
 

 

  تاثیر نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی سطوح باالي یادگیري

 
m

 e
 d

 i
 a

 @
 c

 e
 e

 l
 . 

s 
u 

m
 s

 . 
a 

c 
. i

 r
 

ht
tp

:/
/m

ed
ia

j.
su

m
s.

ac
.i

r/
on

li
ne

 

 Mohammadzare123@yahoo.com""ها به نشانی درخواستتمامی  .یرانواحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم: نویسنده مسئول* 1

  .یردانشگاه مال ی،آموزش يتکنولوژ اسکارشن 3        .یزدانشگاه تبر ی،ارشد برنامه درس کارشناس 2          .ارسال شود

 .پذیرفته گردیده است 25/10/92اصالح و در  20/9/92به دفتر مجله رسیده، در تاریخ  8/7/92این مقاله در تاریخ 

18  
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The Effect of Concept Mapping on Academic Achievement 
and Self-Regulation of High Levels of Learning in Physics 
Mohammad Zare1*, Moslem Azarbakhsh2, Rahelh Sarikhani3 

Young Researchers and Elites Club, North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
 
Abstract 
Introduction: We aimed to determine the effect of concept mapping on the academic 
achievement self-regulation of high levels of learning physics among third-year high school 
students. 
Materials and Methods: In this study, the randomize cluster sampling method was used. The 
sample included all third-year high school students in Malayer. Of which 44 students were 
randomly assigned to two equal experimental and control groups. In the control group physic 
lesson was taught using the lecture method and in the experimental group the lesson was 
presented to students in the form of a concept map. The cognitive performance of the learners 
was measured through the achievement test and self-regulation was assessed with a learning 
strategies questionnaire with acceptable validity and reliability. SPSS software was used for data 
analysis. 
Results: We found that concept mapping significantly improved and enhanced the academic 
achievement and self-regulation of the students during the course.                    
Conclusion: based on the present results, using concept mapping for teaching physics can have 
positive effects on academic achievement and self-regulation. 
Keywords 
Conceptual Map, Academic Achievement, Self-Regulation, Physic Course 

  

  چکیده

و خودتنظیمی سطوح باالي  مفهومی بر میزان پیشرفت تحصیلی آموزش نقشه این پژوهش با هدف تعیین تأثیر شیوه :مقدمه

  .درس فیزیک سال سوم متوسطه اجرا شد یادگیري

وزان سال آم نمونه شامل تمامی دانش. تصادفی انجام شداي گیري به صورت خوشه در این تحقیق روش نمونه :ها روشمواد و 

در گروه . قرار داده شدند کنترل و آزمایشنفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه  44 سوم علوم تجربی شهرستان مالیر بود که

. آموزان تدریس شدکنترل درس فیزیک به شیوه سخنرانی و در گروه آزمایش، همان مطالب درسی در قالب نقشه مفهومی به دانش

هاي مقبول روایی و هاي پیشرفت تحصیلی با شاخصر پیشرفت تحصیلی فراگیران در این درس از طریق آزمونثیر این کاربندي بتأ

براي  .آموزان با استفاده از پرسشنامه راهبردهاي انگیزشی یادگیري بررسی شد، خودتنظیمی دانشهمچنین. گیري شد زهپایایی اندا

  .استفاده گردید SPSSافزار  ها از نرم تحلیل داده

مفهومی تأثیر معناداري بر پیشرفت تحصیلی و افزایش خودتنظیمی سطوح باالي یادگیري در  ها نشان داد که نقشهیافته :نتایج

   .درس فیزیک دارد

تواند بر پیشرفت تحصیلی مفهومی در آموزش درس فیزیک می کارگیري نقشه با توجه به نتایج پژوهش حاضر، به :گیري یجهنت

  .طوح باالي یادگیري تاثیر مثبت داشته باشدو خودتنظیمی س

  اصیل  مقاله
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 واژگان کلیدي

  درس فیزیک ،سطوح باالي یادگیري خودتنظیمی، ،پیشرفت تحصیلی نقشه مفهومی،

    

 مقدمه

هاي روان شناسان تربیتی این بوده است که دریابند چه عواملی بر یادگیري و عملکرد تحصیلی از دیرباز یکی از مهمترین دغدغه

بدین ترتیب، . گرفتندآموزان مالکی بود که براي این منظور در نظر میدانش هشتاد میالدي، نمره تا قبل از دهه. ذارندگتاثیر می

به بعد نشان داد که نمره  1980ویژه از  ههاي بعدي بپژوهش. نمره متمرکز کردند دهنده هاي خود را بر عوامل افزایشپژوهش

شناسان در جستجوي عوامل تاثیرگذار بر یادگیري به همین دلیل روان .آموزان اطالعات زیادي بدهدتواند در مورد یادگیري دانش نمی

ان در قالب آن هاي انگیزش که پژوهشگریکی از نظریه ].1[و عملکرد تحصیلی، به انگیزش و عوامل تاثیرگذار بر آن توجه کردند 

یادگیري خود تنظیمی را به عنوان فرایند فعال و ساختاري پردازشی  ،Pintrich. یادگیري خود تنظیمی است نظریه مطالعه کردند،

به عبارت دیگر . کندهاي یادگیري، شناخت، انگیزه و رفتار خود را تنظیم و کنترل میکند که با آن یادگیرنده اهداف فعالیتتعریف می

فراشناختی در فرایند یادگیري براي بیشتر کردن  یادگیري خود تنظیمی بر مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاري، انگیزشی و

  .]2[شود اطالق می ،یادگیري

     Zimmerman ،توانند فرایند یادگیري را صرف نظر از توانایی یادگیري قبلی و بـه صـرف مسـاعد بـودن     فراگیران می: گوید می

هایی بستگی  دارد به سطح خود تنظیمی و راهبرد آموزان در یک تکلیف یادگیري طور میزان موفقیت دانش همین. محیط تسهیل کنند

بـر پیشـرفت   کنـد و در نتیجـه   تعدادي راهبرد وجود دارد که بر یادگیري فعال تاکید مـی ].  3،4[که فرد براي آن انتخاب کرده است 

 Meaningful( رداهـا، یـادگیري معنـی   از جملـه ایـن راهبـرد    .ثیر مثبتی دارنـد تأ )Self-Regulation( تحصیلی و خود تنظیمی

Learning( دهنـده  و الگوي پیش سازمان Ausubel  دهنـده  پـیش سـازمان  «منظـور از  ]. 5[ اسـت «)Advance Organizer(، 

ها و مطالب مختلفی کـه  آن، قسمت گیرد تا به وسیلهمفهوم، مطلب یا موضوعی است که در تدریس یک درس مورد استفاده قرار می

این گونه نظام آفرینـی در ذهـن بـا یـک     . دهد، با نظم خاص سازمان یابد و در ذهن فراگیر قرار گیردیاي از دانش را تشکیل مرشته

یک مطلب یـا مفهـوم کلـی    » دهنده پیش سازمان«شود، به عبارت دیگر نامیم شروع میدهنده می سازمانمطلب کلی که آن را پیش

شود با مبحث پیشین همان درس مربوط سازد و در عـین  ارائه داده می آید تا مبحثی را که به شاگرداناست که در مقدمه تدریس می

صـورت یـک سـاخت مـنظم و      گرد بتواند تمام مباحث درس را بـه شا اهیم بعدي با مفاهیم پیشین شود واي براي ارتباط مفحال، پایه

]. 6[گیرد به جزئی مورد بررسی قرار می مطالب از کلی معموالً» دهنده پیش سازمان«در الگوي . یافته در ذهن خود جاي دهد سازمان

عبارت است از مجموعه اطالعات و مفاهیمی کـه در   )Cognitive Structure( »ساخت شناختی« Ausubel همچنین در نظریه

اهیم به طور مثال، مف. دهدآید، ساخت شناختی او را از آن مجموعه دانش تشکیل میوجود می هدرسی در ذهن فرد ب یک رشته زمینه

. دهـد درس فیزیک که از قبل در ذهن شاگرد بوجود آمده است، روي هم رفته سـاخت شـناختی او را در علـم فیزیـک تشـکیل مـی      

صـورت   خت شناختی ما ربط داشـته باشـد، بـه   هاي پیشین ما و یا به عبارت دیگر با ساها و مفاهیم تازه وقتی مفاهیم و آگاهیآگاهی

در آغـاز دهـه هفتـاد در راسـتاي نظریـه       Novakدهنـده   بعـد از الگـوي پـیش سـازمان    ]. 6[هسـتند  یادگیري معنادار قابل آموختن 

Ausubel مفهومی نقشه )Concept Map(  مفهومی موجب تشکیل یک بنیـان   نقشه]. 7[دار پیشنهاد کرد معنیرا براي یادگیري

اي ماننـد هسـتند، ایـن مفـاهیم     علمی، غیر خطـی و شـبکه   جا که مفاهیماز آن. شودعلمی جامع و سازمان یافته از محتواي علم می

به صورت فهرستی از حقایق مستقل از  یافته و اطالعات مرتبط به هم یاد گرفته شوند، نه صرفاً هاي سازمانبایستی به صورت شبکه

ین ایجاد ي پیشطالب جدید و زمینهنماید تا پلی بین یادگیري مها کمک میکند و به آنمفهومی فراگیران را فعال می نقشه. ] 8[هم 

اسـتفاده از  ]. 10[برد دارد کننده در آموزش، یادگیري و ارزشـیابی کـار   تسهیل مفهومی به عنوان یک راهبرد همچنین نقشه]. 9[کنند 

کار ببرند و صورت یک تصویر کلی به  ن، دانش و اطالعات یک حوزه را بهکند تا دانش آموزامفهومی به یادگیرندگان کمک می نقشه

شـیمی و   شناسی،مختلف آموزشی مانند زیست در حوزه مفهومی قشهاستفاده از ن ].11[اطالعات اضافی و سرگشتگی را کاهش دهند 

تواند هم به عنوان یک راهبرد آموزشی و هم به عنوان یک راهبـرد  مفهومی می نقشه .شناسی نتایج مثبتی را در پی داشته استزمین

توانـد اثـر مثبـت در    مفهـومی در مدرسـه مـی    ه نقشهدهد کدر پژوهش خود نشان می ،Mih]. 8[استفاده قرار بگیرد  یادگیري مورد

   ].7[عملکرد یادگیري داشته باشد 
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هاي ي درسی گرفته تا ارزشیابی، نقشههاي تعلیم و تربیت از برنامهامروزه در اغلب حوزه ،Novak بینیاز این رو طبق پیش

  ].8،12[گیرند هاي مختلف مورد استفاده قرار میشیوه مفهومی به

 دانشگاهیپیش دوره و دوم، سوم هاي پایه در که باشدمی تجربی علوم تحصیلی رشته در پایه دروس از یکی فیزیک درس

درس دچار افت آموزان در این  اما امروزه دانش .این درس از اهمیت بسیار باالیی در دبیرستان برخوردار است. شودمی تدریس

آموزان در این دانش منديعالقه مانع که باشد اثربخشی پایین با کارگیري روش تدریس کتاب هتواند ب یآن م علل از که یکی 1اند شده

  ].13[آموزان استفاده شود  مفهومی براي دانش نقشه هاي متنوع مثل ارائه و باید سعی شود در تدریس از شیوهاز این ر .گردددرس می

 آموزان در درس فیزیک پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش مفهومی بر ثیر نقشهتعیین تا ،بنابراین هدف از این پژوهش

 :شود هاي این پژوهش موارد زیر را شامل می بنابراین، فرضیه .باشد می

 .دارددر درس فیزیک آموزان نقشه مفهومی تاثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش .1

  .دارددر درس فیزیک آموزان  دانشسطوح باالي یادگیري أثیر مثبتی بر خود تنظیمی نقشه مفهومی ت .2

  

  ها مواد و روش

که متناسب با این  آزمون با گروه مقایسه بوده است آزمون و پس پیش 2حاضر یک طرح نیمه آزمایشی طرح پژوهشی مطالعه

 91- 92ال سوم متوسطه علوم تجربی شهرستان مالیر در سالآموزان س جامعه آماري مورد نظر کلیه دانش ].14[ باشد پژوهش می

هاي شهرستان  ن دبیرستانبدین ترتیب از بی. اي تصادفی استفاده شد گیري خوشه توجه به امکانات موجود از نمونه بالذا، . استبوده 

 22هر گروه (ایش قرار داده شدند و گروه کنترل و آزمدعنوان نمونه در به نفر  44کل تصادفی انتخاب و به ش مالیر یک دبیرستان

 خود تنظیمی سطوح باالي یادگیريو  پیشرفت تحصیلیو متغیر وابسته نیز  نقشه مفهومیمتغیر مستقل در این پژوهش ). نفر

امه ها که از اد ن نمرات باالي تعدادي از آزمودنیها پیش آزمون گرفته شد و به دلیل غیر واقعی بود در ابتدا از آزمودنی. باشد می

سپس، فصل . نفر در گروه کنترل کاهش یافت 18نفر در گروه آزمایش و تعداد  22ها به  کنار گذاشته شدند، تعداد آزمودنیتحقیق 

جلسه یک ساعته به گروه آزمایش ارائه شد و در طی این  5الکتریسیته کتاب سال سوم علوم تجربی به شیوة نقشه مفهومی در طی 

جلسه یک  5در حالی که فصل الکتریسیته در طی . ه مفهومی محتواي این فصل در کالس نصب شدپنج جلسه آموزش پوستر نقش

افزار  ها نیز از نرم راي تحلیل دادهب. آزمون از هر دو گروه گرفته شد پس پایانساعته به شیوة سخنرانی به گروه کنترل ارائه شد و در 

SPSS استفاده گردید. 

، آزمون )مانند پوستر نقشه مفهومی فصل الکتریسیته(جمله؛ نقشه مفهومی، مواد آموزشی  در این پژوهش از چهار ابزار از

  .پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه راهبرد هاي انگیزشی براي یادگیري، استفاده شده است

فاده است) الکتریسیته(هاي مفهومی محقق ساخته براي آموزش فصل اول کتاب سال سوم درس فیزیک در این پژوهش از نقشه

هاي متعدد اصالحات پس از بررسی. ساخته به سه نفر از دبیران فیزیک ارائه شد هاي مفهومی محققجهت تعیین روایی، نقشه. شد

هاي مفهومی در تخته  عالوه بر رسم نقشهبراي گروه آزمایش، در این مرحله، . الزم انجام گرفت و پس از آن به اجرا  گذاشته شد

گروه آموزان  ومی مربوطه در اختیار دانشهاي مفه وي کالس نصب شده و هر یک از نقشهمفهومی در جل سیاه توسط معلم، نقشه

  . شد قرار داده میآزمایش 
با . استفاده شد) آزمون آزمون و پس پیش(ساخته  از دو آزمون پیشرفت تحصیلی محقق هاي شناختی، گیري بازده براي اندازه

سپس با استفاده از . سنجیده شد) ها نیاز هاي هدف پیش(هاي ورودي شناختی  یابی به هدفآزمون میزان دست استفاده از پیش

آزمون  آزمون و پس سپس با پیش. رفته در دوره کاربندي سنجیده شدکار  هاي به هاي آموزشی متن هدف آزمون میزان دستیابی به پس

آزمون به دو قسمت درکی و سطحی  همچنین سواالت پس .دبودند، مقایسه ش گروه مقایسه، که با روش سخنرانی آموزش دیده

به سواالت درکی و سطحی توسط مفهومی به روش سخنرانی تدریس در جواب دادن  تقسیم شده، سپس نسبت موثر بودن نقشه

  .آموزان مقایسه شد دانش

                                                      
 .اند در این درس دچار افت شده آموزان ق این نتیجه را نشان داد که دانشوسط محقت سوم  بررسی نمرات پایانی دانش آموزان سال .1

2 .  
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ها استفاده شده  آزمودنی ت سنجش میزان خود تنظیمیهاي انگیزشی براي یادگیري، جهدر این پژوهش از پرسشنامه راهبرد

این پرسشنامه شامل سه  .ساخته شد MSLQبه نام اختصاري  Dygarotو  Pintrichتوسط  1990این پرسشنامه در سال . است

گذاري درونی و اضطراب  خودکارآمدي، ارزش(هاي انگیزشی ، باور)راهبردهاي شناختی سطح باال(مقیاس راهبردهاي یادگیري 

صورت پنج گزینه از نوع مقیاس  گویه است و به 20داراي ) دهیهاي شناختی سطح پایین و خود نظمراهبرد(ی و خود تنظیم) امتحان

عامل را مورد  5به روش تحلیل عوامل در این پرسشنامه  Dygarotو  Pintrichبراي پایایی آزمون . لیکرت ارائه شده است

، )75/0(، اضطراب امتحان )87/0(گذاري درونی  ، ارزش)83/0( خودکارآمدي مقیاس: اند که نتایج به این شرح است محاسبه قرار داده

پایایی کل آزمون را با استفاده از آلفاي کرونباخ  همچنین موسوي نژاد،). 74/0(دهی و خودنظم) 83/0(هاي شناختی استفاده از راهبرد

هاي انگیزشی براي یادگیري از آلفاي رسشنامه راهبرددست آوردن پایایی پ هدر این تحقیق نیز براي ب. گزارش کرده است) 82/0(

  .محاسبه شد 78/0کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 

  

  ها یافته

 40هاي کنترل و آزمایش  نفر قرار داده شده در گروه 44ین آزمون از ب موع و پس از برگزاري پیشدر این مطالعه در مج

نفر  18 1و تعداد آزمایشها در گروه  مودنینفر از آز 22تعداد (  ژوهش شرکت داشتندپسال سوم رشته علوم تجربی تا پایان  آموز دانش

  .هاي پژوهش قابل مشاهده است، براي هر یک از متغیر1در جدول  ها اطالعات بیشتر داده. )در گروه کنترل

ها، نشان ب هر یک از متغیرمطالعه را بر حسکننده در  آموزان شرکت آزمون دانش آزمون و پس میانگین نمرات پیش 1جدول 

پیشرفت  آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش براي متغیر آزمون دانش شود بین نمرات پیش گونه که مشاهده می همان. دهد یم

آزمون در دو گروه بیانگر افزایش نمرات کسب شده در دو  نتایج پس). 50/0(گردد  داري مشاهده نمی تحصیلی تفاوت آماري معنی

  ).01/0(داري را نشان داد  آزمون در دو گروه تفاوت آماري معنی آزمون و پس رات پیشمقایسه اختالف نم. )03/0( دگروه بو

داري مشاهده نشد  آزمون، تفاوت آماري معنی همچنین، براي متغیر خود تنظیمی سطوح باالي یادگیري نیز در دو گروه در پیش

آزمون و  مقایسه اختالف نمرات پیش. )02/0( افزایش نمرات کسب شده در دو گروه بودآزمون بیانگر  در حالی که نتایج پس). 65/0(

  .)03/0(داري را نشان داد  آزمون در دو گروه تفاوت آماري معنی پس

گردد تفاوت آماري  گونه که مشاهده می همان. دهد نشان می آزمون و اختالف دو آزمون را آزمون، پس ، میانگین پیش1جدول 

براي هر دو متغیر پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی سطوح باالي یادگیري در گروه آزمایش مشاهده آزمون  ي بین نتایج پسدار معنی

  ).>05/0p( گردد می

نقشه مفهومی تاثیر ( 1، فرضیه )01/0(، براي متغیر پیشرفت تحصیلی 1حساب شده در جدول داري با عنایت به سطح معنی

بنابراین، بر اساس . شود در نتیجه فرض صفر رد می گردد و ، تأیید می)دارددر درس فیزیک آموزان شمثبتی بر پیشرفت تحصیلی دان

  .آموزان در درس فیزیک دارد کارگیري نقشۀ مفهومی تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش نتایج این پژوهش، به
  

  

  آزمون و اختالف دو آزمون آزمون، پس میانگین نتایج پیش: 1جدول 

 
                             

  متغیر                         گروه

  

  تعداد

اختالف دو   پس آزمون  پیش آزمون

انحراف   میانگین  انحراف معیار  میانگین  آزمون

  معیار

پیشرفت 

  تحصیلی

  70/0  04/1  95/11  53/1  25/11  18  کنترل

  51/4  47/1  03/16  89/0  52/11  22  آزمایش

p-value  50/0  03/0  01/0  

                                                      
ها که از ادامه  دلیل عدم تعهد و نمره غیر واقعی تعدادي از آزمودنی آزمون به اري پیشپس از برگز. نفري قرار گرفتند 22 ها در دو گروه در ابتدا آزمودنی .1

 .نفر 18: گروه کنترل و نفر22: گروه آزمایش: ها به این صورت تقلیل یافت شدند، تعداد آزمودنیتحقیق کنار گذاشته 
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خودتنظیمی 

سطوح باالي 

  یادگیري

  93/0  90/0  17/12  26/1  24/11  18  کنترل

  6/5  73/1  68/16  12/1  08/11  22  آزمایش

p-value  65/0  02/0  03/0  

  

نقشه ( 2، فرضیه )03/0(باالي یادگیري  داري محاسبه شده براي متغیر خود تنظیمی سطوح همچنین با توجه به سطح معنی

در  .شود ، پذیرفته و فرض صفر رد می)در درس فیزیک داردآموزان  دانشسطوح باالي یادگیري مثبتی بر خود تنظیمی مفهومی تأثیر 

در آموزان  دانشسطوح باالي یادگیري نقشه مفهومی تأثیر مثبتی بر خود تنظیمی کارگیري  هنتیجه، با توجه به نتایج این پژوهش، ب

    .درس فیزیک دارد

  

 يریگ جهینتبحث و 

موفق در ارتقاء سطح آموزش و یادگیري به منظور ارزشیابی و درك  هومی همواره به عنوان یک راهبردطراحی و تدوین نقشه مف

  .گیرد یابی به یک تفکر خالق مورد استفاده قرار می توانایی فراگیران با هدف دست

) آموزان در درس فیزیک داردیشرفت تحصیلی دانشنقشه مفهومی تاثیر مثبتی بر پ(هاي پژوهش در ارتباط با فرضیه اول  یافته

نشان داد که به طور کلی استفاده از نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد یاددهی و یادگیري تاثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی 

   . آموزان دارد دانش

روابط بین اجزا را به راحتی نشان  توان اجراي یک مسئله همچون شرایط، معلومات و مجهوالت و با استفاده از نقشه مفهومی می

هاي حل مسئله هاي مفهومی تاثیر مثبتی بر پرورش تفکر انتقادي و مهارتکه استفاده از نقشه دهندها نشان میدیگر پژوهش. داد

  ].15[فراگیران دارد 

شه مفهومی بر پیشرفت گذاري متفاوت روش تدریس نقاکثریت تحقیقات انجام یافته در داخل و خارج کشور حاکی از تاثیر

هاي انجام شده در این زمینه که در خارج از کشور صورت گرفت  پژوهش از جمله پژوهش]. 16[ باشدآموزان میتحصیلی دانش

Charlot باشد که نشان داد، نقشه مفهومی تاثیر بسیار باالیی در یادگیري و پیشرفت تحصیلی در درس زبان انگلیسی داردمی .

صورت گرفت و نشان داد  1993باشد که در سال میو همکاران   Harsunها هم سو است پژوهشه با این یافتهپژوهش دیگري ک

 و  Stensvoldهاينتایج پژوهش. آموزان داردکه در کل نقشه مفهومی تاثیري مثبتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش

Wilson  وHall و O’Donnellهمچنین پژوهش ]. 17[ ملکرد یادگیري تاثیر مثبتی دارد، نشان دادند که نقشه مفهومی بر ع

نیز در  خامسان ].8[ داردثیر تأشناسی آموزان در درس زیستدر پیشرفت تحصیلی دانشنشان داد که نقشه مفهومی  ،مصرآبادي

ثیر نقشه تأ در پژوهشی و همکاران، مصرآبادي .تحقیقی نشان داد که استفاده از نقشه مفهومی در یادگیري زبان انگلیسی موثر است

مفهومی را به عنوان راهبردي آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجو معلمان مقطع ابتدایی در درس شناخت کودکان استثنایی بررسی 

رحیمی و همکاران، کاربرد  ].18[ ثیر معناداري بر یادگیري دانشجو معلمان داردنقشه مفهومی تأ نتایج این تحقیق نشان داد. کردند

درس فرایند پرستاري  ، کاربرد این تکنیک را در یادگیريفتحی آذر و همکاران و یادگیري نظري دانشجویان پرستاري ن روش را درای

ثیر از لحاظ نظري تأ ].19[ نشان داده شده استمؤثر در هر دو پژوهش، تأثیر استفاده از این روش در فرایند یادگیري  .بررسی کردند

مطرح کرد زیرا که وقتی مفاهیم به یکدیگر  Ausubelدار  توان بر مبناي یادگیري معنیهاي فراگیران را مینقشه مفهومی بر ویژگی

را برآورده  Ausubelدار تواند بخشی از نظریه یادگیري معنی می) شودنقشه مفهومی ساخته می(کنند توسط افعالی ارتباط پیدا می

شود تا مفاهیم کلیدي آن به نوعی به ساخت شناختی فراگیران نوعی تالش می از طرف دیگر در ساختن نقشه مفهومی به. سازد

در روش نقشه مفهومی هنگامی که . شوددار برآورده می در صورت بروز چنین فرایندي بخش دیگري از یادگیري معنی. ارتباط یابد

که در انتخاب این مفاهیم و  طوري هیم وجود دارد بهشوند که ارتباط زیادي بین مفا پردازند، متوجه می آموزان به یک موضوع می دانش

چون نقشه مفهومی ]. 20[ شود تر منجر می شوند و این امر خود به یادگیري بیشتر و عمیق ها دچار چالش ذهنی می بیان روابط بین آن

طور مختصر و با استفاده از  ا بههاي اصلی و فرعی ر دهد که اندیشه به عنوان یک راهبرد سازماندهی این امکان را به یادگیرنده می

اي که یادگیرنده  گونه کند به دهی متن را به طرح یا نقشه تبدیل می کلمات و عبارات مهم به دنبال هم بنویسد و این راهبرد سازمان
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کند،  شخص میها یا مفاهیم فرعی وابسته به مفهوم اصلی را م کند، بعد اندیشه در ابتدا اندیشه یا مفهوم اصلی متن را مشخص می

نتیجه یک طرح یا نقشه آن است که مفهوم اصلی در باال یا وسط و . کند هاي فرعی را به مفهوم اصلی وصل می سپس این اندیشه

دهی و تحلیل  کنندگان از نقشه مفهومی الزم است از طریق سازمان استفاده. گیرند هاي فرعی در زیر یا پیرامون آن قرار می اندیشه

  ].21[ها را به هم ارتباط دهند  ها را نشان دهند و آن طور تجسمی آن یم مهم و کلیدي را تشخیص دهند، بهاطالعات، مفاه

آموزان در  نقشه مفهومی تأثیر مثبتی بر خود تنظیمی سطوح باالي یادگیري دانش(هاي این پژوهش در رابطه با فرضیه دوم یافته

 .آموزان داردداري در خودتنظیمی سطوح باالي یادگیري دانش مفهومی تاثیر معنیتفاده از نقشه نشان داد که اس) درس فیزیک دارد

همچنین . آموزان داردثیر مثبتی بر خودتنظیمی دانشمفهومی تأ دهد که نقشه، نشان میMihها نتایج تحقیقات در توافق با این یافته

آموزان در گروه آزمایش دهی دانشر مثبتی بر خودنظمثیدهند که نقشه مفهومی تأنشان می ،Dybakerو   Chalarutهايیافته

اختی در تحقیقی نشان داد که نقشه مفهومی بر یادگیري خود تنظیم، خودکارآمدي و راهبردهاي شن ،رضاییهمچنین  .دارند

فهومی خود و نوع در فرایند ساخت نقشه مفهومی، الزم است فراگیر به طور فعاالنه بر درك م ].19[ دانشجویان پرستاري موثر است

. دهدهاي خودنظم داده شده فراگیران را افزایش میکار گرفته شده، به طور مداوم نظارت داشته باشد که این فرایند رفتار راهبرد به

در  ،Haway. کنندمزیت استفاده از نقشه مفهومی این است که یادگیرنده از فرایندهاي شناختی و فراشناختی خود آگاهی کسب می

یادگیرنده در حین تهیه نقشه مفهومی . کنداي از ساختار شناختی فرد عمل میکند که نقشه مفهومی به عنوان آینهزمینه بیان میاین 

دهد که چنین تشخیصی به یادگیرنده این امکان را می. شودهاي یادگیري نیز آگاه مینه تنها از دانش و اشکاالت خود بلکه از راهبرد

کند که در فرایند ساخت نقشه مفهومی نیز بیان می ،Hammond]. 22[ با توجه به موقعیت یادگیري انتخاب کندبهترین راهبرد را 

استفاده از نقشه . شود ها می کنند که موجب کمک به رشد تفکر انتقادي در آننظارتی استفاده میهاي خودآموزان از راهبرددانش

ها هاي نادرست فکري بپردازند و اطالعات جدید را پردازش کنند و به آنح شیوهآموزان به اصالشود که دانشمفهومی موجب می

  ].8،23[سازمان و اولویت دهند 

ثیر استفاده از نقشه مفهومی در پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی توان پیشنهاد کرد، تأین پژوهش میهاي ابر اساس یافته

دار و افزایش یشتر، معنیمفهومی باعث یادگیري ب همان طور که استفاده از نقشه. دآموزان در دروس دیگر مورد توجه قرار بگیر دانش

شود که معلمین از این روش تدریس در کالس درس بیشتر استفاده کنند و از  توصیه می. شودیادگیري در یادگیرندگان می انگیزه

همچنین به . نمایندگیران استفاده گرفته شده توسط فراهایی که مبتنی بر این روش است براي ارزشیابی از مطالب درسی یاد آزمون

  .کنندهاي درسی مدارس تا حد ممکن استفاده شود از این روش در محتوا و برنامهریزان درسی توصیه میها و برنامهلفین کتابمؤ
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