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 چکیده
فی درس عاط –های شناختی های مفهومی گروهی بر شاخصاثربخشی ترسیم نقشهتعیین  هدف این پژوهش

آموزشی مورد نظر  محتوایو  اول متوسطه پایهدختر آموزان نفر از دانش 841 نمونه پژوهش را شیمی بود.
های وهو گر آزمونپسیک طرح نیمه آزمایشی با بر اساس طرح پژوهشی  داد وشیمی تشکیل می کتاب

 بهفی تصاد ایگونهبه انتخاب و ایمرحلهتکای شهگیری خوها به روش نمونه. آزمودنیطراحی شدمقایسه 
های های آزمایشی، نقشهدر گروه تخصیص داده شدند. ر(فن 11) کنترلو نفر(  01) آزمایش هایگروه

ا به هترسیم شد و در گروه کنترل نیز آزمودنی هامفهومی گروهی پس از تدریس معلم، توسط آزمودنی
ک آزمون ی اساس برپژوهش  های شناختیشاخص های درسی مشابه پرداختند.ی مرسوم به یادگیری متنشیوه

( مورد ارزیابی قرار 2118 ،پرسشنامه خوداثرمندی )موریس وسیلهبههای عاطفی شاخصساخته و محقق
 شناختی هایتأثیر مثبتی بر شاخص های مفهومی گروهیساخت نقشههای پژوهش نشان داد یافتهگرفت. 

گروهی  های مفهومید که ساخت نقشهها نشان دافراگیران در درس شیمی داشته است. بخش دیگری از یافته
ثر معنادار اهای شاخص عاطفی پژوهش، یکی از مؤلفه عنوانبهتنها توانسته است بر خوداثرمندی تحصیلی 

 هیجانی( تأثیر معنادار مشاهده نشد.عی و اجتما) خوداثرمندیهای ر دیگر مؤلفهدو  داشته باشد

 ، خوداثرمندی، نقشه مفهومیهای یادگیریحیطه: واژگان کلیدی
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 مقدمه
 جانبهمههاست و تحقق اهداف آن، مستلزم نگاه  چندبعدیدار و تعلیم و تربیت، فرایندی دامنه

نند. کفردی است که در جریان پیشرفت تحصیلی مداخله میای، فردی و بینبه عوامل زمینه
مین آموزان است. بر ههای کارایی هر نظام آموزشی پیشرفت تحصیلی دانشیکی از نشانه

ت. بهبود پیشرفت تحصیلی انجام شده اس ی عوامل ایجاد کنندۀاوانی دربارهاساس مطالعات فر
اختن سبه جای خود را و کتاب به حافظه، م انتقال دانش از طریق معل ،جدید در رویکردهای

این  (.8314استوار،  و مصرآبادی، فتحی آذر) استدانش از طریق یادگیری معنادار داده 
س و مفهومی از تدری درباره نحوه یادگیری افراد های جدیدتریرویکردهای جدید، برداشت

رت قد کهآموزانی دانشورزد؛ آموزانی فکور تأکید میدانش پرورشد که بر ندهارائه می
شود؛ نامیده می 8گراییازندهس ،های خود را دارند. این مفهومشناخت و استفاده از آموخته

کلی آموزان به شآورد که در طی آن دانشیادگیری را فرایندی پویا و درونی در نظر می زیرا
 زننددانش میاند دست به ساخت فعال، با ارتباط دادن اطالعات جدید به آنچه آموخته

یری های یادگو راهبردهای فراشناختی باعث هدایت تفکر فرد در موقعیت (8314آقازاده، )
 نظریه اساس. (8314 طلب ضیابری، احدی و مشکبید حقیقی،شود )جاهو حل مسئله می

 خودشان به متعلق را پیچیده اطالعات بخواهند هایادگیرنده اگر که است این گراییساخت
یکی از رویکردهای . (8318 احمدآبادی، و زبرجدیانببرند ) پی آن به شخصاً باید کنند،

های از نقشه یریگگرایی دارد، بهرهآموزشی نوین که ارتباط بسیار نزدیکی با فلسفه سازنده
 (.8312، فتحی و مهدی زادهاست )مراحل گوناگون آموزش  در 2مفهومی

آموزان برای فهم مفاهیم اساسی یک از اهداف مهم تدریس، کمک به دانش یکی
فاهیم علمی م نوچ .(2118، 3س و تورسکیک)زا است هاآنوار حفظ طوطی جایبهموضوع 

ی مانند هستند، بنابراین در فرایند یادگیری این مطالب، مفاهیم بایستنسبتاً غیرخطی و شبکه
هرستی ف صورتبهیافته و اطالعات مرتبط به هم یاد گرفته شوند نه های سازمانهمانند شبکه

دهی برای سازمان مؤثریهومی ابزارهای های مفنقشه (.8114، 4از حقایق مجزا )فیلوس
ا و هعات، در قالب شبکهروابط بین اطال هاآناطالعات مرتبط به هم هستند، چرا که در 

                                                           
1. conctructivism 

2. concept maps 

3. Zacks & Tversky 

4. Felus 
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 کها و مفاهیم کلیدی مربوط به یوصف ایدهشود و ابزاری برای روابط نشان داده می
 طوربههای مفهومی نقشه(. 2110، 8گال و بومن) هستندترسیمی  شکلیکقالب  موضوع در

 اندهشدگرفتهدانش خود بکار  دهیسازمانآموزان برای ای برای کمک به دانشگسترده
 توانند دانش و اطالعاتمی میمفهوآموزان از طریق نقشه دانش(. 2182، 2و همکاران هان)

دانش خود را با  ،خود را درباره موضوع بیرون سازی و نمایش دهند و بعد از چینش دوباره
 صورتبهاطالعات جدید ترکیب نمایند و در نهایت ترکیبی از دانش جدید و قدیم خود را 

تروندلی و ؛ 2111، 4؛ لیم، لی و گرابوفسکی2111 ،3انگمفهومی نمایش دهند )اردو نقشه
 (.2181 ،1بل

، برای نمایش دانش به یافتهسازمانیک ابزار  عنوانبهمفهومی را  نقشه (8111نواک )
 س آینننوی) کنددار، توصیف میفراشناختی جهت بهبود یادگیری معنی همراه یک راهبرد

 آن از استفاده و گرفت قرار پاالیش مورد نیز 2181 سال در ( و این نظریه2188 ،0کوپنن و
 بوده آمیزموفقیت بسیار که گرفت قرار بررسی مورد هم دیجیتال یادگیری هایمحیط در

های یک زنجیر است نقشه مفهومی شامل پیوند دادن حلقه (.8314 عطاران، کرمی و) است
پیشین و روابط جدید بین مفاهیم را  شدهشناختهکند تا روابط آموزان کمک میکه به دانش

با بررسی (. 2181، 1و همکاران آن به توسعه مفاهیم جدید بپردازند )چن تبعبهدرک کرده و 
های دانش، مفهومی، حوزه علوم، در میان دیگر حوزه های مرتبط با نقشهپژوهش
 یهاروشهای مفهومی و دیگر های بیشتری را به خود اختصاص داده است. نقشهپژوهش

در آموزش و ای گسترده طوربهمرتبط هستند،  مفاهیم به یکدیگر که در آن گرافیکی مشابه
سطوح  ااز ابتدایی ت وپرورشآموزشهمچنین در سطوح مختلف  یادگیری فیزیک، شیمی و

ساز رواج از عوامل زمینه یکی (.2188 ،کوپنن و ننینویس آ)شود پیشرفته استفاده می
ری ود آورد یادگییادگیری مؤثر را به وج تواندراهبردی که می عنوانبههای مفهومی نقشه

ه دانش خود را ساخته و سازمان است. در این دیدگاه هر یادگیرند 1دیدگاه آزوبل معنادار از
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 8دهندهسازمانمعلم الزم است روش تدریس پیش ،به او رساندنیاریدهد، بنابراین برای می
د توجه قرار دهد مور های تدریس دیگری چون سخنرانی و توضیحیرا در کنار روش

تواند مفهومی است که می های مؤثر نقشهدهنده سازمانیکی از این پیش .(8314)آقازاده، 
بنابراین با توجه به اینکه  ؛(8311مصرآبادی، ) شوددر طراحی یک برنامه درسی مفید واقع 

به  بسته مفهوم هرمطالب آموزشی دروس مختلف دارای مفاهیم جدا از هم نیستند، بلکه 
کند. برنامه درسی مبتنی بر نقشه مفهومی نسبت به اش با سایر مفاهیم معنا پیدا میرابطه
های مرسوم درسی، مزیت بسیار دارد و استفاده از آن موجب افزایش نمرات برنامه
(. 8111، 2شود )فراسر و ادوارزهای پیشرفت تحصیلی میآموزان در آزموندانش
یان مفهومی ب هایمتعددی درباره اثرگذاری یادگیری از طریق نقشهدالیل  پردازاننظریه

 طبیعتاً د،شوبصری که توسط آن ایجاد میمفهومی و ادغام اند و معتقدند که ارائه نقشه ردهک
المی ندن و توانایی کتری است، توسط فراگیران با توانایی خوادارای ساختار نحوی ساده

( نیز بیان 2181) 4دالی و توره (.2188، 3و آدسوپشود )نایس بیت تر فهمیده میپایین، آسان
از طریق ترویج  تواندمطالعه مورد بررسی نشان داد که نقشه مفهومی می 31کردند نتایج 

ا ارائه سازد بارائه یک منبع اضافی برای یادگیری، مدرسان را قادر می دار ویادگیری معنی
ها ر آنعملکرد یادگیری دآموزان به ارزیابی عملکرد یادگیری و به بهبود بازخورد به دانش

کند نقشه مفهومی یک نوع نمایش گرافیکی است که نیز بیان می ،(2180) 1بینجامد. راویرا
رک د هایدهد و دشواریهای جدیدتر و مؤثرتر نشان میجزئیات مفاهیم مختلف را به شیوه

 کند.یک زنجیر به هم متصل می مانندبهها را مفاهیم را برطرف و آن
ی و از جمله سلسله مراتبی، چرخشی، عنکبوت های مختلفیمفهومی شیوه برای تهیه نقشه

بر  از دیگری بیشترهای مفهومی های ترسیم نقشهاز روش یککداماینکه  .وجود دارد ...
 انیب( 8112) 0دریرویچا وروث ها متفاوت است. یادگیری فراگیران تأثیر دارد دیدگاه

 گروهی تهیه کرد. صورتبهفردی و هم  صورتبهتوان هم های مفهومی را مینقشهکردند، 
تکلیف گروهی کار  روی برمشترک  طوربهآموزانی که دانشدهند ها نشان میپژوهش

                                                           
1. preadvance-organizer 

2. Fraser & Edwards 

3. Nesbit & Adesope 

4. Daley & Torre 

5. Rovira 

6. Roth & Roychodhury 



 03                                           ...عاطفی -شناختی هایشاخص بر گروهی مفهومی هاینقشه ترسیم اثربخشی

ی از گیرند، درک و مهارت بیشترانفرادی یاد می طوربهکنند نسبت به فراگیرانی که می
شاچر  ؛2112 ،2شیبلی و زیمارو ؛2112 ،8فولی و اودانل) کنندمحتوای مورد مطالعه کسب می

های افراد فقط از طریق تعامل همچنین بسیاری از استعدادها و توانایی (2114، 3و فیشر
. در ارتباط با ساخت گروهی نقشه (8313عفری، جکنند )زمینه بروز پیدا می فردیبین

یک  نوانعبهکنند که فرایند ساختن نقشه مفهومی بیان می (8112) ریچادریمفهومی روث و 
 انفرادی آن باشد. تواند پرثمرتر از ساختگروهی می فعالیت

ه با ارائه د کرفرض ک گونهاینها نبایستی بایستی در نظر داشت که مانند غالب روش
ار یا تواند ابزمفهومی نمیشود. در واقع نقشه نقشه مفهومی تمام مشکالت آموزشی حل می

. سازی آن استاقتباس از یک نوآوری، بومی هرگونهدر  رحلی جادویی باشد. اولین کاراه
( مشکالت 2113) 4است. کیلک شدهساختههای انگلیسی نقشه مفهومی در اصل برای متن

 -هندی ریغهای استفاده از آن را در زبان ترکی نشان داد و پیشنهاد کرده که در کلیه زبان
های انزباروپایی امکان استفاده از آن مورد آزمون قرار گیرد. زبان فارسی گرچه از دسته 

که  توان انتظار داشتهای دستوری زبان فارسی میاروپایی است؛ ولی طبق ویژگی -هندی
دی، مصرآبا) باشدهایی الزم های فارسی نوآوریهای مفهومی برای متننحوه ترسیم نقشه

 ینا واقع در. باشد ذهنی مدل یک از تجسمی عنوانبه تواندمی مفهومی نقشه یک (.8310
 ادآوریی فرآیند به و نموده عمل حافظه برای دستیاری عنوانبه تواندمی دانش سازمان نوع

 (.8314 ،انوری ضمیر و احمدی امیری،) کند کمک
 صورتبهو  آموزچه توسط خود دانش ،های مفهومیاثربخشی نقشه نکهیباوجودا

شته محرز گ هاآنآماده باشد، بر رشد شناختی تهیه گردد یا از پیش گروهی و یا انفرادی
اما به علت ناآگاهی معلمان درباره کارایی آن در ایجاد یک ساخت شناختی که  ؛است

دهد استفاده از آن در  را در یک چارچوب منطقی قرار آموزانهای دانشواند دانستهتمی
ه که آموزش ب شودیماین ناشی  بیشتر از مسألهاست. این  نشدهرایج  آموزشیهای محیط

یرد. گکنند صورت میفراگیران منفعالنه اطالعات را دریافت می آن درسنتی که  یوهیش
ایجاد یک ساخت شناختی معنادار برای فراگیران که در این نظام توجه الزم بر  کهیطوربه

                                                           
1. Foloey odonnell 

2. Shibley Zimmaro 

3. Shachar & Fischer 

4. Kilik 
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 از ت.اس شدهگرفتهاحساس سردرگمی نکنند نادیده  شدهارائهاطالعات  در میان انبوهی از
 اهدش ما زیاد احتمال به اما است کند اریبس مدارس هایفعالیت در تغییر( 8118) نواک نظر

 هک دیگری مسئله .بود خواهیم آموزش امر در مفهومی هاینقشه از مدارس فزاینده استفاده
 پالینکسار،. است آن 8اجتماعی گراییسازنده کرد، توجه آن به باید مفهومی نقشه زمینه در

 فرصتی آموزان دانش گروهی هایبحث که اندکرده خاطرنشان( 8113) 2دیوید و اندرسون
 بیان( 8112) یچاندریرو و روث بار نخستین برای اما ؛است مفاهیم یادگیری برای مناسب
 ترمهم یاربس است ممکن گروهی، فعالیت حکم در مفهومی نقشه ساختن فرایند که کردند

 رآوردهف تا داشتند توجه مفهومی نقشه ساخت فرایند به هاآن باشد آن انفرادی ساختن از
 هاآن یانم روابط و مفاهیم ابداع و قضاوت تشخیص، فرایند طول در واقعی یادگیری. نهایی
 از استفاده امکان( 8 مفهومی، یهانقشه زمینه در عمده مسئله سه به توجه با. افتدمی اتفاق
( 3 یمفهوم نقشه انفرادی یا گروهی ساخت( 2 یسیانگل غیر یهامتن در مفهومی هاینقشه
 در را مسائل این تا شدیم آن بر عاطفی، و شناختی بازده بر مفهومی نقشه اثربخشی تعیین

 هومیمف هاینقشه اثربخشی منظور این برای. کنیم بررسی تجربی طرح یک چهارچوب
ی خوداثرمند) یعاطف و یادآوری، کاربرد، کشف و ابداع() یشناخت هایبازده بر گروهی
 .گرفت قرار مطالعه مورد شیمی درس در آموزاندانش( ، تحصیلی، هیجانییاجتماع

 پژوهش روش
 -ربینیمه تج -یمه آزمایشیروش و طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق یک طرح ن

بوده است. متغیر مستقل این پژوهش در دو سطح ساخت  مقایسههای آزمون و گروهبا پس
و عدم استفاده از نقشه مفهومی بود. متغیرهای وابسته پژوهش شامل گروهی مفهومی  نقشه

شامل سه سطح یادآوری،  های شناختیی و سه بازده عاطفی بودند. بازدهسه بازده شناخت
طراحی شده  (8111) 3. دی. مریلامیادگیریهای که بر اساس حیطه کاربرد، کشف و ابداع

جانی ، تحصیلی، هیاجتماعیخوداثرمندی( در برگیرنده سه مؤلفه ) عاطفیهای و بازده است
 های ورودیگیری شدند. برای کنترل ویژگیپس از اجرا اندازهقبل از اجرا و بودند که 

نیمسال اول مدنظر معدل  یادگیری نمره درس شیمی، هایآموزان در حیطهشناختی دانش

                                                           
1. Social constructism 

2. Palincsar, Anderson & Daiid 

3. Merrill 
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ای خوداثرمندی کنترل شد. همچنین بر آزمونهای عاطفی نیز با پیشورودیقرار گرفته شد. 
 های ایجاد انگیزه، میزان رغبتهای تدریس، روشتوانایی) معلمهای ناشی از کنترل ویژگی

معلمان  تدریس فعال و همچنین هایآموزان( از پرسشنامه روشبه ایجاد همکاری در دانش
متفاوت استفاده گردید. برای کنترل عامل مدرسه، این طرح پژوهشی در سه دبیرستان مختلف 

 به اجرا گذاشته شد.
 3و  2، 8 پایه اول نواحیدختر آموزان کلیه دانش را مطالعه این یجامعه آمار

بودند ه تحصیل مشغول ب 8312ل کرمانشاه که در ساشهر های دولتی دوره متوسطه دبیرستان
 ایگیری خوشهاز روش نمونهآماری در این پژوهش برای انتخاب نمونه  .دهدتشکیل می
ناحیه ) یهاحنبنابراین از بین سه ناحیه شهر کرمانشاه، یک ؛ تصادفی استفاده شد -یاچندمرحله

به  ادفیتص صورتبه دبیرستاندختر( انتخاب و از بین مدارس متوسطه، سه  8110تعداد ، 3
 انکنندگشرکتتعداد کل در مجموع شدند.  های آزمایش و کنترل تخصیص دادهگروه
 نفر گروه 01نفر ) 841 جمعاًبر اساس جدول مورگان انتخاب و  های آزمایش و کنترلگروه

 نفر گروه کنترل( بودند. 11آزمایش و 
 گیریابزارهای اندازه

های یادگیری از برای سنجش حیطههای یادگیری درس شیمی: حیطه آزمون الف:
زمون در االت این آسؤآزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته در درس شیمی، استفاده شد. 

فرعی یادآوری  سؤاالتتهیه شدند.  (8111) یلمرهای یادگیری بندی حیطهسه سطح از طبقه
 .دندتشریحی تهیه ش صورتبهکشف و ابداع  سؤاالتای و چهارگزینه صورتبهو کاربرد 

قبل از طرح سؤاالت آزمون جدول هایی یادگیری اطمینان از روایی آزمون حیطهبرای 
هدف و محتوا تهیه شد و سپس با توجه به اهداف آموزشی و محتوا که بر اساس  یدوبعد

های یادگیری ممکن برای آزمون حیطه سؤاالتای از کلیه دیدگاه مریل تهیه شد نمونه
، مورد بازبینی سه تن از معلمان هاآزمون سؤاالتانتخاب شد. همچنین پس از طرح نهایی 

های برای اطمینان از پایایی آزمونو  (12/1). روایی مالکی این آزمون برابر با قرار گرفت
 21ای بودند از روش کودر ریچاردسون چهارگزینه صورتبهفرعی یادآوری و کاربرد که 

( 12/1های فرعی یادآوری و کاربرد به ترتیب برابر با )این ضریب برای آزمون استفاده شد.
چنین برای آزمون فرعی کشف و ابداع که تشریحی بودند و احتمال هم ( محاسبه شد.01/1)و 

ها مصححان وجود داشت، شاخص پایایی از قضاوت یگذارنمرهقرار گرفتن  یرتأثتحت 
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 ( محاسبه شد.18/1مقادیر آن برابر با )مصححان محاسبه و 
های عاطفی از های ورودی و بازدهبرای سنجش ویژگی ب: پرسشنامه خوداثرمندی:

( استفاده شد که از سه آزمون فرعی خوداثرمندی 2118موریس، ) یخوداثرمندپرسشنامه 
. مقیاس خوداثرمندی باشدسؤال می 23 شامل و ، تحصیلی و هیجانی تشکیلیاجتماع

 .گویه است 1خوداثرمندی هیجانی  و گویه 1گویه، خوداثرمندی تحصیلی  1دارای  اجتماعی
، های، خیلی زیادلیکرت شامل گزینه ایدرجهپنجدر این آزمون هر گویه بر اساس طیف 

دهند. را به خود اختصاص می 8تا  1باشد که به ترتیب نمره می اصالًو  زیاد، کم، خیلی کم
گویه موجود نیز یک نمرۀ کلی که بیانگر خوداثرمندی آزمودنی است که  23جمع نمرات 

ل برای روایی از تحلی دهد.( را به دست می881) حداکثرینمره  ( و23یک نمره حداقلی )
ضرایب همبستگی باال بین این سؤاالت  استفاده شد. کل نمونه هایپاسخر روی بعاملی 

انجام تحلیل عاملی را قابل توجیه نشان  12/1با مقدار  MOK آمارهپرسشنامه که با استفاده از 
لی انجام اصهای فرض، تحلیل عاملی به روش تجزیه به مؤلفهداد. پس از اطمینان از این پیش

منجر  انجام گرفت هاسؤالکه بر روی کل  اولین تحلیل عاملی گرفت پس از مشاهده نتایج
 01/1 طورکلیبهبه استخراج هفت عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک شد. این هفت عامل 

ر از روش تدستیابی به ساختار ساده منظوربهپس سکنند. از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می
د ص شها مشخچرخش واریماکس استفاده شد. با بررسی مقدار اشتراک هر کدام از سؤال

در مقایسه با  11/1 زیردارای مقدار اشتراک پایین ) 4، 80، 3، 8، 1، 81، 1 هایسؤالکه 
به حذف این سؤاالت گرفته شد. پس از حذف این سؤاالت  تصمیمدیگر سؤاالت هستند که 

 های اصلی و با چرخشباقیمانده دوباره تحلیل عاملی به روش تجزیه به مؤلفه عامل 80با 
 با ارزش ویژه باالتر از یک توانستند عاملدر این تحلیل سه  که ؛انجام گرفتواریماکس 

های تعداد آزمون تأییدکننده شدهاستخراجتعداد عوامل  .از واریانس را تبیین کنند 11/1
طهماسیان و  بود. (8310) طهماسیان( و پژوهش 2118توسط مؤلف )موریس،  فرعی

 11/1( برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده کردند که برای کل مقیاس 8313غالمرضایی )
 و است آمدهدستبه 11/1 ، هیجانی11/1تحصیلی  ،11/1 اجتماعیهای فرعی و برای مقیاس

 عوامل زا یک هر برای که شد استفاده کرونباخ آلفای از پایایی براینیز  پژوهش این در
 ،01/1 با رابرب ترتیب به هیجانی خوداثرمندی و تحصیلی خوداثرمندی اجتماعی، خوداثرمندی

 .آمد دست به 12/1 و برای کل مقیاس 01/1 و 11/1
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 مراحل اجرای ترسیم نقشه مفهومی گروهی
های ایجاد های تدریس، روشمانند توانایی ،های ناشی از معلمبرای کنترل ویژگی

در سه مدرسه و های آزمایشی مداخلهانگیزه، میزان رغبت به همکاری و متغیرهای دیگر، 
در شرایط اول، دو معلم متفاوت در یک  ؛مدرسه اولتحت سه شرایط متفاوت به عمل آمد. 

های مفهومی گروهی( به آموزش ترسیم و عدم ترسیم نقشه) متفاوتهای مدرسه به شیوه
مدرسه ردد. گ های معلم کنترلبه این طریق عامل ویژگی تامحتوای درسی یکسانی پرداختند. 

متفاوت با دو شرایط متفاوت )ترسیم و عدم  یک معلم در دو کالس ،شرایط دوم در ؛دوم
ه این تا ب زش محتوای درسی مورد نظر پرداختندهای مفهومی گروهی( به آموترسیم نقشه

در شرایط  ؛مدرسه سوم های مدرسه و شرایط آموزشی کنترل گردد.طریق عامل ویژگی
رداخت پ به روال سابق خود یک معلم تنها در یک کالس به تدریس بخش تعین شده ،سوم

تا به این طریق عامل نشر اطالعات که ممکن است در دو دبیرستان دیگر تأثیرگذار بوده باشد 
 جزئیات اجرایی این پژوهش در قالب چهار مرحله به شرح زیر است: کنترل گردد.

 ازجملهشود مرحله مقدمات اجرای آزمایش فراهم می این در :سازیآماده مرحله( 1
، مدیران و معلمان مدارس انجام وپرورشآموزشهای الزم با انتخاب نمونه آماری، هماهنگی

عال های تدریس فقبل از شروع کاربندی آزمایشی، پرسشنامه خوداثرمندی و روش گردد.می
ا ها اجرو آزمایش و در همه کالس)برای تعیین روش تدریس معلم( در هر دو گروه کنترل 

 شد.
مطالب درسی ای انجام شد. دقیقه 11 جلسه 1 کاربندی آزمایشی در طول اجرا: مرحله( 2

آموزش داده شد.  زمانهم طوربهو  های آزمایشی و کنترل به همان روش سابق معلمدر گروه
 صورتبهآموزان خواسته شد که آزمایش پس از پایان تدریس از دانش هایگروه در

له . در مرحکنند به نقشه مفهومی تبدیل هاییبرگه دررا  شدهدادهمطالب آموزش  گروهی
گردید می و تأکید شدهبررسیمعلم  وسیلهبه هاگروهتوسط  شدهتهیههای مفهومی بعد نقشه

ا تر در اختیار معلم قرار گیرد تکامل صورتبه شدهتهیههای مفهومی در جلسه آینده نقشه
 بیشتر قرار گیرد. موردبررسی

جلسه اجرای مراحل آزمایش، آزمون پیشرفت  1 اتمام پس از پس از اجرا: مرحله( 3
 اجرا شد. هاگروه همه در (بار دوم)تحصیلی درس شیمی و پرسشنامه خوداثرمندی برای 
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 ی پژوهشهایافته
ایج آزمون نت ،های تحلیل کوواریانس چند متغیرهفرضپیشها در بررسی قبل از تحلیل داده

ت که تنها توزیع نمرانمرات دارای توزیع نرمال هستند کولموگروف ـ اسمیرنف نشان داد 
 و که با توجه شدید نبودن کجی آزمون خوداثرمندی در گروه آزمایش غیرنرمال بوده است

های آزمایشی، بر اساس قضیه حد در این پژوهش برای طرح نیز حجم نسبتا باالی نمونه
همچنین نتایج آزمون لون نشان داد . پوشی شدفرض چشممرکزی از برآورده شدن این پیش

هده نمودار تفاوت معناداری با هم ندارند. با مشا گروهیدرونها از لحاظ واریانس که گروه
اول( رابطه  م)نمره شیمی تر( و متغیر همراه های یادگیریحیطه) اول متغیر وابستهپراکنش نیز 

آزمون خوداثرمندی( و پس) دوم نمودار پراکنش متغیر وابستهدر  و ؛شودخطی مشاهده می
 شود.آزمون خوداثرمندی( رابطه غیرخطی مشاهده میپیش) همراه متغیر

 عاطفیهای های مفهومی گروهی بر شاخصکاربست نقشه فرضیه پژوهش:
 آموزان تأثیر مثبت دارد.دانش( های یادگیریحیطه) شناختیو خوداثرمندی( )

 پژوهش به تفکیک گروهوابسته میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای  .1جدول 

 وابسته() یرهایمتغ
 11 تعداد= کنترل 01 تعداد = آزمایش

 معیارانحراف  نمیانگی معیارانحراف  میانگین
ی

ند
رم

داث
خو

 
 112/1 14/4 431/1 14/4 یاجتماع

03/3413/131/3131/1 تحصیلی

 111/1 20/3 130/1 40/3 هیجانی

 111/1 11/3 412/1 18/3 کل

طه
حی

ی 
ها

ی
گیر

یاد
 

 34/8 11/3 84/8 48/4 یادآوری

 11/8 01/4 11/8 34/1 کاربرد
 18/8 10/8 83/8 10/2 و ابداعکشف 

 82/3 41/81 31/3 14/82 کل

مندی و خوداثرتحصیلی  خوداثرمندی هاییانگین مؤلفهشود مکه مشاهده می گونههمان
 لفهمؤ در کهیدرحالدر گروه کنترل است.  گروه آزمایش باالتر از این دو مؤلفه هیجانی

 میان دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. ،رلآزمایش و کنت هایگروه یاجتماعخوداثرمندی 
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 زمایش باالتریادگیری در گروه آ هایدهد میانگین همه سطوح حیطههمچنین نتایج نشان می
 .از گروه کنترل است

ی هاخوداثرمندی و حیطه کوواریانس-برای تفاوت ماتریس واریانس باکس امنتایج آزمون  .2 جدول
 های آزمایش و کنترلیادگیری در گروه

 سطح معناداری F 1fd 2dfمقدار  باکسممقدار ا

11/3 18/1 0 81/8 11/1<p 

در برونداد تحلیل کوواریانس چندمتغیری، در سطح  باکسامنتایج آزمون  (2جدول )در 
کوواریانس متغیرهای -از رعایت برابری ماتریس واریانسبود که نشان  18/1معناداری 

 ها دارد.وابسته در بین گروه
ها آزمون لون مورد بررسی قرار ها: برای بررسی همگنی واریانسهمگنی واریانس

های خوداثرمندی و دو سطح از برای همه مؤلفهها، داد برابری واریانسکه نشان  گرفت
فرض رعایت شده است اما در سطح کاربرد و کشف و ابداع( این پیش) یادگیریهای حیطه

 کاربرد رعایت نشده است.

ا در هتفاوت گروه بر اساس آزمون الندای ویلکز برای نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری .3جدول 
 هامتغیرهای وابسته و کووریت

 معناداریسطح درجه آزادی خطا آزادی فرضیهرجهد Fنسبت  آماره اثر اصلی

 p<18/1 831 2 11/83 138/1 یبندگروه

 p<18/1 832 0 14/1 131/1 همراه متغیرهای

نظر ر د یکمک یرمتغ عنوانبهشیمی ترم اول، معدل ترم اول و روش تدریس  یهانمرهخوداثرمندی،  آزمونیشپنمرات 
 است. شدهگرفته

برای متغیرهای ها انگر این است که تمامی آزمونبی (3)اطالعات مندرج در جدول 
، معنادار F(2،831=)11/83و  P=118/1مقدار های یادگیری و خوداثرمندی( با وابسته )حیطه

نمره شیمی ترم پژوهش ) متغیرهای همراهها برای همچنین نتایج تمامی آزمون شده است.
و  P=118/1 مقدار( با یخوداثرمندآزمون اول، معدل ترم اول، روش تدریس، پیش

14/1(=0،832)F .معنادار است 
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 و عاطفیهای شناختی متغیری بر روی نمرات بازده تکخالصه تحلیل کوواریانس  .4جدول 

 تفکیکییاتا مجذور معناداری سطح MS Df F متغیرهای وابسته

 p 104/1<18/1 31/1 8 28/83 یادآوری
 p 111/1<18/1 81/81 8 20/81 کاربرد

 p 111/1<18/1 18/83 8 02/81 کشف و ابداع
 p 118/1<18/1 141/1 8 188/1 یاجتماعخوداثرمندی 

 p 141/1<11/1 10/1 8 13/2 تحصیلیخوداثرمندی

 p 181/1>11/1 43/8 8 80/80 خوداثرمندی هیجانی
ژوهش پ متغیرهای همراهبه  آزمون خوداثرمندی، روش تدریس فعال،معدل ترم اول، پیش ترم اول، نمره شیمی متغیرهای

 در نظر گرفته شدند.

ترسیم پژوهش )دهد که اثرات مداخله متغیر مستقل نتایج نشان می (4جدول )در 
 های آزمایش و کنترل(گروهدر )های مفهومی( های مفهومی گروهی و عدم ترسیم نقشهنقشه

اثرات  مشخص شدهمچنین متفاوت و معنادار است، های یادگیری سطوح حیطههمه بر 
خوداثرمندی  هایدر گروه )آزمایش و کنترل( بر مؤلفهمداخله متغیر مستقل پژوهش 

و در خوداثرمندی تحصیلی برابر  معنادار یرغ ،(233/1)و  (148/1) باو هیجانی برابر  یاجتماع
 معنادار است. ،(181/1) با

 گیریبحث و نتیجه
 صلیا اطالعات نگاه، یک با فرد که است این مفهومی نقشه و ساخت ارائه اهداف از یکی

 یوقت را هاآن میان روابط و مفاهیم تواندمی راحتیبه مغز. دریابد را هاآن میان روابط و
 شودمی رائها تصویر یک با که را اطالعاتی. کند تفسیر شود،می ارائه یتصویر صورتبه

 دادن اختارس برای مؤثر ابزارهایی مفهومی هاینقشه. کرد بیان کلمه بار هزاران با نتوان شاید
 را درسی موضوعات آموزاندانش آموزشی راهبرد این از استفاده با. هستند مطالب به
 (.8314 همکاران، و مصرآبادی) سازندمی هماهنگ هم با را هاآن و گیرندمی یاد آسانیبه

بندی و نمایش دانش است. نقشه مفهومی برای دسته دهیسازماننقشه مفهومی ابزاری برای 
 هاینقشه از استفاده (.2181، 8ماجد) گیرداطالعات به شکل گرافیکی مورد استفاده قرار می

 تحصیلی پیشرفت هایآزمون در فراگیران نمرات افزایش بر معناداری و مثبت تأثیر مفهومی

                                                           
1. Majeed 
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 مفهومی نقشه اثربخشی زمینه در قبلی هایپژوهش اغلب با هم حاضر پژوهش هاییافته. دارد
 ردهارویک در محکمی نظری مبانی اینکه هم و است توافق در آموزشگاهی یادگیری امر در
 هحافظ فراموشی و یادداری جدید هاینظریه در .دارد وجود زمینه این در مربوط هاینظریه و

 هم به و پیچیده مجموعه آن بلکه. کرد پر را آن بتوان که نیست توخالی ظرف مانند انسان
 و بدیامی ساختار مراتبی سلسله صورتبه انسان مغز در دانش. هاستآگاهی و دانش مرتبط

. شودیم تربادوام و بیشتر تر،راحت یادگیری موجب کند، تسهیل را آن که فرایندی هر
 .کندمی کمک اطالعات منسجم دهیسازمان به دارد وجود مفهومی نقشه در که ساختاری

 حسط بر مفهومی هاینقشه کاربرد مثبت تأثیر ،آمدهعملبه هایپژوهش اساس بر
 خالقیت و انتقادی تفکر ،(2181 ،8اسکال) آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و انگیزش

نتایج پژوهش حاضر  .است گرفت قرار تأیید مورد( 2181 و همکاران، چن) آموزاندانش
 یادآوری، کاربرد،) یادگیریهای های مفهومی گروهی بر حیطهنشان داد که ساخت نقشه

ارتون و ه هایآموزان اثربخش بوده است. نتایج این پژوهش، با یافتهدانش کشف و ابداع(،
فاجی  (؛1211) 3پیالی و ریچاردز ،؛ کیمبر(2182) انهان و همکار (؛8113) 2همکاران

و  ؛ و مصرآبادی(8314) های رحمانیو نتایج یافته (2114) فیشر؛ شاچر و (2112) 4نیومی
 رضاییو  کوهستان، نجات، (8311) احسانی، قنبری و (8311) ادیب ،(8310) همکاران

 همخوانی دارد. (8311)
 هایقشهن فارسی هایمتن برای توانستند هاآزمودنی که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 امناسبن فارسی زبان دستور نظر از گاهی است ممکن هرچند. بسازند قبولی قابل مفهومی
 مقایسه با تهنک این. شد فراگیران نمرات افزایش سبب ،شکل هر به هاآن تهیه صرف اما باشند

 روهگ آزمونپس نمراتبه  نسبت ،آزمایش گروه در های یادگیریحیطهآزمون پس نمرات
هش های پژوهیافت های یادگیریسطوح حیطها در ارتباط ب. است مشهود قابل خوبیبه کنترل

کاربرد  ،فهومی گروهی بر متغیرهای یادآوریاز شیوه نقشه مدادند که استفاده  حاضر نشان
قشه ن پژوهش حاضر در زمینه اثربخشی راهبردهای دارند، یافته مثبتی اثرع و کشف و ابدا

شاچر و فیشر، ؛ 2111های )کیمبر و همکاران، با نتایج پژوهشمفهومی بر عملکرد یادآوری، 

                                                           
1. Schaal 

2. Horton & et al 

3. Kimber, Pillay & Richards  

4. Fajonayomi  



 95 پاییز، چهل و یکم، شماره دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                  62 

 رمز نظریه اساس بر ( ناهمخوان است.8314های رحمانی )و با پژوهش ( همخوانی دارد2111
 کدگذاری مختلف هایشیوه از موضوعی آموزش در که زمانی( 8118) 8پایویو دوگانه
 از زمانهم مفهومی هاینقشه در. یابدمی افزایش مطالب یادداری میزان شود، استفاده

 .شودمی استفاده کدگذاری کالمی و تصویری هایشیوه
با نتایج  افتهاین ی ،فراگیرانی بر حیطه کاربرد در در زمینه اثربخشی مثبت نقشه مفهوم

قنبری و  ؛(8310) مصرآبادی (؛2111) ؛ کیمبر و همکاران(2111) 2لی و نلسونهای شپژوه
های توان نقشهنی دارد. از نظر پشتوانه نظری میهمخوا (8311) و ادیب (8311) همکاران

نظریه فراشناخت یکی دیگر از  فراشناختی محسوب کرد. راهبردهای عنوانبهمفهومی را 
حمایت  یرییادگ –ابزار یاددهی  عنوانبهکه از اثربخشی نقشه مفهومی  مبانی نظری است

 و یشناخت فرایندهای از یادگیرنده که است این مفهومی هاینقشه دیگر مزیت .کندمی
 نقشه که کندمی بیان زمینه این در ،(8111) 3هوای کندمی کسب خودآگاهی فراشناختی

 نقشه هیهت حین در یادگیرنده و کندمی عمل فرد شناختی ساختار از ایآینه عنوانبه مفهومی
 چنین. ودشمی آگاه نیز یادگیری راهبردهای از بلکه خود اشکاالت و دانش از فقطنه مفهومی

 ادگیریی موقعیت به توجه با را راهبرد بهترین که دهدمی امکان یادگیرنده به تشخیصی
 .کند انتخاب

 های مفهومی تأثیر مثبت برهای این پژوهش نشان داد که نقشهبخش دیگر از یافته
 ،ئوچ هایپژوهشهای این پژوهش با نتایج عملکرد )کشف و ابداع( فراگیران دارد. یافته

های همخوان و با یافته (1831) همکارانو نجات و  (8311) ، ادیب(2111) 4هانگ و چانگ
ط به اثربخش بودن این ناهمخوان است. شواهد تجربی مربو (8310) و همکاران مصرآبادی
فراگیران  نظریه اکتشافی برونر اگر اساس بر .دیدگاه برونر مربوط دانستتوان به شیوه را می

ابل دار، مفید و قها بسیار معنیمتمرکز شوند، یادگیری آن موردمطالعهبر ساختار مطالب 
از طریق کشف ساختار مطالب یاد (. فراگیران 2114، 1وول فولک) بودیادآوری خواهد 

 کشف ساختار مطالب است. ای برایگیرند و ساخت نقشه مفهومی شیوهمی

                                                           
1. Paivio 

2. Lee & Nelson 

3. Huai 

4. Chiu, Huang & Chang 

5. Woolfolk 
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 خوداثرمندی(،) عاطفیهای های مفهومی گروهی بر بازدهبررسی اثربخشی نقشه در
بازده ر ب توانسته استگروهی  های مفهومیاز نقشهه د که استفاددهپژوهش نشان میهای یافته

ایج نتبا  فتهیااین  .مؤلفه خوداثرمندی تحصیلی( فراگیران اثر مثبت داشته باشد) عاطفی
 ؛ هان و همکاران(2118) ؛ مارتین و همکاران(8113) همکارانهارتون و  هایپژوهش

 همخوانی دارد. (8311)؛ ادیب، (2182)
ر ب های مفهومی گروهی،همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثربخشی نقشه

 معنادار نبوده است.و هیجانی  اجتماعی ، یعنی خوداثرمندیخوداثرمندیدیگر های مؤلفه
ژوهش های پج این پژوهش با یافتهنتای کههای پژوهشی پیشین نشان داد بررسی یافته

 ( و8112) ؛ روث و رویچاندی(2112) فاجی و نیومی؛ (8311) ؛ ادیب(8311) مصرآبادی
ی یافته همخوانی دارد. (8111) 8لپاطالعه ( ناهمخوان است و با م8113) هارتون و همکاران

 های خوداثرمندی اجتماعی ومؤلفه نقشه مفهومی براین پژوهش مبنی بر اثربخش نبودن 
 جواناننوهیجانی، ممکن است به این دالیل باشد. الف: پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و 

(SEQ-Cممکن است بهترین ابزار برای اندازه ) گیری تأثیر نقشه مفهومی بر خوداثرمندی
ان فراگیر مفهومی بر خوداثرمندیفراگیران نباشد. ب: یافته مربوط به اثربخش نبودن نقشه 

: شیوه ج .نقشه مفهومی در پژوهش حاضر استناکارآمد ناشی از شیوه مداخله  زیاداحتمالبه
استفاده از نقشه مفهومی در این پژوهش از توان پایینی بر خوداثرمندی فراگیران برخوردار 

یک فرایند فعال و  شدهداده نظم خودیادگیری  (2111) نلسونلی و طبق نظر بوده است. 
رمندی خوداث) تحصیلیی از عاطفه آن بخشکه  سازنده است، بنابراین قابل توجیه است

رایند ساخت ، در فشود. عالوه بر اینتحصیلی( دچار تغییر شود که به خود فراگیر مربوط می
فعاالنه بر درک مفهومی خود و نوع راهبرد به کار  طوربهالزم است فراگیر  نقشه مفهومی،

عالقه  ، میزانشدهداده نظم خودد که این فرایند مداوم نظارت داشته باش طوربه شدهگرفته
مفهومی  هایدر زمینه اثربخشی نقشهدهد. افزایش می به مطالب مورد یادگیری، فراگیران را

های مفهومی ( ساخت نقشه8111) 2الینگو بر خوداثرمندی تحصیلی مطابق با عقیده مارکو 
 های مفهومیقشهنبنابراین تأثیر  ؛کندراهبرد یادگیری عمل می یک عنوانبهتوسط فراگیران 

 .ستا قابل توجیهو هیجانی  اجتماعینسبت به خوداثرمندی بر خوداثرمندی تحصیلی 

                                                           
1. Leppa 

2. Markow & Lonning  
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طرح آزمایشی  های زمانی، اجرایهای پژوهش از جمله محدودیتبه محدودیت توجه با
ادگیری های ینتایج آزمون حیطههمچنین خشی از کتاب شیمی انجام گرفت، مورد ب تنها در

های کالسی و آماده شدن برای امتحان ممکن است از عواملی چون اضطراب آزمون، تمرین
تفسیر  درستیهبتوان با در نظر گرفتن این موارد نتایج تحقیق را بنابراین می ؛تأثیر پذیرفته باشد

 های مشابه نشانگر آنهای پژوهشهای پژوهش حاضر، همسو با یافتهیافته درمجموعکرد. 
ران های شناختی و عاطفی فراگیهای مفهومی گروهی به بهبود حیطهاست که ترسیم نقشه

تواند تسلط یاددهی می –های نوین یادگیری یکی از روش عنوانبهو  کندکمک می
ش پژوههای این در راستای یافته بنابراین ؛الب درسی افزایش دهدآموزان را بر مطدانش

های آتی ارائه نمود از جمله در پژوهشی اثرگذاری توان پیشنهادهایی برای پژوهشمی
های آماده بر اساس حیطهمفهومی انفرادی، از پیش های مفهومی گروهی با نقشهنقشه

و  گردد طراحان برنامه درسیپیشنهاد می .یادگیری مریل مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد
ب درسی ها و محتوای کتهای مفهومی را در برنامهنقشه استفاده از ،مؤلفین کتب درسی شیمی

های مفهومی هر فصل یا بخش از کتاب را توان نقشهدر نظر داشته باشند. برای این منظور می
را تشویق  توان فراگیرانمی ،دارمعنی یادگیری ایجاد منظوربه ارائه کرد.در اول فصل یا بخش 

 در باید که یانکته بنابراین ؛کنند تهیه را درس مفاهیم مفهومی نقشه درس، پایان کرد که در
 گروهی یا فردی صورتبه مفهومی نقشه تهیه به فراگیران تشویق که است این داشت نظر

هبود یادگیری بر ب از پیش آماده صورتبه مفهومی هاینقشه ارائه از بیشتر تأثیری است ممکن
 .باشد داشتهآموزان دانش

 منابع 

مفهومی )ارائه و ترکیبی( بر  یهانقشهآموزش مبتنی بر  ریتأث(. 8311ادیب، یوسف. )
ا آشنایی ب»در پودمان  یاحرفهیادگیری کارآموزان مراکز آموزش فنی و  یهاطهیح

، 81 شماره .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران«. اصول الکتریسیته و انجام محاسبات
01-11. 

(. سنجش کیفیت یادگیری 8314) و ضمیرانوری، فاطمه. ؛احمدی، فاطمه امینی، امیرحسن؛
با استفاده از نقشه مفهومی در آموزش مفهوم بار الکتریکی.  یفهمکجو شناسایی 

 .8-82شانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران. دانشگاه لرستان.



 65                                           ...عاطفی -شناختی هایشاخص بر گروهی مفهومی هاینقشه ترسیم اثربخشی

 . تهران: آییژ.نوین تدریس یهاروش(. 8314آقازاده، محرم. )
(. اثربخشی 8314طلب ضیابری، مهشید؛ احدی، حسن؛ مشکبید حقیقی، محسن. )جاه

ناسی فصلنامه روانشپنداره تحصیلی. آموزش راهبردهای فراشناختی و خالقیت بر خود
 .283-228، 30، شماره تربیتی

 اجتماعی کودکان پیش دبستانی.های آموزشی بر رشد (. تاثیر بازی8313جعفری، علیرضا. )
 .18-11، 33شماره. روانشناسی تربیتی فصلنامه

فرایند  یادگیری درمفهومی  هاینقشه مبنای برآموزش تأثیر (. 8314رحمانی، آزاد. )
کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم  نامهپایانترم دوم پرستاری،  پرستاری دانشجویان

 .48-41پزشکی تبریز، 
آموزش به روش  تأثیر(. مقایسه 8318) و نیلی احمدآبادی، محمدرضا. ؛زبرجدیان، زهره

ادگیری ی گرایی با روش تلفیقینی بر ساختیک روش مبت عنوانبههای مفهومی نقشه
لنامه فصمجری ارزشیابی توصیفی(. ) البرزپایه سوم استان  آموزاندانشدرس علوم 

 .14-811 ،20، شماره روانشناسی تربیتی
(. تأثیر تدریس به روش نقشه مفهومی 8311) .مریم، احسانی ؛ و، عزتپاریاد ؛، فاطمهقنبری

ت مجله مرکز مطالعابر میزان یادگیری و یادداری یک درس در دانشجویان پرستاری. 
 .883-881، 2. دوره هفتم، شماره و توسعه آموزش پزشکی

(. ارتقاء یادگیری دانشجو معلمان از طریق 8314) عطاران، محمد. کرمی، مهدی؛ و
لنامه توسعه فص س مبتنی بر نقشه مفهومی به دو شیوه فردی و گروهی.رویکردهای تدری

 .1-21، 8 شماره. ای معلمحرفه
 ،یزیربرنامه مؤثریک راهبرد  عنوانبه(. معرفی نقشه مفهومی 8311مصرآبادی، جواد. )

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی یاددهی، یادگیری و ارزشیابی در آموزش عالی. 
 .1-24، 3شماره . آموزش عالی

اثرات  .(8310و مقدم، محمد. ) ؛فتحی آذر، اسکندر ؛حسینی نسب، داوود ؛مصرآبادی، جواد
 –ی شناخت یهابازدهورودی فراگیران بر  یهایژگیونقشه مفهومی )ساخت و ارائه( و 

 .802-842دکترا، دانشگاه تبریز،  نامهانیپا. یشناسستیزعاطفی یادگیری 
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(. اثربخشی ارائه، ساخت 8314استوار، نگار. ) و ؛فتحی آذر، اسکندر ؛مصرآبادی، جواد
 -فصلنامه علمی ،یک راهبرد آموزشی عنوانبهفردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی 

 .82-38، 83. شماره آموزشی یهاینوآورپژوهشی 
(. مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه 8312) فتحی، رقیه. مهدی زاده، حسین؛ و

لنامه فص آموزان ابتدایی.ترکیبی در ارتقاء میزان یادداری علوم بهداشتی در دانش
 .883-821. 3شماره  ،اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

(. بررسی تأثیر نقشه مفهومی بر 8311رضایی، کوروش. ) ؛ وکوهستانی، حمید ؛نجات، نازی
گاه ه پرستاری و مامایی دانشمجله دانشکدرویکردهای یادگیری دانشجویان پرستاری. 

 .38-23، 3شماره  ،81دوره  ،علوم پزشکی تهران
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