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 چکیده

مفهومی در مقایسه با روش سخنرانی در عملکرد تحصیلی  های نقشهتحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش به کمک 

اجرا گردید. در این پژوهش ابتدا از میان  1040-40درس علوم دانش آموزان پایه هفتم شهرستان الیگودرز در سال تحصیلی 

 ودر دسترس انتخاب شده  گیری نمونهه دارای کالس پایه هفتم بودند، یک مدرسه با روش مدارس پسرانه شهر الیگودرز ک

از نوع  ها فرضیهقرار گرفتند. روش تحقیق این پژوهش برای آزمون  آزمایش و گواهتصادفی دو کالس پایه هفتم در گروه  طور به

نفر از دانش  01پیشرفت تحصیلی بر روی  آزمون پیشبود. در این پژوهش ابتدا  آزمون پسو  آزمون پیششبه آزمایشی با 

، دانش زمان هم طور بهتصادفی به دو گروه سی نفره تقسیم شدند.  صورت بهآموزان برگزار شد، سپس دانش آموزان مذکور 

 که درحالیمفهومی( قرار گرفتند،  های نقشهدر معرض متغیر مستقل )الگوی  ساعته یکدوازده جلسه  به مدتآموزان گروه اول 

برای هر دو گروه  درنهایتبا آن برای دانش آموران گروه دوم از روش سنتی استفاده و الگوی مذکور اجرا نشد.  زمان هم

آمار توصیفی، محاسبه میانگین و انحراف  های روشاز  ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهپیشرفت تحصیلی اجرا شد.  آزمون پس

آمار استنباطی؛ تحلیل کواریانس بهره گرفته شد. بعد از به دست آمدن نمرات  های روشمعیار استفاده شده است. همچنین از 

قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد  وتحلیل تجزیهتحلیل کواریانس مورد  وسیله بهها  ، دادهآزمون پسو  آزمون پیشدر 

ریس، باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانش ( در تدP<11/1مفهومی ) های نقشه، الگوی آزمون پیشکه پس از تعدیل نمرات 

 باشد. درصد می 02شود و مقدار این اثر  آموزان می

 

 عملکرد تحصیلی، درس علوم، دانش آموزان پایه هفتم مفهومی، روش سخنرانی، های نقشههای كلیدی:  واژه

 



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

010 -011، صفحات 1011 بهار، 1، شماره 7دوره   

 

 

 


