه خطی( وجود ندارد.

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.

ی در کشی مفهومی بر یادگیری آناتومی تأثیر نقشهای به بررس( نیز در مطالعه2669هابر )

ن گروه کنترل و آزمایش دانشجویان رشته بهداشت حکایت از عدم تفاوت بی

ش از داشت. این بخکنندگان از نقشه مفهومی و یادگیرندگان به روش سنتی( )استفاده

سطح دانش  ی بربودن نقشه مفهومها مبنی بر اثر بخشهای تعدادی از پژوهشپژوهش با یافته

باشد که ما در این (. علت آن شاید این مطلب 9333تناقض دارد ) مصرآبادی و همکاران، 

آموزان نقشه کردیم و اگر شاید خود دانشهای از قبل آماده استفاده میپژوهش از نقشه

 آمد.نتایج بهتری در سطح دانش بدست میمفهومی را طراحی می کردند 

ناختی است ین سطح حیطه شترانش پایینتوان گفت که چون سطح دها میدر تبیین یافته

ود بنابراین شاین سطح از حوزه شناختی تأکید میهای تدریس دیگر نیز بیشتر بر و در روش

داری در این سطح مشاهده ای تفاوت معنیهای مقایسهتوان انتظار داشت که در گروهمی

 نشود.

موزان در آنمرات  دانش که تفاوت بین میانگین همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است

آزمون ای در مرحله پسهای مقایسهربی در سطح درک و کاربرد در گروهدرس علوم تج

زمون آفاده از نقشه مفهومی در مرحله پسدار است. یعنی آموزش علوم تجربی با استمعنی

در   MindMapperسه آموزان را در سطح درک و کاربرد  گروه مقایمیزان نمرات دانش

داری افزایش داده است. همچنین سعیدی و به طور معنی PowerPointمقایسه با گروه مقایسه 

 یاهاز قبل آماده نسبت به مطالعه متنهای مفهومی ( نشان دادند که ارائه نقشه9319)همکاران 
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و همچنین  ددهها را به طور معناداری افزایش مین نقشه مفهومی، درک مطلب آزمودنیبدو

آموزان شده که فهومی باعث پرورش خالقیت در دانشکه نقشه م ( نشان داد2662)9 اثرتون

ر تر دو این باعث یادگیری در سطح عمیق های پردازش خبر دار شدهبراساس آن از روش

 شود.آنان می

( با 9316های تحقیقی که توسط خامسان و برادران خاکسار)همچنین این یافته با یافته

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 

د دهینادار باالتر بود. این نتایج نشان مبا روش سنتی به طور معمفهومی مشارکتی در مقایسه 

واند تش مشارکتی، در آموزش زبان دوم میویژه به روهای مفهومی، بهگیری نقشهکارکه به

عنوان روشی مناسب در افزایش یادگیری واژگان و درک مطلب فراگیران مورد استفاده به

 قرار گیرد.

ثیر آموزش مبتنی با عنوان مقایسه تأ( 9331کاران ) همچنین نتایج تحقیق سرهنگی و هم

شه داد که روش نقبر روش سخنرانی و نقشه مفهومی بر سطوح یادگیری شناختی نشان 

ش ثرتر از روالی یادگیری و یادگیری معنادار مؤیابی به سطوح بامفهومی برای دست

 سخنرانی است.

ر شرایطی که د ه نقشه مفهومینیز نشان دادند که ارائ (9333) مصرآبادی و همکاران

تری دارد و ساخت تأثیر بیش ،ها وابسته به زمینه باشد نسبت به ساختسبك یادگیری آزمودنی

نقشه  هبك نابسته به زمینه باشند بر ارائها دارای سقشه مفهومی در شرایطی که آزمودنین

 مفهومی برتری دارد.

رفت که ن نتیجه گتواهای پژوهشی مینظری موجود و نیز بخشی از یافته بر طبق مبانی

 های جدید آموزشیگیری از فناوریطی ارائه اطالعات حتی با بهرههای خاستفاده از شیوه

ه حاضر به در مقال ثیر چشمگیری بگذارد.د بر عملکردهای تحصیلی فراگیران تأتواننمی

 یای در مقایسه با ارائه خطی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجرببررسی اثربخشی ارائه شبکه

ای و نرم ی ارائه شبکهبه عنوان نماینده MindMapperافزار ؛ نرمششم ابتدایی پرداخته شد

                                                                 
1. Atharton 
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ر عملکرد تحصیلی گروهی که عنوان نماینده ارائه خطی استفاده شد. دبه PowerPointافزار

PowerPoinافزار ند در مقایسه با گروهی که با نرمآموزش دیده بود MindMapperافزار با نرم t 

ی ها تا حد زیادی با پیشینه نظراین یافته زش دیده بودند، تفاوت معناداری مشاهده شد.آمو

در  بکه ایشهای ارائه افزار. در چنین شرایطی استفاده از نرمو تجربی موضوع در توافق است

مقابل ارائه خطی توصیه شده است که با فلسفه و نظریات جدید یادگیری و آموزش سازگار 

وگیری پذیری به سایر مقاطع جل آموزان ششم ابتدایی پسرانه، از تعمیماز دانش استفاده است.

ه کاهد و این مسألپذیری نتایج میآزمایشی از میزان تعمیمو همچنین روش شبه کندمی

های مفهومی در همه شود از نقشهباشد. در پایان پیشنهاد میمحدودیت پژوهش حاضر می

 ود. شکید بر برقراری ارتباط میان مفاهیم استفاده مقاطع پایه با تأریزی درسی از مراحل برنامه

های درسی در ابتدا یا انتهای هر فصل یا واحد مرتبط همچنین از نقشه مفهومی در کتاب

 اشند؛بی مفاهیم بسیار و مرتبط با هم میآموزشی استفاده شود به ویژه برای دروسی که دارا

 .اریخ در مقطع ابتداییجغرافیا و ت مانند علوم تجربی،

 بعمنا
دیدگاه دانشجویان  (.9331) یوسفی، محمدحسین. صالحی، شایسته و آخوندزاده، کبری؛

مجله ایرانی آموزش در علوم پرستاری در مورد وسایل کمك آموزشی متداول. 

 .201-270. صص3(96) پزشکی.

برنامه قصد شده، (. بررسی میزان همخوانی و هماهنگی بین سه 9336احمدی، غالمعلی. )

پژوهشکده  جدید آموزش علوم در دوره ابتدایی.در برنامه ه اجرا شده و کسب شد

 تعلیم و تربیت.

چاپ اول.  .آزماییسنجی و رواناصول روان(. 9319شریفی، نسترن. ) پاشا شریفی، حسن و

 رشد. تهران :

افزار پاورپوینت در ارائه (. عوامل مؤثر در استفاده کارآمد نرم9333) پور، مجتبی.پنجه

 .939-935. صص2(93.)مجله راهبرد آموزشیتخصصی دانشگاهی. 

های مفهومی . تأثیر نقشه(9316) پناه، مریم.حسین و اسالم زاده،دلشاد؛ مهدی پیاب،

صیلی زش پیشرفت تحوسیله رایانه بر میزان یادگیری، یادداری و انگیشده بهطراحی



 113                                                ....  بر یخط ارائه آموزش با سهیمقا در یاشبکه ارائه آموزش یاثربخش

،صص 2( 2) آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.فصل نامه فنآموزان. دانش

931-995. 

(. مقایسه آموزش زبان با استفاده از نقشه 9316برادران خاکسار، زهرا. ) خامسان، احمد و

ای ههای زبان شناختی در زبانپژوهش ومی فردی و مشارکتی با شیوه سنتی.مفه

 . 57-75، صص9( 9) .خارجی

(. تأثیر آموزش بر مبنای 9333علیرضا. ) اقدم،آذر، اسکندر و محجلرحمانی، آزاد؛ فتحی

، 97(4) فصلنامه پرستاری ایران، یادگیری نظری دانشجویان پرستاری. نقشه مفهومی در

 .31- 40صص 

محالنی، فرحناز.  زادهآذر، اسکندر و عبدالهاقدم، علیرضا؛ فتحیرحمانی، آزاد؛ محجل

(. مقایسه تأثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی بر یادگیری درس 9330)

 . 49-41، صص 97( 9،)آموزش در علوم پزشکیرایند پرستاری دانشجویان پرستاری. ف

رحمانی، آزاد.  سرهنگی، فروغ؛ معصومی، معصومه؛ عبادی، عباس؛ سید مظهری، مرجان و

تفکر انتقادی دانشجویان  هایروش تدریس نقشه مفهومی بر مهارت (. تأثیر9331)

 .943-943، صص 3(4، )مجله پرستاری مراقبت ویژه پرستاری.

ر مطالعه (. تأثی9319قوام، صغری. )اکبر؛ اسدزاده، حسن و ابراهیمیسعیدی، علی؛ سیف، علی

نامه فصلآموزان سال سوم متوسطه، مفهومی بر درک مطلب دانشهای به کمك نقشه

 .939-943، صص 9(3، )فناوری اطالعات و ارتباطات درعلوم تربیتی

 ، چاپ هشتم، تهران: سمت.های آموزشیمهارت(. 9319شعبانی، حسن. )

 در آموزش (. بررسی تأثیر استفاده از نقشه مفهومی9331آقا لطیفی، اعظم. )فاضلی، فائزه و 

 سومین درسه راهنمایی حضرت زهراء دماوند.آموزان مبر پیشرفت تحصیلی دانش

 همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی.

. تأثیر تدریس به روش نقشه مفهومی (9333) پاریاد، عزت و احسانی، مریم. اطفه؛قنبری، ع

بر میزان یادگیری و یادداری یك درس در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

 .992-993صص ،2( 7) .مجله مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی گیالن.
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)به اهتمام( احمد رضا  ترجمه .های تحقیق کمی و کیفیروش(. 9312). بورگ و گال گال،

 (. تهران.انتشارات سمت.9110) نصر.

بخشی ارایه، ساخت فردی اثر (.9334) استوار، نگار. آذر، اسکندر ومصرآبادی، جواد؛ فتحی

نوآوری های  فهومی به عنوان یك راهبرد آموزشی.گروهی نقشه مو ساخت 

 . 1-39، صص93(4،)آموزشی

(. 9330در و مقدم، محمد. )نآذر، اسکنسب، داوود؛ فتحیمصرآبادی، جواد؛ حسینی

ی در عاطف-های شناختییادگیری نقشه مفهومی بر بازده -بخشی راهبرد یاددهیاثر

 (2)، یزشناسی دانشگاه تبرپژوهشی روان-علمیفصلنامه  شناسی.یادگیری درس زیست

 .961-932، صص 3

ثیر (. تأ9333). محمد مقدم، آذر، اسکندر ونسب، داود؛ فتحیحسینی ؛جواد مصرآبادی،

یادگیری بر یادداری، درک و حل مسأله در ساخت و ارائه نقشه مفهومی و سبك 

 . 949-902، صص 3(96، )شناسیمطالعات تربیتی و روان شناسی.زیست

شه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی (. اثر بخشی نق9333مصرآبادی، جواد. استوار، نگار. )

های نوین اندیشهشناسی و فیزیك. شناسی، روانآموزان در دروس زیست_دانش

 .13-994، صص 5(9، )تربیتی

نشریه پیامدهای شناختی و عاطفی از اسالید در کالس درس.  (.9316) مصرآبادی، جواد.

 . 211-363صص ،5(4) علمی پژوهشی فناوری آموزش.

ژوهشی نشریه علمی پافزار پاورپوینت در تدریس. (. استفاده بهینه از نرم9319) موسی. مظلوم،
 .223-236.صص3(0. )فناوری آموزشی

(. نگرش 9319) ، معصومه و شهبازی، حسن.العابدینیزین مظلومی محمودآباد، سید سعید؛

جله م پوینت در آموزش.علوم پزشکی یزد در خصوص نقش پاوردانشجویان دانشگاه 

 .34-75. صص 7(2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. )

. WBTای های شبکههای سازمانی از طریق آموزشتوسعه یادگیری (.9333) هداوند، سعید.

 .93 -49صص، 3(44) عصر فناوری اطالعات.نامه ماه
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