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 چکیده
ای ساخت نقشة ذهنی افزار چندرسانهرمتعیین اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نمطالعة حاضر با هدف 

انجام  5961-69آموزان دختر پایة هشتم در سال تحصیلی های شناختیِ درسِ علومِ دانشبر مهارت
 ةجامع. آزمون با گروه کنترل بودپس _آزموناز نوع آزمایشی با طرح پیش، پژوهش روششده است. 

 افزاریِ شهرِ کرماندارسِ دارای امکانات سختم هشتم یةپا دختر آموزاندانشکلیة ، پژوهش آماری

 عنوانبه ایچندمرحله یاهخوش گیرینمونه روش استفاده از با آموزدانش 04تعداد  درمجموع که، بودند
 جایگزین( کنترل گروه نفر 04 و آزمایشگروه  نفر 04) گروه دو در تصادفی شیوة بهو  انتخابنمونه 
های ساختة مهارت پژوهشگر آزمون با استفاده، کنندگانشرکت همة ونآزمپس و آزمونپیش در. شدند

 .گرفتند قرار ارزیابی مورد، تشریحی سؤال 54و  ایچهارگزینه سؤال 94شامل ، شناختیِ درسِ علوم
و گروه کنترل  افزار ساختِ نقشة ذهنیبستة آموزشی مبتنی بر نرم دوساعتهة جلس 54 در آزمایش گروه

 کوواریانس تحلیل از های آماریداده تحلیل جهتاز طرف معلم دریافت کردند.  آموزش مرسوم را
که بستة آموزشی مبتنی  موزانیآدانش، داد نشان پژوهش نتایج. شد استفاده (ANCOVAمتغیری )تک

های شناختی کل و همچنین نمراتِ باالتری در مهارت، افزار ساختِ نقشة ذهنی را آموزش دیدندبر نرم
تحلیل( کسب ، کار بستن، فهمیدن، )یادآوری یهامهارت یژهوبههای شناختی سطوح مهارت ةکلی در

ابزاری جهت فعال کردن  عنوانبههای ذهنی نقشه، شوداین مطالعه پیشنهاد می نتایج اساس بر کردند.
در ، مطالب بهترچهدرک هر  منظوربهآموزان و ایجاد ارتباط بین مفاهیم درسی های قبلی دانشیادگیری

 قرار گیرند. مورداستفادهآموزش و تدریس 

 نقشه ذهنی، یاچندرسانهافزار نرم، شناختی یهامهارت، علوم: کلیدی هایواژه

                                                                                                                                        
 شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی است.دکتری رشته رواناز رساله  برگرفتهاین مقاله 

 ایران، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی تربیتیانشجوی دکتری رواند. 
 نویسنده مسئول( .ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی، شناسی تربیتیگروه روان، استاد(   

 dortajf@gmail.comپست الکترونیک: 
 ایران، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی تربیتیگروه روان، ستادا. 
 ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی، یریگگروه سنجش و اندازه، دانشیار. 
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 مقدمه

 هاینوآوری و علمی اطالعات کهدرحالی، ارتباطات و اطالعات آوریفن عصر در

 نقشی، آموزش علوم که رسدمی نظر به، است افزایش حال در روزروزبه تکنولوژیکی

دارد )کارا  زندگی هایجنبه همة بر تأثیرات چشمگیری و جوامع آینده برای حیاتی

 به کشوری بستگی هر اقتصادی توسعة و پیشرفت به دستیابی(. 0454، 5مصطفی اغلو

 همة در علوم یادگیری و آموزش، همین دلیل به دارد. علوم زمینه در کشور آن پیشرفت

 به کشورهای پیشرفته اکثر ملی اهداف جزء و است برخوردار ایویژهاهمیت  از کشورها

 (.0449، )زمانی و افخمی خیرآبادی آیدمی شمار

 مسائل از یکی علوم درس در آموزاندانش پیشرفت تحصیلی مسئله هم ما کشور در

 متخصصان و طورکلیبه، تربیت و تعلیم اندرکاراندست اصلی هایمشغولیدلو 

 و ریاضی علوم درس المللیبین مطالعات نتایج است. خاص بوده طوربه، علوم آموزش

 آموزاندانش پایین بسیار تحصیلی دهندة پیشرفتنشان، گذشته هایسال در (0تیمز)

 نشان تیمز هاییافته مجموعه .است بوده علوم درس در کشورها سایر به ایرانی نسبت

 به موضوع مثبت نگرش، هاآن به یستدر هایمهارت و آموزش معلم نقش که دهدمی

 حمایت و مشارکت، فعال تدریس هایروش، مناسب آموزشی برنامة تهیة، درسی

 کشورها موفقیت عوامل ترینمهماز ، اثربخش آموزشی منابع و امکانات همراه والدین به

 (.5911، )مرکز مطالعات تیمز و پرلز است بوده

با  کشور 00 میان از، (0455) تیمزدر مطالعة  هشتم پایة علوم در ایران کشور جایگاه

دارد  قرار 00 رتبة در، 070 عملکرد میانگین با، 144 المللیبین عملکرد میانگین

 14از میان  (0451مطالعة تمیز ) بر اساس( و 5965، زاده و کبیریبخشعلی، )کریمی

کریمی و ، بیریقرار گرفته است )ک 09در جایگاه ، 019کشور ایران با میانگین ، کشور

آموزان ایرانی پایة هشتم در دهندة کاهش عملکردِ دانشکه نشان (5961، زادهبخشعلی

 است. 0451تا  0455 هایسالدر فاصلة ، درس علوم

                                                                                                                                        
1. Kara Mustafa Oglu 

2. trend international mathematics & science study (TIMSS) 
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نشان داده است که یادگیری و پیشرفت در دروس مختلف از  هاپژوهشهای یافته

که  گیردنی و غیره نشأت میهیجا، عاطفی، عوامل شناختی ازجملههای متعددی مؤلفه

و همکارانش سطوح  5تسهیل و تسریع آن دارند. بلوم، نقش بسزایی در ایجاد هرکدام

ترکیب و ارزشیابی ، تحلیل، کاربستن، فهمیدن، شناختی را به شش طبقة اصلی دانش

سلسله مراتبی از عینی  صورتبهبندی بلوم برای رشد شناختی بندی کردند. طبقهدسته

(. توالی سلسله مراتبی از 0450، 0پیراکسو ناجل، زاعی مرتب شده است )پاپاسبه انت

سه ، (0454، 9شود )کالرکتا سطوح باالتر پردازش شناختی معرفی می ترپایینسطوح 

بستن( به شناسایی یا یادآوری اولیه فهمیدن و بکار، بندی بلوم )دانشسطح اول طبقه

. اندشدههای شناختی در نظر گرفته تر مهارتپایین سطوح عنوانبهاین سطوح ، نیاز دارد

، ترکیب و ارزشیابی، وتحلیلتجزیهبندی بلوم؛ در سه سطح دیگر طبقه، در مقابل

های شناختی سطح باالتر برای پرورش دادن عملکرد آموزان به استفاده از مهارتدانش

 (.0450، 1نتوکال و عثما، ؛ یحیی0454، 0شان نیاز دارند )فورهندیادگیری

های خاص پرورش سطوح باالی مهارت طوربههای شناختی یا پرورش مهارت

، شناختی در مدرسه یک هدف آموزشی مطلوب است که در برنامة اصالحات آموزشی

شود متناوب مطرح می طوربهمستندات برنامة درسی علوم و ادبیات آموزشی علوم 

کمک به رشد سطوح ، ی آموزش علوم(. هدف اصل0450، 9هیپکینز و زوهر، )گاالگر

های را برای مواجهه با چالش هاآنآموزان است تا های شناختیِ دانشمختلف مهارت

آموزان را به استفاده از هایی که دانشاز طریق انتخاب فعالیت، زندگی روزمره

استدالل و پردازش ، های تفکر انتقادیهای شناختی سطح باال مانند مهارتمهارت

چریستو و پیتا ، ؛ زاچاریادز0454، 7)آکتامیز و ینیس کندتوانا ، کندعات ترغیب میاطال

                                                                                                                                        
1. Bloom 
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که به دست است های شناختی نشان داده در زمینة مهارت هاپژوهش(. 0459، 5پاندازی

کند که آموزان کمک میها در فرایند یادگیری به دانشآوردن سطوح باالتر این مهارت

همچنین عملکرد یادگیری و رشد شناختی خود را ، باشندنسبت به تفکر خودشان آگاه 

 (0451، 9بین نوردین و العمیدی، سیراج، نقل از سادیو 0440، 0پرورش دهند )دونالد

 پیشرفته چهار کشور با را ایران کشور در علوم آموزش که تطبیقی هاینتایج پژوهش

 علوم آموزشی اهداف که دهدمی نشان، کرده است مقایسه ژاپن و انگلستان، آمریکا

، کشور ایران در علوم تدریس هایروش اما، است یکسان این کشورها همة در تقریباً

 از اغلب، ایران کشور در کهطوریبهدارد.  دیگر کشور چهار با ایمالحظهقابل تفاوت

 جدید هایاز روش و شودمی استفاده پاسخ و پرسش و تدریس سخنرانی هایروش

 روش در(. 0446، میرشاه جعفری و لیاقتدار، )جعفری هرندی رندگیبهره می کمتر

 کهدرحالی، گیرندفرامی شنیداری طوربهآموزان دانش که شودمی فرض، سنتی تدریس

 نیست و تنها گونهاین هاآن فراگرفتن نحوة که دهدمی نشان مغز انسان ها دربارهپژوهش

 صورتبه دیگر درصد 14 و ریشنیدا صورتبه آموزاندانشاز  درصد 04 حدود

 و علوم آموزش در تحول ایجاد(. 0455، )ربیعی و طالبیان گیرندفرامی و عملی دیداری

( و 0447، 0اشرفی آل)صدر  است ضروری امری، جدید تدریس هایاز روش استفاده

های ایجاد این تحول اساسی تواند یکی از راهجدید آموزشی می هایآوریفناستفاده از 

 (.0449، خیرآبادیشد )زمانی و افخمی با

آموزان با استفاده از امروزه توجه زیادی بر افزایش موفقیت و پیشرفت دانش

در  تجدیدنظرپردازان و معلمان در حال شود. نظریهیک ابزار می عنوانبهتکنولوژی 

به حداکثر رساندن تأثیرات آموزش و بازده  منظوربههای آموزش ها و روشبرنامه

آنکه  شرطبه، ی امروزیدر دنیا آوریفنآموزان هستند. با توجه به استفادة فراوان دانش

کاربرد و استفاده از ، ان ایجاد کنیمآموزدانشبتوانیم تأثیری ماندگار بر چگونه آموختن 
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با هجوم استانداردهای ، آن در آموزش و یادگیری امری ضروری است. در حال حاضر

استفاده از تکنولوژی به یک اولویت بزرگ در مدارس ، آوریفنبر  هاآن تأکیدجهانی و 

( در پژوهشی تأثیرات 0441) 0(. بیدر و لگاسی0450، 5تبدیل شده است )کاستلی

آموزان آموزان بررسی کردند و دریافتند که دانشتکنولوژی را بر درک مطلب دانش

هر چه بیشتر ، یق کامپیوتراز طر شدهارائههای تمایل دارند که با تصاویر و ویدئو

پردازان نظریه، افزارهای آموزشی کامپیوتریبرانگیخته شوند. طراحان خوب نرم

های موفق شدند به یادگیرندگان در تمرین مهارت هاآنکاربردی یادگیری هستند. 

، گویند( در این مورد که می0449) 0(. جویت0459، 9یادگیری کمک کنند )بستر و برند

های درس امروزی در حال تغییر شکل دادن دانش و آموزش در کالستکنولوژی 

 موافق است.، است

افزایش عالقه به توسعه و استفاده از محتوای ، های اخیرهمچنین در سال

 پیدایش باافزایش کیفیت و یادگیری وجود داشته است.  منظوربهای پیشرفته چندرسانه

 پدیدار ایسابقهبی قدرت با یادگیری ایهمحیط، ارتباطات و اطالعات هایآوریفن

 تا شودمی فراهم مناسبی الکترونیکی وسایل، یادگیری هایمحیط این در اند.شده

 میان این در .دریابند را خود مشکل بتوانند خود تالش و هاآن کمک به یادگیرندگان

 با واندتمی ایچندرسانه تکنولوژی است. تأملقابل آموزشی هایایچندرسانه نقش

، عملی اصول از گیریبهره و نیز صدا، انیمیشن، تصویر، متن مختلف ترکیب عناصر

 در جوییصرفه، یادگیری انگیزة ایجاد، اول دسته تجارب یادگیری دهیشکل امکان

 5911، کند )شاه جعفری را فراهم پایدارتر و ترعمیق، ترسریع یادگیری ایجاد و وقت

(. مطالعات نشان داده 0459، 1اِمبیلو و کیساکا، مت بی، 5969، نقل از کرمی و اسد بیگی

ای پیشرفته در زمینة آموزشی چندین مزیت است که استفادة مناسب از ابزار چندرسانه

                                                                                                                                        
1. Costley 

2. Bitter & Legacy 

3. Bester & Brand 

4. Jewitt 
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، آموزان از مطالب درسی کمک کند )لیبه بهبود درک دانش تواندمیکند که فراهم می

ت فعال کردن حواس متعدد در ( معتقد اس0440) 0(. استفن سون0450، 5هسیو و هو

شناختی و حرکتی های مهارت، عملکردِ حافظه و توجه دیداری محیط آموزشی به درک

 (.0451، 9نقل از بیدوغان و هایرانکمک خواهد کرد )

که  هایی وجود دارد که وابسته به راهبردهای شناختی هستنددر این راستا تکنیک

است. یکی از این  پذیرامکان آوریفنر مبتنی بر از طریق ابزا هاآنساخت و استفاده از 

راهبرد نقشة ذهنی است. ، است دهیسازمانها که وابسته به راهبرد شناختی تکنیک

کند اطالعات مغز نقشة ذهنی یک تکنیک بر اساس نظریة آزوبل است که فرض می

هیل ترین برای تسترین تا خاصیادگیرندگان در یک قالب سلسله مراتبی از عام

 عنوانبهها (. این نقشه0459، 0اند )فانگیادگیری و بازیابی اطالعات شکل گرفته

اند که حافظه را جهت بازیابی تکنیکی مؤثر در راهبردهای یادگیری فعال مطرح شده

(. این 0447، 1کند )بوزانهای خالقانة جدید تولید میدهد و ایدهاطالعات افزایش می

اطالعات ، ( که ارتباط بین مفاهیم0450، 9ایجاد شد )ویلیامزتکنیک توسط تونی بوزان 

و افکار را از طریق یک شبکه یا یک نمودار غیرخطی با استفاده از عناصر کالمی و 

(. نقشة ذهنی ابتدا در اواخر 0455، 7کاسیم و اندرسون، دهد )دیندسانمادی نمایش می

ا کرد و اخیراً به واسطة برخی برداری توسعه پیدیک تکنیک یادداشت عنوانبه 5694

خالقیت و یادگیری ، هایی که به فعال کردن دانشِ قبلی از طریق تقویتِ حافظهویژگی

. در این روش یادگیرندگان معموالً از نیمکرة است کردهبرتری پیدا ، کندمؤثر کمک می

نقشه  چپشان برای فکر کردن و از نیمکرة راستشان برای به کار گرفتن عناصر بصری در

                                                                                                                                        
2. Lee, Hsiao & Ho 

3. Stephenson 

4. Beydogan & Hayran 

5. Fang 

6. Buzan 

7. Williams 
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، ای اظهار داشت( در مطالعه0450) 0(. آیکاک0454، 5کنند )اورکلی و بالیماستفاده می

 یادگیری را تسهیل و حفظ اطالعات را تضمین خواهد کرد.، استفاده از هر دو نیمکره

 هایی مثل تجزیههدف این تکنیک کمک به درک و فهم مطالب با استفاده از ویژگی 

کشی (. نقشه0451، 9ری با استفاده از یک نمودار است )باتدیسپاتحلیل و به خاطر و

برداری متفاوت است و های یادداشتهای بصری که دارد با سایر تکنیکذهنی با کیفیت

، ذهنی هاینقشهکند. به دلیل کیفیت بصری را توصیف می هاایدهروابط و پیوند بین 

این  شدهآمادههای ذهنی خوب هبنابراین نقش، تأثیر زیادی در حفظ اطالعات دارند

توانایی را دارند که هوش دیداری و کالمی گاردنر را با هم به فعالیت وادار کنند )مونا 

، وتحلیلتجزیههای شناختی مثل؛ (. همچنین مهارت0455، 1؛ سریج0441، 0و خالیک

قل از ن 5669، شوند )بوزانها تقویت میبندی و ترکیب با استفاده از این نقشهطبقه

 (.0451، 9سلمان سباح

کردند که برای داشتن یک  تأکید( در پژوهشی به این نکته 0450) 7آکدال و ساهین

و راهبردهای مختلفی باید به کار  هاتکنیک، های مختلفروش، محیط یادگیری بهتر

( 0450، 54نقل از آیدین و تنبلوق لو 5667) 6( و موری و کیتانو5660) 1برده شود. گاف

آموزان برای دنیایی پُر از تنوع آماده کردن دانش وپرورشآموزشکردند که هدف  اضافه

تکنیکی متفاوت است که قدرت تنوع بخشیدن به ، توان گفت که نقشة ذهنیاست و می

 فضای آموزشی را دارد.

                                                                                                                                        
1. Evrekli & Balim 

2. Aykac 

3. Batdi 

4. Mona & Khalick 

5. Serig 

6. Salman Sabbah 

7. Akdal & Sahin 

8. Gaff 

9. Morey & Kitano 

10. Aydin & Tonbuloglu 
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-های ذهنی مرسوم )مدادشوند؛ نقشهبندی میهای ذهنی به دو نوع طبقهنقشه

، 5( )میشل و اسمیتافزارنرمهنی الکترونیکی )با استفاده از های ذکاغذی( و نقشه

 راحتیبهتوانند و روابط می هاایدهافزار این است که (. مزیت اصلی استفاده از نرم0446

قدرت بصری آن نیز ، تواند اصالح شودشوند و در حین اینکه قالب می روزبهکنترل و 

یابد ها افزایش میها و ویدئو کلیپرابط، تصاویر، های رنگارنگبا قرار دادن عالمت

های و بازسازی نقشه آمیزیرنگ، کاریدستهم ، افزار نقشة ذهنی(. نرم0446، 0)دورمر

تر و ها سریعایجاد نقشه روند همکند و را تسهیل می هاشاخهها و ذهنی و ایجاد منحنی

افزار در مقایسه استفاده از نرم (. عالوه بر این با0450، 9شود )دومنیکتر انجام میراحت

طلبد مواد و تالش کمتری را می، های ذهنی روی کاغذ زمانبا شکل سنتی ایجاد نقشه

برداری مفهومی مداد کاغذی ( در مقایسة تأثیر نقشه0451) 0چیو(. 0451، )سلمان سباح

دانشجوی  515کشی به کمک کامپیوتر بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی و نقشه

کشی مفهومی کامپیوتری نسبت به روش به این نتیجه رسید که روش نقشه، اریحسابد

 کشی ذهنی تأثیر بیشتری بر یادگیری و انگیزة دانشجویان گذاشته است.سنتی نقشه

 ابزار یک عنوانبه ذهنی هاینقشه از استفاده ( در بررسی تأثیر0441) 1مونا و خالیک

به این نتیجه رسیدند که ، زان پایة هشتمآمودرس علوم دانش پیشرفت در یادگیری

سطح باالیی از درک ، آموزانساخت نقشة ذهنی از مطالب درسی علوم توسط دانش

 ( با هدف بررسی0457) 9یاوز و تانس، شود. همچنین پوالتمفاهیم علوم را سبب می

مراتِ نشان دادند که ن، آموزاندانش علوم و ریاضی هایمهارت بر ذهنی کشینقشه تأثیر

 طوربهآموزانی که از نقشة ذهنی استفاده کردند درس علوم و ریاضی دانش آزمونپس

آموزانی که ها دسترسی نداشتند و دانشمعناداری بیشتر از گروهی بود که به این نقشه

                                                                                                                                        
1. Mitchell & Smith 

2. Dormer 

3. Dominik 

4. Chiou 

5. Mona & Khalick 

6. Polat, Yavuz & Tunc 
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هایی که نیاز از مهارت، های ذهنی از مطالب درسی خود بودندسازی نقشهدرگیر آماده

 استفاده کردند.، ی سطح باالیی داردذهن دهیسازمانبه 

های های مختلف آموزشی بر متغیرکه در زمینة تأثیر روش هاییپژوهش رغمبه

زیادی در این زمینه وجود دارد. نکته حائز  هایتناقضهنوز ، تحصیلی انجام شده است

، تنها در این است که آیا ترکیب عناصر ماهمیت در این پژوهش در رابطه با این متغیر

 ایچندرسانهافزارهای ها با استفاده از نرمدر ساخت نقشه، انیمیشن، تصویر، صدا

 تا شودمی تالش پژوهش این در بنابراین ؛بر متغیرهای شناختی اثربخش باشد؟ تواندمی

ساختِ نقشة ذهنی بر  ایچندرسانهافزار اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم

شناختی  هایمهارت سطوح از یک هر در آن سهم و طورکلیبهشناختی  هایمهارت

آموزان در دانش، علوم ارزشیابی و آفریدن( درس، تحلیل، کاربستن، فهمیدن، )یادآوری

 .شود بررسی

 روش

با . استآزمون با گروه کنترل پس _آزمونپژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش

افزار( و نیاز به امکانات بر نرم توجه به ماهیتِ متغیر مستقل )بستة آموزشی مبتنی

جامعة این پژوهش را کلیة ، افزاری در مدارس جهت اجرای پژوهشسخت

، افزاری شهر کرمانپایة هشتم مدارسِ متوسطة دارای امکانات سختدخترِ  موزانآدانش

 بین اطالعات تبادل از جلوگیری برای .تشکیل دادند 5961 -69 تحصیلی سال در

 گروه عنوانبه یک مدرسه و گروه کنترل عنوانبه مدرسه یک آزمایش و کنترل هایگروه

 ایخوشه گیرینمونهاز روش ، جهتِ انتخاب نمونة پژوهششدند.  انتخاب آزمایش

به این صورت که ابتدا از بین دو منطقة استان کرمان یک ، استفاده شد ایچندمرحله

که  مدرسه 01تعداد ، منطقه سپس از بین مدارس آن، انتخاب شد تصادفبهمنطقه 

جهت اجرای پژوهش بودند مشخص شدند. از بین این  افزاریسختدارای امکانات 

تصادفی انتخاب شدند و از بین سه کالس پایة هشتم  صورتبهدو مدرسه ، مدرسه 01

انتخاب شد. با توجه به آزمایشی بودن طرح  تصادفبهیک کالس ، این مدارس نیز
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 استنفر  51آزمایشی حداقل  هایپژوهشحجم نمونه در  صابحدنپژوهش و اینکه 

نفر  04به شیوة تصادفی ، شدهانتخاب هایکالسآموزان از بین دانش، (5965، نیا)حافظ

 همگونی برای پژوهش این در. گرفتند قرار، نفر در گروه کنترل 04در گروه آزمایش و 

 ازنظر که شدند انتخاب ایگونهبه آزمایش و کنترل گروه هایپژوهش کالس متغیرهای

 همچنین و داشتند هم به زیادی شباهت مدرسه کالسی هایدر آزمون اطالعاتی سواد

 تحصیلی وضعیت دارای مدرسه دو هر شهرستان وپرورشآموزش هایکارشناس ازنظر

 یکدیگر با شدهانتخاب مدارس جغرافیایی و اجتماعی موقعیت بودند و به هم نزدیک

های جمعیت شناختی مرتبط با متغیرهای پژوهش همچنین ویژگی .تندداش همگونی

آموزان گروه سن و میزان تحصیالت والدین( محاسبه شد و نشان داد که دانش، )معدل

 71/50و میانگین سنی  96/5با انحراف استاندارد  01/51آزمایش دارای میانگین معدل 

متغیر تحصیالت والدین بیشترین فراوانی بودند و در رابطه با  99/4با انحراف استاندارد 

=درصد فراوانی( بود و در گروه کنترل میانگین معدل %01مربوط به مقطع لیسانس )

 15/4با انحراف استاندارد  14/50و میانگین سنی  94/5با انحراف استاندارد  54/51

لیسانس  بودند و در رابطه با متغیر تحصیالت والدین بیشترین فراوانی مربوط به مقطع

های ابزار که بیانگر همگونی گروهِ آزمایش و کنترل است. =درصد فراوانی( بود14%)

 حاضر از قرار زیر است: پژوهش مورد استفاده در

برای  بود که در این پژوهش iMindMap افزارنرم 7نسخة  :iMindMap افزارنرم

 مستقیم نظارتِ با زارافنرم نسخة ابتدایی این، ی آموزش داده شدذهنهای نقشه ساخت

این  7شرکت بوزان تولید شد. نسخة از طریق و  طراحی 0449تونی بوزان در سال 

امکانات ویژه و افزار . این نرماستهمین شرکت  0459افزار تولید نوامبر سال نرم

دست و افزاری خوشنرمدهد. در اختیار کاربر قرار می نقشه زیادی برای کشیدن

های ذهنی آسانی نقشهدهد که با سرعت و بهاین امکان را می کاربره ست که با کاربردی

افزار . ویژگی اصلی این نرمکندپذیری باال ترسیم  گرافیکی و با تفهیم صورتبهخود را 

تصویر و انیمیشن را در ، صدا، آن است که امکان به کار بردن متن یاچندرسانهماهیت 
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 صورتبهرا  شدهساختهنقشة ذهنی  توانیمیان کار ساخت نقشة ذهنی قرار داده و در پا

 نمایش داد. یبعدسهو  یدوبعدفیلم 

گیری سطوح مختلف اندازه منظوربه ساخته: پژوهشگرهای شناختی آزمون مهارت

ساخته  پژوهشگرهای شناختی از آزمون مهارت، آموزانهای شناختی دانشمهارت

شکستِ نور( ، های آننور و ویژگی، )هوازدگی مبحثِ 9استفاده شد. بدین منظور ابتدا 

 شدهانتخابمباحث  محتوای اساس براز کتاب درسی علومِ پایة هشتم انتخاب و سپس 

آموزشی  هایهدف شدة تجدیدنظر بندیطبقه و آزمون جدول مشخصات از استفاده با و

، (5960( و طبق دستورالعمل سیف )0445، و همکاران 5کراتول، بلوم )آندرسون

برای  ایچهارگزینه سؤال 74آزمون در فرم ابتدایی شامل  شد. این طراحی سؤاالتی

تشریحی جهت  سؤال 51کاربستن و تحلیل و ، یادآوری، های فهمیدنسنجش مهارت

 های ارزشیابی و آفریدن بود.گیری مهارتاندازه

ناختی با های شآن برای سنجش مهارت کارگیریبهبرای اطمینان از روایی آزمون و 

شد  نظرتبادلنفر از دبیران درس علومِ پایة هشتم مشورت و  9 وهای آموزشی سرگروه

احتمالی ناشی از آن بر اساس نظرِ متخصصین برطرف و  هایفهمیکجو اشکاالت و 

آزمون بر روی نمونة کوچکی از ، های اولیهروایی محتوایی آن تأیید شد. بعد از بررسی

 سؤالپایایی هر  و ضریب دشواری، تمیزمقدماتی اجرا و ضریب  صورتبهآموزان دانش

تستی  سؤال 94شدند. سپس فرم نهایی آزمون با  حذف نامناسب سؤاالت محاسبه و

 سؤال 54کاربستن و تحلیل و ، یادآوری، گیری چهار مهارتِ فهمیدنبرای اندازه

بندی بلوم تهیه شد. هگیری دو مهارتِ ارزشیابی و آفریدن در طبقتشریحی برای اندازه

ضریب آلفای ، های شناختیمهارت ایچهارگزینهمحاسبه پایایی آزمون  منظوربه

آمد که نشانگر  به دست 60/4برابر با ، آموزدانش 94بر روی  سؤال 94کرونباخ برای 

 منظوربهشناختی است و  هایمهارتآزمون  سؤاالتهمسانی درونی بسیار خوب 

 آمد. به دست 15/4استفاده شد و ضریب  آزمایی بازاز روش  تشریحیآزمون  پایایی

                                                                                                                                        
1. Anderson & Krathwol 
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با روش دونیمه کردن نیز محاسبه  ایچهارگزینهآزمون  سؤاالتهمچنین ضریب پایایی 

و برای نیمه دوم برابر با  60/4شد که ضریب آلفای کرونباخ برای نیمه اول برابر با 

به  19/4ول اسپیرمن براون و ضریب همبستگی بین دو نیمه با استفاده از فرم 19/4

 دست آمد.

در پژوهش به این صورت بود که ابتدا جزوة آموزشی ساخت نقشة  روش اجرا

 سپس، توسط پژوهشگر تهیه شد (iMindMap 0/7افزار )ذهنی و جزوة آموزشی نرم

، مبحث از کتاب درسی علوم پایة هشتم برای اجرای پژوهش انتخاب و مطالب 0

های ذهنی مربوط به این مباحث برای ساخت نقشه هایآزمایشو ها انیمیشن، تصاویر

و قرار دادن  هاآزمودنیدر بستة آموزشی قرار داده شد. پس از انتخاب  DVDدر قالب 

 شدهتعیینابتدا از هر دو گروه با استفاده از ابزار ، های آزمایش و کنترلدر گروه هاآن

بستة آموزشی ، ساعته 0جلسة  54طی  ،به عمل آمد. سپس گروه آزمایشی آزمونپیش

-با استفاده از نرم، ازآنپسرا آموزش دیدند و  (iMindMap 0/7ساخت نقشة ذهنی )

های ذهنی از مباحث انتخاب شدة کتاب درسی به ساخت نقشه، شدهدادهافزار آموزش 

علوم اقدام کردند و گروه کنترل همین مباحث را از طریق آموزش مرسوم دریافت 

بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل ، آموزشی هایجلسهد. پس از اتمام کردن

در مورد ، آموزشی هایجلسهدر طی ، های گروه آزمایشیاجرا شد. آزمودنی آزمونپس

تئوری و عملی  صورتبه، مزایا و اصول ساخت و ترسیم آن، کاربرد، نقشة ذهنی

 گروه به شرح زیر بود:آموزشی این  هایجلسهآموزش دیدند. خالصة محتوای 

و توضیحاتی  هاآنایجاد انگیزه در ، هاجلسة اول: آشنایی و برقراری تعامل با آزمودنی

 اهمیت شناخت و کاربرد راهبردهای شناختی.، روش اجرا، دربارة اهداف پژوهش

و  کارگیریبهاهمیت ، های آنویژگی، ان با نقشة ذهنیآموزدانشجلسة دوم: آشنایی 

 (.پژوهشگربه وسیلة  شدهتهیهیل دهندة نقشة ذهنی )تدریس همراه با جزوة اجزای تشک
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ساخت نقشة ذهنی توسط ، کاغذی روی تابلو -جلسة سوم: آموزش نقشة ذهنی مداد

ذهنی  هاینقشههای متنوع از از مفاهیم مختلف و نشان دادن مثال پژوهشگرخودِ 

 ساخته. آموزدانش

آموزان از مفاهیم کاغذی توسط خودِ دانش -ادجلسة چهارم: ساخت نقشة ذهنی مد

 (.پژوهشگرکتاب درسی علوم )با نظارت 

)همراه با جزوة آموزشی  iMindMap 0/7 افزارنرمششم و هفتم: آموزش ، جلسة پنجم

 (.پژوهشگربه وسیلة  شدهتهیه

آموزان از مفاهیم انتخاب شدة جلسة هشتم و نهم: ساخت نقشة ذهنی توسط خودِ دانش

 (.پژوهشگرافزار )با نظارت اب درسی علوم با استفاده از نرمکت

قبلی و رفع  هایجلسهدر  شدهگفتهو تکرار و مرور مطالب  بندیجمعجلسة دهم: 

* الزم به )آموزان. توسط دانش شدهساختهذهنی  هاینقشهاشکاالت احتمالی و بررسی 

طمینان از یادگیری مطالب ا منظوربهذکر است که در هر جلسه پس از پایان آموزش 

توسط ، شد که پیش از آغاز جلسة بعدها داده میهایی به آزمودنیتمرین، شدهگفته

 گرفت(.قرار می موردبررسی پژوهشگر

 و توصیفی سطح دو در هاداده، آماری وتحلیلتجزیهجهت ، آزمونپس از اجرای پس

 از توصیفی هایداده بیان در. شدند وتحلیلتجزیه SPSS افزارنرم از استفاده با استنباطی

بستة آموزشی بر  اثربخشی تعیین و برای معیار انحراف و میانگین هایشاخص

 .شد کوواریانس استفاده تحلیل آزمون از، های شناختی درس علوممهارت

 هایافته

های شناختی های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( نمرات مهارتنتایج شاخص

آموزان گروه آزمایش )گروهی که تحت برنامه آموزشی وح آن در دانشکل و سط

ساخت نقشة ذهنی قرار گرفتند( و گروه کنترل )گروهی که  ایچندرسانهافزار نرم

 5در جدول ، آزمونآزمون و پسآموزش مرسوم را دریافت کردند( در مراحل پیش

 است. شدهارائه
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ای شناختی کل و سطوح آن در دو گروه آزمایش ههای توصیفی نمرات مهارتشاخص .1جدول 

 آزمونآزمون و پسو کنترل در مراحل پیش

 (N=04)کنترل  گروه (N=04) ذهنی نقشه گروه 

 مرحله متغیر

انحراف 

 ±استاندارد

 میانگین

یکشیدگ چولگی  

 انحراف

 ±استاندارد

 میانگین

یکشیدگ چولگی  

ح 
طو

س
ت

هار
م

ی
ها

 
تی

اخ
شن

 

ری
آو

یاد
نآزموپیش   

99/5 ± 

(91/0)  

57/4-  91/4-  
69/5 ± 

(91/0)  

46/4-  05/4-  

آزمونپس  
60/5± 

(74/50)  

09/4-  46/4-  
79/5 ± 

(11/0)  
56/5  96/5  

دن
می

 فه

نآزموپیش  
74/5 ± 

(61/5)  

17/4  09/4  
11/5 ± 

(01/0)  

19/4  55/4  

آزمونپس  
94/5 ± 

(91/55)  

07/4-  07/4-  
97/5 ± 

(61/5)  

66/4  00/4  

تن
بس

کار
نموآزپیش   

09/5 ± 

(94/5)  

06/5  16/5  
51/5 ± 

(11/4)  

91/5  94/5  

آزمونپس  
04/5 ± 

(04/54)  

45/4-  06/4-  
51/5 ± 

(61/4)  

14/4  10/4-  

یل
حل

 ت

نآزموپیش  
09/5 ± 

(91/5)  

99/4  47/5-  
65/4 ± 

(71/4)  

45/5  09/4  

آزمونپس  
16/5 ± 

(94/54)  

55/4-  99/4-  
41/5 ± 

(61/4)  

90/5  07/5  

بی
شیا

رز
نآزموپیش ا  

00/4 ± 

(14/4)  

91/4-  61/4  
00/4 ± 

(14/4)  

14/4  09/4  

آزمونپس  
17/5 ± 

(91/0)  

00/4  07/4  
00/4 ± 

(15/4)  

79/4  99/4  

دن
فری

 آ

نآزموپیش  
00/4 ± 

(41/4)  

51/5-  71/4  
01/4 ± 

(41/4)  

06/4-  01/4-  
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آزمونپس  
01/5 ± 

(01/0)  
59/4-  50/5-  

95/4 ± 

(55/4)  

11/5  49/5  

هایرتمها  

 شناختی کل

نآزموپیش  
51/1 ± 

(94/7)  

91/4  41/4  
71/0 ± 

(04/9)  

40/5  97/4  

آزمونپس  
57/9 ± 

(91/15)  

99/4-  46/4  
17/0 ± 

(11/9)  

09/5  11/5  

های نمرات آزمون بین میانگینبیانگر این است که در مرحلة پیش 5نتایج جدول 

ناختیِ دو گروه نقشه ذهنی و های شهای شناختی و نیز نمرة کل مهارتسطوح مهارت

نمرات سطوح  آزمون میانگیناما در مرحلة پس ؛کنترل تفاوت چندانی وجود ندارد

های شناختی در گروه آزمایش نسبت به های شناختی و نیز نمرة کل مهارتمهارت

 آزمونپیش نمرات کشیدگی و گروه کنترل افزایش یافته است. همچنین مقادیر چولگی

 دهندةنشانکه  دارد قرار - 0 و+  0 محدودة در کنترل و های آزمایشروهآزمون گو پس

 .است توزیع متغیرهای وابسته بودن نرمال

های گروه کنترل و آزمایش جهت حذف اثرات مقایسة عملکرد آزمودنی منظوربه

آزمون از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. قبل اجرای تحلیل کوواریانس ابتدا پیش

اند تا شرایط استفاده از این آزمون قرار گرفته موردبررسیهای آن از مفروضه تخطیعدم

آماری تأیید گردد. جهت بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع نمراتِ متغیر وابسته در 

داری که سطح معنا استفاده شد 5شاپیرو ویلکزاز آزمون ، آزمونآزمون و پسمرحله پیش

 41/4است ) تربزرگ 41/4برای تمامی سطوح متغیر وابسته از  (=04dfاین آزمون با ) zآماره 

<pتوان گفت که فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای وابسته برقرار است. می ( و

نتایج این  وبررسی شد خطا  هایواریانسهمگنی  ةجهت بررسی مفروض 0آزمون لون

معناداری وجود  تفاوت وابسته رهایمتغی واریانس ازلحاظ هابین گروه که داد نشان آزمون

                                                                                                                                        
1. Shapiro-Wilk test 

2. Levene’s test 
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( نشان داد که p> 41/4آزمون و با ) 5شیب رگرسیون همگنی مفروضة همچنین ندارند.

 این مفروضه نیز برقرار و اجرای تحلیل کوواریانس بالمانع است.

ساخت نقشه ذهنی بر  ایچندرسانهافزار : بسته آموزشی مبتنی بر نرم5فرضیه 

 علوم تأثیر دارد.های شناختی درس مهارت

ساخت نقشه  ایچندرسانهافزار بستة آموزشی مبتنی بر نرم یرأثبررسی ت منظوربه

نمرات  اثر داشتننگهبرای ثابت ، های شناختی درس علومذهنی بر نمرة کل مهارت

و کنترل و مقایسه نمرات  آزمایش در دو گروه های شناختیآزمون مهارتپیش

از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.  ی کلهای شناختآزمون مهارتپس

 ارائه شده است. 0ل نتایج در جدو

 گروه آزمایش و گروه کنترلهای شناختی در مهارتنتایج تحلیل کوواریانس برای نمرة  .2 جدول

متغیر 

 وابسته

 منبع

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

 اندازه اثر
2Eta 

 هایمهارت

 شناختی کل

 01/4 44/4 00/90 46/191 5 46/191 آزمونپیش

 67/4 44/4 99/5050  5 97/56415 گروه

     97 04/115 خطا

     96 64/05516 کل

آزمون نمرة کل پیشبرای  شدهمحاسبه F مقدار 0 با توجه به نتایج جدول

ر است داامعن کنترل گروه و نقشه ذهنی گروه آزمایشدر  های شناختیمهارت

(01/4=2Eta ،45/4<P  ،00/90= (97 ،5)F ) همچنینو F ة کل نمربرای  شدهمحاسبه

نمرات اثر  داشتننگهبعد از ثابت  کنترلگروه آزمایش و  های شناختیآزمون مهارتپس

 =2Eta ،45/4<P  ،99 /5050=67/4)است  دارامعن های شناختیمهارت آزمونپیش

(97 ،5)F )یگروه آزمایش های شناختیمهارت آزمونپس نمرة کلبین میانگین  درنتیجه 

نشانگر ، شدهمحاسبهو اندازه اثر  دار وجود دارداتفاوت معن گروه کنترلو نقشه ذهنی 

                                                                                                                                        
1. homogeneity of regression 
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ساخت نقشه ذهنی بر  ایچندرسانهافزار تأثیر بسیار زیاد بسته آموزشی مبتنی بر نرم

افزار ت. بنابراین بسته آموزشی مبتنی بر نرمآموزان اسهای شناختیِ دانشمهارت

ان در گروه آزمایش آموزدانش های شناختیساخت نقشه ذهنی بر مهارت ایچندرسانه

موجب افزایش  کهطوریبهاست  داشته تأثیرآموزان گروه کنترل دانش در مقایسه با

 شده است. همچنین مقایسه گروه آزمایشآموزانِ دانش های شناختیمهارت

 دهد که میانگین نمرة کلنشان می 9تعدیل شدة دو گروه در جدول  هایمیانگین

( بیشتر از گروه کنترل M=69/14در گروه آزمایشی نقشة ذهنی ) های شناختیمهارت

(69/9=M.است ) 

 شناختی کل در دو گروه آزمایش و کنترل هایمهارت متغیر شدهتعدیل هایمیانگین .3جدول 

ساخت نقشه ذهنی بر سطوح  ایچندرسانهافزار : بسته آموزشی مبتنی بر نرم0فرضیه 

 های شناختی درسِ علوم تأثیر دارد.مهارت

ساخت نقشه  ایچندرسانهافزار بسته آموزشی مبتنی بر نرم ثیرأبررسی ت منظوربه

 اثر داشتننگهبرای ثابت ، های شناختیِ درس علومذهنی بر نمراتِ سطوح مهارت

و کنترل و مقایسة  آزمایش در دو گروه های شناختیآزمون سطوح مهارتنمرات پیش

برای  کوواریانس از آزمون آماری تحلیل، های شناختیآزمون سطوح مهارتنمرات پس

 ارائه شده است. 0 استفاده شد. نتایج در جدول جداگانه طوربههر یک از سطوح 

سطح اطمینان 61%  
دهشتعدیلمیانگین  خطای استاندارد  گروه 

 سطح پایین سطح باال

79/10  59/06  11/4  69/14  آزمایش 

79/1  59/1  11/4  69/9  کنترل 
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 های شناختیمهارت نتایج تحلیل کوواریانس برای نمرات سطوح .4 جدول

 آزمایش و گروه کنترل گروه در 

 سطوح

 هایمهارت

 شناختی

 منابع

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 تمجذورا
F 

 سطح

 معناداری

اندازه 

 2Eta اثر

 یادآوری

 05/4 44/4 17/6 77/09 5 77/09 آزمونپیش

 69/4 44/4 56/109 09/5007 5 09/5007 گروه

    75/0 97 97/544 خطا

     96 97/5949 کل

 فهمیدن

 97/4 44/4 10/05 91/97 5 91/97 آزمونپیش

 69/4 44/4 79/107 94/654 5 94/654 گروه

    70/5 97 15/99 خطا

     96 54/611 کل

 کاربستن

 09/4 44/4 00/55 09/50 5 09/50 آزمونپیش

 60/4 44/4 65/946 49/719 5 49/719 گروه

    01/5 97 91/07 خطا

     96 77/657 کل

 تحلیل

 51/4 45/4 10/9 76/54 5 76/54 آزمونپیش

 69/4 44/4 54/060 59/799 5 59/779 گروه

    17/5 97 91/11 خطا

     96 97/609 کل

 ارزشیابی

 50/4 45/4 04/9 10/9 5 10/9 آزمونپیش

 19/4 44/4 55/01 64/10 5 64/10 گروه

    46/5 97 97/04 خطا

     96 04/544 کل

 آفریدن

 45/4 11/4 99/4 95/4 5 95/4 آزمونپیش

 95/4 44/4 11/16 06/10 5 06/10 گروه

    17/4 97 09/90 اخط

     96 67/17 کل
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آزمون تمامی پس نمراتبرای  شدهمحاسبه Fمقادیر  0جدول با توجه به نتایج 

نمرات اثر  داشتننگهبعد از ثابت  کنترلگروه آزمایش و  های شناختیمهارت سطوح

، Eta2=69/4)سطح یادآوری  .است دارامعن های شناختیسطوح مهارت آزمونپیش

45/4P< ،56/109= (97 ،5)F) ، 69/4)سطح فهمیدن=Eta2 ،45/4P< ،79/107= (97 ،

5) F) ، سطح کاربستن(60/4=Eta2 ،45/4P< ،50/946= (97 ،5) F) ، سطح تحلیل

(69/4=Eta2 ،45/4P< ،54/060= (97 ،5) F) ، 19/4)سطح ارزشیابی=Eta2 ،45/4P< ،

55/01= (97 ،5)F آفریدن( و سطح (95/4=Eta2 ،45/4P< ،11/16= (97 ،5)F) ،

گروه  های شناختیآزمون تمامی سطوح مهارتپسبین میانگین نمرات  درنتیجه

دار وجود اآزمون تفاوت معنپیشنمرات اثر  داشتننگهبا ثابت  گروه کنترلآزمایش و 

افزار نشانگر تأثیر بسیار زیاد بسته آموزشی مبتنی بر نرم شدهمحاسبهاندازه اثر  دارد.

کاربستن و تحلیل ، فهمیدن، ساخت نقشه ذهنی بر سطوح یادآوری ایچندرسانه

آموزان نسبت به سطوح ارزشیابی و آفریدن است. بنابراین بسته آموزشی مبتنی بر دانش

 های شناختیبر تمامی سطوح مهارت ساخت نقشة ذهنی ایچندرسانهافزار نرم

آموزان گروه کنترل ا دانشآموزان در درس علوم در گروه آزمایش در مقایسه بدانش

 ویژهبههای شناختی موجب افزایش تمامی سطوح مهارت کهطوریبهاست  داشته تأثیر

شده است.  گروه آزمایشآموزان کاربستن و تحلیل دانش، فهمیدن، سطوح یادآوری

دهد که نشان می 1های تعدیل شدة دو گروه در جدول همچنین مقایسة میانگین

 در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است. های شناختیوح مهارتمیانگین تمامی سط
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 های شناختی مهارت نمرات سطوح شدهتعدیلهای میانگین .5جدول 

 در دو گروه آزمایش و کنترل

 گیریبحث و نتیجه

 ایچندرسانهافزار تعیین اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم این پژوهش با هدف

 آموزان در درس علوم انجام گرفت.نشهای شناختی داساخت نقشة ذهنی بر مهارت

 ازلحاظ کنترل و گروه آزمایش بین که داد نشان های موجودنتایج حاصل از داده

افزار دارد و بستة آموزشی مبتنی بر نرم وجود معناداری متغیرهای پژوهش تفاوت

بر ، خاص طوربهو  انآموزدانششناختی  هایمهارتبر ، طورکلیبه، ساخت نقشة ذهنی

ارزشیابی و ، تحلیل، کاربستن، فهمیدن، های شناختی )یادآوریر یک از سطوح مهارته

آموزان در توان پیشرفت دانشبنابراین می ؛بوده است تأثیرگذار، آفریدن( در درس علوم

 های شناختی کل و سطوح آن را به اجرای بستة آموزشی نسبت داد.نمراتِ مهارت

سطح اطمینان 61%  خطای 

 استاندارد

یلمیانگین تعد  

 شده
 گروه

هایمهارتسطوح   

نسطح پایی سطح باال شناختی  

97/51  17/59  99/4  90/50  آزمایش 
 یادآوری

97/9  17/5  99/4  90/0  کنترل 

49/50  10/54  06/4  00/55  آزمایش 
 فهمیدن

01/0  09/5  06/4  11/5  کنترل 

94/54  19/6  01/4  41/54  آزمایش 
 کاربستن

11/5  10/4  01/4  49/5  کنترل 

70/54  16/6  01/4  59/54  آزمایش 
 تحلیل

91/5  14/4  01/4  41/5  کنترل 

11/0  10/5  01/4  91/0  آزمایش 
 ارزشیابی

11/4  01/4-  01/4  41/4  کنترل 

19/0  44/0  05/4  09/0  آزمایش 
 آفریدن

10/4  95/4-  05/4  55/4  کنترل 
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افزارهای آن بر متغیرهای تحصیلی و شناختی و نرمدر رابطه با اثربخشی نقشة ذهنی 

. استبا نتایج این پژوهش همسو  هاآنمتعددی انجام شده که نتایج  هایپژوهش

ذهنی  هاینقشه( در پژوهشی با هدف تعیین اثربخشی 0441مونا و خالیک ) ازجمله

این  بهوم ان پایة هشتم در درس علآموزدانشیک ابزار یادگیری در پیشرفت  عنوانبه

، های ذهنی آموزش دیدندآموزانی که با نقشهنتیجه رسیدند که نمراتِ درس علوم دانش

در درک مفهومی و  توجهیقابلبیشتر از گروه کنترل بوده است و پیشرفت  51%

آموزان به این نتیجه رسیدند که وقتی دانش هاآناستدالل عملی مفاهیم علوم داشتند. 

کنند که بهترین راه ای طراحی میرا به شیوه هاآن، کشندرا می های ذهنیخودشان نقشه

 ساخت معنی از محتوا و رسیدن به درک کاملی از مفاهیم علوم باشد.، برای یادآوری

ذهنی  هاینقشه( نشان دادند که کودکانی که از 0457یاووز و تانک )، پوالت

تر از کودکانی یار موفقریاضی و علوم بس هایمهارتکردند در پرورش استفاده می

ای مبتنی کشی ذهنی نشدند. ادبیات پژوهشی از تأثیر برنامة مداخلهبودند که درگیر نقشه

؛ 0450، 0؛ هونگ و دیاموند0446، 5های علوم کودکان )پترسونبر نقشة ذهنی بر مهارت

 دهدمی این امکان را کودکان به ذهنی هاینقشه . تهیةکندمی( حمایت 0451، 9نیلسون

، بندیطبقه، معلولی - علت روابط ایجاد، شمارش مانند بسیاری هایمهارت تا

)بوزان و  درآورند اجرا به را فضایی آگاهی و هاشکل و هارنگ از استفاده، سازیجزئی

 هاینقشه بصری ساختار، این بر (. عالوه0450، 0دوتینو و اسراییل، ؛ بوزان0451، بوزان

روابط بین  ایجاد، تفکر، خالقیت، حافظه مانند شناختی هایتمهار از استفاده، ذهنی

چونگ چی ، ؛ ون چنگ0451، کند )بوزان و بوزانمی تسهیل را تمرکز و تحلیل، مفاهیم

 سطوح توانندیادگیرندگان می، ذهنی هاینقشه (. با کمک0454، 1و یینگ چین

 و دهند ان را شکلخودش تجربی تفکر و اطالعات دهیسازمان هایمهارت، یادآوری

                                                                                                                                        
1. Peterson 

2. Hong & Diamond 

3. Nilsson 

4. Dottino & Israel 

5. Wen-Cheng, Chung-Chieh & Ying-Chien 
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( و 0450) 0مرچی و وانکر (.0455، 5)ولدون کنند تصور تریشکل روشن به را مفاهیم

 دروس در ذهنی را هاینقشه از استفاده ( نیز کارایی0459) 9تانگلو و فیض، کارادنیز

 روشی دادند و اعالم کردند که تکنیک نقشة ذهنی قرار موردبررسیکالمی و شفاهی 

 است. شفاهی ة دروس مختلفمطالع در موفق

ذهنی و مفهومی مبتنی بر تکنولوژی  کشینقشه( نیز به بررسی تأثیر 0451) 0آیدین

بر درک و یادگیری مفاهیم علوم پرداخت و نتایج از افزایش سطح درک مفاهیم علوم 

حمایت کرد. ، ذهنی مبتنی بر تکنولوژی استفاده کرده بودند کشینقشهدر گروهی که از 

باز پاسخ بیشتر از گروه کنترل بود و بیشترین  سؤال 6نمراتِ گروه آزمایش در  همچنین

( 0441(؛ مونا و خالیک )0441) 1آوردند. آما دست بهدر سطوح درک مفهومی را ، نمره

تحصیلی  موفقیت بر مثبتی تأثیرات ذهنی کشینقشهکه  کنندمی تأکید( 0459) و بالیم

حفظ و  برای ذهنی سنتی دارد و استفاده از نقشة در مقایسه با آموزش آموزاندانش

 است. کارآمد روشی بسیار، دانش یادآوری

 ذهنی نقشة یادگیری رویکرد که معتقدند( 0455ماکاریمی و اندرسون )، دیندسا

 .است داشته سنتی آموزش به نسبت آموزاندانش شناختی ساختارِ کیفیت بر مثبتی تأثیر

ة ذهنی و نقشة مفهومی در مصاحبه اعالم داشتند که آموزان گروه نقشتمامی دانش

انی که از آموزدانشمتفاوت از سایر دروس آموزش داده شده است و ، مفاهیم علوم

اذعان داشتند که از تصاویر بیشتری برای درک بهتر این ، نقشه ذهنی استفاده کردند

 واحد درسی استفاده کردند.

ذهنی کامپیوتری  کشینقشهابطه با تأثیر ( در پژوهش خود در ر0451سلمان صباح )

ذهنی کامپیوتری توسط خود  هاینقشهبر درک مطلب دانشجویان نشان داد که ایجاد 

از مطالب درسی بسیار مفید بوده و نیازهای دانشجویان  هاآندانشجویان بر درک 

                                                                                                                                        
1. Wheeldon 

2. Merchie & Van Keer 

3. Karadeniz, Tangulu & Faiz 

4. Aydin 

5. Amma 
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 و هارنگ از (. استفاده0447، 5)کینگ کندمیمختلف یادگیری را برآورده  هایسبک

 را متون از هایینمونه و جزئیات، هاایده میان روابط از یادگیرندگان درک، هاشکل

( مطرح کرد 5665) 0آنتوناسی آنچهتواند یک اثبات روشن از که می کندمی تسهیل

 کلمات نشان معانی بین و متن در را مهم روابط و هاایده، گرافیکی آرایش یک»باشد: 

 هاینقشهدانشجویان اظهار داشتند که فرایند ساخت (. همچنین 515)ص  «دهدمی

استدالل کردند که ، (0450و کینگ ) 9تر است. گومزذهنی با کامپیوتر بسیار آسان

 تا کندمی فراهم یادگیرندگان برای را بیشتری فضای، افزار نقشة ذهنیاستفاده از نرم

در طول ، جدید موارد با اهآن جایگزینی یا هاایده حذف، هاشاخه کشیدن با راحتیبه

 حرکت کنند. آسانیبهنقشه 

های ( در رابطه با مقایسة تکنیک ساختِ نقشة ذهنی و روش0451باتدی ) فراتحلیل

از منابع ملی و ، آموزاننگرش و یادآوری دانش، یادگیری سنتی بر پیشرفت تحصیلی

شان دهندة اندازة اثر آوری و انجام شد. نتایج نجمع 0459تا  0441های المللی سالبین

در پیشرفت تحصیلی و اندازه اثر متوسط در نگرش و یادآوری در مقایسه با  تربزرگ

 بردارینقشه که داد نشان فراتحلیل نتایج این طورکلیبههای یادگیری سنتی بود و روش

، لئوهمچنین  .دارد یادآوری اطالعات و نگرش، تحصیلی موفقیت بر مثبتی تأثیر ذهنی

( در یک فراتحلیل دیگر در رابطه با تأثیر ساخت نقشة ذهنی و 0450) 0ما و بو، ژاوو

قرار دادند  موردبررسیمطالعه را  10، انآموزدانشنقشة مفهومی بر آموزش و یادگیری 

هایی بود که های ذهنی تمرکز بر نقشههای مفهومی در مورد نقشهنقشه برخالفو 

 تأثیر ذهنی نقشة از دریافتند استفاده هاآند. شوتوسط خود یادگیرندگان طراحی می

نقشة  افزارآشنایی با نرم، ویژهبهدارد.  معلمان آموزش و آموزاندانش یادگیری بر مثبت

 از استفاده آموزان بادانش .انجامدمی یادگیری و آموزش در بیشتری اثربخشی به ذهن

 هم فرایند یادگیری و آموزش ایندهم فر و کندمی جوییصرفه را بیشتری زمان، افزارنرم

                                                                                                                                        
1. King 

2. Antonacci 

3. Gomez 

4. Liu, Zhao, Ma & Bo 
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های ذهنی در به خاطر سپاری رسد که نقشهبه نظر می .بود خواهند ترزنده بسیار

گردد به نقطة شروع که این تأثیر برمی اندبودهاطالعات و تجسم مفاهیم مؤثرتر 

 و رنگ که شد متوجه و داد قرار موردبررسی را انسان مغز دقتبه او، مطالعات بوزان

 .کنند کمک راست و چپ نیمکرة زمانهم عملکرد به توانندمی زنده هایآیتم سایر

 تأکید آیا تدریس با( با این پرسش که 5960هروی و حسین پور )، کمالی محمدزاده

دار مفاهیم ریاضی اباعث افزایش یادگیری معن، نسبت به روش سنتی، ذهنی ةبر نقش

، ذهنی ةبر نقش تأکیدانی که به روش تدریس با آموزکه دانشدریافتند  ؟یا خیر شودمی

عملکرد ، اندآموزانی که به روش سنتی آموزش دیدهدانش نسبت به انددیدهآموزش 

ذهنی نقش  هاینقشه و استفاده از دشتنریاضی بهتر و پیشرفت تحصیلی بیشتری دا

کمک  هاآنآموزان دارد و به خودارزیابی دانش بسزایی در مدیریت و ارتقاء دانشِ

، 5برینکمن) بردروش راندمان حافظه و ضریب یادگیری فرد را باال می . اینکندمی

0450.) 

 دانش سازیفعال برای پیشرفته دهندة سازمان یک عنوانبه ذهنی نقشه از استفاده

 سازنده نظریه اساس بر (.0454، 0شود )اسچال گرفته کار به تواند در آموزشمی قبلی

 شود سپرده خاطر به خوب تا شود ترکیب موجود ساختار در باید دجدی دانش، گرایی

 را یادگیرنده، طریق این از و انگیزدبرمی را فرایند این ذهنی نقشة گردد. معنادار و

 قصد وقتی آموزاندانش که است معتقد 9جاناسن. کندمی مفاهیم بین ارتباط متوجه

 فکر و دهندمی نشان را تفکر نوع ترینبه، دهند ارائه گرافیکی صورتبه را چیزی دارند

 هاینقشه (0455، 0مورارو و میرون، )استویسا است یادگیری برای الزم شرط، کردن

، آن کمک به توانندمی معلمان که هستند مفیدی بسیار تشخیصی و یادگیری ابزار، ذهنی

 دانش گیریفرا در هانقشه این. (0454، 1)مارِس کنند تسهیل را آموزاندانش یادگیری

                                                                                                                                        
1. Antonacci 

2. Schaal 

3. Jansan 

4. Stoica, Morau & Miron 

5. Mares 
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 مورد در غنی چالش یک در را یادگیرندگان و کنندمی کمک یادگیرندگان به جدید

تان و ، لوو، چانگ، )تسنگ سازندمی درگیر مفاهیم بین ارتباط چرایی و چگونگی

 (.0450، 5چیو

همچنین بخش دیگری از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بستة آموزشی مبتنی بر 

کاربستن و تحلیل را بیشتر از ، فهمیدن، ذهنی سطوح یادآوری افزار ساخت نقشةنرم

توان آموزان افزایش داده است. این نتیجه را میسطوح ارزشیابی و آفریدن در دانش

های ذهنی یادگیرنده مجاز است فقط از کلمات در کشیدن نقشه کهتبیین کرد  گونهاین

که  کندمی اشاره، کلیدی کلمات از تفادهاس طرفدار (0441) 0تیپر مایکلکلیدی استفاده کند. 

 موضوع یک مناسب طوربهکلمه که  یک انتخاب برای تالش با کشی ذهنی یادگیرندهدر نقشه

کند.  فکر، کند اطالعات آوریجمع یا کپی فقط آنچه از بیشتر که است مجبور، دهد انتقال را

 موضوع پردازش و وتحلیلجزیهت به ذهن یادگیرنده تا کندمی کمک کلیدی کلمة یک انتخاب

در  .از بین خواهد رفت هاآن تفکر در به تمایل، جمالت از استفاده با کهدرحالی، شود متمرکز

 سؤاالتکاربستن و تحلیل از ، فهمیدن، گیری سطوح یادآوریاین پژوهش برای اندازه

بی و آفریدن از گیری سطوح ارزشیاو برای اندازه ایکلمهیک هایپاسخبا ، ایچهارگزینه

آموزان در دانش کهازآنجایی، رسدتشریحی و بلند پاسخ استفاده شد. به نظر می سؤاالت

بنابراین عملکردشان در ، کردندهای ذهنی باید از کلمات کلیدی استفاده میساخت نقشه

توان تفاوتِ نمرات در چهار بهتر از آزمون تشریحی بوده است و می ایچهارگزینهآزمون 

 سؤاالتذهنی و نوع  کشینقشهح اول نسبت به دو سطح آخر را به ماهیتِ راهبرد سط

 برای این سطوح نسبت داد. شدهطراحی

 اظهار داشت که در عصر فناوری توانمی آمدهدستبهبا توجه به نتایجی که 

های تدریس نیاز دارند. بازسازی روش آموزشی به هاینظام، ارتباطات و اطالعات

تجهیز  برای نوین هایشیوه با آن جایگزینی و تدریس سنتی شیوهای در بازنگری

 کهاین مطالعه نشان داد  امری ضروری است. نتایج شناختی هایمهارت به آموزاندانش

                                                                                                                                        
1. Tseng, Chamg, Lou, Tan & Chiu 

2. Tipper 
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 پیشرفت به مثبت طوربه تواندافزار میذهنی با استفاده از نرم هاینقشه ساخت

، آموزش از قبل باید ن معلمانبنابرای ؛کند کمک شناختی درس علوم هایمهارت

 آموزاندانش چگونه که کنند درک باید و فعال کنند آموزان راهای قبلی دانشیادگیری

چه ، تکنیک این از استفادهبا  .کنندمی آماده، مختلف دروس در را مفاهیم بین ارتباط

 را آموزاندانش موجود هایدانش توانندمی معلمان، کامپیوتر روی بر یا دستی صورتبه

 آشکار سازند. کوتاه زمانیک در

محدودیت پژوهش  ترینمهم، توان گفتهای پژوهش نیز میدر بیان محدودیت

بیشتر  زمانمدتبا  پیگیریسنجی و عدم امکان خود هایارزیابی برانگیزچالشماهیت 

های زمانی پژوهشگر بستة آموزشی به دلیل محدودیت بلندمدتجهت بررسی نتایج 

بستة آموزشی مبتنی بر  مدتطوالنیبرای بررسی تأثیرات  شودمیلذا توصیه ، بود

انجام شود و  مدتطوالنیهایی با فاصلة زمانی پیگیری، ساخت نقشة ذهنی افزارنرم

-هم دانش شناختیروان و عاطفی، شناختی هایدیگر حوزه بر این بستة آموزشی تأثیر

 ارزیابی مورد ... و تفکر و یادگیری هایناتوانیآموزان دارای عادی و هم دانش آموزان

 گیرد. قرار

 منابع

و  شناسیروانمتغیرهای پژوهشی در  گیریاندازهساختن ابزارهای (. 5960. )اکبرعلی، سیف

 )ویرایش دوم(. تهران: نشر دیدار. علوم تربیتی

ان از طریق ذهنی یادگیرندگ دهیسازمانتوسعه (. 5960پژمان. )، و اسدبگی زهره، کرمی

دومین کنفرانس  .یند یاددهی یادگیریاذهنی در فر هاینقشهمتنوع استفاده از  هایشیوه
 .مطالعات اجتماعی و فرهنگی . تهران:شناسیروانملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و 

 . تهران: سمت.در روش تحقیق در علوم انسانی ایمقدمه(. 5965محمدرضا. )، نیاحافظ

 0451 تیمز ملی هاییافته (.5961شهرناز. )، بخشعلی زاده و عبدالعظیم، کریمی عود؛مس، کبیری
مؤسسه  . تهران:المللیبین اندازچشم در ایران ریاضیات و علوم آموزش ساله 11 روند

 مدرسه(. انتشارات ( برهان مدرسه فرهنگی
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 0455تایج تیمز و پرلز ن. (5965مسعود. )، شهرناز و کبیری، بخشعلی زاده عبدالعظیم؛، کریمی

. تهران: مرکز مطالعاتی قبل هایدورهان ایرانی در آموزدانشو مقایسة آن با عملکرد 
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