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 چکیده
و ثبت داشته م تأثیرفراگیران  غیرشناختیشناختی و  هایجنبهیادگیری که بر  -یکی از راهبردهای یاددهی

وزش ریاضی به آم تأثیرتعیین  منظوربهنقشه مفهومی است. این پژوهش ، کندمیرا تسهیل  دارمعنییادگیری 
رفت. پنجم ابتدایی انجام گ پسر آموزاندانشریاضی  خودپنداریروش نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله و 

تفاده شد. با گروه کنترل اس آزمونپس - آزمونپیشارزیابی اثربخشی این راهبرد از طرح نیمه آزمایشی  برای
صادفی ت گیرینمونهآزمایش و کنترل به روش  هایگروهاز دو مدرسه ابتدایی برای  نفر 51کالس به حجم  دو

ه بمرسوم  هایروشگروه کنترل به  و دربه روش نقشه مفهومی  ،ش. در گروه آزمایشدندساده انتخاب 
دو  به صورتریاضی  خود پنداره. آزمون حل مسئله ریاضی و پرسشنامه ارائه شد درسیمطالب  آموزاندانش
تحلیل  آماری هایآزموناز  گیریبهرهبا  پژوهش هایداده. به اجرا درآمد آزمونپسو  آزمونپیش ۀمرحل

پژوهش نشان داد که گروه آزمایش در حل مسئله  هاییافتهقرار گرفتند.  وتحلیلتجزیهمورد  tکوواریانس و 
خود  ،ه نقشه مفهومیک بودبیانگر این  هایافته چنینهمداشتند.  باالتریریاضی نسبت به گروه کنترل عملکرد 

 ست.گروه آزمایش را ارتقا بخشیده ا آموزاندانشریاضی  پنداره

 ریاضی خود پندارهریاضی،  حل مسئله، نقشه مفهومی :گان کلیدیواژ
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 مقدمه

روانی و یادگیری انسان تحت سیطره مکتب رفتارگرایی  فرایندهایسالیان متمادی مطالعه 
 ؛ امانددانستمی آموزاندانشو اطالعات به  هاواقعیتبیان و انتقال اساساً بود که تدریس را 

ختی و ذهنی، شنا فرایندهایاین مکتب در تبیین  هاینارسایی ،هرچه زمان بیشتر گذشت
حوزه  در شناختی هایدیدگاه پیدایشاین امر سبب  .شد آشکارانسان بیشتر  هاییادگیری

روانشناسی  مکتب ،. رویکرد حاکم بر روانشناسی امروزو تعلیم و تربیت گردیدروانشناسی 
ر حاکم ب ۀفلسفیکی از رویکردهای مطرح در حوزه روانشناسی شناختی و  و شناختی

نظریه  بر اساس 2آزوبل در نظریهاست.  1گراییسازندهآموزشی رویکرد  هایشیوه
ری است. یادگی پیشین هاییادگیریعامل مؤثر در یادگیری،  ترینمهمگرایی، ساختن

 انستهدمیآگاهانه دانش جدید را به مطالبی که از قبل  ،که شخص دهدمیزمانی رخ  دارمعنی
که فرایند یادگیری و ساخت دانش در تعامل با  دهدمی. این نظریه توضیح ربط دهد ،است
 آموزاندانش ،بنابراین ارائه محیط یادگیری فعال؛ گیردمیصورت و باورهای قبلی  هادانش

موضوع  نسبت به آموزدانش هاینگرش میان،ن . در ایکندمیتشویق  دارمعنیرا به یادگیری 
 که در آن تجربیات کندمیبرای جذب دانش جدید عمل  ذهنی یک فیلتر عنوانبهدرسی 

 (.5931،کاردان) شوندمیقبلی تفسیر 
ـ یادگیری  راهبردهایاز آن دارند که  حکایت هاپژوهش رفت مثبت با پیش طوربهیاددهی 

از راهبردهای یاددهی ـ یادگیری مؤثر در  یکی ارتباط هستند. در آموزاندانشتحصیلی 
 از رویکردهای یکی 3(. نقشه مفهومی5931، مصر آبادیآموزش، نقشه مفهومی است )

اولین فردی بود  4جوزف نواک دارد. گراییسازندهه یآموزشی نوین است که ریشه در نظر
 (.7119، 5از نقشه مفهومی برای یادگیری استفاده کرد )آسان 5391که در سال 

دوبعدی است که از مفاهیم مرتبط با یک موضوع و جمالت  ایشبکهنقشه مفهومی 
فاده از میان مفاهیم است. با است دارمعنی. بازنمایی تجسمی روابط شودمیارتباطی تشکیل 

دید که چگونه مفاهیم و عبارات در ذهن کودک ساخته  توانمی وحوضبهنقشه مفهومی 

                                                           
1  . constructivism 

2. Ausubel  

3. concept map 

4. Novak 

5. Asan 
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از مفاهیم متفاوت طی زمان  آموزاندانشبه مقایسه میزان شناخت  توانمیو  شوندمی
 و دهیسازمان(. نقشه مفهومی ابزارهای گرافیکی برای 7113 ،1و کاناس نواکپرداخت )

بط و روا شوندمیو معموالً مفاهیم در داخل دایره یا مستطیل قرار داده  نمایش دانش هستند
 ، همچنین کلمات روی خطوطشوندمییک خطوط ارتباطی نشان داده  وسیلهبهمیان مفاهیم 

 هایخط. ندکنمیکلمات پیوندی یا عبارات پیوندی رابطه بین دو مفهوم را مشخص  عنوانبه
 ازیسمشخصروابطی مانند مترادف بودن،  دهندهنشان ممکن است هاهستهارتباطی میان 

مفاهیم  .اشندهوم( بمف دهندهتشکیلو اجزای  هابخش)نشانگر  بندیترکیبسلسله مراتبی و 
و در  یرندگمییعنی مطالب کلی در رأس هرم قرار  ؛شوندمیسلسله مراتبی مرتب  صورتبه

. دو مفهوم که با یک عبارت روی آن به هم متصل شودمیقرار داده  جزئیپایین هرم مطالب 
 هایزمینه درمفهومی  هاینقشه (.7111 ،)نواک و کاناس شودمینامیده  2گزاره شوندمی

. شودیم کاربردهبهدرسی و سنجش و ارزشیابی  هایبرنامهگوناگون آموزشی، یادگیری، 
رده و ک دهیسازمان دانندمیکه  ار آنچه توانندمیبا استفاده از نقشه مفهومی  آموزاندانش

 (.7117 ،3)فلنگان کندمیکه این امر به تسهیل یادگیری کمک  نمایش دهند
و مطالب  سلسله مراتبی صورتبهنتایج تحقیقات نشان دادند که ساختار نقشه مفهومی 

 ئله خالقانهحل مس توانایی فرد را برای تلفیق کردن و کامل کردن دانش و هماز  شدهتفکیک
 نیبیپیشبرای  تواندمی. ویژگی مهم ساختار و محتوای نقشه مفهومی دهدمیافزایش 

مفهومی  در نقشه نیزحل مسئله و  در چراکهقرار گیرد.  مورداستفادهعملکرد حل مسئله فرد 
برای حل آن شناسایی ی مؤثر هایحلراهو  شدهتلفیقدانش جدید با ساخت دانش موجود 

در  آموزاندانشمفهومی به  هاینقشه ،در واقع (.7113، و همکاران 4قل از هوا)ن شودمی
برای حل کردن مسئله را ایجاد کنند و به  موردنیاز هایگامتا  کنندمیحل مسئله کمک 

 حل مطمئن برسند. راهیک
مسئله  به تفسیر آمیزیموفقیت طوربهتا  سازدمیمفهومی فراگیران را قادر  هاینقشه

له و از ارتباطات جدید بین مفاهیم مسئ یادآورندبپردازند، اطالعات مهم را برای حل مسئله به 
 ۀشیوه ساخت نسبت ب ۀشیوحاکی از آن است که  گرفتهانجام هایپژوهششوند. نتایج  آگاه

                                                           
1. Novak & Canas 

2. propositions 

3. Flanagan 

4. Hoa 



 97 تابستان، چهاردهم، سال شتمی تربیتی شماره چهل و هشناسروانفصلنامه                                             00 

و  ادیبآ)مصر بر عملکرد حل مسئله مؤثرتر است شدهآمادهمفهومی از قبل  هاینقشه ارائه
حل مسئله نیازمند استفاده از دانش خود  هایموقعیتدر  آموزاندانش(. 5933، همکاران
 هاینقشهمؤثر را شناسایی کنند.  هایحلراهبکاهند و  غیرضروری هایدانش از هستند تا

 وسیلههبشناختی برای حل مسئله هستند. برخی از محققان معتقدند آموزش  ابزارهایمفهومی، 
 شودیمحل مسئله ابتکاری و اکتشافی را شامل  هایفننمایش گرافیکی باید با آموزشی که 

به  تواندمیاستفاده از نقشه مفهومی  ،چنینهم (.7113، 1و استوی ناو کامرزهمراه شود )
 آموزانشدانمعلمان کمک کند که یک ترتیب بهتر از توالی موضوعات را طراحی کنند تا 

، یجهدرنت .کندمیات را ببینند. این امر به درک بهتر موضوع کمک رابطه بین موضوع
 کنندیمکه از ابزارهای دیگر استفاده  آموزانیدانشبهتر از سایر  مسائلدر حل  آموزاندانش
 (.7113، 2)فواتا کنندمیعمل 

مفهومی بر عملکرد حل مسئله  هاینقشهاثربخشی نوع  در بررسی (7111) 3لی و نلسون
 هایِروهگدر عملکرد حل مسئله دارای ساختار قوی، تفاوت بین  نتیجه دست یافتند که به این

است؛ اما چنین تفاوتی در عملکرد حل مسائل دارای ساختار ضعیف  دارمعنیساخت و ارائه 
از  اییهآنکه به ساخت نقشه مفهومی پرداختند، در مقایسه با  هاییآزمودنیمشاهده نشد. 

در حل مسائل دارای ساختار قوی عملکرد باالتری  ،آماده استفاده کردنداز قبل  هاینقشه
اختی از عناصر شن .، ولی این تفاوت در حل مسائل دارای ساختار ضعیف مشاهده نشدشتنددا

عاطفی آن رشد  هایجنبهاستدالل و عملکرد حل مسئله و از  توانمیمهم در ریاضی 
حاکی از آن  هاپژوهشبرخی از  (.7113، 4را مثال زد )نواک، آلبرگ و کاناس خودپنداره

 هایشانیتوانایدر مورد  آموزاندانشو بیانات  هاقضاوت، بینپیشاست که از بین متغیرهای 
 شودمیب محسو آن آمیزموفقیت بینپیشمتغیرهای  ترینمهمء ریاضی، جز مسائلبرای حل 

 (.5331، 5و پاجارس )میلر
، تاریاضی برادراکی تسلط  از خود آموزاندانشارزیابی  عنوانبهخودپنداره ریاضی 

 است. آن موردنظر، توانایی و توانایی استدالل ریاضی، لذت و عالقه در موضوع هامهارت

                                                           
1. Kommers & Stoyanov 

2. Fuata 

3. Lee & Nelson 

4. Novak, Ahleberg & Canas 

5. Miler & Pajares 



 06                                                        ... پندارۀ خود و ریاضی مفاهیم آموزش در مفهومی نقشه اثربخشی

 

و اصرار  الش تحصیلیتوسیله تسهیل اکتساب نتایج مطلوب دیگر در آموزش است: مانند 
ل پیشرفت تحصیلی، نگرش نسبت به موفقیت یا شکست آموزشی و تکمیدر تکالیف و کار، 

برای یادگیری ریاضی و  آموزاندانشمدارج عالی. خودپنداره ریاضی مربوط به انگیزش 
ک موفقیت در یادگیری آن است. افزایش خودپنداره ریاضی یادگیرندگان ادرااحتمال 

زایش و اف دهدمیقرار  تأثیرت تحت را برای یادگیری ریاضیا هاآنمثبت انگیزه  طوربه
پیشرفت ریاضی توانایی یادگیرندگان را برای تقویت تالش و اصرار در تکالیف ریاضی و 

(. 7119، 1)گیتاو و وانگی مربوط به ریاضیات بهبود خواهد داد هایشغلانتخاب رشته و 
 ویت کند.تحریک و تق خوبیبهفرایندهای یادگیری ریاضی را  تواندمیعاطفی  هایجنبهاین 

تایج ن عملکرد ریاضی را تبیین نماید. در دارمعنی تغییرات تواندمیریاضی  خودپنداره
ننده کبینیپیش ،عالقه فرد در مورد ماهیت موضوع ریاضیمطالعات حاکی از آن است که 

، 2لزوات و اکس ،)نیجی است وی آموزشی و شغلی هایانتخابقوی پیشرفت تحصیلی و 
چه فرد ریاضی را بیشتر در زندگی درک کند و یادگیری آن را سودمند پندارد، هر (.7151

 أثیرتپیشرفت بیشتر در درس ریاضی خواهد شد.  درنتیجهباعث افزایش خودپنداره و 
 (.7119است )گیتاو و وانگی،  دارمعنیخودپنداره ریاضی بر عملکرد ریاضی مثبت و 

 ازیسآمادهدر همکاری با یکدیگر و با معلم در  آموزاندانش هایفعالیتعالوه بر این 
انگیزشی )خودپنداره( آنان دارد و باعث  هایبر جنبه توجهیقابلمفهومی اثر  نقشهو تهیه 

و برای حل  بیان کنند تائیدعقاید خود را بدون ترس از عدم  آموزاندانشکه  شودمی
بنابراین ؛ (7113 ،و همکاران)نواک  دهند بیشتری از خود نشان و تالشتمرینات ابتکار 

را  آموزاندانشمثبت  هاینگرشمفهومی پیشرفت تحصیلی و  هاینقشهکه  رودمیاحتمال 
استفاده از  تأثیر( به بررسی 7151) 4شالدر این راستا، (. 7155 ،3)گریر بخشدبهبود 

لیسانس در  ۀدورانگیزشی و شناختی در دانشجویان  هایجنبهمفهومی دیجیتالی بر  هاینقشه
ه ب شدهتهیهمفهومی  هاینقشهجلسه به استفاده از  51پرداخت. در طی  شناسیزیستدرس 

انگیزشی  هایجنبهآموزش پرداخت. نتایج گروه آزمایش نشان داد که پیشرفت تحصیلی و 
 بود. دارمعنیمثبت، در این گروه نسبت به گروه کنترل 

                                                           
1. Githua & Mwangi 

2. Nagy, Wat & Eccles 

3. Greer 

4. Schall 
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در آموزش ریاضیات نیز دارای جایگاه و موقعیت  گراییسازندهبر این اساس، رویکرد 
، اردجهتمتنوع و  هایپرسشدر کالس ریاضی با طرح  گراسازندهویژه است. یک معلم 

یاضی و ر المللیبین. نتایج مطالعات کندمیترغیب  دارمعنیرا به یادگیری  آموزاندانش
 آموزاندانشآموزشگاهی  هاییادگیریکه سطح  دهدمینشان  ( در ایرانTIMSS) 1علوم

 کنندهشرکتکشور  93از بین  5999-93در ریاضی پایین است. در سال تحصیلی 
کرد این عمل ؛ه سی و سوم را به خود اختصاص دادپایه سوم راهنمایی، ایران رتب آموزاندانش

العه مط در این کنندهشرکت آموزاندانشاز عملکرد متوسط همه  ترپاییننمره  11 اندازهبه
 (.5931بوده است )سلیمان نژاد، 

، موضوع وپرورشآموزشکه یکی از موضوعات بسیار مهم در برنامه درسی  هرچند
، بیشتر مردم اظهار آیدمیهر موقع از موضوع ریاضی سخن به میان  ؛ اماریاضیات است

اضیات از ری نوعیبهد، ضعیف هستند و ریاضیات مهارت کافی ندارن ۀندرزمیکه  کنندمی
واقعاً از ریاضیات بیزار هستند و ریاضیات را از  آموزاندانشاز  ایعده، ویژهبه. ترسندمی

ریاضیات عملکرد خوبی  ۀندرزمی هاآنو تعداد کمتری از  دانندمیموضوعات  ترینسخت
ه ریاضیات عملکرد خوبی داشت ۀندرزمیکه اگر کسی  کنندمیفکر  هاآندارند. بعضی از 

چنین ادعایی برخالف  ؛دهندمیباشد، آن را به برخورداری از ژن ویژه ریاضیات نسبت 
انسان در آموختن ریاضیات است. ضعف در یادگیری ریاضیات یک مسئله  هایتالش

آموزش ضعیف، موانع  توانمیعمومی و شایع در بین افراد است و از دالیل احتمالی آن 
 (.7113، 2غلط و خیالی در مورد ماهیت ریاضی برشمرد )کالهه و تصورات شناختیروان

از مفاهیم  و بسیاری مرتبط هستند به همبسیار  ،مفاهیم ریاضیاتدر دنیای  کهازآنجایی
 عنوانهببنابراین نقشه مفهومی در کالس درس ریاضیات  ؛شودمیروی مفاهیم دیگر تنظیم 

یک ابزار آموزشی بسیار مفید خواهد بود. تا حدی معلوم شده است که از نقشه مفهومی 
لوم ع آموزش ازجملهمختلف  هایحوزهگسترده در بسیاری از  طوربهروش آموزش  عنوانبه

روش  نوانعبه از آناما ؛ شودمیدر کشورهای پیشرفته مانند امریکا، ژاپن و اکراین استفاده 
بررسی اثرات نقشه  باهدف. این مقاله نشده است برداریبهرهاضیات جدید آموزش ری

                                                           
1  . Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

2  . Kalhe 
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بنابراین  ؛انجام گرفت ریاضیاتمفهومی بر پیشرفت و نگرش دانش آموزان پنجم در کالس 
 :شودمی فرض، شدهگفتهبه مطالب  با توجه

 وزانآمدانشآموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله ریاضی  -5
 .مؤثر است

ر مؤث آموزاندانشخود پنداره ریاضی  آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر -7
 .است

 روش
در  کنترل بود. گروه با آزمونپس و آزمونپیش طرح با آزمایشی این پژوهش از نوع نیمه
کالس برای گروه کنترل(  5کالس برای ارائه نقشه مفهومی و  5این روش، دو کالس )

 و آزمایش کنترل هایگروه در بر اساس اصل تصادفی سپستصادفی انتخاب و  صورتبه

مستقل )آموزش ریاضیات به کمک نقشه  متغیر اجرای از پیش همچنین، .شدند گمارده
 ابزار کردن پر به اقدام آزمونپیش در گروه دو هر در شدهانتخاب هایمفهومی( آزمودنی

آموزش ریاضیات از طریق نقشه از  بود عبارت پژوهش این در مستقل پژوهش کردند. متغیر
پنداره ریاضی و عملکرد حل مسئله ریاضی خوداز  بودند عبارت وابسته متغیرهای مفهومی و

 دو روی آزمونآموزش، پس جلسات اتمام از آموزان مقطع ابتدایی پایه پنجم. پسدانش

 و نآزموپیش پژوهش، این آزمایشی در طرح نیمه کهاین به توجه اجرا شد. با گروه
 تحلیل آماری روش از آزمون،پیش عامل اثر کنترل بود، جهت کنترل گروه با آزمونپس

 .شد استفاده کوواریانس
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر مقطع پنجم ابتدایی شهرستان 

پژوهش،  نیا در .دادمینفر تشکیل  599به تعداد  5931-35در سال تحصیلی  آبادبستان
 حیتوض از گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب شدند و پس عنوانبهنفر در هر کالس  51

 دوازده مدت به شیآزما ، گروههاآنجانب  از تیرضا اعالم و پژوهش مورد در املک

 هیلکشدند.  آموزشی ۀدور نیا وارد ایدقیقه 571جلسه  دو ایهفته صورتبه جلسه،
 ردند.ک لیمکت آزمونپسو  آزمونپیشنوبت  دو در را پژوهش ابزارهای تمام هاآزمودنی

 شامل موارد ذیل بود: گیریاندازهابزارهای 
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از  (: آزمون پیشرفت تحصیلیآزمونپسو  آزمونپیشپیشرفت تحصیلی ) هایآزمون
ریاضی در سطوح مختلف حیطه شناختی بر اساس  هایمسئله صورتبهمحتوای مذکور 

 آزمونپسسؤال در  71و  آزمونپیشسؤال این آزمون در  71جدول مشخصات تهیه شد. 
محتوایی و دشواری تقریباً همتا  ازلحاظ آزمونپسو  آزمونپیشگنجانده شدند. سؤاالت 

 هایؤالسکه  بارهاین دربودند. برای تعیین روایی محتوایی آزمون از قضاوت متخصصان 
قرار گرفت. برای  مورداستفادهبرنامه هستند،  هایهدفآزمون تا چه اندازه معرف محتوا و 

از جدول مشخصات و نظرات  هاآناطمینان از روایی محتوایی آزمون در فرایند ساخت 
م و هد و پس از بررسی و حذف موارد مبشاستفاده  باتجربهاساتید راهنما و مشاور و معلمان 

، به اجرا گذاشته شد. تعداد هر سؤال برای هر مفاهیم و سطح آموزشی یکسان بود، نامأنوس
متفاوت بود. برای تعیین پایایی سؤاالت در  آزمونو پس آزمونپیشولی شکل سؤاالت در 
که مستقل از نمونه بودند اجرا  آموزدانش 91روی آزمایشی بر  طوربهیک مطالعه مقدماتی، 

 محاسبه 31/1همتا  هایفرمبر اساس همبستگی میان نمرات  هاآزمونپایایی این  شد. ضریب
 .شد

(: پرسشنامه خودپنداره ریاضی 5331) 1پرسشنامه خودپنداره ریاضی اکسل و ویگفیلد
(APIS2 با )موردسنجشریاضی  مسائلرا نسبت به  آموزاندانشگویه، میزان تصورات  1 

از نوع لیکرت )کامالً موافقم تا  چهاربخشیآن در یک مقیاس  هایگویه. به دادمیقرار 
محاسبه  19/1ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی، . شودمیکامالً مخالفم( پاسخ داده 

بین خودپنداره ریاضی و  داریمعنی پرسشنامه، همبستگی همزماندر بررسی روایی  شد.
 . (=p< 33/1 r ,115/1به دست آمد ) پیشرفت تحصیلی

پیش از آغاز جلسات آموزشی نیز آزمون  رنگی ریون: هایماتریسآزمون هوشی 
این آزمون هوشی ریون جهت کنترل هوشی دانش آموزان گروه نمونه اصلی اجرا شد. 

و آزمودنی باید بخش  شودمیبوده که در آن قسمتی حذف  غیرکالمی صورتبههوشی 
پایایی و اعتبار مطالعات نشان  لحاظ ازگزینه مختلف انتخاب کند.  1محذوف را از بین 

 در ویژهبه ؛خوردار استخوبی بر سنجیروانکه آزمون ریون از شرایط فنی و  دهندمی
 بر این هاستفاده کرد. عالو اطمینانقابل هایمقیاس عنوانبه توانمی آنپژوهشی از  هایزمینه

                                                           
1. Eccles & Wigfield 

2. Programme for International Student Assessment (PISA) 
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)هوش کلی( بسیار  G نشان داده است که اعتبار این آزمون در تشخیص عامل وتحلیلتجزیه
در بررسی روایی همگرا، ( 5939) عابدی و  رحمانی (.5939باالست )نقل از واحدی، 

های داری بین آزمون هوشی وکسلر کودکان با نمرات استاندارد آزمونهمبستگی معنی
و  13/1پیشرونده رنگی ریون در بخش کالمی و عملی به ترتیب های هوشی ماتریس

ک یزمانی به روش بازآزمایی با فاصله  ریون همچنین پایایی آزمون بدست آوردند.99/1
 55و روایی همگرا آزمون فوق با مقیاس هوشی گودیناف برای دانش آموزان  31/1، ماهه
هوشی ( ضریب پایایی دو نیمه آزمون 5339ناستازی  آربینا )آ. محاسبه کردند 73/1ساله 

کرتون و همکاران گزارش کردند.  37/1تا  11/1از  51تا  1ریون را برای کودکان سنین 
 91/1سال از  55تا  1( در یک تحقیق هنجاری همسانی درونی برای کودکان 7111)

پایایی دو نیمه کردن از  سال( و ضرایب 3و  3 )برای کودکان 33/1سال( تا  55)کوکان
 .سال بدست آوردند (3)برای کودکان  31/1سال( تا  55و  51)برای کودکان  35/1

 13/1سال  ( پایایی بازآزمایی آزمون ریون رنگی را بعد از دو7117) 1کازالس و لین
  گزارش نمودند.

موزشی مواد آ عنوانبهمتن کتاب درسی ریاضی پایه پنجم ابتدایی جهت اجرای پژوهش 
مفاهیم جمع و تفریق کسرها، عدد مخلوط، ضرب کسرها، حجم، شامل در نظر گرفته شد که 

 هاینقشه .بودندگرم و کیلوگرم، زاویه، نیمساز، محیط دایره، مساحت دایره و تقسیم کسرها 
( و مشورت با 7113) 2فائوتی-افامسجا پژوهشمفهومی بر اساس کتاب درسی مذکور، 

 چنینمهبرای آموزش و ارائه محتوا و  هانقشهو معلمان باتجربه تهیه شدند. از این  فناساتید 
ی، مفهومی، سعی شد سادگ هاینقشهو خالصه مطالب استفاده شد. در تهیه  بندیجمعبرای 

شه وش آموزش نقروانی و کوتاه بودن سلسله مراتبی مطالب نقشه مفهومی رعایت شود. ر
 زیر اجرا شد: گانهپنجمفهومی در قالب مراحل 

با  اساتید و باراهنمایی: در این مرحله بعد از تعیین حجم نمونه آماری سازیآمادهمرحله 
رس ریاضی د چند مبحث، معلمتربیتشهرستان و مراکز  باتجربهکمک گرفتن از دبیران 

گروه آزمایش و گروه  عنوانبه هاییکالسالزم  مجوزهایانتخاب شد و پس از کسب 

                                                           
1. Kazlaus & Lynn 

2  . Afamasaga-Fuata’i 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Karoline+Afamasaga-Fuata%e2%80%99i
http://www.springerlink.com/content/?Author=Karoline+Afamasaga-Fuata%e2%80%99i
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لسه هدف کار و شیوه کار برای هریک از دبیران شرح داده ج 7رل انتخاب شدند و طی کنت
 شد.

 شدهانتخابدرسی  هایمتنمفهومی: در این مرحله برای هریک از  هاینقشهمرحله تهیه 
 مترسانتی 91در  511 هایاندازهپالت در  کاغذهایمفهومی تهیه شد و بر روی  هاینقشه

 شدند. چاپ

 ،5931تحصیلی شروع کاربندی آزمایش در آبان سال قبل از : آزمونپیشمرحله 
 کنترل و آزمایش به عمل آمد. هایگروهاز  آزمونپیش

آموزش به اجرا در آمد. در طول این جلسه  57طی اضر در حمرحله اجرا: پژوهش 
متفاوت آموزش دیدند.  هایشیوهبه هر دو گروه مطالب یکسانی را ولی  زمانهم ،جلسات

معلم  ،که قبل از شروع تدریس ترتیباینبه. استفاده شدهر دو کالس  برای از یک معلم
و در کلیه مراحل آموزش از آن استفاده  کردمیپوستر نقشه مفهومی را کنار تابلو نصب 

از  یامینهزپیشخوب به نقشه مفهومی نگاه کنند تا  خواستمی. معلم از فراگیران کردمی
را با اشاره به  موردنظراز موضوعات  ایخالصهایجاد شود. سپس معلم  ذهنشانموضوع در 

د و محتوا استفاده ش ارائهابزار  عنوانبه هانقشهدر حین آموزش، از . نقشه مفهومی بیان نمود
ان وای موجود در نقشه نشو رابطه آن با دیگر محت شدهارائهپس از توضیح، جایگاه مطالب 

 ه شد.داد

ود خپیشرفت تحصیلی و پرسشنامه  آزمون: پس از پایان آموزش، آزمونپسمرحله 
 .ریاضی اجرا شدآزمایش و کنترل  هایگروه روی پنداره

 هایافته
ل گروه آزمایش در عملکرد ح آزمونپسکه میانگین نمرات  توصیفی نشان داد هاییافته

 آزمونپس. میانگین نمرات افزایش یافت( 51/9) آزمونپیشنسبت به  (31/51) مسئله
، میانگین چنینهم .پیدا کردافزایش  (31/7) آزمونپیشنیز نسبت به  (19/57) گروه کنترل

( نسبت SD=91/7و  M=71/75ریاضی ) خود پندارهگروه آزمایش در  آزمونپسنمرات 
میانگین نمرات  ،طورهمین .نشان داد( افزایش SD =17/9و  M=31/51) آزمونپیشبه 

 آزمونپیش( نیز نسبت به نمرات M=11/51و  SD =13/9) گروه کنترل آزمونپس
(15/9=SD  11/59و=M.افزایش پیدا کرد ) 
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 SPSS افزارنرم به کمکاز روش تحلیل کوواریانس استفاده  بااول پژوهش فرضیه 
 ود.متغیر تصادفی کمکی کنترل ش عنوانبهرا  آزمونپیشتا اثرات  آزمون قرار گرفت مورد

 بررسی ردموتحلیل کوواریانس  چهارگانه هایمفروضهدر راستای استفاده از این روش، ابتدا 
 وردمطالعهم هایگروه، تحقق برابری و همگنی واریانس خطای فرضپیشولین ا ؛گرفتقرار 

 ستاهمگن و برابر  مطالعه مورد هایگروه، خطای واریانس دادنشان آزمون است. نتایج این 
(91/1>P  (5و  73=)37/1وF)  آزمون لون و همگنی واریانس بین  داریمعنیو عدم

، ضفرپیشدومین  .دهدمیبه پژوهشگر اجازه استفاده از تحلیل کوواریانس را  هاگروه
رگرسیون  هایشیبرگرسیون است. نتایج این تحلیل نشان داد که همگنی  هایشیبهمگنی 

که تعامل  گفت توانمی روازاین .(F(5و  71=)593/1و  P>11/1)است  تحقق پیدا کرده
آموزش ریاضی ) حل مسئله ریاضی( و متغیر مستقل آزمونپیشبین متغیر تصادفی کمکی )

خطی بین دو متغیر و همگنی رگرسیون  رابطهنبوده و لذا  دارمعنیبه روش نقشه مفهومی( 
 .(5جدول )است محقق شده 

 

 رگرسیون هایشیبخطی بودن و همگنی  .5جدول 
 داریمعنیسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 13/1 73/1 193/53 5 193/53 گروه
 115/1 31/57 931/19 5 931/19 آزمونپیش

 199/1 593/1 939/1 5 939/1 گروه× آزمونپیش

   391/551 71 391/551 خطا

( و متغیر ونآزمپیشتصادفی )، تحقق خطی بودن روابط بین متغیر فرضپیشسومین 
شد  رفتهگخط رگرسیون بهره  شاز نمودار پراکن فرضپیشوابسته است. جهت بررسی این 

و توازن این  اندموازیخطوط رگرسیون تقریباً  هایشیب دهدمینشان  5 مندرجات نمودار
 توانمی ،روازاینو متغیر وابسته است.  آزمونپیشین خطوط نشانگر خطی بودن روابط ب

 استفاده از روش تحلیل کوواریانس محقق شده است. فرضپیشکه سومین  گفت
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 و باقیمانده رگرسیون استاندارد شدهبینیپیشمقدار نمودار پراکندگی  .5شکل 

، از آزمـون مطالعه مورد یرهای، نرمال بودن متغفرضپیشبرای بررسی چهارمین 
 75/1الی  57/1هریک از متغیرها بین  Zرنف استفاده شد. مقدار یاسـم -ولمـوگروفک

 یاست، تمام تربزرگ 11/1رها از یمتغ یمقدار سطح معنادار ازآنجاکهنوسان داشت. 
ا این روش فرضیه ب به بررسی آزمون هافرضپیشو با محقق شدن  ع نرمال دارندیرها توزیمتغ

 شودمیپرداخته 
که آموزش ریاضی به شیوه نقشه مفهومی  شودمی، مالحظه 7مندرجات جدول  بر اساس

 شدهمحاسبه Fچراکه داشته است.  تأثیربر عملکرد حل مسئله ریاضی گروه آزمایش 
این شاخص بیانگر این  داریمعنیو  بوده دارمعنی P<115/1سطح ( در F(7و  5)=17/51)

این  با یکدیگر دارند. به داریمعنیآزمایش و کنترل تفاوت  هایگروهاست که میانگین 
 د.مثبت دار تأثیر آموزاندانشمعنی که کاربرد نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله 

 دو گروه درنتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمره عملکرد حل مسئله ریاضی  .7جدول 

تا  ستفاده شدا، ابتدا از روش تحلیل کوواریانس مربوط به فرضیه دوم برای تحلیل نتایج
رل یک متغیر تصادفی کمکی کنت عنوانبه آزمونپیشاین روش، اثرات  کاربرد واسطهبه

ر صورت تا د گرفتقرار  موردبررسیگانه تحلیل کوواریانس چهار هایمفروضهابتدا  .شود

مجذور 
 اتا

سطح 
 داریمعنی

F 
میانگین 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

منبع 
 تغییرات

 متغیر

 آزمونپیش 39/19 5 39/19 93/59 115/1 99/1
 

عملکرد 
 ریاضی

 گروه 33/91 7 33/91 17/51 111/1 31/1

 خطا 11/551 79 97/1   

 کل 1/1731 91    
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. ودشاستفاده  هادادهاز روش مذکور برای بررسی و تحلیل  هافرضپیشتحقق عینی این 
. برای بود موردمطالعه هایگروه، تحقق برابری و همگنی واریانس خطای فرضپیشاولین 

خطای واریانس داد که از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان  فرضپیشبررسی این 
همگنی  )F(5و  73) =91/5و  P<71/1، چرا که )همگن و برابر بود مطالعه مورد هایگروه

قدار ، مموردمطالعه یرهایدر بررسی نرمال بودن متغ محقق شده است. هاگروهواریانس بین 
Z  یمقدار سطح معنادار ازآنجاکهنوسان داشت.  71/1الی  75/1هریک از متغیرها بین 

، فرضپیش سومین ع نرمال دارند.یرها توزیمتغ یاست، تمام تربزرگ 11/1رها از یمتغ
اثر  داریمعنیو  فرضپیشبا بررسی این  کهازآنجاییرگرسیون است.  هایشیبهمگنی 

از روش تحلیل  تواننمی( F(5و  7)=13/93 و  P<115/1و گروه ) آزمونپیشتعامل 
، برای تحلیل آزمونپساز  آزمونپیشتفاضل  بنابراین، از آزمون؛ کوواریانس بهره گرفت

 .شداستفاده  هاداده

 خود پنداره، برای نمرات آزمونپساز  آزمونپیشتفاضل  t، نتایج آزمون 9جدول 
که آموزش  آموزانیدانش لذا، ؛t}(99/71= ) 511/1و  >115/1P}دهدمیریاضی نشان 

متوسط  طوربه( SD= 91/7و  M=71/75به روش نقشه مفهومی را دریافت کرده بودند )
ریاضی  خود پنداره( عملکرد بهتری در SD= 13/9و  M=11/51نسبت به گروه کنترل )

ی ریاض خود پندارهداشتند. به این معنی که آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر 
 مثبت دارد. تأثیر آموزاندانش

 گروه ریاضی در دو متغیر خودپنداره برای  آزمونپساز  آزمونپیشتفاضل  tآزمون  .9جدول 
 t مقدار
 

 تفاوتخطای معیار  تفاوت میانگین داریمعنیسطح  درجه آزادی
 31/1حدود اطمینان 

 پایین باال
511/1 99/71 115/1 71/1 351/1 399/1 177/7 

 گیریو نتیجه بحث
 پنداره خودهدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی نقشه مفهومی در آموزش مفاهیم ریاضی و 

ی ، آموزش ریاضپژوهش هاییافتهبر اساس ریاضی دانش آموزان پنجم دوره ابتدایی بود. 
به روش نقشه مفهومی توانست عملکرد ریاضی و حل مسئله دانش آموزان گروه آزمایش را 

مثبت  أثیرتنقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله  ،درنتیجه .نسبت به گروه کنترل افزایش دهد



 97 تابستان، چهاردهم، سال شتمی تربیتی شماره چهل و هشناسروانفصلنامه                                             60 

، (5339) 1(، جانسون و وانگ7113فواتا ) تحقیقات هاییافتهبا این یافته پژوهش  دارد.
(، نواک و 7111(، لی و نلسون )7113(، هوا و همکاران )7111) 2آلبرت و استینر

 .هماهنگ است( 7113همکاران )
ادگیری ابزار ی عنوانبهآزوبل  دارمعنییادگیری از رویکرد  توانمی هایافتهدر تبیین 

ارچه به یکپ صورتبهاطالعات  نقشه مفهومی کارگیریبهاین اساس در  کمک گرفت. بر
اجزای  تا یک بازنمایی از عناصر و کندمیو به فراگیران کمک  شودمییکدیگر ارتباط داده 

 دهدیماین بازنمایی به فرد اجازه  .و اهداف مسئله به دست بیاورند هاآنمسئله، روابط میان 
سئله بر مآن فکر کند. کیفیت بازنمایی  حلراهدرک کرده و در مورد  خوبیبهتا مسئله را 
 وارهرحطدرک شود و  خوبیبهمسئله و شرایط آن  شودمیو باعث  گذاشته تأثیرحل مسئله 

استفاده  لذا ؛اجرا شود خوبیبهو مراحل حل مسئله بسته درستی از مسئله در ذهن فراگیر نقش 
مثبت بر جریان یادگیری و آموزش کالسی بر جای  تأثیرمفهومی در تدریس  هاینقشهاز 
 در ذهن یادگیرنده نقش فهم منسجمی از مفاهیم،که  شودمی. نقشه مفهومی باعث گذاردمی

بازنمایی مفاهیم برای  درنتیجه. حاصل گرددو درک واقعی و عمیق از مفاهیم  بسته
 دشومیمفهومی در کالس استفاده  هاینقشهزمانی که از . شودمییادگیرندگان آسان 

به درکی  این امر منجر ؛یم مختلف در نقشه را به هم مرتبط سازدمفاه کندمییادگیرنده تالش 
عمیق از یک مفهوم و روابط آن با سایر مفاهیم شده و یادگیری به فرایندی فعال تبدیل 

قشه . در تدریس با استفاده از نافتدنمیسنتی تدریس این امر اتفاق  هایروشکه در  شودمی
و این سازمان منظم اطالعات  شوندمیارائه  یافتهنسازمامفهومی، مطالب آموزشی به طریق 

دیداری مطالب  مروربه آموزاندانش درنتیجهبودن مطالب دارد.  فهمقابلنقش مهمی در 
 .شودمی دارمعنیکه منجر به بهبود یادگیری  پردازندمیموجود 

 تواندمیآموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی که  دادنشان  دیگر این پژوهش یافته
گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل افزایش دهد و  آموزاندانشریاضی  پندارهخود

 هایررسیب. این نتیجه با سایر نمرات ریاضی آنان را در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشد
(، چوالروت 7155(، گریر )7151(، شال )7113نواک و همکاران ) مشابه از قبیل مطالعه

                                                           
1. Janassen & wang 

2. Albert & Steiner 
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 (5931( و مصرآبادی )7119) 3(، لدقر7155میح ) و 2(، میح7111) 1و دی باکر
 عنوانبهعقاید و باورهای ریاضی گفت  توانمی بنابراین؛ هماهنگی و مطابقت دارد

در  .دهدمیرا نسبت به موضوع ریاضی نشان  آموزدانشعالقه و ادراک  ،خودپنداره ریاضی
 هایقشهندر فرایند تدریس، از تولید و ساخت گفت اگر  توانمیتبیین نتایج این پژوهش 

، به رشد عوامل عاطفی مخصوصاً استفاده شود با نظارت معلم آموزاندانشمفهومی توسط 
و  دبخشمیرا در کالس ریاضی بهبود  هاآنو عملکرد  هانگرشو کرده کمک  خودپنداره

و  استفاده از نظم چنینهم. دهدمیافزایش بعدی  هاییادگیریرا برای  هاآنسطح انگیزش 
مفهومی، در فرایند یادگیری باعث  در نقشهموجود در بین مفاهیم موجود  دهیسازمان

فراگیران نسبت به موضوع مورد آموزش تسلط پیدا کنند و عملکرد تحصیلی خود  شودمی
 ر انگیزشب تأثیردر ایجاد و  عاطفییک متغیر  عنوانبهریاضی  خود پندارهرا باال ببرند. 

 هایکنندهتعیین ترینمهمو یک عامل برانگیزاننده درونی و از  کندمییادگیری ریاضی عمل 
ود خ. از طرف دیگر بین پیشرفت تحصیلی و شودمیانگیزش یادگیری ریاضی محسوب 

یانگر این بیافته پژوهش حاضر . بخشی دیگر از وجود دارد داریمعنیرابطه مستقیم و  پنداره
 .گذاردمی تأثیر آموزاندانش پندارهخودنقشه مفهومی به طریق غیرمستقیم بر  است که

 هایویژگیر مثبتی ب تأثیرمفهومی  هاینقشهکه  دهدمیتحلیل هارتون و همکاران نیز نشان فرا
به کمک  آموزاندانش (.5931 عاطفی فراگیران در کالس درس دارند )مصرآبادی،

تا فرایندهای یادگیری خود را توضیح دهند و مراحل  دشونمیمفهومی تشویق  هاینقشه
 هایژیاستراتبنابراین، اگر ؛ بعدی را شناسایی کنند و انتقال اطالعات را تسهیل کنند

 آموزاندانشعاطفی دیگر  هایجنبهآموزشی و یاددهی اصالح شود در خودکارآمدی و 
که  دهدمیاین اجازه را  آموزاندانشمفهومی به  هاینقشه (.7117)فلنگان،  گذاردمی تأثیر

دهند و یادگیری  ارائهشده  دهیسازمانفهم خود را در حوزه دانش در یک شکل خوب و 
)میح  یابدیمنسبت به موضوع درس تغییر  هاآننگرش  درنتیجهخودتنظیمی را بهبود بخشند، 

 (.7155و میح، 
 بهتر کدر به تواندمیاضیات درس ری تدریس فرایند در مفهومی هاینقشه از استفاده

 ابتداییۀ دورریاضی و ایجاد نگرش مثبت به آن در بین دانش آموزان  مفاهیم ترعمیق و

                                                           
1. Chularut & DeBacker 

2. Mih 

3. Ledger 
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یک راهبرد آموزشی  عنوانبهمفهومی  هاینقشه که از شودمیپیشنهاد  ،روازاینکند.  کمک
 در کتب ریاضی استفاده به عمل آید.

 منابع
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد حل مسئله  تأثیر(. 5931) .اکبرسلیمان نژاد، 

 های شناختی دانش آموزان سال سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک.ریاضی با توجه به سبک
 دانشگاه تبریز. شناسیروانو  دانشکده علوم تربیتی، نشدهچاپدکتری  رساله

تا  1هنجاریابی آزمون ریون رنگی کودکان  (.5939) محمدرضا ، عابدی و جهانبخش ،  رحمانی
 .31-35، 79شماره ،  فصلنامه آموزه، ساله در استان اصفهان 51

رنگی کودکان در  ریون پیشرونده هاینجاریابی آزمون ماتریس(. ه5939)غالمرضا  ،رجبی
 .97-79،  5، دوره سو، شماره روانشناسی معاصر. آموزان شهر اهوازدانش

نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی درس فیزیک دانش آموزان پایه  تأثیر(. 5931) .کاردان، ژیال
 ریز.دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تب ،نشدهچاپ کارشناسی ارشد نامهپایان دوم دبیرستان.

های های ورودی فراگیران بر بازدهاثرات نقشه مفهومی و ویژگی (.5931) .جواد، مصر آبادی
شگاه دکتری دانشکده علوم تربیتی دان نامهپایان .شناسیزیستعاطفی یادگیری  –شناختی 

 تبریز.
ساخت  تأثیر(. 5933) .محمدمقدم،  و نی نسب، داوود؛ فتحی آذر، اسکندرمصرآبادی، جواد؛ حسی

مجله . یشناسزیستنقشه مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک و حل مسئله در  ارائهو 
 .515-517 ،9(51. )شناسیروانمطالعات تربیتی و 

Anastasi, A. and Urbina, S. (1997) Psychological testing. 7th Edition, Prentice 
Hall, New York 

Afamasaga-Fuata, K. (2009). Concept mapping in mathematics. Springer. 
Afamasaga-Fuata’i, K. (2009). Concept mapping in mathematics: Research 

into practice. New York, NY: Springer. 
Albert, D., & Steiner, C. (2005). Representing domain knowledge by concept 

maps: How to validate them?. In 2nd Joint Workshop of Cognition and 
Learning Through Media-Communication for Advanced e-Learning 
(JWCL) (pp. 169-174). 

Asan, A. (2007). Concept mapping in science class: A case study of fifth grade 
students. Educational Technology & Society, 10(1), 186-195. 

Caldwell, W. H., Al-Rubaee, F., Lipkin, L., Caldwell, D. F., & Campese, M. 
(2006). Developing a concept mapping approach to mathematics 
achievement in middle school. 

http://ensani.ir/fa/article/author/17056
http://ensani.ir/fa/article/author/17056
http://ensani.ir/fa/article/author/3657
http://ensani.ir/fa/article/author/3657
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/1217/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-1383-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23


 62                                                        ... پندارۀ خود و ریاضی مفاهیم آموزش در مفهومی نقشه اثربخشی

 

Cotton, S. M., Kiely, P. M., Crewther, D. P., Thomson, B., Laycock, R., & 
Crewther, S. G. (2005). A normative and reliability study for the Raven's 
Coloured Progressive Matrices for primary school aged children from 
Victoria, Australia. Personality and Individual Differences, 39(3), 647-
659. 

Chularut, P., & DeBacker, T. K. (2004). The influence of concept mapping on 
achievement, self-regulation, and self-efficacy in students of English as 
a second language. Contemporary Educational Psychology, 29(3), 248-
263. 

Eccles, J. S., & Wigfield, A. (1995). In the mind of the actor: The structure of 
adolescents' achievement task values and expectancy-related beliefs. 
Personality and social psychology bulletin, 21(3), 215-225. 

Flanagan, F. (2002). An Educational Enquiry into the use of Concept Mapping 
and Multimedia to Enhance the Understanding of Mathematics. 

Flores, R. P. (2008). Concept mapping in mathematics: tools for the 
development of cognitive and non-cognitive elements. In Proceedings of 
the Third International Conference on Concept Mapping (pp. 220-227). 

Githua, B. N., & Mwangi, J. G. (2003). Students’ mathematics self-concept 
and motivation to learn mathematics: relationship and gender differences 
among Kenya’s secondary-school students in Nairobi and Rift Valley 
provinces. International Journal of Educational Development, 23(5), 
487-499. 

Greer, G. (2011). Effectiveness of concept maps in assessment and learning 
mathematical education. Retrieved from: http//wenku.baibu.com. 

Hao, J. X., Kwok, R. C. W., Lau, R. Y. K., & Yu, A. Y. (2010). Predicting 
problem-solving performance with concept maps: An information-
theoretic approach. Decision support systems, 48(4), 613-621. 

Janassen, D. H., & Wang. S. (1993). Acquiring structural knowledge from 
semantically structured hypertext. Journal of Computer Based 
Instruction, 20, 1, 1-8. 

Kazlaus, K., & Lynn, R. (2002). Two year test-retest reliability of the 
Coloured Progressive Matrices. Perceptual Motor Skills, 95 (2), 354. 

Ledger, A. F. (2003). The effects of collaborative concept mapping on the 
achievement, science self-efficacy and attitude toward science of female 
eighth-grade students. 

Lee, Y., & Nelson, D. W. (2005). Viewing or visualising—which concept map 
strategy works best on problem‐solving performance?. British Journal of 
Educational Technology, 36(2), 193-203. 

Mih, C., & Mih, V. (2011). Conceptual maps as mediators of self-regulated 
learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 390-395. 

Nagy, G., Watt, H. M., Eccles, J. S., Trautwein, U., Lüdtke, O., & Baumert, 
J. (2010). The Development of Students' Mathematics Self‐Concept in 
Relation to Gender: Different Countries, Different Trajectories?. Journal 
of Research on Adolescence, 20(2), 482-506. 

Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and 
how to construct and use them. 



 97 تابستان، چهاردهم، سال شتمی تربیتی شماره چهل و هشناسروانفصلنامه                                             63 

Pajares, F., & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept 
beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of 
educational psychology, 86(2), 193. 

Schaal, S. (2010). Cognitive and motivational effects of digital concept maps 
in pre-service science teacher training. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 2(2), 640-647. 

Stoyanov, S., & Kommers, P. (2008). Concept mapping instrumental support 
for problem solving. International journal of continuing engineering 
education and life long learning, 18(1), 40-53. 

 


