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یادگیری معنادار را در دانش آموزان  تواندیمیادگیری است که  -نقشه مفهومی یکی از راهبردهای یاددهی
های افتهش دهد. مقاله حاضر بر اساس یسلسله مراتبی نمای صورتبهتسهیل کند و روابط بین مطالب درسی را 

بخشی استفاده از نقشه مفهومی در یادداری و درک و کاربست دوین شده است که در آن میزان اثرپژوهشی ت
 شد.ده گروه کنترل استفامفاهیم علوم تجربی ارزیابی شد. برای این منظور از یک طرح نیمه آزمایشی با 
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کنترل با  یهاگروهکالس کنترل( انتخاب شدند که در  2کالس آزمایش و  2)هدفمند  یریگنمونهروش 
 یریگاندازهمفهومی، مطالب درسی ارائه شد. برای  یهانقشهآزمایش با  یهاگروهمرسوم و در  یهاروش

مقبول  یهااخصشپیشرفت تحصیلی با  یهاآزمونمی بر پیشرفت تحصیلی از مفهو یهانقشهتأثیر استفاده از 
و  (MANOVA) از تحلیل واریانس چند متغیره هاداده وتحلیلیهتجزی براروایی و پایایی استفاده شد. 

دهند که ارائه آموزش این پژوهش نشان می هاییافتهشد.  استفاده  (ANOVA)تحلیل واریانس تک متغیره
دانش آموزان در درک و کاربست تأثیر  یهانمرهمرسوم بر  یهاروشمبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با 

مثبتی داشت، ولی در سطح یادداری مؤثر واقع نشد. در کل استفاده از نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی 
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 مقدمه
د دهمدارس را به خود اختصاص می فعالیتشک آموزش علوم بخش درخور توجهی از بی

ی هاو کیفیت آموزش علوم و سطح سواد علمی و فناورانه مردم در جامعه یکی از شاخص
یت ها از اهمسایر درس موازاتبهدرس علوم  درواقع. رودمیآن جامعه به شمار  یافتگیتوسعه

در درس علوم آموزان ایران ضعف دانش آمدهعملبهدر تحقیقات زیادی برخوردار است و 
، تیمز در زمینه علوم دوره ابتدایی المللیبینی های سومین مطالعهاست. یافته شدهمشخص

 نجرنشان داد که یادگیری دانش آموزان ایرانی در درس علوم بسیار پایین است )به نقل از 
 (.0931، دوست

گیری که برای یادباید محیطی را فراهم کرد که عالوه بر این برای آموزش علوم تجربی
. آموزان را به چالش فکری بکشاندید شامل برنامه غنی باشد تا دانشاست با انگیزهیجان

آیا  کهنایآموزان در کالس و همچنین دانستن ردن پیشرفت تعداد زیادی از دانشکنترل ک
ختی کار بسیار س فهمندمیکنیم را تجربی تدریس میه ما در درس علوم مفاهیمی را ک هاآن

ث بتواند هم باع بنابراین انتخاب روش تدریس مناسب که (.2111و همکاران،  0است )وانیدز
موزان آآن بتواند پیشرفت تحصیلی دانش وسیلهبهآموزان شده و هم معلم یادگیری در دانش

های رایج در تدریس علوم روش بین ندرای را کنترل کند از اهمیت زیادی برخوردار است.
به  هفعاالن طوربهمحور هستند و دانش قبلی دانش آموزان  –در مدارس ابتدایی اغلب معلم 

 ورتصبه های علوم رامفاهیم علوم، دانش آموزان نظریه درک جایبهشود. کار گرفته نمی
وانند تندارند و بنابراین نمیبزرگ واحد ها یک تصویر دارند. آنقطعات جدا از هم نگه می

 (.2102 ،2)جینا دارندنگه درازمدتتلفیق کرده و در حافظه  باهممفاهیم جدید را 
بسیاری از محور استفاده شود در این صورت  -های معلماگر در تدریس از روش

ند به توانگیرند میرس علوم تجربی ابتدایی را یاد میآموزان وقتی مطالب درسی ددانش
سؤاالت معلم که اغلب در سطح یادداری است پاسخ مناسب بدهند ولی پس از پایان دوره 

کنند که یمفراموش کرده و بیان  اندگرفتهابتدایی بیشتر دانش آموزان مطالبی را که یاد 
 بهی را چیز اگر مواردیا در بیشتر  و ؛آورندلب یاد گرفته شده را به خاطر نمیچیزی از مطا

است که  دالیل این توانند در بیرون از مدرسه به کار برند. یکی از اینبه یاد بیاورند نمی هم
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موزان دانش آرسد. ماند و به سطوح باالتر نمیها در سطح دانش باقی میبیشتر یادگیری
سی در کرده و روابط بین مطالب در برقراراند ارتباط توانند بین مطالبی که یاد گرفتهنمی

 آموزان در یادگیری مفاهیم وبسیاری از دانشعالوه بر آن  علوم تجربی را پیدا کنند.درس 
باط منطقی توانند ارتشوند و نمیو مفاهیم قبلی خود دچار مشکل می ارتباط بین مفاهیم جدید

ازآنجا که مفاهیم علمی، غیرخطی و  ندبین مطالب جدید و مطالب قبلی خود برقرار کن
العات مرتبط یافته و اطهای سازمانصورت شبکههستند، این مفاهیم بایستی بهای مانند شبکه

صورت فهرستی از حقایق مستقل از هم. )مصر آبادی و به هم یاد گرفته شوند، نه صرفاً به
فراد یابد با طریقی که ابل طریقی که رشته علمی سازمان میطبق نظر آزو  (.0981همکاران، 

 اظهارنظردهند برابر است. وی در )ساخت شناخت خود( سازمان میخود  دانش را در اذهان
 ورطبه های علمی دارای ساختاری از مفاهیم است کهدارد که هر یک از رشتهخود بیان می

یعنی در باالترین طبقه هر رشته علمی تعدادی از مفاهیم بسیار  ؛یابندسلسله مراتبی سازمان می
گیرند. تر سازمان آن قرار میسطوح پایینتر در مفاهیم مجسموسیع و مجرد وجود دارند و 

به دانش آموزان آموخت.  توانمیآزوبل اعتقاد دارد که مفاهیم ساختاری هر رشته علمی را 
 ورتصبه، یعنی آوردمیبه وجود  اطالعاتاین مفاهیم برای دانش آموزان سیستم پردازش 

ن لیل قلمروهای خاص و حل مسائل درون آنقشه ذهنی که دانش آموزان از آن برای تح
بنابراین باید بین مطالب  ؛(0988آید )جویس و همکاران، می-در کنندمیقلمروها استفاده 

( 0930شعبانی )شود. در این صورت یادگیری معنادار می قبلی و جدید ارتباط برقرار شود که
ه به آن نوع یادگیری گفتدار، یادگیری معنی "گوید: دار میدر تعریف یادگیری معنی

دار توسط ته فرد داشته باشد. یادگیری معنیشود که مفاهیم جدید ریشه در مفاهیم گذشمی
دار آزوبل ساخت شناختی از اهمیت ظریه یادگیری معنیدیوید آزوبل مطرح شده است. در ن

مفاهیم، ، اطالعات ای ازساخت شناختی عبارت است از مجموعهزیادی برخوردار است. 
آموخته است. های دانشکه فرد قبالً در یکی از رشته اییافتهسازمانهای اصول و تعمیم

آن و  یقاعدهجزئی در  هرمی است که مطالب صورتبهساخت شناختی در این نظریه 
دار مستلزم آن ی لفرانسوا یادگیری معنیآن قرار دارد. بنا به گفته رأسر تر دمطالب کلی
موخته هاست آمفهوم جدید قابل ربط دادن به آن گیرنده از قبل مفاهیمی را کهاست که یاد

در جای مناسب  هاآنشوند هر یک از ساخت شناختی می واردتازهمطالب  کهوقتیباشد. 
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ار داین امر میسّر شود یادگیری معنی گیرند. اگردر زیر مطالب جامع و کلی قرار میخود و 
 (.0981سیف،  گیرد )به نقل ازصورت می

ش دان دهندهانتقالامروزه نقش معلم از دار معلم اهمیت زیادی دارد. برای یادگیری معنی
است و با  یادگیری تغییر یافته کنندهتسهیلو  کنندههدایتبه نقش  رسانیاطالعو منبع مهم 

 آموزشی اتفاق افتاده انتقال دانش از طریق معلم و هایروشتغییراتی که در فلسفه محتوا و 
کتاب جای خود را به ساختن دانش از طریق یادگیری معنادار داده و این تحول با گذر از 

ورمحمدرضای )علیپور، په است گرایی صورت پذیرفتدگاه رفتارگرایی به دیدگاه شناختدی
آموزشی این  هاینظاماهداف  ترینمهماز  یکیآنعالوه بر  (.0931 ،منش داور تجریشی و

است که فراگیران مطالب یادگرفته در کالس درس را به بیرون انتقال داده و بتوانند از آن 
د. خود را کاربردی کنن هاییادگیریآموزان بتوانند دانش دیگربیانبهاستفاده کنند. 

اختی، عاطفی ه حیطه شنهای پرورشی را در سبلوم و همکاران هدف دانیممیکه  طورهمان
اشند. بها دارای سطوح مختلف میاند. هر یک از حیطهبندی کرده-حرکتی طبقه -و روانی

ی طبقات مختلف تبدهنده بخشی از طبیعت سلسله مرانشان موردنظره گفته بلوم ترتیب بنا ب
ر تهای هر طبقه شامل بخشی از رفتارهای طبقات پایینیعنی هدف ؛های پرورشی استهدف

آموزی بخواهد بنابراین اگر دانش (.0911بلوم و همکاران، )ها هستند و مبتنی بر آن رفتار
 هبهایی را بتدا در سطح یادداری و درک مهارتهای خود را کاربردی کند باید ادانستنی

واهد شد ن میسر نخآورد تا بتواند در سطح کاربست عملکرد بهتری داشته باشد و ای دست
 د.یاد بگیرن باهمآموزان بتوانند مطالب درسی را منسجم و در ارتباط دانشمگر اینکه 

ای داشته رسد در این زمینه نقش عمدههای آموزشی نوین که به نظر مییکی از روش
 پایه برهای مفهومی ست. چارچوب نظری روش آموزشی نقشها 0باشد روش نقشه مفهومی

نمایش  و دهیسازماننقشه مفهومی ابزاری ترسیمی برای  قرار دارد. دار آزوبلیادگیری معنی
دانش است که اولین بار توسط جوزف دی نواک در دانشگاه کرنل ابداع گردید. کنجکاوی 

وسط نواک مفهومی ت هاینقشه، به گسترش گیرندمیدر مورد اینکه یادگیرندگان چگونه یاد 
لعات اگیری ایجاد شدند، ولی مطمفهومی، ابتدا با هدف بهبود یاد هاینقشهکمک کرد. 

موز، آشیابی، نشان دادن دانش قبلی دانشها ابزاری مفید برای ارزبعدی نشان داد که این نقشه
ریزی، ، کمک مطالعه، برنامهبردارییادداشت، شدهآموختهخالصه کردن مطالب 
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برای  رمؤثسازی، افزایش درک و فهم، تثبیت تجارب آموزشی، بهبود شرایط گاهتکیه
باشد وا میمحت دهیسازمانو  مشارکتی یادگیری، آموزش تفکر انتقادی، حمایت از یادگیری

 (.0930)سعیدی و همکاران، 
دادن  فهمیدن و نمایشبرای  هاآنهای مفهومی نمایش فضایی از مفاهیم و رابطه بین نقشه

ای ه(. نقشه2111 ،0کنند )اسانها در مغزشان ذخیره میهایی است که انسانساختار دانش
های آموزشی و ارزشیابی کاربرد دارند زیرا در آموزش، یادگیری، توسعه برنامهمفهومی 

و  2مفهومی انجام گرفته است )چانگ هاینقشهمطالعات تجربی زیادی در مورد اعتبار 
نقشه مفهومی  ": نویسدمی( در تعریف نقشه مفهومی 2118(. خامسان )2110همکاران، 

موضوع( است که یادگیرنده آن را پدید ) گسترهبازنمایی گرافیکی مواد اصلی یک 
ی هاتلفی وجود دارد، اما از لحاظ طرحهای مخهای مفهومی شیوهبرای تهیه نقشه ."آوردمی

 های مفهومی را به سه دسته تقسیم کرد:تمام نقشه توانمی، اطالعاتائه متفاوت در ار
 ای(شبکه) عنکبوتیهای مفهومی نقشه (0

 های مفهومی سلسله مراتبی( نقشه2
 های مفهومی گردشینقشه (9

زارهای افنرم وسیلهبهکاغذی و هم -یوه قلمتوان به شهای مفهومی را هم میهمچنین نقشه
، تهیه Concept Tools Get Smart و visual mind، smart ideasهمچون خاصی 

نقشه مفهومی ابزاری "کنند: همکاران بیان میونگ و  (.0988و استوار،  مصر آبادی)کرد 
 ها و پیوندها وای از هستهاست برای بازنمایی دانش به گونه ترسیمی در قالب شبکه

یک جفت هسته و یک پیوند تشکیل از  گزاره هرها را شامل است و ای از گزارهمجموعه
های موجود در یک پیوند کند همچنین برچسبها را به هم مرتبط مییابد که هستهمی

 ؛(0988و استوار،  آبادی مصر)به نقل از  "دهدمیدرباره ماهیت روابط ارائه  اطالعاتی
یک راهبرد یادگیری قدرتمند که هم روابط بین  عنوانبه تواندمیبنابراین، نقشه مفهومی 

عناصر محتوا و هم رابطه بین دانش جدید و قدیم را بازنمایی یا ترسیم کند، در نظر گرفته 
تارها و ، ساخهاارتباطند، کپایه را منتقل می اطالعاتکه اینشود. نقشه مفهومی افزون بر 

بنابراین این روش، به خاطر  ؛دهدمی قابل مشاهده نیستند نیز نمایشهایی را که ویژگی
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2. Chang 
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ی تر ساخته، امکان بازیابآسان درازمدت صورتبهرا  اطالعات بازخوانیسپردن، بازیابی و 
 (.2111کند. )وکیلی فرد و همکاران، را ایجاد می هاآنا و ارتباط بین هیدها

دگان ناستفاده از راهبرد نقشه مفهومی بر دانش یادگیر تأثیر( 2100امیری و فضلعلی زاده )
ها را بررسی کردند. در این تحقیق روش آموزش برای هر دو زبان انگلیسی در مورد زمان

رسی بود و کتاب دولی تمرین در گروه کنترل فقط از  گروه )کنترل و آزمایش( یکسان بود
 های مفهومی انجام شد. نتایج نشانو ساخت نقشه کردن پرا استفاده از آزمایش ب گروه در

ه از دتوان نتیجه گرفت که استفاها وجود دارد که میداد که تفاوت معناداری بین گروه
سی ندگان زبان انگلیتواند در دانش یادگیرهای مفهومی میو ساخت نقشه کردن پرراهبرد 

 ها مفید باشد.در مورد زمان
های مفهومی را در آموزش پزشکی ر تحقیقی نقش نقشه( د2100کاران )و هم 0گومز

نتایج  اشد.بهای مفهومی در آموزش پزشکی میدند که نتایج نشان از اهمیت نقشهبررسی کر
( نشان داد که راهبرد نقشه مفهومی در مقایسه با روش تدریس سنتی 2118) 2پژوهش چی یو

ای هپژوهش دانشجویان را بهبود بخشد.ای یادگیری عمده طوربه تواندمیدادن  توضیح
نقشه مفهومی را بر یادگیری نشان داده است. برای مثال سعیدی و همکاران  تأثیرمتعددی 

مفهومی بر درک مطلب های مطالعه به کمک نقشه تأثیرعنوان  ( در پژوهشی با0930)
ای از هنمودن نقشهزایش درک مطلب، همراه آموزان، به این نتیجه رسیدند که برای افدانش

ان و همکار آبادی مصر. همچنین باشدمیآموزان مفید دانش موردمطالعهآماده با متون  قبل
های ش( در تحقیقی نشان دادند که آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با رو0988)

 ناسیشروانو  شناسیزیستهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس مرسوم بر نمره
 هایپژوهش( و نتایج 2101) 1لئو(، 2102) و همکاران 9مطالعات هانگ مثبتی دارد. أثیرت

و  8(، جیمز2100) 1(، نسبیت و ادسپ2100و همکاران ) 1(، بنتلی2100) 1ایکس ای و شارما

                                                           
1. Gomes 

2. Chiou 

3. Huang 

4. Liu 

5. Xie & sharma 

6. Bentley 

7. Nesib & Adesope 

8. James 
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عاشوری و (، 2102و همکاران ) 2(، ردفورد2102و همکاران ) 0(، ویو2101) همکاران
ه مفهومی (، نیز نشان از اثربخشی آموزش به روش نقش0988بیگی )(، خان 0939همکاران )

 آموزان دارد.بر عملکرد یادگیری دانش
ی قمفهومی در آموزش علوم تجربی پایه ششم ابتدایی تحقی هاینقشه تأثیراما در مورد 

مدون در ایران مشاهده نشد. علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در ایران از دو لحاظ حائز اهمیت 
ه در نظام آموزشی کشور وارد شده است و دیگری اینک تازگیبهاست: یکی اینکه پایه ششم 

ا شده است. با توجه به چنین کمبودی الزم به نظر رسید ت تألیف تازگیبهکتاب درسی نیز 
 مفهومی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هاینقشهاستفاده از  تأثیروهشی در قالب پژ

 بنابراین سؤال پژوهشی را که مقاله حاضر در تالش برای ؛علوم تجربی پایه ششم بررسی شود
رفت در پیش تواندمیمفهومی  هاینقشه، این است که استفاده از شدهتدوینپاسخ به آن 

 کاربست مفاهیم علوم تجربی تأثیر مثبتی داشته باشد؟تحصیلی و یادداری و درک و 

 پژوهش روش
اشد. بآزمون میآزمون و پسصورت نیمه آزمایشی با پیشطرح تحقیق پژوهش حاضر به

نوان گروه عهای کنترل و آزمایش یک مدرسه بهبرای جلوگیری از تبادل اطالعات بین گروه
انتخاب شد. همچنین هر دو مدرسه دارای عنوان گروه آزمایش کنترل و مدرسه دیگر به

ای ناشی هوضعیت تحصیلی و جغرافیایی و اجتماعی مشابه به هم بودند. برای کنترل ویژگی
از معلم، از معلمانی استفاده شد که دارای سابقه تدریس یکسان و مدرک تحصیلی مشابه به 

یه ششم ابتدایی شهر آموزان پسر پا، کلیه دانشحاضر ی آماری پژوهشجامعههم بودند. 
های آزمایشی و در تحقیق بودند.نفر  0111ها که تعداد آن 32-39خوی در سال تحصیلی 

در تحقیق  (.0932نفر باشد )گال و همکاران،  01مقایسه ای باید حجم گروه حداقل  –علی 
 نفر تعیین گردید. 021م نمونه حجنفردر نظر گرفته شد و در کل  11حاضر حجم هر گروه 

دو کالس ششم ابتدایی شهر خوی بودند.  1سر آموزان پهای پژوهش شامل دانشآزمودنی
روه گ عنوانبهگروه کنترل و دو کالس از یک مدرسه دیگر  عنوانبهکالس از یک مدرسه 

 پژوهش هایمحدودیتهدفمند انتخاب شدند که به دلیل  گیرینمونهآزمایش به روش 
ها، ، مسائل اداری، رضایت آزمودنیاثرگذارشرایط خاص کنترل متغیرهای  ازلحاظ

                                                           
1. Wu 

2. Redford 
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برای همگونی متغیرهای پژوهش در این پژوهش  امکانات، از این روش استفاده شد.
سواد اطالعاتی در  ازنظرانتخاب شدند که  ایگونهبههای کنترل و آزمایش کالس
 رازنظزیادی به هم داشتند و همچنین شباهت  هاآنکالسی مدرسه و پوشه کار  هایآزمون

آموزش ابتدایی شهرستان هر دو مدرسه دارای وضعیت تحصیلی نزدیک به  هایکارشناسی
 با همدیگر همگونی داشتند. شدهانتخابهم بودند. موقعیت اجتماعی و جغرافیایی مدارس 

کنترل و آزمایش  عنوانبههمچنین سطح تحصیالت و سابقه معلمان مدارس که 
 یکسان بود. اندشدهنتخابا

از  زانآموهای دانشگیری یادگیریبرای اندازهدر این تحقیق : گیریابزارهای اندازه
های پیشرفت تحصیلی محقق ساخته از تمام مطالب کتاب درسی علوم تجربی پایه آزمون
های مرسوم از شده با راهبرد نقشه مفهومی و روش( و مطالب تدریس آزمونپیشپنجم )

 ( در طول دوره اجرای تحقیق استفاده شد.آزمونپسکتاب درسی علوم تجربی پایه ششم )
 تمام مطالب کتاب درسی آزمونپیشبود.  آزمونپسو  آزمونپیشحاضر دارای  تحقیق

ود. متغیر همراه انتخاب شده ب عنوانبهعلوم تجربی پایه پنجم )کل کتاب درسی( بود که 
جلسه( با  02نیز از مطالب تدریس شده کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی )در  آزمونپس

 مرسوم بوده است. هایروشروش نقشه مفهومی و 
 رسی علوم تجربیمحقق ساخته از کل کتاب د ایچهارگزینه سؤال 91شامل  آزمونپیش

سؤال سطح  01سؤال سطح درک و  01داری و سؤال آن سطح یاد 01پایه پنجم بود که تعداد 
محقق ساخته از مطالب  ایگزینهچهار  سؤال 91نیز شامل  آزمونپس. سنجیدمیکاربست را 

سه تدریس با استفاده از روش جل 02تدریس شده کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی در طول 
 01داری و سؤال آن سطح یاد 01بود که تعداد های مرسوم شده های مفهومی و روشنقشه

 سنجیدسؤال سطح کاربست را می 01 ک وسؤال سطح در
محاسبه گردیده  21 کودرریچاردسونآزمون با استفاده از روش آزمون و پسپایایی پیش

رود که برآورد اعتبار آزمونی به کار می برای 21(. روش کودرریچاردسون 0شد. )جدول 
شود ر داده میصفهای غلط و به پاسخ 0های درست نمره های آن به پاسخدر مورد همه سؤال

 (.211، ص 0930پاشا شریفی و شریفی، )
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 آزمونپسو  آزمونپیشجدول پایایی سؤاالت  .1جدول 

 پایایی میانگین انحراف معیار تعداد سؤال آزمون

 1/1 9/20 91/1 91 آزمونپیش
 10/1 83/01 88/1 91 آزمونپس

د. در این جدول باشمی 1/1 آزمونشود پایایی پیشمشاهده می 0طور که در جدول همان
برای  است. آمدهدستبه 10/1 شودمیکه دیده  طورهمانآزمون نیز همچنین پایایی پس
د. ش آزمون و پس از آزمون از روایی محتوایی و روایی مالکی استفادهسنجش روایی پیش

آزمون )کتاب علوم تجربی پنجم( و جدول مشخصات بدین منظور جدول مشخصات پیش
ب تدریس شده در طول تحقیق تهیه گردید و همچنین برای روایی مالکی همبستگی مطال

 1/1 و آزمونپیشبی برای آموزان در درس علوم تجربین نمرات کالسی دانش 12/1نزدیک 
 آمد. دست بهآزمون برای پس

با استفاده از نقشه مفهومی و )این پژوهش یک متغیر مستقل با دو سطح : روش اجرا
ی ت تحصیلهای پیشرفکه تأثیر استفاده از آن بر نمره استفاده از نقشه مفهومی( داشتبدون 
 (ستهمتغیرهای واب عنوانبه)جربی آموزان در یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تدانش

 بررسی شد. کل فرایند پژوهشی در چهار مرحله به شرح زیر اجرا شد:
فراهم شد. بعد از در این مرحله مقدمات کاربندی آزمایش سازی: مرحله آماده

ای معلمانی که باید با نقشه مفهومی دقیقه 11 ها، در ابتدا طی دو جلسهمشخص شدن نمونه
شد.  داده هاآنبه  هاآنهای مفهومی و نحوه تهیه کنند توضیحات الزم در مورد نقشه تدریس

می آن های مفهومی تدریس شود مشخص و نقشهشه مفهوهمچنین محتوایی که قرار شد با نق
و مشورت با معلمان  تجدیدنظرتهیه گردید و بعد از  Smart Ideas افزارنرمبا استفاده از 

 چاپ شدند. A3و  A4کاغذهای های مفهومی در نقشه
در اولین جلسه اجرای آزمایش بدون اطالع قبلی از مطالب و : آزمونپیشمرحله 

 گرفته شد.( آزمونپیش)ها آزمون قبلی دانش آموزان در تمامی گروه هاییادگیری

ای بود. در این جلسات در دقیقه 11ی جلسه 02طول اجرای این تحقیق مرحله اجرا: 
 دادیمرا در جلوی دید دانش آموزان قرار  شدهتهیهابتدا قبل از تدریس معلم نقشه مفهومی 

ابزار پیش سازمان دهنده، در مرحله حین آموزش  عنوانبهها و در مرحله قبل از آموزش نقشه
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ابزاری برای  عنوانبهها از آموزش از نقشه ابزار ارائه محتوا و در مرحله پس عنوانبه هاآن
 (.0988و استوار،  آبادی مصرسازی درس استفاده شد. )و یکپارچه بندی خالصه

ها از های آزمودنییادگیریزمایش از در آخرین جلسه اجرای آآزمون: مرحله پس
ه آزمون( گرفتحقیق بدون اطالع قبلی آزمون )پسدر طول اجرای ت شدهدادهمطالب آموزش 

 شد.

های آزمایش و کنترل در گروه کهاین از بعددر این پژوهش  :نحوه مداخله آموزشی
تدریس خواهد شد برای تمامی  ،دو مدرسه مشخص شد. محتوای آموزشی که در جلسات

ها و جلسات های مرسوم خود در کالسخص شد. معلمان گروه کنترل با روشها مشمعلم
تدریس کردند. معلمان گروه آزمایش نیز در دو جلسه با نقشه مفهومی و نحوه ترسیم و 

د. قبل و بعد از جلسه با روش نقشه مفهومی تدریس کردن 02تدریس آن آشنا شدند و در 
 ها گرفته شد.آزمون از کالسآزمون و پسمرحله تدریس پیش

 ی پژوهشهایافته
وجه به با تجهت حذف اثرات پیش آزمون در ابتدا از تحلیل کوواریانس استفاده شد؛ ولی 

 MANOVA آزمون ازفرض همسانی شیب رگرسیون به جای این روش رعایت نشدن پیش
استفاده برای مقایسه نمرات اختالف پس آزمون از پیش آزمون  ANOVAو سه آزمون 

لی های پیشرفت تحصیآموزان در آزموندانش اتکجی و کشیدگی نمرمقادیر  . بررسیشد
که  نشان داد ام باکسنتایج آزمون  نرمال دارد.نمرات متغیر وابسته نشان داد که توزیع 

نتایج  و های کوواریانس متغیر وابسته در سطوح مختلف متغیرهای مستقل برابرندماتریس
اری دهای وابسته تفاوت معنیلحاظ واریانس متغیر ها ازلون نشان داد که گروه های آزمون
ر مقادی، رت وجود دارد یا نهگیری درباره اینکه آیا داده پبرای تصمیمهمچنین  ندارند.
های ماهاالنوبایس با یک ارزش بحرانی مقایسه شد و نتایج نشان داد که داده پرت فاصله

ود رابطه خطی وجیک نمودار پراکنش متغیرها نیز نشان داد که بین متغیرها  وجود ندارد.
 دارد. نتایج آزمون کرویت بارتلت نیز نشان داد که بین متغیرها همبستگی وجود دارد.
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 های توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در علوم تجربیآماره .2جدول 
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های توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون در سه متغیر یادداری، آماره 2 جدولدر 
در این پژوهش چون سه کاربست در دو گروه آزمایشی و کنترل ارائه شده است.  درک و

برای  MANOVAآزمون  از یککاربست وجود داشت  و درک ،متغیر فرعی یادداری
 موننتایج آزاز لحاظ ترکیب متغیرهای وابسته استفاده شد.  هاگروه بررسی تفاوت

MANOVA شی که مطالب علوم تجربی را با های آزمایآموزان کالسنشان داد که دانش
ن های کنترل که در آآموزان گروههای مفهومی یاد گرفته بودند در مقایسه با دانشنقشه

های مرسوم یادگرفته بودند در نمرات آموزان مطالب درسی علوم تجربی را با روشدانش
 .داشتندنمرات باالتری داری معنیبه طور پیشرفت تحصیلی 
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برای بررسی وجود اختالف در یادداری و درک و کاربست درس  MANOVAآزمون  .3جدول 
 علوم تجربی

 معناداری خطا DF فرض شده F DF مقدار اثر
 111/1 001 9 102/1 00/1 اثر پیالیی

 111/1 001 9 102/1 83/1 الندای ویلکز
 111/1 001 9 102/1 02/1 الولی-اثر هتلینگ

 111/1 001 9 102/1 02/1 ریشه روی ترینبزرگ

بررسی وجود تفاوت بین دو گروه آزمایش و  برای MANOVA آزمون 9در جدول 
 ارشود مقدگونه که مشاهده میکنترل در یادداری و درک و کاربست ارائه شده است. همان

است که از لحاظ آماری  F ،102/1باشد و همچنین مقدار می 839/1برابر المبدای ویکلز 
ص شد مشخ کهبعدازاین ها تفاوت وجود دارد.گیریم بین گروهمیلذا نتیجه . باشدمیمعنادار 

 نتایج آزمون های تک متغیره در ادامه آورده شده استتفاوت وجود دارد  هاگروهبین 
 (.1و  2های )جدول

 کاربستآزمون در یادداری و درک و آزمون از پیشآزمون برای بررسی تفاوت نمرات پس .4ل جدو

 اندازه اثر
سطح 

 معناداری
F 

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

متغیرهای 
 وابسته

 یادداری 218/1 0 218/1 811/1 910/1 111/1

 درک 111/21 0 111/21 921/1 111/1 19/1

 کاربست 199/011 0 199/011 891/02 110/1 0/1

آزمایش و کنترل در آموزش علوم جدول خالصه تحلیل واریانس دو گروه  1در جدول 
 وهای مفهومی ک و کاربست که با روش تدریس نقشهتجربی در سطح یادداری و در

 Fدر سطح یادداری مقدار  شودکه مشاهده می طورهماناست.  شدهارائهمعمول  هایروش
توان (. پس می<11/1P) باشدآماری معنادار نمی ازلحاظمقدار ( است که این 811/1) برابر با

گری همچنین بخش دی نتیجه گرفت که بین دو گروه در سطح یادداری تفاوت وجود ندارد.
جدول دار است. )تفاوت معنیو کاربست ها در سطح درک ها نشان داد که بین گروهاز یافته

 (.1و  2

خالصه تحلیل واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در آموزش علوم  جدول 1در جدول 
 وهای مفهومی که با روش تدریس نقشه و کاربست درکیادداری و تجربی در سطح 

 Fشود مقدار می مشاهده 1و  2در جدول  که طورهمان معمول ارائه شده است. هایروش



 111                                             تجربی علوم مفاهیم کاربست و درک و یادداری بر مفهومی نقشه اثربخشی

 
 

 ازلحاظ( 111/1داری )معنی ( است که این مقدار در سطح921/1برابر با )در سطح درک 
( 891/02در سطح کاربست برابر با ) Fمقدار  همچنین و ؛(P≤11/1) باشدآماری معنادار می

وان نتیجه گرفت تپس می (P≤11/1) باشدآماری معنادار می ازلحاظ است که این مقدار نیز
 .تفاوت وجود داردو کاربست که بین دو گروه در سطح درک 

 گیریبحث و نتیجه
یلی در پیشرفت تحص ازلحاظهای آزمایش و کنترل ج این تحقیق نشان داد که در گروهنتای

شه مفهومی در پیشرفت تحصیلی بنابراین نق ؛درس علوم تجربی تفاوت وجود دارد
ر ( نیز د0983)فاضلی و آقا لطیفی است.  تأثیرگذارآموزان در درس علوم تجربی شدان

آموزان راهنمایی شهرستان دماوند، به این نتیجه دست ، در میان دانششدهانجامپژوهش 
یس بر نمرات رهای سنتی تدبر نقشه مفهومی در مقایسه با روشآموزش مبتنی  ارائه کهیافتند 

( 2111) اسان همچنین. است داشتهان گروه آزمایش تأثیر مثبت آموزپیشرفت تحصیلی دانش
آموزان در درس علوم تجربی تأثیر های مفهومی در موفقیت دانشنشان داد که نقشه

که روش نقشه مفهومی در مقایسه با ( نیز نشان داد 2112فاجی نیومی )دارد.  توجهیقابل
 همکاران و آموزان تأثیر بیشتری دارد. نیز هارتونش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانشرو

ی کل، نقشه مفهوم مطالعه کیفی به این نتیجه رسیدند که در 03نیز در فرا تحلیل  (0339)
( نیز در تحقیقی 2102) جنااثرهای مثبتی هم بر پیشرفت تحصیلی و هم بر نگرش افراد دارد. 

به  آموزانشود دانشهای دیگر باعث میهای مفهومی خیلی بهتر از روشنشان داد که نقشه
ان ( در تحقیقی با عنو2109) 0نانسییادگیری معنادار در درس علوم تجربی دست یابند. 

فهومی های مکند: نقشهدگان در تمام مقاطع سنی، بیان میهای مفهومی برای یادگیرننقشه
ها آن آموزان است و بهو تطابق دانش در دانش سازییکسانابزاری بسیار خوب برای نمایش 

 و 2کریشنا خود را در مورد مفاهیم مختلف تغییر دهند. هایفهمیکجکند کمک می
های ابتکاری از دسته از دانشجویانی که در برنامهنیز نشان دادند آن ( 2109همکاران )

االتری مثبت ب رأیهای سنتی است استفاده کردند های مفهومی که روشی جدا از روشنقشه
 به برنامه ابتکاری دادند.

                                                           
1. Nancy 

2. Krishna 
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مون و آزفاوت بین میانگین نمرات پیشنشان داد که تهمچنین  این تحقیقنتایج 
ت داری بین نمراتفاوت معنی ؛تدانش درس علوم تجربی معنادار نیسآزمون در سطح پس

ریس دتآموزان گروه کنترل ))تدریس با نقشه مفهومی( و دانش گروه آزمایش آموزاندانش
( که 0983، این نتیجه با نتایج تحقیق سرهنگی و همکاران )دیگر( وجود ندارد هایروشبا 

دانش دانشجویان پرستاری در دو گروه که در یک در آن تفاوت معناداری در نمرات سطح 
گروه با نقشه مفهومی و در گروه دیگر با روش سخنرانی تدریس شده بود مشاهده نشده بود 

ر کشی مفهومی بای به بررسی تأثیر نقشه( نیز در مطالعه2110) 0همسو است. همچنین هابر
رل و تفاوت بین گروه کنتیادگیری آناتومی در دانشجویان رشته بهداشت حکایت از عدم 

از نقشه مفهومی و یادگیرندگان به روش سنتی( داشت. همچنین  کنندگاناستفادهآزمایش )
تفاوتی بین نمرات دانشجویانی که از  گونههیچ (، نشان دادند که0338و لونینگ ) مارکوف

ردند وجود کی که از نقشه مفهومی استفاده نمیمفهومی استفاده کردند با دانشجویاننقشه 
(، نیز برتری نقشه مفهومی را نسبت به توانایی حل مسئله بدون 0332) 2بسینر همچنین ندارد.

 نقشه مفهومی نشان نداد.
ه بخش بودن نقش براثرها مبنی های تعدادی از پژوهشاین بخش از پژوهش با یافته

(. علت آن شاید این 0988و همکاران،  آبادی مصرمفهومی بر سطح دانش تناقض دارد )
موزان آدانش خود اگرو  های از قبل آماده استفاده شدلب باشد که در این پژوهش از نقشهمط

این بیین در ت آمد.می دست بهنتایج بهتری در سطح دانش کردند نقشه مفهومی را طراحی می
ست و ین سطح حیطه شناختی اترتوان گفت که چون سطح دانش پایینمی هابخش از یافته

ود بنابراین شاین سطح از حوزه شناختی تأکید میهای تدریس دیگر نیز بیشتر بر در روش
ده داری در این سطح مشاهگروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی توان انتظار داشت که درمی

مطالب تأکید زیادی  واریطوطی های مرسوم تدریس بر حفظنین در روشنشود. همچ
شود که در ظاهر شوند و این باعث میجدا از هم یاد گرفته می صورتبهشود و مطالب می

های هنقشآموزان در سطح دانش عملکرد مناسبی داشته باشند. این در حالی است که دانش
ها برای فهمیدن و نمایش دادن ساختار مفهومی نمایش فضایی از مفاهیم و رابطه بین آن

 (.2111، انکنند )اسها در مغزشان ذخیره میهایی است که انساندانش

                                                           
1. Huber 

2. Beissner 
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موزان در آداد که تفاوت بین میانگین نمرات دانش نتایج بخش دیگری از تحقیق نشان
ون مآززمایشی و گروه کنترل در مرحله پسدر گروه آ درکدرس علوم تجربی در سطح 

اده از فگر، آموزش علوم تجربی با استی با توجه به کنترل متغیر مداخلهاست. یعن دارمعنی
، گروه درکآموزان را در سطح آزمون میزان نمرات دانشنقشه مفهومی در مرحله پس

داری افزایش داده است. همچنین سعیدی معنی طوربهقایسه با گروه کنترل آزمایشی را در م
ا هاز قبل آماده نسبت به مطالعه متنهای مفهومی نقشه ارائهدند که ( نشان دا0930و همکاران )

 همچنین و ؛دهدمعناداری افزایش می طوربهها را ن نقشه مفهومی، درک مطلب آزمودنیبدو
آموزان شده که فهومی باعث پرورش خالقیت در دانشکه نقشه م ( نشان داد2112) 0اثرتون

ر تر دو این باعث یادگیری در سطح عمیق شده خبردارهای پردازش بر اساس آن از روش
 شود.آنان می

( با عنوان 0931های تحقیقی که توسط خامسان و برادران )همچنین این یافته با یافته
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 مفهومی 

هد که دبود. این نتایج نشان می باالتر معنادار طوربهمشارکتی در مقایسه با روش سنتی 
واند تش مشارکتی، در آموزش زبان دوم میبه رو ویژهبههای مفهومی، نقشه کارگیریبه
 فادهمورداستروشی مناسب در افزایش یادگیری واژگان و درک مطلب فراگیران  عنوانبه

 قرار گیرد.
ر شرایطی که نقشه مفهومی د ارائهنیز نشان دادند که  (0988) و همکاران آبادی مصر

ت ها وابسته به زمینه باشد نسبت به ساخت تأثیر بیشتری دارد و ساخسبک یادگیری آزمودنی
نقشه  رائهاها دارای سبک نابسته به زمینه باشند بر قشه مفهومی در شرایطی که آزمودنین

 مفهومی برتری دارد.
تی حوزه شناخ درکچون سطح توان بیان کرد که میهای این بخش در تبیین یافته

یان کنند را ب هاآنین ، روابط بوزان بتوانند مفاهیم را درک کنندآممستلزم آن است که دانش 
یک راهبرد یادگیری قدرتمند که هم روابط بین  عنوانبهتواند های مفهومی میو چون نقشه

عناصر محتوا و هم رابطه بین دانش جدید و قدیم را بازنمایی یا ترسیم کند، در نظر گرفته 
ارها و ها، ساخت، ارتباطکندمیرا منتقل  پایهاطالعاتشود. نقشه مفهومی افزون بر اینکه 

                                                           
1. Atherton 
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بنابراین این روش، به خاطر  ؛دهدمیقابل مشاهده نیستند نیز نمایش هایی را که ویژگی
ی تر ساخته، امکان بازیابآسان درازمدت صورتبهطالعات را ا بازخوانیسپردن، بازیابی و 

 عنوانبهتواند ند. از سوی دیگر، نقشه مفهومی میکرا ایجاد می هاآنا و ارتباط بین هایده
لی فرد و وکی) موضوع باشد درک فراگیرنده از کنندهمشخصابزار در نظر گرفته شود که 

 (.2111همکاران، 
 داد که تفاوت بین میانگین نمراتنشان  همچنین نتایج این تحقیق در بخش دیگری

زمایشی و گروه کنترل در آموزان در درس علوم تجربی در سطح کاربست در گروه آدانش
لوم آموزش ع گر،ی با توجه به کنترل متغیر مداخلهدار است. یعنآزمون معنیمرحله پس

آموزان را در آزمون میزان نمرات دانشفاده از نقشه مفهومی در مرحله پستجربی با است
است.  داری افزایش دادهمعنی طوربهقایسه با گروه کنترل کاربست، گروه آزمایشی را در م

اران سرهنگی و همکنتایج این بخش از پژوهش با تحقیق سرهنگی و همکاران همسو است. 
طوح ه مفهومی بر سدر تحقیقی با عنوان مقایسه آموزش مبتنی بر سخنرانی و نقش (0983)

یری دستیابی به سطوح باالی یادگ، نشان دادند که روش نقشه مفهومی در یادگیری شناختی
 تر از روش سخنرانی است.)درک و کاربست( مؤثر

طوح که سطح کاربرد از س طورهمانتوان بیان کرد که میهای این بخش در تبیین یافته
ب را درک کنند و بتوانند باالی شناختی است و دانش آموزان باید روابط بین مطال

ند و این نیازمند آن است که های واقعی به کار ببرهای قبلی خود را در موقعیتیادگیری
 صورتهبآموزان بتوانند بین مطالب قبلی و فعلی خود رابطه برقرار کنند و مطالب را دانش

طالعات، ی یادگیری معنادار ابراهمان یادگیری معنادار است.  این وسلسله مراتبی یاد بگیرند 
دهند.  دانستند ربطین اطالعات را به آنچه از قبل میهایی را بیابند که اآموزان باید راهدانش

های شهقار شناختی موجود استفاده از نربط دادن مطالب جدید به ساخت مؤثرهای یکی از راه
ن گرایی ی ساختکه با فلسفه هبردهای آموزشی استمفهومی است. نقشه مفهومی یکی از را

 آبادی مصر) تواند یادگیری معنادار را تسهیل کندو همچنین می بسیار نزدیکی دارد ارتباط
مورد آموزش توضیح ی زمینه دررا این ابزار دانش قبلی فراگیر (. همچنین 0988و استوار، 

و را از ا کند و درکتشویق می آموزدانشبهبود پیشرفت دهد، یادگیری معنادار را برای می
مک کرده و آموز کاین روش به بنای درس در ذهن دانشکند. گیری میمفهوم، اندازه

 وارهرحطدر قالب یک ساختار یا  باهمهای مختلف یک موضوع را ارتباط بین بخش یشیوه
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را ذخیره،  کند تا مفاهیمه مفهومی به فراگیر کمک میکند. نقشیتوصیف م آموزدانشبرای 
در  ویژههبابزار و حفظ کند و دروس مختلف را با یکدیگر مرتبط سازد. این  بندیدسته

خامسان باشد )الزم است مفید می هاآنرای تدریس که چندین جلسه ب ترپیچیدهموضوعات 
 برای ویژهبهع پژوهش حاضر، ارتباط با موضوتحقیقات انجام شده در  (.0931وبرادران، 

 آموزان دوره ابتدایی بسیار محدود است.دانش
، اشدبمیششم ابتدایی شهرستان خوی آموزان پسر همچنین جامعه پژوهش حاضر دانش

دوره ابتدایی  چون باشد.به سایر مقاطع تحصیلی، با مشکل مواجه می هایافتهتعمیم درنتیجه
رز تفکر ها و طکند بنابراین ویژگیم فقط در یک کالس تدریس میهر معلای است که دوره

زان آموتواند در پیشرفت تحصیلی دانشکل شخصیت علمی و اجتماعی معلم میو در 
تب و مؤلفین کهای درسی های پژوهش به طراحان برنامهبر اساس یافته .باشد تأثیرگذار

تفاده از ها اسهای درسی و محتوای کتابمهبرنادر  توان پیشنهاد کرددرسی علوم تجربی می
وانند در مراحل مختلف تدریس و تمعلمان نیز می نقشه مفهومی را در نظر داشته باشند.

یادگیری استفاده کنند و دانش –یک راهبرد یاددهی عنوانبهفهومی ارزشیابی از نقشه م
ون در چ دگیری استفاده کنند.یک راهبرد یا عنوانبهآموزان خود را ترغیب کنند که از آن 

 فتهقرارگر موردبررسیاین پژوهش از حیطه شناختی فقط یادداری و درک و کاربست را 
 های این پژوهش وشود که با توجه به یافتهلذا به پژوهشگران آتی پیشنهاد میاست 

ی هایشمی بر سطوح باالی یادگیری، پژوههای دیگر مبنی بر تأثیر مثبت نقشه مفهوپژوهش
 سطوح باالتر حوزه شناختی انجام دهند. یزمینه در

دیگر  ایهکتابهایی در مورد توان پژوهشدرسی ابتدایی می هایکتاببا توجه به ساختار 
این دوره در مورد تأثیر نقشه مفهومی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آن دروس انجام 

است به پژوهشگران آتی پیشنهاد  شدهاستفاده Smart Ideas افزارنرمپژوهش از  در اینداد. 
 افزارهایرمنهای مفهومی را نیز بررسی کرده و کارایی نقشه افزارهاینرمود تأثیر سایر شمی

 مقایسه کنند. باهممختلف را 

 منابع
انگهارت؛ ادوارد جی، فرست؛ واکراچ، هیل؛ و دیوید  ماکس دی، ؛بلوم، بنجامین اس
ه ، ترجمهای پرورشی: کتاب اول: حوزه شناختیبندی هدفطبقه(. 0911آر.کراتووال. )

 (.0311 اثر به زبان اصلی،( )تاریخ انتشاررشدآبادی، تهران: یف، خدیجه علیاکبر سعلی
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چاپ اول،  ی و روان آزمایی،سنجاصول روان(. 0930شریفی، نسترن. ) پاشا شریفی، حسن؛ و
 رشد. تهران:

، )چاپ 2111 الگوهای تدریس(. 0988امیلی، کالهون. ) ویل؛ و مارشا، جویس، بروس؛
ن تهران: انتشارات کمال تربیت )تاریخ انتشار اثر به زبا پنجم(، ترجمه محمدرضا بهرنگی.

 (.2111اصلی، 
(. مقایسه آموزش زبان با استفاده از نقشه 0931برادران خاکسار، زهرا. )و  خامسان، احمد؛

، خارجی هایشناختی در زبانهای زبانپژوهش سنتی. همفهومی فردی و مشارکتی با شیو
 .11-11 ، صص0سال اول، شماره 

(. تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر سرعت و دقت یادگیری درس 0988خان بیگی، حدیث. )
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه ها، پایانشناسی عمومی دانشجویان دانشگاهروان

 طباطبایی.
 های درسیوساز گرایی در تدوین کتاب(. کاربرد نظریه ساخت0931)دوست، شهرام. رنج

های آموزشی و معلمان شهر راهنمایی از دیدگاه کارشناسان، سرگروه علوم تجربی دوره
 .00-21، صص 91درسی، سال هشتم، دوره دوم، شماره  ریزیپژوهش در برنامهتهران، 

رحمانی، آزاد.  د مظهری، مرجان؛ وسی سرهنگی، فروغ؛ معصومی، معصومه؛ عبادی، عباس؛
مبتنی بر سخنرانی و نقشه مفهومی بر سطوح یادگیری  (. مقایسه تأثیر آموزش0983)

 .0-1 ، صص0 ، شماره9 دوره مجله پرستاری مراقبت ویژه،شناختی، 
رحمانی، آزاد.  سرهنگی، فروغ؛ معصومی، معصومه؛ عبادی، عباس؛ سید مظهری، مرجان؛ و

های تفکر انتقادی دانشجویان روش تدریس نقشه مفهومی بر مهارت(. تأثیر 0983)
 .019-018، صص 1 شماره ،9 دوره مجله پرستاری مراقبت ویژه،پرستاری، 

(. تأثیر 0930)ابراهیمی قوام، صغری.  اکبر؛ اسدزاده، حسن؛ وسعیدی، علی؛ سیف، علی
ل سوم متوسطه، مفهومی بر درک مطلب دانش آموزان سا هایمطالعه به کمک نقشه

-019، سال سوم، شماره اول، صص علوم تربیتی فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در
090. 

 تهران: دوران. ، ویرایش ششم.شناسی پرورشی نوینروان(. 0981اکبر. )سیف، علی
 تهران: سمت. ، )چاپ هشتم(.های آموزشیمهارت(. 0930شعبانی، حسن. )
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(. تأثیر 0939طالبی، هوشنگ. ) منشئی، غالمرضا؛ و محمد باقر؛عاشوری، جمال؛ کجبافت، 
مفهومی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و  های آموزشی نقشهروش

و  دانش) ریزی درسیپژوهش در برنامه شناسی.پیشرفت تحصیلی در درس زیست
 (، صص10 )پیاپی 01شماره  ،00دوره  برنامه ریزی درسی(،-پژوهش در علوم تربییتی

19-19. 

(. مقایسه 0931داورمنش، عباس. ) علیپور، محمد؛ پورمحمدرضای تجریشی، معصومعه؛ و
های نقشه مفهومی و سخنرانی بر پیشرفت درس مهارت های آموزشیاثربخشی روش

های نوین فصلنامه پژوهشاقتصادی دانش آموزان کم توان ذهنی، -اجتماعی
 .31-001، صص 21ششم، شماره  سال روانشناختی،
(. بررسی تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در آموزش 0983آقا لطیفی، اعظم. ) فاضلی، فائزه؛ و

ایش سومین هم مدرسه راهنمایی حضرت زهرا دماوند.دانش آموزان  بر پیشرفت تحصیلی
 ، تهران. ایران.معلم شهید رجاییملی آموزش، دانشگاه تربیت

ترجمه )به اهتمام( احمدرضا  های تحقیق کمی و کیفی.روش(. 0331، بورگ و گال. )گال
 (. تهران، انتشارات سمت.0932نصر . )

(. اثربخشی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی 0988استوار، نگار. ) آبادی، جواد؛ و مصر
، یتیتربهای نوین اندیشه شناسی و فیزیک.شناسی، رواندانش آموزان در دروس زیست

 .39-001، صص 1(0)
(. 0981مقدم، محمد. ) ، اسکندر؛ وفتحی آذر آبادی، جواد؛ حسینی نسب، داوود؛ مصر

در  عاطفی-های شناختییادگیری نقشه مفهومی بر بازده -اثربخشی راهبرد یاددهی
سال  ز،شناسی دانشگاه تبریپژوهشی روان-فصلنامه علمیشناسی، یادگیری درس زیست

 .013-092، صص 8 دوم، شماره
اثربخشی ارائه، ساخت  (.0981) استوار، نگار. آبادی، جواد؛ فتحی آذر، اسکندر؛ و مصر

های نوآوری عنوان یک راهبرد آموزشی.فهومی بهم فردی و ساخت گروهی نقشه
 .90-3 ، صص09(1) ،آموزشی
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