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چکیده
نقشه مفهومی یکی از راهبردهای یاددهی -یادگیری است که میتواند یادگیری معنادار را در دانش آموزان
تسهیل کند و روابط بین مطالب درسی را بهصورت سلسله مراتبی نمایش دهد .مقاله حاضر بر اساس یافتههای
پژوهشی تدوین شده است که در آن میزان اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی در یادداری و درک و کاربست
مفاهیم علوم تجربی ارزیابی شد .برای این منظور از یک طرح نیمه آزمایشی با گروه کنترل استفاده شد.
جامعه آماری دانش آموزان پسر ششم ابتدایی شهر خوی در سال تحصیلی  32-39بود 1 .کالس درسی به
روش نمونهگیری هدفمند ( 2کالس آزمایش و  2کالس کنترل) انتخاب شدند که در گروههای کنترل با
روشهای مرسوم و در گروههای آزمایش با نقشههای مفهومی ،مطالب درسی ارائه شد .برای اندازهگیری
تأثیر استفاده از نقشههای مفهومی بر پیشرفت تحصیلی از آزمونهای پیشرفت تحصیلی با شاخصهای مقبول
روایی و پایایی استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل واریانس چند متغیره ) (MANOVAو
تحلیل واریانس تک متغیره ) (ANOVAاستفاده شد .یافتههای این پژوهش نشان میدهند که ارائه آموزش
مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روشهای مرسوم بر نمرههای دانش آموزان در درک و کاربست تأثیر
مثبتی داشت ،ولی در سطح یادداری مؤثر واقع نشد .در کل استفاده از نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان در درس علوم تجربی نتیجه مثبت داشت.
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مقدمه

بیشک آموزش علوم بخش درخور توجهی از فعالیت مدارس را به خود اختصاص میدهد
و کیفیت آموزش علوم و سطح سواد علمی و فناورانه مردم در جامعه یکی از شاخصهای
توسعهیافتگی آن جامعه به شمار میرود .درواقع درس علوم بهموازات سایر درسها از اهمیت
زیادی برخوردار است و در تحقیقات بهعملآمده ضعف دانشآموزان ایران در درس علوم
مشخصشده است .یافتههای سومین مطالعهی بینالمللی تیمز در زمینه علوم دوره ابتدایی،
نشان داد که یادگیری دانش آموزان ایرانی در درس علوم بسیار پایین است (به نقل از رنج
دوست.)0931 ،
برای آموزش علوم تجربی باید محیطی را فراهم کرد که عالوه بر اینکه برای یادگیری
هیجانانگیز است باید شامل برنامه غنی باشد تا دانشآموزان را به چالش فکری بکشاند.
کنترل کردن پیشرفت تعداد زیادی از دانشآموزان در کالس و همچنین دانستن اینکه آیا
آنها مفاهیمی را که ما در درس علوم تجربی تدریس میکنیم را میفهمند کار بسیار سختی
است (وانیدز 0و همکاران .)2111 ،بنابراین انتخاب روش تدریس مناسب که بتواند هم باعث
یادگیری در دانشآموزان شده و هم معلم بهوسیله آن بتواند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
را کنترل کند از اهمیت زیادی برخوردار است .دراین بین روشهای رایج در تدریس علوم

در مدارس ابتدایی اغلب معلم – محور هستند و دانش قبلی دانش آموزان بهطور فعاالنه به
کار گرفته نمیشود .بهجای درک مفاهیم علوم ،دانش آموزان نظریههای علوم را بهصورت
قطعات جدا از هم نگه میدارند .آنها یک تصویر بزرگ واحد ندارند و بنابراین نمیتوانند
مفاهیم جدید را باهم تلفیق کرده و در حافظه درازمدت نگهدارند (جینا.)2102 ،2
اگر در تدریس از روشهای معلم -محور استفاده شود در این صورت بسیاری از
دانشآموزان وقتی مطالب درسی درس علوم تجربی ابتدایی را یاد میگیرند میتوانند به
سؤاالت معلم که اغلب در سطح یادداری است پاسخ مناسب بدهند ولی پس از پایان دوره
ابتدایی بیشتر دانش آموزان مطالبی را که یاد گرفتهاند فراموش کرده و بیان میکنند که
چیزی از مطالب یاد گرفته شده را به خاطر نمیآورند؛ و یا در بیشتر موارد اگر چیزی را به
هم به یاد بیاورند نمیتوانند در بیرون از مدرسه به کار برند .یکی از این دالیل این است که
1. Vanides
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بیشتر یادگیریها در سطح دانش باقی میماند و به سطوح باالتر نمیرسد .دانش آموزان
نمیتوانند بین مطالبی که یاد گرفتهاند ارتباط برقرار کرده و روابط بین مطالب درسی در
درس علوم تجربی را پیدا کنند .عالوه بر آن بسیاری از دانشآموزان در یادگیری مفاهیم و
ارتباط بین مفاهیم جدید و مفاهیم قبلی خود دچار مشکل میشوند و نمیتوانند ارتباط منطقی
بین مطالب جدید و مطالب قبلی خود برقرار کنند ازآنجا که مفاهیم علمی ،غیرخطی و
شبکهای مانند هستند ،این مفاهیم بایستی بهصورت شبکههای سازمانیافته و اطالعات مرتبط
به هم یاد گرفته شوند ،نه صرفاً بهصورت فهرستی از حقایق مستقل از هم( .مصر آبادی و
همکاران .)0981 ،طبق نظر آزوبل طریقی که رشته علمی سازمان مییابد با طریقی که افراد
دانش را در اذهان خود (ساخت شناخت خود) سازمان میدهند برابر است .وی در اظهارنظر
خود بیان میدارد که هر یک از رشتههای علمی دارای ساختاری از مفاهیم است که بهطور
سلسله مراتبی سازمان مییابند؛ یعنی در باالترین طبقه هر رشته علمی تعدادی از مفاهیم بسیار
وسیع و مجرد وجود دارند و مفاهیم مجسمتر در سطوح پایینتر سازمان آن قرار میگیرند.
آزوبل اعتقاد دارد که مفاهیم ساختاری هر رشته علمی را میتوان به دانش آموزان آموخت.
این مفاهیم برای دانش آموزان سیستم پردازش اطالعات به وجود میآورد ،یعنی بهصورت
نقشه ذهنی که دانش آموزان از آن برای تحلیل قلمروهای خاص و حل مسائل درون آن
قلمروها استفاده میکنند در-میآید (جویس و همکاران)0988 ،؛ بنابراین باید بین مطالب
قبلی و جدید ارتباط برقرار شود که در این صورت یادگیری معنادار میشود .شعبانی ()0930
در تعریف یادگیری معنیدار میگوید " :یادگیری معنیدار ،به آن نوع یادگیری گفته
میشود که مفاهیم جدید ریشه در مفاهیم گذشته فرد داشته باشد .یادگیری معنیدار توسط
دیوید آزوبل مطرح شده است .در نظریه یادگیری معنیدار آزوبل ساخت شناختی از اهمیت
زیادی برخوردار است .ساخت شناختی عبارت است از مجموعهای از اطالعات ،مفاهیم،
اصول و تعمیمهای سازمانیافتهای که فرد قبالً در یکی از رشتههای دانشآموخته است.
ساخت شناختی در این نظریه بهصورت هرمی است که مطالب جزئی در قاعدهی آن و
مطالب کلیتر در رأس آن قرار دارد .بنا به گفتهی لفرانسوا یادگیری معنیدار مستلزم آن
است که یادگیرنده از قبل مفاهیمی را که مفهوم جدید قابل ربط دادن به آنهاست آموخته
باشد .وقتیکه مطالب تازهوارد ساخت شناختی میشوند هر یک از آنها در جای مناسب
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خود و در زیر مطالب جامع و کلی قرار میگیرند .اگر این امر میسّر شود یادگیری معنیدار
صورت میگیرد (به نقل از سیف.)0981 ،
برای یادگیری معنیدار معلم اهمیت زیادی دارد .امروزه نقش معلم از انتقالدهنده دانش
و منبع مهم اطالعرسانی به نقش هدایتکننده و تسهیلکننده یادگیری تغییر یافته است و با
تغییراتی که در فلسفه محتوا و روشهای آموزشی اتفاق افتاده انتقال دانش از طریق معلم و
کتاب جای خود را به ساختن دانش از طریق یادگیری معنادار داده و این تحول با گذر از
دیدگاه رفتارگرایی به دیدگاه شناختگرایی صورت پذیرفته است (علیپور ،پورمحمدرضای
تجریشی و داور منش .)0931 ،عالوه بر آنیکی از مهمترین اهداف نظامهای آموزشی این
است که فراگیران مطالب یادگرفته در کالس درس را به بیرون انتقال داده و بتوانند از آن
استفاده کنند .بهبیاندیگر دانشآموزان بتوانند یادگیریهای خود را کاربردی کنند.
همانطور که میدانیم بلوم و همکاران هدفهای پرورشی را در سه حیطه شناختی ،عاطفی
و روانی -حرکتی طبقه-بندی کردهاند .هر یک از حیطهها دارای سطوح مختلف میباشند.
بنا به گفته بلوم ترتیب موردنظر نشاندهنده بخشی از طبیعت سلسله مراتبی طبقات مختلف
هدفهای پرورشی است؛ یعنی هدفهای هر طبقه شامل بخشی از رفتارهای طبقات پایینتر
و مبتنی بر آن رفتارها هستند (بلوم و همکاران .)0911 ،بنابراین اگر دانشآموزی بخواهد
دانستنیهای خود را کاربردی کند باید ابتدا در سطح یادداری و درک مهارتهایی را به
دست آورد تا بتواند در سطح کاربست عملکرد بهتری داشته باشد و این میسر نخواهد شد
مگر اینکه دانشآموزان بتوانند مطالب درسی را منسجم و در ارتباط باهم یاد بگیرند.
یکی از روشهای آموزشی نوین که به نظر میرسد در این زمینه نقش عمدهای داشته
باشد روش نقشه مفهومی 0است .چارچوب نظری روش آموزشی نقشههای مفهومی بر پایه
یادگیری معنیدار آزوبل قرار دارد .نقشه مفهومی ابزاری ترسیمی برای سازماندهی و نمایش
دانش است که اولین بار توسط جوزف دی نواک در دانشگاه کرنل ابداع گردید .کنجکاوی
در مورد اینکه یادگیرندگان چگونه یاد میگیرند ،به گسترش نقشههای مفهومی توسط نواک
کمک کرد .نقشههای مفهومی ،ابتدا با هدف بهبود یادگیری ایجاد شدند ،ولی مطالعات
بعدی نشان داد که این نقشهها ابزاری مفید برای ارزشیابی ،نشان دادن دانش قبلی دانشآموز،
خالصه کردن مطالب آموختهشده ،یادداشتبرداری ،کمک مطالعه ،برنامهریزی،
1. Concept Map
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تکیهگاه سازی ،افزایش درک و فهم ،تثبیت تجارب آموزشی ،بهبود شرایط مؤثر برای
یادگیری ،آموزش تفکر انتقادی ،حمایت از یادگیری مشارکتی و سازماندهی محتوا میباشد
(سعیدی و همکاران.)0930 ،
نقشههای مفهومی نمایش فضایی از مفاهیم و رابطه بین آنها برای فهمیدن و نمایش دادن
ساختار دانشهایی است که انسانها در مغزشان ذخیره میکنند (اسان .)2111 ،0نقشههای
مفهومی در آموزش ،یادگیری ،توسعه برنامههای آموزشی و ارزشیابی کاربرد دارند زیرا
مطالعات تجربی زیادی در مورد اعتبار نقشههای مفهومی انجام گرفته است (چانگ 2و

همکاران .)2110 ،خامسان ( )2118در تعریف نقشه مفهومی مینویسد " :نقشه مفهومی
بازنمایی گرافیکی مواد اصلی یک گستره (موضوع) است که یادگیرنده آن را پدید

میآورد" .برای تهیه نقشههای مفهومی شیوههای مختلفی وجود دارد ،اما از لحاظ طرحهای
متفاوت در ارائه اطالعات ،میتوان تمام نقشههای مفهومی را به سه دسته تقسیم کرد:
 )0نقشههای مفهومی عنکبوتی (شبکهای)
 )2نقشههای مفهومی سلسله مراتبی

 )9نقشههای مفهومی گردشی
همچنین نقشههای مفهومی را هم میتوان به شیوه قلم-کاغذی و هم بهوسیله نرمافزارهای
خاصی همچون  smart ideas ،visual mindو  ،Concept Tools Get Smartتهیه

کرد (مصر آبادی و استوار .)0988 ،ونگ و همکاران بیان میکنند" :نقشه مفهومی ابزاری
است برای بازنمایی دانش به گونه ترسیمی در قالب شبکهای از هستهها و پیوندها و
مجموعهای از گزارهها را شامل است و هر گزاره از یک جفت هسته و یک پیوند تشکیل
مییابد که هستهها را به هم مرتبط میکند همچنین برچسبهای موجود در یک پیوند
اطالعاتی درباره ماهیت روابط ارائه میدهد" (به نقل از مصر آبادی و استوار)0988 ،؛
بنابراین ،نقشه مفهومی میتواند بهعنوان یک راهبرد یادگیری قدرتمند که هم روابط بین
عناصر محتوا و هم رابطه بین دانش جدید و قدیم را بازنمایی یا ترسیم کند ،در نظر گرفته
شود .نقشه مفهومی افزون بر اینکه اطالعات پایه را منتقل میکند ،ارتباطها ،ساختارها و
ویژگیهایی را که قابل مشاهده نیستند نیز نمایش میدهد؛ بنابراین این روش ،به خاطر
1. Asan
2. Chang
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سپردن ،بازیابی و بازخوانی اطالعات را بهصورت درازمدت آسانتر ساخته ،امکان بازیابی
ایدهها و ارتباط بین آنها را ایجاد میکند( .وکیلی فرد و همکاران.)2111 ،
امیری و فضلعلی زاده ( )2100تأثیر استفاده از راهبرد نقشه مفهومی بر دانش یادگیرندگان
زبان انگلیسی در مورد زمانها را بررسی کردند .در این تحقیق روش آموزش برای هر دو
گروه (کنترل و آزمایش) یکسان بود ولی تمرین در گروه کنترل فقط از کتاب درسی بود و
در گروه آزمایش با استفاده از پر کردن و ساخت نقشههای مفهومی انجام شد .نتایج نشان
داد که تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد که میتوان نتیجه گرفت که استفاده از
راهبرد پر کردن و ساخت نقشههای مفهومی میتواند در دانش یادگیرندگان زبان انگلیسی
در مورد زمانها مفید باشد.
گومز 0و همکاران ( )2100در تحقیقی نقش نقشههای مفهومی را در آموزش پزشکی
بررسی کردند که نتایج نشان از اهمیت نقشههای مفهومی در آموزش پزشکی میباشد .نتایج
پژوهش چی یو )2118( 2نشان داد که راهبرد نقشه مفهومی در مقایسه با روش تدریس سنتی
توضیح دادن میتواند بهطور عمدهای یادگیری دانشجویان را بهبود بخشد .پژوهشهای
متعددی تأثیر نقشه مفهومی را بر یادگیری نشان داده است .برای مثال سعیدی و همکاران
( )0930در پژوهشی با عنوان تأثیر مطالعه به کمک نقشههای مفهومی بر درک مطلب
دانشآموزان ،به این نتیجه رسیدند که برای افزایش درک مطلب ،همراه نمودن نقشههای از
قبل آماده با متون موردمطالعه دانشآموزان مفید میباشد .همچنین مصر آبادی و همکاران
( ) 0988در تحقیقی نشان دادند که آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روشهای
مرسوم بر نمرههای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس زیستشناسی و روانشناسی
تأثیر مثبتی دارد .مطالعات هانگ 9و همکاران ( ،)2102لئو )2101( 1و نتایج پژوهشهای
ایکس ای و شارما ،)2100( 1بنتلی 1و همکاران ( ،)2100نسبیت و ادسپ ،)2100( 1جیمز 8و

1. Gomes
2. Chiou
3. Huang
4. Liu
5. Xie & sharma
6. Bentley
7. Nesib & Adesope
8. James

151

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

همکاران ( ،)2101ویو 0و همکاران ( ،)2102ردفورد 2و همکاران ( ،)2102عاشوری و
همکاران ( ،)0939خان بیگی ( ،)0988نیز نشان از اثربخشی آموزش به روش نقشه مفهومی
بر عملکرد یادگیری دانشآموزان دارد.
اما در مورد تأثیر نقشههای مفهومی در آموزش علوم تجربی پایه ششم ابتدایی تحقیقی
مدون در ایران مشاهده نشد .علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در ایران از دو لحاظ حائز اهمیت
است :یکی اینکه پایه ششم بهتازگی در نظام آموزشی کشور وارد شده است و دیگری اینکه
کتاب درسی نیز بهتازگی تألیف شده است .با توجه به چنین کمبودی الزم به نظر رسید تا
در قالب پژوهشی تأثیر استفاده از نقشههای مفهومی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در
علوم تجربی پایه ششم بررسی شود؛ بنابراین سؤال پژوهشی را که مقاله حاضر در تالش برای
پاسخ به آن تدوینشده ،این است که استفاده از نقشههای مفهومی میتواند در پیشرفت
تحصیلی و یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی تأثیر مثبتی داشته باشد؟

روش پژوهش
طرح تحقیق پژوهش حاضر بهصورت نیمه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون میباشد.
برای جلوگیری از تبادل اطالعات بین گروههای کنترل و آزمایش یک مدرسه بهعنوان گروه
کنترل و مدرسه دیگر بهعنوان گروه آزمایش انتخاب شد .همچنین هر دو مدرسه دارای
وضعیت تحصیلی و جغرافیایی و اجتماعی مشابه به هم بودند .برای کنترل ویژگیهای ناشی
از معلم ،از معلمانی استفاده شد که دارای سابقه تدریس یکسان و مدرک تحصیلی مشابه به
هم بودند .جامعهی آماری پژوهش حاضر ،کلیه دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر
خوی در سال تحصیلی  32-39که تعداد آنها  0111نفر بودند .در تحقیقهای آزمایشی و
علی – مقایسه ای باید حجم گروه حداقل  01نفر باشد (گال و همکاران .)0932 ،در تحقیق
حاضر حجم هر گروه  11نفردر نظر گرفته شد و در کل حجم نمونه  021نفر تعیین گردید.
آزمودنیهای پژوهش شامل دانشآموزان پسر  1کالس ششم ابتدایی شهر خوی بودند .دو
کالس از یک مدرسه بهعنوان گروه کنترل و دو کالس از یک مدرسه دیگر بهعنوان گروه
آزمایش به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند که به دلیل محدودیتهای پژوهش
ازلحاظ شرایط خاص کنترل متغیرهای اثرگذار ،مسائل اداری ،رضایت آزمودنیها،
1. Wu
2. Redford

151

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال دوازدهم ،شماره چهلم ،تابستان 55

امکانات ،از این روش استفاده شد .در این پژوهش برای همگونی متغیرهای پژوهش
کالسهای کنترل و آزمایش بهگونهای انتخاب شدند که ازنظر سواد اطالعاتی در
آزمونهای کالسی مدرسه و پوشه کار آنها شباهت زیادی به هم داشتند و همچنین ازنظر
کارشناسیهای آموزش ابتدایی شهرستان هر دو مدرسه دارای وضعیت تحصیلی نزدیک به
هم بودند .موقعیت اجتماعی و جغرافیایی مدارس انتخابشده با همدیگر همگونی داشتند.
همچنین سطح تحصیالت و سابقه معلمان مدارس که بهعنوان کنترل و آزمایش
انتخابشدهاند یکسان بود.
ابزارهای اندازهگیری :در این تحقیق برای اندازهگیری یادگیریهای دانشآموزان از
آزمون های پیشرفت تحصیلی محقق ساخته از تمام مطالب کتاب درسی علوم تجربی پایه
پنجم (پیشآزمون) و مطالب تدریس شده با راهبرد نقشه مفهومی و روشهای مرسوم از
کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم (پسآزمون) در طول دوره اجرای تحقیق استفاده شد.
تحقیق حاضر دارای پیشآزمون و پسآزمون بود .پیشآزمون تمام مطالب کتاب درسی
علوم تجربی پایه پنجم (کل کتاب درسی) بود که بهعنوان متغیر همراه انتخاب شده بود.
پسآزمون نیز از مطالب تدریس شده کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (در  02جلسه) با
روش نقشه مفهومی و روشهای مرسوم بوده است.
پیشآزمون شامل  91سؤال چهارگزینهای محقق ساخته از کل کتاب درسی علوم تجربی
پایه پنجم بود که تعداد  01سؤال آن سطح یادداری و  01سؤال سطح درک و  01سؤال سطح
کاربست را میسنجید .پسآزمون نیز شامل  91سؤال چهار گزینهای محقق ساخته از مطالب
تدریس شده کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی در طول  02جلسه تدریس با استفاده از روش
نقشههای مفهومی و روشهای مرسوم شده بود که تعداد  01سؤال آن سطح یادداری و 01
سؤال سطح درک و  01سؤال سطح کاربست را میسنجید
پایایی پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از روش کودرریچاردسون  21محاسبه گردیده
شد( .جدول  .)0روش کودرریچاردسون  21برای برآورد اعتبار آزمونی به کار میرود که
در مورد همه سؤالهای آن به پاسخهای درست نمره  0و به پاسخهای غلط صفر داده میشود
(پاشا شریفی و شریفی ،0930 ،ص .)211
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جدول  .1جدول پایایی سؤاالت پیشآزمون و پسآزمون

آزمون

تعداد سؤال انحراف معیار میانگین پایایی

پیشآزمون

91

1/91

20/9

1/1

پسآزمون

91

1/88

01/83

1/10

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود پایایی پیشآزمون  1/1میباشد .در این جدول
همچنین پایایی پسآزمون نیز همانطور که دیده میشود  1/10بهدستآمده است .برای
سنجش روایی پیش آزمون و پس از آزمون از روایی محتوایی و روایی مالکی استفاده شد.
بدین منظور جدول مشخصات پیشآزمون (کتاب علوم تجربی پنجم) و جدول مشخصات
مطال ب تدریس شده در طول تحقیق تهیه گردید و همچنین برای روایی مالکی همبستگی
نزدیک  1/12بین نمرات کالسی دانشآموزان در درس علوم تجربی برای پیشآزمون و 1/1
برای پسآزمون به دست آمد.
روش اجرا :این پژوهش یک متغیر مستقل با دو سطح (با استفاده از نقشه مفهومی و
بدون استفاده از نقشه مفهومی) داشت که تأثیر استفاده از آن بر نمرههای پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان در یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی (بهعنوان متغیرهای وابسته)
بررسی شد .کل فرایند پژوهشی در چهار مرحله به شرح زیر اجرا شد:
مرحله آمادهسازی :در این مرحله مقدمات کاربندی آزمایش فراهم شد .بعد از
مشخص شدن نمونهها ،در ابتدا طی دو جلسه  11دقیقهای معلمانی که باید با نقشه مفهومی
تدریس کنند توضیحات الزم در مورد نقشههای مفهومی و نحوه تهیه آنها به آنها داده شد.
همچنین محتوایی که قرار شد با نقشه مفهومی تدریس شود مشخص و نقشههای مفهومی آن
با استفاده از نرمافزار  Smart Ideasتهیه گردید و بعد از تجدیدنظر و مشورت با معلمان
نقشههای مفهومی در کاغذهای  A4و  A3چاپ شدند.
مرحله پیشآزمون :در اولین جلسه اجرای آزمایش بدون اطالع قبلی از مطالب و
یادگیریهای قبلی دانش آموزان در تمامی گروهها آزمون (پیشآزمون) گرفته شد.
مرحله اجرا :طول اجرای این تحقیق  02جلسهی  11دقیقهای بود .در این جلسات در
ابتدا قبل از تدریس معلم نقشه مفهومی تهیهشده را در جلوی دید دانش آموزان قرار میداد
و در مرحله قبل از آموزش نقشهها بهعنوان ابزار پیش سازمان دهنده ،در مرحله حین آموزش
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آنها بهعنوان ابزار ارائه محتوا و در مرحله پس از آموزش از نقشهها بهعنوان ابزاری برای
خالصه بندی و یکپارچهسازی درس استفاده شد( .مصر آبادی و استوار.)0988 ،
مرحله پسآزمون :در آخرین جلسه اجرای آزمایش از یادگیریهای آزمودنیها از
مطالب آموزش دادهشده در طول اجرای تحقیق بدون اطالع قبلی آزمون (پسآزمون) گرفته
شد.
نحوه مداخله آموزشی :در این پژوهش بعد از اینکه گروههای آزمایش و کنترل در
دو مدرسه مشخص شد .محتوای آموزشی که در جلسات ،تدریس خواهد شد برای تمامی
معلمها مشخص شد .معلمان گروه کنترل با روشهای مرسوم خود در کالسها و جلسات
تدریس کردند .معلمان گروه آزمایش نیز در دو جلسه با نقشه مفهومی و نحوه ترسیم و
تدریس آن آشنا شدند و در  02جلسه با روش نقشه مفهومی تدریس کردند .قبل و بعد از
مرحله تدریس پیشآزمون و پسآزمون از کالسها گرفته شد.

یافتههای پژوهش
جهت حذف اثرات پیش آزمون در ابتدا از تحلیل کوواریانس استفاده شد؛ ولی با توجه به
رعایت نشدن پیشفرض همسانی شیب رگرسیون به جای این روش از آزمون MANOVA

و سه آزمون  ANOVAبرای مقایسه نمرات اختالف پس آزمون از پیش آزمون استفاده
شد .بررسی مقادیر کجی و کشیدگی نمرات دانشآموزان در آزمونهای پیشرفت تحصیلی
نشان داد که توزیع نمرات متغیر وابسته نرمال دارد .نتایج آزمون ام باکس نشان داد که
ماتریسهای کوواریانس متغیر وابسته در سطوح مختلف متغیرهای مستقل برابرند و نتایج
آزمون های لون نشان داد که گروهها از لحاظ واریانس متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری
ندارند .همچنین برای تصمیمگیری درباره اینکه آیا داده پرت وجود دارد یا نه ،مقادیر
فاصله های ماهاالنوبایس با یک ارزش بحرانی مقایسه شد و نتایج نشان داد که داده پرت
وجود ندارد .نمودار پراکنش متغیرها نیز نشان داد که بین متغیرها یک رابطه خطی وجود
دارد .نتایج آزمون کرویت بارتلت نیز نشان داد که بین متغیرها همبستگی وجود دارد.
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جدول  .2آمارههای توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در علوم تجربی
گروه

گروه ازمایشی

آماره

میانگین

گروه کنترل

انحراف معیار

انحراف معیار

میانگین

آزمون فرعی

یادداری

درک

کاربست

یادداری

درک

کاربست

یادداری

درک

کاربست

یادداری

درک

کاربست

پیش آزمون

1/32

1/12

1/08

0/810

0/901

0/112

9/11

9/11

9/11

0/190

0/111

0/811

پس آزمون

1/12

1/89

1/11

0/808

0/321

0/190

1/11

1/11

1/11

0/311

0/33

2/120

در جدول  2آمارههای توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون در سه متغیر یادداری،
درک و کاربست در دو گروه آزمایشی و کنترل ارائه شده است .در این پژوهش چون سه
متغیر فرعی یادداری ،درک و کاربست وجود داشت از یک آزمون  MANOVAبرای
بررسی تفاوت گروهها از لحاظ ترکیب متغیرهای وابسته استفاده شد .نتایج آزمون
 MANOVAنشان داد که دانشآموزان کالسهای آزمایشی که مطالب علوم تجربی را با
نقشههای مفهومی یاد گرفته بودند در مقایسه با دانشآموزان گروههای کنترل که در آن
دانشآموزان مطالب درسی علوم تجربی را با روشهای مرسوم یادگرفته بودند در نمرات
پیشرفت تحصیلی به طور معنیداری نمرات باالتری داشتند.
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جدول  .3آزمون  MANOVAبرای بررسی وجود اختالف در یادداری و درک و کاربست درس
علوم تجربی
 DFفرض شده

 DFخطا

معناداری

001

1/111
1/111

اثر

مقدار

اثر پیالیی

1/00

F
1/102

9

الندای ویلکز

1/83

1/102

9

001

اثر هتلینگ-الولی

1/02

1/102

9

001

1/111

بزرگترین ریشه روی

1/02

1/102

9

001

1/111

در جدول  9آزمون  MANOVAبرای بررسی وجود تفاوت بین دو گروه آزمایش و
کنترل در یادداری و درک و کاربست ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود مقدار
المبدای ویکلز برابر  1/839میباشد و همچنین مقدار  1/102 ،Fاست که از لحاظ آماری
معنادار میباشد .لذا نتیجه میگیریم بین گروهها تفاوت وجود دارد .بعدازاینکه مشخص شد
بین گروهها تفاوت وجود دارد نتایج آزمون های تک متغیره در ادامه آورده شده است
(جدولهای  2و .)1
جدول  .4آزمون برای بررسی تفاوت نمرات پسآزمون از پیشآزمون در یادداری و درک و کاربست
متغیرهای

مجموع

درجه

میانگین

وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

یادداری

1/218

0

1/218

1/811

1/910

1/111

درک

21/111

0

21/111

1/921

1/111

1/19

کاربست

011/199

0

011/199

02/891

1/110

1 /0

در جدول  1جدول خالصه تحلیل واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در آموزش علوم
تجربی در سطح یادداری و درک و کاربست که با روش تدریس نقشههای مفهومی و
روشهای معمول ارائهشده است .همانطور که مشاهده میشود در سطح یادداری مقدار F
برابر با ( )1/811است که این مقدار ازلحاظ آماری معنادار نمیباشد ( .)P>1/11پس میتوان
نتیجه گرفت که بین دو گروه در سطح یادداری تفاوت وجود ندارد .همچنین بخش دیگری
از یافتهها نشان داد که بین گروهها در سطح درک و کاربست تفاوت معنیدار است( .جدول
 2و .)1
در جدول  1جدول خالصه تحلیل واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در آموزش علوم
تجربی در سطح یادداری و درک و کاربست که با روش تدریس نقشههای مفهومی و
روشهای معمول ارائه شده است .همانطور که در جدول  2و  1مشاهده میشود مقدار F
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در سطح درک برابر با ( )1/921است که این مقدار در سطح معنیداری ( )1/111ازلحاظ
آماری معنادار میباشد ()P≥1/11؛ و همچنین مقدار  Fدر سطح کاربست برابر با ()02/891

است که این مقدار نیز ازلحاظ آماری معنادار میباشد ( )P≥1/11پس میتوان نتیجه گرفت
که بین دو گروه در سطح درک و کاربست تفاوت وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که در گروههای آزمایش و کنترل ازلحاظ پیشرفت تحصیلی در
درس علوم تجربی تفاوت وجود دارد؛ بنابراین نقشه مفهومی در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان در درس علوم تجربی تأثیرگذار است .فاضلی و آقا لطیفی ( )0983نیز در
پژوهش انجامشده ،در میان دانشآموزان راهنمایی شهرستان دماوند ،به این نتیجه دست
یافتند که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روشهای سنتی تدریس بر نمرات
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته است .همچنین اسان ()2111
نشان داد که نقشههای مفهومی در موفقیت دانشآموزان در درس علوم تجربی تأثیر
قابلتوجهی دارد .فاجی نیومی ( )2112نیز نشان داد که روش نقشه مفهومی در مقایسه با
روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر بیشتری دارد .نیز هارتون و همکاران
( )0339نیز در فرا تحلیل  03مطالعه کیفی به این نتیجه رسیدند که در کل ،نقشه مفهومی
اثرهای مثبتی هم بر پیشرفت تحصیلی و هم بر نگرش افراد دارد .جنا ( )2102نیز در تحقیقی
نشان داد که نقشههای مفهومی خیلی بهتر از روشهای دیگر باعث میشود دانشآموزان به
یادگیری معنادار در درس علوم تجربی دست یابند .نانسی )2109( 0در تحقیقی با عنوان
نقشههای مفهومی برای یادگیرندگان در تمام مقاطع سنی ،بیان میکند :نقشههای مفهومی
ابزاری بسیار خوب برای نمایش یکسانسازی و تطابق دانش در دانشآموزان است و به آنها
کمک میکند کجفهمیهای خود را در مورد مفاهیم مختلف تغییر دهند .کریشنا 2و
همکاران ( )2109نیز نشان دادند آن دسته از دانشجویانی که در برنامههای ابتکاری از
نقشههای مفهومی که روشی جدا از روشهای سنتی است استفاده کردند رأی مثبت باالتری
به برنامه ابتکاری دادند.
1. Nancy
2. Krishna
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نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات پیشآزمون و
پسآزمون در سطح دانش درس علوم تجربی معنادار نیست؛ تفاوت معنیداری بین نمرات
دانشآموزان گروه آزمایش (تدریس با نقشه مفهومی) و دانشآموزان گروه کنترل (تدریس
با روشهای دیگر) وجود ندارد ،این نتیجه با نتایج تحقیق سرهنگی و همکاران ( )0983که
در آن تفاوت معناداری در نمرات سطح دانش دانشجویان پرستاری در دو گروه که در یک
گروه با نقشه مفهومی و در گروه دیگر با روش سخنرانی تدریس شده بود مشاهده نشده بود
همسو است .همچنین هابر )2110( 0نیز در مطالعهای به بررسی تأثیر نقشهکشی مفهومی بر
یادگیری آناتومی در دانشجویان رشته بهداشت حکایت از عدم تفاوت بین گروه کنترل و
آزمایش (استفادهکنندگان از نقشه مفهومی و یادگیرندگان به روش سنتی) داشت .همچنین
مارکوف و لونینگ ( ،)0338نشان دادند که هیچگونه تفاوتی بین نمرات دانشجویانی که از
نقشه مفهومی استفاده کردند با دانشجویانی که از نقشه مفهومی استفاده نمیکردند وجود
ندارد .همچنین بسینر ،)0332( 2نیز برتری نقشه مفهومی را نسبت به توانایی حل مسئله بدون
نقشه مفهومی نشان نداد.
این بخش از پژوهش با یافتههای تعدادی از پژوهشها مبنی براثر بخش بودن نقشه
مفهومی بر سطح دانش تناقض دارد (مصر آبادی و همکاران .)0988 ،علت آن شاید این
مطلب باشد که در این پژوهش از نقشههای از قبل آماده استفاده شد و اگر خود دانشآموزان
نقشه مفهومی را طراحی میکردند نتایج بهتری در سطح دانش به دست میآمد .در تبیین این
بخش از یافتهها میتوان گفت که چون سطح دانش پایینترین سطح حیطه شناختی است و
در روشهای تدریس دیگر نیز بیشتر بر این سطح از حوزه شناختی تأکید میشود بنابراین
میتوان انتظار داشت که در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری در این سطح مشاهده
نشود .همچنین در روشهای مرسوم تدریس بر حفظ طوطیواری مطالب تأکید زیادی
میشود و مطالب بهصورت جدا از هم یاد گرفته میشوند و این باعث میشود که در ظاهر
دانش آموزان در سطح دانش عملکرد مناسبی داشته باشند .این در حالی است که نقشههای
مفهومی نمایش فضایی از مفاهیم و رابطه بین آنها برای فهمیدن و نمایش دادن ساختار
دانشهایی است که انسانها در مغزشان ذخیره میکنند (اسان.)2111 ،
1. Huber
2. Beissner
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نتایج بخش دیگری از تحقیق نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات دانشآموزان در
درس علوم تجربی در سطح درک در گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله پسآزمون
معنیدار است .یعنی با توجه به کنترل متغیر مداخلهگر ،آموزش علوم تجربی با استفاده از
نقشه مفهومی در مرحله پسآزمون میزان نمرات دانشآموزان را در سطح درک ،گروه
آزمایشی را در مقایسه با گروه کنترل بهطور معنیداری افزایش داده است .همچنین سعیدی
و همکاران ( )0930نشان دادند که ارائه نقشههای مفهومی از قبل آماده نسبت به مطالعه متنها
بدون نقشه مفهومی ،درک مطلب آزمودنیها را بهطور معناداری افزایش میدهد؛ و همچنین
اثرتون )2112( 0نشان داد که نقشه مفهومی باعث پرورش خالقیت در دانشآموزان شده که
بر اساس آن از روشهای پردازش خبردار شده و این باعث یادگیری در سطح عمیقتر در
آنان میشود.
همچنین این یافته با یافتههای تحقیقی که توسط خامسان و برادران ( )0931با 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 مفهومی
مشارکتی در مقایسه با روش سنتی بهطور معنادار باالتر بود .این نتایج نشان میدهد که
بهکارگیری نقشههای مفهومی ،بهویژه به روش مشارکتی ،در آموزش زبان دوم میتواند
بهعنوان روشی مناسب در افزایش یادگیری واژگان و درک مطلب فراگیران مورداستفاده
قرار گیرد.
مصر آبادی و همکاران ( )0988نیز نشان دادند که ارائه نقشه مفهومی در شرایطی که
سبک یادگیری آزمودنیها وابسته به زمینه باشد نسبت به ساخت تأثیر بیشتری دارد و ساخت
نقشه مفهومی در شرایطی که آزمودنیها دارای سبک نابسته به زمینه باشند بر ارائه نقشه
مفهومی برتری دارد.
در تبیین یافتههای این بخش میتوان بیان کرد که چون سطح درک حوزه شناختی
مستلزم آن است که دانش آموزان بتوانند مفاهیم را درک کنند ،روابط بین آنها را بیان کنند
و چون نقشههای مفهومی میتواند بهعنوان یک راهبرد یادگیری قدرتمند که هم روابط بین
عناصر محتوا و هم رابطه بین دانش جدید و قدیم را بازنمایی یا ترسیم کند ،در نظر گرفته
شود .نقشه مفهومی افزون بر اینکه اطالعاتپایه را منتقل میکند ،ارتباطها ،ساختارها و
1. Atherton
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ویژگیهایی را که قابل مشاهده نیستند نیز نمایش میدهد؛ بنابراین این روش ،به خاطر
سپردن ،بازیابی و بازخوانی اطالعات را بهصورت درازمدت آسانتر ساخته ،امکان بازیابی
ایدهها و ارتباط بین آنها را ایجاد میکند .از سوی دیگر ،نقشه مفهومی میتواند بهعنوان
ابزار در نظر گرفته شود که مشخصکننده درک فراگیرنده از موضوع باشد (وکیلی فرد و
همکاران.)2111 ،
همچنین نتایج این تحقیق در بخش دیگری نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات
دانشآموزان در درس علوم تجربی در سطح کاربست در گروه آزمایشی و گروه کنترل در
مرحله پسآزمون معنیدار است .یعنی با توجه به کنترل متغیر مداخلهگر ،آموزش علوم
تجربی با استفاده از نقشه مفهومی در مرحله پسآزمون میزان نمرات دانشآموزان را در
کاربست ،گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه کنترل بهطور معنیداری افزایش داده است.
نتایج این بخش از پژوهش با تحقیق سرهنگی و همکاران همسو است .سرهنگی و همکاران
( )0983در تحقیقی با عنوان مقایسه آموزش مبتنی بر سخنرانی و نقشه مفهومی بر سطوح
یادگیری شناختی ،نشان دادند که روش نقشه مفهومی در دستیابی به سطوح باالی یادگیری
(درک و کاربست) مؤثرتر از روش سخنرانی است.
در تبیین یافتههای این بخش میتوان بیان کرد که همانطور که سطح کاربرد از سطوح
باالی شناختی است و دانش آموزان باید روابط بین مطالب را درک کنند و بتوانند
یادگیریهای قبلی خود را در موقعیتهای واقعی به کار ببرند و این نیازمند آن است که
دانش آموزان بتوانند بین مطالب قبلی و فعلی خود رابطه برقرار کنند و مطالب را بهصورت
سلسله مراتبی یاد بگیرند و این همان یادگیری معنادار است .برای یادگیری معنادار اطالعات،
دانشآموزان باید راههایی را بیابند که این اطالعات را به آنچه از قبل میدانستند ربط دهند.
یکی از راههای مؤثر ربط دادن مطالب جدید به ساختار شناختی موجود استفاده از نقشههای
مفهومی است .نقشه مفهومی یکی از راهبردهای آموزشی است که با فلسفهی ساختن گرایی
ارتباط بسیار نزدیکی دارد و همچنین میتواند یادگیری معنادار را تسهیل کند (مصر آبادی
و استوار .)0988 ،همچنین این ابزار دانش قبلی فراگیر را در زمینهی مورد آموزش توضیح
میدهد ،یادگیری معنادار را برای بهبود پیشرفت دانشآموز تشویق میکند و درک او را از
مفهوم ،اندازهگیری میکند .این روش به بنای درس در ذهن دانشآموز کمک کرده و
شیوهی ارتباط بین بخشهای مختلف یک موضوع را باهم در قالب یک ساختار یا طرحواره
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برای دانشآموز توصیف میکند .نقشه مفهومی به فراگیر کمک میکند تا مفاهیم را ذخیره،
دستهبندی و حفظ کند و دروس مختلف را با یکدیگر مرتبط سازد .این ابزار بهویژه در
موضوعات پیچیدهتر که چندین جلسه برای تدریس آنها الزم است مفید میباشد (خامسان
وبرادران .)0931 ،تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ،بهویژه برای
دانشآموزان دوره ابتدایی بسیار محدود است.
همچنین جامعه پژوهش حاضر دانشآموزان پسر ششم ابتدایی شهرستان خوی میباشد،
درنتیجه تعمیمیافتهها به سایر مقاطع تحصیلی ،با مشکل مواجه میباشد .چون دوره ابتدایی
دورهای است که هر معلم فقط در یک کالس تدریس میکند بنابراین ویژگیها و طرز تفکر
و در کل شخصیت علمی و اجتماعی معلم میتواند در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
تأثیرگذار باشد .بر اساس یافتههای پژوهش به طراحان برنامههای درسی و مؤلفین کتب
درسی علوم تجربی میتوان پیشنهاد کرد در برنامههای درسی و محتوای کتابها استفاده از
نقشه مفهومی را در نظر داشته باشند .معلمان نیز میتوانند در مراحل مختلف تدریس و
ارزشیابی از نقشه مفهومی بهعنوان یک راهبرد یاددهی–یادگیری استفاده کنند و دانش
آموزان خود را ترغیب کنند که از آن بهعنوان یک راهبرد یادگیری استفاده کنند .چون در
این پژوهش از حیطه شناختی فقط یادداری و درک و کاربست را موردبررسی قرارگرفته
است لذا به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که با توجه به یافتههای این پژوهش و
پژوهشهای دیگر مبنی بر تأثیر مثبت نقشه مفهومی بر سطوح باالی یادگیری ،پژوهشهایی
در زمینهی سطوح باالتر حوزه شناختی انجام دهند.
با توجه به ساختار کتابهای درسی ابتدایی میتوان پژوهشهایی در مورد کتابهای دیگر
این دوره در مورد تأثیر نقشه مفهومی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آن دروس انجام
داد .در این پژوهش از نرمافزار  Smart Ideasاستفادهشده است به پژوهشگران آتی پیشنهاد
میشود تأثیر سایر نرمافزارهای نقشههای مفهومی را نیز بررسی کرده و کارایی نرمافزارهای
مختلف را باهم مقایسه کنند.

منابع
بلوم ،بنجامین اس؛ ماکس دی ،انگهارت؛ ادوارد جی ،فرست؛ واکراچ ،هیل؛ و دیوید
آر.کراتووال .)0911( .طبقهبندی هدفهای پرورشی :کتاب اول :حوزه شناختی ،ترجمه
علیاکبر سیف ،خدیجه علیآبادی ،تهران :رشد(تاریخ انتشار) اثر به زبان اصلی.)0311 ،
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پاشا شریفی ،حسن؛ و شریفی ،نسترن .)0930( .اصول روانسنجی و روان آزمایی ،چاپ اول،
تهران :رشد.
جویس ،بروس؛ مارشا ،ویل؛ و امیلی ،کالهون .)0988( .الگوهای تدریس ( ،2111چاپ
پنجم) ،ترجمه محمدرضا بهرنگی .تهران :انتشارات کمال تربیت (تاریخ انتشار اثر به زبان
اصلی.)2111 ،
خامسان ،احمد؛ و برادران خاکسار ،زهرا .)0931( .مقایسه آموزش زبان با استفاده از نقشه
مفهومی فردی و مشارکتی با شیوه سنتی .پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی،
سال اول ،شماره  ،0صص .11-11
خان بیگی ،حدیث .) 0988( .تأثیر آموزش نقشه مفهومی بر سرعت و دقت یادگیری درس
روانشناسی عمومی دانشجویان دانشگاهها ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه
طباطبایی.
رنجدوست ،شهرام .)0931( .کاربرد نظریه ساختوساز گرایی در تدوین کتابهای درسی
علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه کارشناسان ،سرگروههای آموزشی و معلمان شهر
تهران ،پژوهش در برنامهریزی درسی ،سال هشتم ،دوره دوم ،شماره  ،91صص .00-21
سرهنگی ،فروغ؛ معصومی ،معصومه؛ عبادی ،عباس؛ سید مظهری ،مرجان؛ و رحمانی ،آزاد.
( .)0983مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر سخنرانی و نقشه مفهومی بر سطوح یادگیری
شناختی ،مجله پرستاری مراقبت ویژه ،دوره  ،9شماره  ،0صص .0-1
سرهنگی ،فروغ؛ معصومی ،معصومه؛ عبادی ،عباس؛ سید مظهری ،مرجان؛ و رحمانی ،آزاد.
( .)0983تأثیر روش تدریس نقشه مفهومی بر مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان
پرستاری ،مجله پرستاری مراقبت ویژه ،دوره  ،9شماره  ،1صص .019-018
سعیدی ،علی؛ سیف ،علیاکبر؛ اسدزاده ،حسن؛ و ابراهیمی قوام ،صغری .)0930( .تأثیر
مطالعه به کمک نقشههای مفهومی بر درک مطلب دانش آموزان سال سوم متوسطه،
فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ،سال سوم ،شماره اول ،صص -019
.090
سیف ،علیاکبر .)0981( .روانشناسی پرورشی نوین ،ویرایش ششم .تهران :دوران.
شعبانی ،حسن .)0930( .مهارتهای آموزشی( ،چاپ هشتم) .تهران :سمت.
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عاشوری ،جمال؛ کجبافت ،محمد باقر؛ منشئی ،غالمرضا؛ و طالبی ،هوشنگ .)0939( .تأثیر
روشهای آموزشی نقشه مفهومی ،یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و

پیشرفت تحصیلی در درس زیستشناسی .پژوهش در برنامهریزی درسی (دانش و
پژوهش در علوم تربییتی-برنامه ریزی درسی) ،دوره  ،00شماره ( 01پیاپی  ،)10صص
.19-19
علیپور ،محمد؛ پورمحمدرضای تجریشی ،معصومعه؛ و داورمنش ،عباس .)0931( .مقایسه
اثربخشی روشهای آموزشی نقشه مفهومی و سخنرانی بر پیشرفت درس مهارتهای

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

بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی حضرت زهرا دماوند .سومین همایش
ملی آموزش ،دانشگاه تربیتمعلم شهید رجایی ،تهران .ایران.
گال ،بورگ و گال .)0331( .روشهای تحقیق کمی و کیفی .ترجمه (به اهتمام) احمدرضا
نصر  .)0932( .تهران ،انتشارات سمت.
مصر آبادی ،جواد؛ و استوار ،نگار .)0988( .اثربخشی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان در دروس زیستشناسی ،روانشناسی و فیزیک .اندیشههای نوین تربیتی،
( ،1)0صص .39-001
مصر آبادی ،جواد؛ حسینی نسب ،داوود؛ فتحی آذر ،اسکندر؛ و مقدم ،محمد.)0981( .
اثربخشی راهبرد یاددهی -یادگیری نقشه مفهومی بر بازدههای شناختی-عاطفی در
یادگیری درس زیستشناسی ،فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،سال
دوم ،شماره  ،8صص .013-092
مصر آبادی ،جواد؛ فتحی آذر ،اسکندر؛ و استوار ،نگار .)0981( .اثربخشی ارائه ،ساخت
فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی بهعنوان یک راهبرد آموزشی .نوآوریهای
آموزشی ،09)1( ،صص .90-3
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