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 چکیده

ذهنی بر پیشرفت تحصیلی بر نقشه بخشی آموزش روش مطالعه مبتنی هدف پژوهش  اضر، اثر

آموزان بود. پژوهش  اضر، از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری درس مطالعات اجتماعی دانش

که  بود 96-99تحصیلی  لااسدر یزد  پایه هشتم مدارس شهر پسرآموزان دانشکلیه آن شامل 

عنوان  ای به چندمر له ای خوشه یریگنمونه روشآموز با استفاده از دانش 31درمجموع تعداد 

 01نفری جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت  53نمونه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه 

که گروه کنترل هیچ گرفت  در الی ذهنی قرار مطالعه مبتنی بر نقشه جلسه آموزش روش

اجتماعی از ای دریافت نکرد. تأثیر این روش مطالعه بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات مداخله

گیری های مقبول روایی و پایایی اندازهطری  آزمون پیشرفت تحصیلی محق  ساخته با شاخص

 استفاده از روش تحلیل آزمون با آزمون و پس آمده از اجرای پیش دست های بهشد. داده

شه مطالعه مبتنی بر نق داد، آموزش روش گرفت. نتایج نشان وتحلیل قرار کوواریانس مورد تجزیه

با گروه  آموزان در مقایسهذهنی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش

تواند ذهنی می مطالعه مبتنی بر نقشهبنابراین آموزش روش  آزمون شده است کنترل در پس
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آموزان در مراکز آموزشی مورداستفاده برای پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش

 د.گیر قرار

 

 ذهنی. مطالعات اجتماعی، نقشه مطالعه، روش آموزان، پیشرفت تحصیلی،دانشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 زندگی ابعاد سایر بر که است اشخاص زندگی ابعاد ترین مهم از یکی تحصیلی زندگی

 یکی هستند، رو روبه زیادی تحوالت و تغییر امروزه با های آموزشی دارد. نظام فراوان تأثیر

-دانش 5پیشرفت و 0آموزش، روش مطالعه کیفیت ارتقاء این زمینه، در مهم های چالش زا

ییالق، مکتبی، یخچالی، شهنیاست )صداقت،  اجی 5انگیزش ایجاد تحصیل و در آموزان

-دانش یلیتحص شرفتیمسئله پ وپرورش، آموزشمهم در  مسائل از یکی. (48: 0593

 شرفتیکارآمد و موف  دانست که پ توان یم یا زمانر ینظام آموزش نیبنابرااست  آموزان 

 رقم باشد نیو باالتر نیشتریب یمختلف دارا یها آموزان آن، در دورهدانش یلیتحص

به اهداف  رانیفراگ یابیدست زانیم یلیتحص شرفتیپ (.08: 0591 یفر و گندمییتمنا)

-خود به آن یریدگای یهادر کوشش رود یاست که انتظار م شده تعیین شیاز پ یآموزش

درصد  43اند که هوش فقط  دود مشخص ساخته یروانشناس دیجد یهاافته. یها برسند

-دانش یلیتحص شرفتیدر پ یگریکند. عوامل مهم دیم نییرا تب یلیتحص شرفتیاز پ

است مطالعه فرد  یهاروش ،تأثیرگذار یاز عوامل عمده یکیکه  کنند یآموزان دخالت م

را دارند  دهیعق نیا تیو ترب میتعل ی. علما(047: 0595ی، قل از وفوربه ن ،0568 ،فیس)

و  ها توانایی ت،یمدارس پرورش و توسعه قدرت تفکر و خالق فهیوظ ترین بزرگکه 

با توجه به نقش یادگیری در پیشرفت آموزان است. در دانش یریادگی های مهارت

های توجه است. آموزش روشآموزان نیز مورد تحصیلی، نحوه یادگیری در بین دانش

ها نقش مؤثری داشته باشد. کاربرد تواند در نحوه یادگیری آنآموزان میمطالعه به دانش

درنتیجه، عالقه خواننده سازد. تر میبخشتر و لذت ، سریعرتفنون بهتر، مطالعه را آسان

پردازد، از خواندن شود تا او به مطالعه بیشتر بیابد و سب  مینسبت به مطالعه افزایش می

 یهاوشمطالبی که باید بخواند دوری نکند و در زمان کمتر، مطال  بیشتری را بخواند. ر

که ما  یزمان هست.آموزان  در دانش انگیز بحثاز مسائل  یکیمطالعه و درس خواندن  حیصح

اهده سالن مطالعه، مورد مش ایآموزان را در مدرسه، منزل نحوه مطالعه و درس خواندن دانش

                                                             
1- Study method 

2- Achivment 
3- Motivation 
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آموزان و مطالعه دانش یریادگیدر روش  یادیز یها که تفاوت میشو یمتوجه م م،یدهیقرار م

 (.04: 0590یوی، اقدسی، صمدیان، خد) وجود دارد
کنند، اما ها مطالعه میآموزان ساعتتجربه نشان داده است که بسیاری از دانش

ها پایین است. این آموختهبخش نیست و درصد  گیرند برایشان رضایتای که مینتیجه

های درست یادگیری و مطالعه، کوشش زیادی را برای خبری از روش افراد به علت بی

کنند  ولی به نتیجه مطلوب دهند و وقت و انرژی زیادی را تلف مییادگیری انجام می

 های صحیح یادگیریتوانستند با استفاده از راهبردها میکه آن یابند درصورتیدست نمی

تر یاد بگیرند و در امتحانات موف  باشند )وفوری، و مطالعه، مطال  را بهتر و را ت

های مطالعه و  علت آگاه نبودن از مهارت آموزان به(. بسیاری از دانش084: 0596

سنتی باعث  مطالعه های شوند. روش ناامیدی و شکست تحصیلی می یادگیری دچار

 و ها موضوعکه  شوند میباعث همچنین و  شوند می فظی مطال   وار ویادگیری طوطی

 استفاده مطالعه، های. مهارتنشوند گرفته یاد دار معنیعمی  و  صورت بهمحتوای درسی 

مطالعه  هایباشند. مهارتمی یادگیری هایهدف به رسیدن برای خاص های روش از مؤثر

 در فعال  ضور برداری، یادداشت مطالعه، محیط سازی آماده شامل: ساختاری دارای

باشند )کوغالن و می امتحان برای آمادگی و زمان مدیریت  واس، تمرکز کالس،

 نشان مطالعه هایمهارت مورد در گرفته صورت هایپژوهش نتایج (.5100، 0سویفت

 را یادگیرندگان تحصیلی پیشرفت و یادگیری مطالعه، هایمهارت از استفاده که دهدمی

( درباره چگونگی تأثیر 0991) 5(. گارنر5،5101س و هادسوننانی)است  بخشیده بهبود

های درست مطالعه های مطالعه نشان داد که یادگیرندگانی که از روشاستفاده از روش

 یابند. برهای یادگیری خود به پیشرفت بیشتری دست میکنند در فعالیتاستفاده می

 و هامهارت از خود مطالعات رد که آموزانیدانش (5105) 4کاراکیس پژوهش اساس نتایج

 ریزی برنامه خود مطالعه برای توانندنمی کنند،نمی استفاده مؤثر مطالعه هایتکنیک

 یادگیری برای کافی انگیزۀ دارای کالس نبوده، سطح با خود کردن سازگار به قادر کنند،

                                                             
1- Coughlan & Swift. 

2- Nonis & Hudson 

3 -Garner 
3- Karakis 
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وری است بنابراین ضر شوند  می رو روبه تحصیلی شکست با درنهایت و نیستند مطالعه و

تأثیر قرار  آموزان را تحتهای یادگیری دانش عواملی که سبک های آموزشی، نظام

های روش  دهند. یکی از این عوامل، استفاده از تکنیک مورد توجه قرار دهند را می

های و نقشه مفهومی است. باید توجه داشت که نقشه 0مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی

، 5شوند، تحت عناوینی چون نقشه شناختیاستفاده می ای کهمفهومی بسته به زمینه

  به 5118، 3شوند )گال و بومننامیده می4های دانشو نقشه 5نقشه ذهنی، شبکه مفهوم

عنوان مبدع نقشه ذهنی ( به5117)8بوزان (.87: 0593نقل از بتولی،  سینی بهشتی، 

اطالعات درون مغز و گرفتن  دادن قرارراه برای  ترین ساده ،ذهنی هنقش»: معتقد است که

و  داند می برداری یادداشتبرای  مؤثرو آن را یک روش خالق و  «اطالعات از مغز است

( در 5104)7آیا  .«همان افکار افراد است درواقع ،ذهنی های نقشه»: معتقد است که

یادگیری را تسهیل و  فظ اطالعات  استفاده از هر دو نیمکره،»ای اظهار داشت:  مطالعه

هدف این تکنیک، کمک به در  و فهم مطال  با استفاده از  «.را تضمین خواهد کرد

، 6باتدی) خاطر سپاری با استفاده از یک نمودار است وتحلیل و به هایی مثل تجزیه ویژگی

برداری  های یادداشت های بصری که دارد با سایر تکنیک ذهنی باکیفیتنقشه  (.5103

به دلیل کیفیت بصری،  کند. ها را توصیف می بین ایده و روابط و پیوند متفاوت است

شده  بنابراین نقشه ذهنی خوب آماده نقشه ذهنی تأثیر زیادی در  فظ اطالعات دارد 

دارند و این امر  این توانایی را دارد که هوش دیداری و کالمی گاردنر را باهم به فعالیت وا

تواند نقش مؤثری داشته باشد می آموزاندر افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش

 (.5100، 01سریچ  5116، 9مونا و خالیک)

                                                             
1- Mind map 
2- Cognitive Mapping 

3- Concept Webbing 

4- Knowledge Maps 
5-Gal & Bowman 

6- Tony Buzan 

7- Ayak 
8- Batdi 

9- Mona & khaliek 

10- Serich 
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است که از انسان و تعامل او با  یریادگیمهم  ۀ وز کی یمروزه مطالعات اجتماعا

 یها( و جنبهندهی ال و آ )گذشته، مختلف یهازمان یگوناگون در ط یهاطیمح

 یها و رشته کند یو...( بحث م یطیمح ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسی)س تعامل نیگوناگون ا

مطالعات  ،یاسی قوق، علوم س ،شناسی مردماقتصاد،  ا،یجغراف خ،یتار ونچ یمختلف

 یعلوم اجتماع (.79: 0596ی، نظر ،ی)صادقگیرد  برمیآن را در  ریو نظا محیطی زیست

است  یآن کاف تیاست. در اهم ریبا جامعه درگ میمستق طور بهاست که  یدروس ازجمله

-دانش یاجتماع تیکردن و ترب پذیر جامعهدرس و دروس مشابه آن، نقش  نیا میدانب

: 0595 ،ی)مؤمن دمکان بعد از خانواده را به عهده دار نیدوم عنوان بهآموزان در مدرسه 

 یمطالعات اجتماعدرس  یریادگیدر (. 85: 0599بهبهانی، ، نقل از مؤمنی، متقی، آل44

 یهاوهیآموزان با شکم دانش ییمشکالت آشنا نیاز ا یکی. وجود دارد یموانع و مشکالت

وار و سطحی مطال   فظ طوطیاست.  ادیمطال  ز باوجوددرس  نیو مطالعه ا یریادگی

ها آموزان، عالوه بر آنکه زمان زیادی را از آندرس مطالعات اجتماعی توسط اکثر دانش

شود و این امر انگیزه میگیرد، باعث یادگیری سطحی و کاهش پیشرفت تحصیلی می

( 0996)0دهد. واینستاین و هیومآموزان را نسبت به یادگیری این درس کاهش میدانش

های توانند از راه آموزش مهارتاند که معلمان میتعدادی پژوهش با این نتایج ذکر کرده

و در  تری باشندآموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موف مطالعه و یادگیری به دانش

آموزان با دانش ییآشنا تری ایفا نمایند. درنتیجهسرنوشت تحصیلی خود نقش فعال

و  یادگیری در یسنت یهاشیوهاستفاده از  یجابه ی و مطالعهریادگی نینو یهاوهیش

 باشد. ؤثرتواند میم یدرس مطالعات اجتماعپیشرفت تحصیلی 

 مبانی نظری

 یخصوص ای یعموم یمهارت اکتساب ایت معلوما» :عبارت است از یلیتحص شرفتیپ

 & Suet Fin))« آموزدانش کی یلیتحص گاهیجا یو تجل یدرس یهادر موضوع

Ishak, 2012 .سیگاد، ( (Gaddis, 2013 نیا» :دیگویم یلیتحص شرفتیپ انیدر ب 

مختلف  یهاکه توسط آزمون یفرد به صورت یآموزشگاه یریادگیاصطالح به مقدار 

                                                             
1 -Weinstein & Hume 
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 طرفی از«. کندیشود، اشاره میم دهیعلوم، هندسه،  ساب و... سنج :دمانن هاییدرس

و معلومات  یریادگیاست که به مقدار  یاصطال  ،یلیتحص شرفتیگفت که پ توان یم

مورد سنجش و  یلیتحص شرفتیپ های آزمونکه توسط  یاددهی ندیدر فرا آمده دست به

به  توان یم شده  اصل شرفتیپ زانیبر اساس م نهایتاً، اشاره دارد و قرارگرفتهآموزش 

از  یگروه(. 087: 0593، یارمحمدیان، انیادتیس) پرداخت یریگ میقضاوت و تصم

 یرا به دو دسته کل یلیتحص شرفتیثر بر پؤعوامل م تیو ترب میتعل نیمتخصص

مدرسه،  یجو اجتماع ،یریادگی تی: شامل موقعیرونی( عوامل ب0اند: کرده بندی تقسیم

: شامل هوش، ی( عوامل درون5گروه همساالن، جو خانواده و  تأثیرکالس،  یجو عاطف

 ،یتیشخص یهاپیو شکست، ت تیمربوط به موفق سندهای رات،ها، انتظاعالقه ها،زهیانگ

(. 95: 0596  فرامرزی، بهروزی، فرزادی، 0593 ،فیس) باشندیم رهیتفکر و غ یهاسبک

 از یکی مطل  در  و خواندن سرعت افزایش و مطالعه روش بهبود دنیا مترقی جوامع در

 در تنها مطالعه، نه درست هایروش آید. می  ساب به آموزشی های مهماقدام و اهداف

 هایدوره بلکه شود، می آموخته یادگیرندگان به هاآموزشگاه مختلف دروس آموزش

 برگزارشده مند عالقه افراد تمامی برای مطالعه درست هایروش بلندمدت و مدت کوتاه

 ضروری خواندن  ین در مهم نکات نوشتن پویا، و فعال ایمطالعه داشتن است. برای

 هاییادداشت روی از کوتاه زمانی در و نخوانده را کتاب دوباره مطال ، مرور برای تا است

 باید که است مطالعه از مهارت مهمی بخش برداری، یادداشت کرد. مرور را مطال  خود

برداری  های یادداشت(. یکی از انواع مهارت515: 0593 داشت )سیف، اصخ توجه آن به

 فلسفه با که است آموزشی راهبردهای از یکی 0ذهنی استفاده از نقشه ذهنی است. نقشه

 تسهیل را معنادار یادگیری تواند می همچنین و دارد نزدیکی بسیار ارتباط 5گراییسازنده

و  یاددهی ندیدر فرا رانیمعلمان و فراگ شتریبتالش در جهت دخالت دادن هرچه کند. 

تواند در یآموز محور ممعنادار، دانش ،ییگراسازنده یریادگیروش   یاز طر یریادگی

، محمدی، کردنوقابی، واصل یارمحمد)یثر باشد ؤآموزان مدانش یلیتحص شرفتیپ

و انش در کس  د رندهیادگیبر شرکت فعال  ییگراسازنده یدر الگو(. 091: 0596

                                                             
1- Mind map 

2-Constructivism 
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 یها ها با آموخته آموخته شیساختن دانش از راه ارتباط دادن پ تیبر اهم همچنین

جستجو  دیو جد نیشیپ یریادگی نیب یارتباط دگاهید نیدر ا شود، یم دیکأت دیجد

-یریادگیدر  و سازندیخود را م یذهن یهانقشه ای ها واره طرح. پس افراد خود شود می

از  یکیشوند. یم یگسترده و بازساز یبازنگر یهنذ یهانقشه نیا دیجد یها

 ایو  یاستفاده از نقشه ذهن ،دارد ییگرازنده در فلسفه سا شهیکه ر نینو یکردهایرو

نوا   یبرنامه پژوهش انیدر جر 0975در سال  یمفهوم یهااست. نقشه ینقشه مفهوم

شده است.  یطرا آزوبل  دیوید یروانشناس اساس بر دهیا نیدر دانشگاه کرنل خل  شد. ا

و  میمفاه نیارتباط ب یبا برقرار یریادگیاست که  نیآزوبل ا یدر روانشناس یاصل دهیا

اتفاق  رندهیادگیبا  یشده در ساختار مفهوم یموجود نگهدار میو مفاه دیجد یموضوعات

مرور و  یبرا ییابزارها عنوان به توانند یم ذهنی یهانقشه(. 083: 0593)سیف،  افتدیم

هم به  ذهنی یها. در استفاده از نقشهگیرند قراراطالعات مورد استفاده  دهی انسازم

تکرار  رندهیادگی یبار برا نیها، مطال  چندآن هیو هم به هنگام ته شیهنگام نما

 هیمطال  و در ته یدارید مرور به زآمو از قبل آماده شده دانش یها. در نقشهشوند یم

بزرگ استفاده از  تیمز کی .پردازد یمطال  م یوشتارن مرور بهآموز دانش یهانقشه

را  ها آن نیو رابطه ب میجامع و روشن از مفاه ریها تصواست که آن نیا یذهن یهانقشه

از آن متمرکز  یبر هر قسمت آسانی بهتواند یکنند و فرد میکوچک فراهم م یفضا کیدر 

 ریغ های برداری خالصهتر از یو علمتر عیسر اریبس  یطر نیاز ا میشود. امکان مرور مفاه

 یاددهیو هم در  یریادگیتوانند هم در یم ذهنی یهانقشه نیبنابرا  است یمیترس

 (.5114 ،0منیفر) رندیقرار گ مورداستفاده میمفاه

 مهم مسائل از یکی اخیر های سال در یادگیری،-یاددهی راهبرد عنوان به ذهنی نقشه

 شویم می متوجه ذهنی نقشه ادبیات پژوهشی و پیشینه هب نگاهی با است. بوده پژوهشی

 همکاران و 5هارتون است. داشته مثبتی پیامدهای تربیتی مسائل درزمینۀ آن کاربرد که

 پیشرفت بر هم ذهنی نقشه که رسیدند نتیجه این به کیفی مطالعه 09 تحلیل فرا در

 دارد. بخش مثبتی اثرات ادافر نگرش بر هم و معیار( انحراف 1/ 48 اندازه )به  تحصیلی

                                                             
1-Freeman 
2- Harton 
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آموز  که دانش ذهنی های نقشه اثربخشی بین که داد نشان تحلیل فرا این نتایج از دیگری

هارتون و همکاران، ) دارد وجود اندکی بسیار تفاوت معلم های نقشه و کرده تهیه را آن

 روش مطالعه یاثربخش یمختلف قاتیتحق(. 98: 0566  به نقل از مصرآبادی، 0995

 یبرا ،اند را اثبات کرده یلیتحص شرفتیو پ یریادگی ندیبر فرا یذهن بتنی بر نقشهم

تأثیر آموزش نقشه ذهنی به  ( در پژوهشی به بررسی0596یارمحمدی و همکاران ) مثال

شیوه فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند 

 و مثبت تأثیر آموزان تحصیلی دانش پیشرفت بر ذهنی نقشه شیوۀ به که آموزش

 ینقشه ذهن یسودمند یبه بررس یدر پژوهش (5101) 0بلدو، بلدابدارد.  داری معنی

نشان  جیآموزان پرداختند و نتا دانش یلیتحص شرفتیپ شیافزا یابزار برا کی عنوان به

 نیبود، همچنآموزنده  یریادگیآموزان در دانش شرفتیبه بهبود و پ ینقشه ذهن که داد

( در 0593زمستانی ) کند.یخود کمک م یریادگی یندهایآموزان از فرا دانش یبه آگاه

های نقشه ذهنی و  ل مسئله بر افزایش روشآموزش اثربخشی پژوهشی تحت عنوان 

به این نتیجه رسید که آموزش به  آموزان ابتداییعملکرد درس علوم و خالقیت دانش

پور آموزان در درس علوم تأثیر مثبت دارد. سلیماند دانششیوه نقشه ذهنی در عملکر

صورت نقشه ذهنی بر های گرافیکی به( در پژوهشی به بررسی استفاده از رمان0593)

میزان یادگیری دانشجویان پرداخت و نشان داد که استفاده از این شیوه باعث افزایش 

طالبی  و منشئی کجباف، شود. عاشوری،یادگیری و درنتیجه پیشرفت دانشجویان می

 مشارکتی ذهنی، یادگیری نقشه آموزش هایروش ( در پژوهشی به مقایسه تأثیر0595)

شناسی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که روش  زیست درس در پیشرفت بر سنتی و

آموزان های سنتی باعث افزایش پیشرفت در دانشآموزش نقشه ذهنی برخالف روش

برداری  ( نیز در پژوهشی تحت عنوان تأثیر استفاده از نقشه5105)5شده است. بالیم

آموزان در دوره ابتدایی در آموزش علوم و ذهنی بر موفقیت و مهارت یادگیری دانش

 بر مثبتی تأثیرات ذهنی  یافت که استفاده از نقشه زیست به این نتیجه دست محیط

 با رابطه ک فرا تحلیل در( در ی5103دارد. باتدی ) آموزان دانش تحصیلی موفقیت

                                                             
1- Buldua & Buldub 

2- Balim 
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 تحصیلی، پیشرفت بر سنتی یادگیری هایروش و ذهنی نقشه ساخت تکنیک مقایسه

 بر مثبتی تأثیر ذهنی برداری آموزان به این نتیجه رسید که نقشهدانش یادآوری و نگرش

( در پژوهشی به 5107) 0دارد. ر یما اطالعات یادآوری و نگرش تحصیلی، موفقیت

سه تأثیر آموزش نقشه ذهنی با روش سنتی بر میزان یادگیری پرداخت و بررسی و مقای

به این نتیجه رسید که استفاده از روش نقشه ذهنی در یادگیری نسبت به روش سنتی 

 مؤثرتر بوده است.

آموزان برای دنیایی پر از تنوع است و وپرورش آماده کردن دانش هدف آموزش

متفاوت است که قدرت تنوع بخشیدن به فضای  تکنیکی توان گفت که: نقشه ذهنی، می

سخن از  یاما وقت مؤثرند یلیتحص شرفتیدر پ یادیاگرچه عوامل زآموزشی را دارد. 

ثر در ؤعامل م عنوان بهها به روش مطالعه اغل  توجه دیآیم انیبه م یلیتحص شرفتیپ

بر نقشه  ینروش مطالعه مبت آموزش ریثأپژوهش ت نی. در اشود یمعطوف م شرفتیپ نیا

قرار  یمورد بررس یاجتماع عاتآموزان در درس مطالدانش یلیتحص شرفتیبر پ یذهن

بر نقشه  یآموزش روش مطالعه مبتن ایاست که آ نیپژوهش ا یال اصلؤو س ردیگیم

دارد؟  یثرؤدانش آموزان نقش م یدرس مطالعات اجتماع یلیتحص شرفتیبر پ یذهن

نقش روش مطالعه  یتوان تا  دودیال مؤس نیسخ به او پا  یتحق نیبا انجام ا درواقع

دانش آموزان را  یدرس مطالعات اجتماع یلیتحص شرفتیدر پ یبر نقشه ذهن یمبتن

 آن گام برداشت. تیکشف و در جهت تقو

 روش پژوهش

ل کنتر گروه با آزمونپس -آزمون پیش طرح با یشیآزما نوع نیمه از  اضر پژوهش 

شهر یزد متوسطه  اولدوره  پسرآموزان دانشکلیه پژوهش شامل است. جامعه آماری این 

 روش بود. در این پژوهش با استفاده از 0596-99تحصیلی ل ااسدر  04495به تعداد 

 و از بین ای یکی از مدارس شهر یزد انتخاب گردیدمر له چند ایخوشه گیرینمونه

 آزمایش نفری 53دو گروه  در تصادفی شیوه نفر به 31 مدرسه این هشتم پایه هایکالس

اجرای در پژوهش، قبل از  یمال ظات اخالق تیمنظور رعابهگرفتند.  قرار کنترل و
                                                             

1- Rahima 
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آموزان دانشو شد  ارائهآموزان به دانشآزمون در مورد  یمختصر حاتیتوض آزمونپیش

در مر له  09 به دلیل شیوع بیماری کوویدصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. به

آموز از گروه کنترل آموز به علت غیبت از گروه آزمایش و یک دانشآزمون دو دانشپس

 01 آزمایشآموزان گروه دانش یبراآزمون به عمل آمد و از هر دو گروه پیش ذف شدند. 

 های بهداشتی نامه و با رعایت شیوه بار ی دواصورت هفتهبه ایدقیقه 43آموزشی  جلسه

دنظر برگرفته از کتاب نقشه ذهنی تونی بوزان به ترجمه عفت برگزار شد. محتوای مور

 داوودی است که توسط اساتید  وزه مشاوره و روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت. تکالیف هر

اساس کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم در نظر گرفته شده بود. شرح محتوای  جلسه بر

 قرار زیر است: جلسات به

 آموزشخالصه جلسات -0 جدول

 محتوای جلسات جلسات
 جلسه اول

 

 های مطالعه دانش روش برقراری رابطه  سنه و آشنایی اعضا با یکدیگر، آشنایی با

 و تکالیف. مرا ل اجرای برنامه آموزان،

 جلسه دوم

 

چه چیزهایی -5نقشه ذهن چیست؟ -0آموزان با نقشه ذهن که شامل: آشنایی دانش

 برای رسم کردن نقشه ذهن ا تیاج است؟

 جلسه سوم

 

های ذهن به  مرور و رفع اشکال مطال  جلسه قبل و آموزش اینکه چگونه نقشه

 کند؟ آموزان کمک میدانش

 جلسه چهارم

 

ی در رسم نقشه مرور و رفع اشکال مطال  جلسه قبل و آموزش کشف توانایی ذات

 ذهن، بازی تخیل و تداعی مفاهیم.

 جلسه پنجم

            

مرور و رفع اشکال مطال  جلسه قبل و آموزش هفت قدم برای رسم کردن یک نقشه 

 ذهنی.

 جلسه ششم

 

 

 -مرور و رفع اشکال مطال  جلسه قبل و توضیحات تکمیلی در رابطه با رسم نقشه ذهنی

ن برای ارتباط نقشه ذه -0تر خواهد بود که شامل:  زندگی شما با نقشه ذهن موف 

 .نقشه ذهن برای یک اقدام جدید -اجتماعی و ارائه مطل  در کالس درس
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 جلسه هفتم

 

مرور و رفع اشکال مطال  جلسه قبل و چگونگی استفاده از نقشه ذهنی برای 

 برداری از کتاب. خالصه

 جلسه هشتم

 

برداری خطی و مشکالت  مرور و رفع اشکال مطال  جلسه قبل و آشنایی با یادداشت

 آن.

 جلسه نهم

 

 آل به وجود آوردن آینده ایده ال مطال  جلسه قبل و چگونگی بهمرور و رفع اشک

 کمک نقشه ذهنی.

شده در جلسات قبل و رفع اشکاالت ا تمالی و بررسی  بندی و مرور مطال  گفته جمع دهمجلسه 

منظور جلسه آموزشی به پس از پایان هر)آموزان شده توسط دانش های ذهنی ساخته نقشه

شد که پیش از آموزان داده میده، تکالیفی به دانشش اطمینان از یادگیری مطال  گفته

 گرفت(.آغاز جلسه بعد، توسط پژوهشگر مورد بررسی قرار می

از نوع  ،یلیتحص شرفتیزمون پآ، آزمون پسو  آزمون پیش یهاداده یابزار گردآور

 یشده کتاب مطالعات اجتماع سیدروس تدر یآزمون از محتوا نیمحق  ساخته بود. ا

سؤال بود و در آن از  51شد که شامل  یاهداف درس طرا  اساس برم و هشت هیپا

مطالعات  رانیآن توسط دب ییمحتوا ییاستفاده شده بود. رواای  چندگزینه سؤاالت

با استفاده از آزمون  زیآن ن ییای. پادیگرد دأییاستاد محترم راهنما ت نیو همچن یاجتماع

 به دست آمد. 95/1 کرونباخ یآلفا

 و توصیفی سطح دو در هاداده آماری، وتحلیل تجزیه جهت آزمون،پس جرایا از پس

 هایداده بیان در. شدند وتحلیل تجزیه  SPSS-20 افزارنرم از استفاده با استنباطی

 بسته اثربخشی تعیین برای و استاندارد انحراف و میانگین های شاخص از توصیفی

کوواریانس تک متغیره  تحلیل آزمون از ذهنی، نقشه بر مبتنی مطالعه روش آموزشی

 .شد استفاده

 های پژوهشیافته
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ها در کالس هشتم مقطع متوسطه آموز پسر که همه آندانش 31شامل  ها آزمودنی

 شیکنترل و آزما یهادر گروه یبودند که به تعداد مساو لیدر  ال تحص رستانیاول دب

پژوهش در  ریبوط به متغمر یفیتوص یهاشدند. شاخص نیگزیجا یتصادف صورت به

 آمده است. 5جدول شماره 

آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی در آزمون و پسهای توصیفی پیش شاخص -5 جدول

 دو گروه آزمایش و کنترل

 متغیر                   گروه

 

 M)(میانگین

 آزمونآزمون  پسپیش

 SD)(انحراف معیار

 آزمون آزمون      پس پیش

            ماعیاجت نمرات مطالعات

 کنترل
50/04 04 309/5 558/5 

 555/5 510/5 45/08 35/05 آزمایش

در مر له  شی، نمرات افراد گروه آزماشود می دهید 5که در جدول شماره  گونه همان

های اولیه برای ست. قبل از انجام تحلیل کوواریانس، بررسیشده ا شتریآزمون بپس

های این روش آماری صورت گرفت که نتایج این تخطی از مفروضه اطمینان از عدم

ها با استفاده از ها و یکسانی واریانسها  اکی از نرمال بودن توزیع نمرات در گروه بررسی

ها نشان داد، بر آن بررسی (. عالوهP>13/1اسمیرنوف و لوین بود ) -آزمون کولموگروف

است. اولین  از مفروضه خطی بودن و همگنی شی  رگرسیون نیز تخطی نشده

 -ها مربوط است که با استفاده از آزمون کولموگروففرض به نرمال بودن داده پیش

 مورد بررسی قرار گرفت. 0اسمیرنوف

 اسمیرنوف-: بررسی نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون کولموگروف5جدول 

 آزمون پس آزمون پیش  نام متغیر

 z 013/0 161/0مقدار  نمرات مطالعات اجتماعی

                                                             
1- Kolmogorov-Smirnov 
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 Sig 074/1 094/1 سطح معناداری

شده است، توزیع  13/1که سطح معناداری آزمون کولموگروف بیش از  با توجه به این

 نمرات نرمال است. لذا مفروضه نرمال بودن برای انجام آزمون برقرار است.

س گیری از تحلیل کوواریانفرض دوم در بهره برای بررسی پیش 0نتایج آزمون لوین

 آمده است. 4های دو گروه آزمایش و کنترل در جدول شماره مبنی بر همگنی واریانس

 آزمون متغیر پژوهش آزمون و پس : بررسی همگنی واریانس نمرات پیش4جدول 

درجه  F متغیر

 0آزادی 

 یآزاددرجه 

5 

سطح 

 معناداری

 136/1 43 0 760/5 نمرات مطالعات اجتماعی

( 13/1که بیشتر از خطای مفروض در پژوهش ) F آزمونبا توجه به سطح معناداری 

 شود. شده است، همگنی واریانس نمرات تأیید می

 نشان داده شده است، 3مفروضه بعدی که مورد بررسی قرارگرفته و نتایج آن در جدول 

 های رگرسیون است. همگنی شی 

 نمرات : بررسی همگنی شی  رگرسیون3جدول 

 

گروه با متغیر که بیشتر از خطای مفروض در پژوهش  با توجه به سطح معناداری تعامل

 شود. شده است، همگنی شی  رگرسیون نمرات تأیید می

آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی بر  تأثیر: تحلیل کوواریانس بررسی 8جدول 

 دانش آموزان پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی

                                                             
1- Leven’s test of equality of error variances 

تعامل گروه با 

 متغیر

مجموع 

 مجذورها

درجه 

 آزادی

 مجذور

 میانگین

F ح سط

 معناداری

 نمرات مطالعات

 اجتماعی
059/01 0 059/01 149/08 189/1 
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مجموع  

مربعات 

(SS) 

درجه 

 آزادی

(Df) 

میانگین 

 مربعات

(MS) 

سطح  Fآماره 

 معناداری

(P) 

میزان  

 تأثیر

(Eta) 

توان 

 آزمون

 پیش

 آزمون 
348/84 0 348/84 63/07 1110/1 569/1 0 

 گروه
569/63 0 

569/

63 
804/55 1110/1 549/1 963/1 

     808/5 44 18/039 خطا

که کمتر از خطای مفروض در  با توجه به سطح معناداری آزمون کوواریانس تک متغیره 

روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی  آموزش (، تأثیر13/1<1110/1شده است ) پژوهش

شود. با توجه به مقدار  تأیید می انآموز پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعیبر 

درصد نمرات درس  9/54 یعنی شود  ( رابطه قوی نشان داده می549/1مجذور اتا )

روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی  تحت تأثیر آموزشآموزان دانش مطالعات اجتماعی

 شود. تبیین می

 گیرینتیجه

بر  یبر نقشه ذهن یبتنآموزش روش مطالعه م یاثربخش یبررس منظور بهپژوهش  نیا

 یدانش آموزان کالس هشتم متوسطه اول در درس مطالعات اجتماع یلیتحص شرفتیپ

های آماری نشان داد که استفاده از روش مطالعه مبتنی بر نتایج تحلیل انجام گرفت.

آموزان نقشه ذهنی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی در دانش

کنند، شده صورت معمول مطالعه میهایی که بهدر مقایسه با آنپایه هشتم متوسطه 

(، خدیوی، اقدسی و صمدیان 0598های جواد وفوری ) است. نتایج این پژوهش با یافته

(، عاشوری، 0596(، یارمحمدی و همکاران )0598(، مصرآبادی، پیری و عزیزی )0590)

 (، کاردان0597بخش )آذرآذر و زاده، فتحی(، تقی0595کجباف، منشی و طالبی )

 ( همخوان است.0593 لوایی و همکاران )

 و باشند داشته تحصیل در بهتری عملکرد آموزان که دانش شود می باعث ذهنی نقشه

 راهبردهای از استفاده میزان هرچه شود. می هاتحصیلی آن پیشرفت موج  امر این
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 در یادگیری باشد، میزان االترها ب توأم آن استفاده و شناختی راهبردهای و فراشناختی

 قبیل از مطالعه های روش فراگیران خواهد شد. وقتی بیشتر یادگیرندگان

 به مطالعه در را و... سؤاالت دادن تعمیم و کردن خالصه برداری، نقشه ذهنی، یادداشت

 که شود می باعث و شود می خواننده تر شدنفعال باعث ها روش این و چون برند می کار

 دهد می افزایش را یادگیری امر کند، پردازش ذهن در را مربوط اطالعات فعال طور هب فرد

آموزان و معلمان از کند. امروزه دانشموج  آن پیشرفت تحصیلی نیز افزایش پیدا می و

 بر تکنیک یک ذهنی نقشهکنند. در مطالعه و آموزش خود استفاده می های مختلف روش

  فظ و تسهیل را یادگیری نیمکره، دو کارگیری هر به است که با آزوبل نظریه اساس

 سایر با دارد که بصری های ذهنی باکیفیت  کرد. نقشه خواهد تضمین را اطالعات

صورت معمول، فقط یکی از  به  . در مطالعهاست متفاوت برداری های یادداشت تکنیک

گرفته  کار به های  افظه شود  همچنین فقط یکی از شکل های مغز درگیر می کره نیم

. شوندگرفته می کار بهکره مغز  نقشه ذهنی هر دو نیم کردن ترسیمدر هنگام  .شودمی

بلکه باعث درگیر شدن بیشتر در متن رساند،   داقل میرا به پرتی  تنها  واس این کار، نه

ی  نقشه ذهنی از  افظه کردن ترسیمهنگام شود. همچنین های درس می درس و کالس

و به  دهد ی صرف رخ نمی این اتفاقی است که در مطالعه شود.گرفته می تصویری کمک

کند جذابیت مطالعه را باالبرده و این امر در دلیل ترسیم تصاویری که در ذهن خطور می

با استفاده از تکنیک باشد. مؤثرتر می و تر عمی  ،خالقیت و یادگیریافزایش انگیزش، 

درنتیجه انگیزش  خواهد شد. ترملموس و عینی  تیادگیری و میزان پیشرف، نقشه ذهنی

نقشه ذهنی گام بلندی برای  کردن ترسیمجریان  در رود.پیشرفت در افراد باال می

شود و این امر در پیشرفت تحصیلی نقش بسزایی دارد. درس داشته مییادگیری فعال بر

به رشته  مطالعات اجتماعی در دوره متوسطه اول به لحاظ هدایت تحصیلی و ورود

بنابراین پیشرفت در درس مطالعات اجتماعی  ای برخوردار است انسانی از اهمیت ویژه

آموزان که دانش مند به رشته انسانی باشد. ازآنجاییآموزان عالقهدانش باید در اولویت

شود که نسبت به یادگیری این درس نگاهی  فظی و سطحی دارند، این امر باعث می

آموزانی که روش مطالعه مناسبی برای ب فرانگیرند، درنتیجه دانشمطال  درس را خو

آموزان شوند. به این دانشیادگیری این درس نداشته باشند دچار افت تحصیلی می
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-گردد با توجه به ماهیت نقشه ذهنی که سب  یادگیری هرچه بهتر و عمی پیشنهاد می

 وس  فظی خود استفاده کنند.شود، از این شیوه برای مطالعه در تر مطال  درسی می

 ها پیشنهاد

توجه به مبانی نظری و  در پژوهش  اضر روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی با

های این پژوهش بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی  پیشینه پژوهشی و یافته

ران کارآیی این روش مطالعه، به مدیتوجه به آموزان تأثیر داشته است  بنابراین بادانش

مطالعه  های آموزشی روشگردد تا کارگاهو مدارس پیشنهاد می وپرورش ادارات آموزش

های مطالعه دچار مشکل آموزانی که در مهارت ذهنی را برای دانش مبتنی بر نقشه

ترین محدودیت پژوهش عدم امکان پیگیری طوالنی جهت هستند، برگزار کنند. مهم

های زمانی پژوهشگر بود، لذا دلیل محدودیتبه  مدت بسته آموزشیبررسی نتایج بلند

مطالعه مبتنی بر  مدت بسته آموزشی روش شود برای بررسی تأثیرات طوالنیتوصیه می

مدت انجام شود. محدودیت دیگر  هایی بافاصله زمانی طوالنی نقشه ذهنی، پیگیری

وهش در شود که این پژهای آن به جنس مذکر است. پیشنهاد میمنحصر شدن نمونه

های دیگر نیز صورت آموزان دختر، همچنین مقاطع سنی، تحصیلی و درسبین دانش

گیرد تا بتوان در تعمیم نتایج و تأثیر این روش با اطمینان بیشتری بحث کرد. 

ویژه های همه عوامل، بهدانند تا از مساعدتنیز بر خود الزم می نویسندگان این مقاله

آموزانی که در این پژوهش ما را یاری نمودند مه دانشمدیریت محترم دبیرستان و ه

 صمیمانه سپاسگزاری نمایند.

 

 منابع

 کاربرد واکاوی (.0593السادات. )ملو  بهشتی،  سینی و زهرا بتولی، -

-نظام فصلنامه دانشگاهی. هایفعالیت بهبود و تسهیل جهت مفهومی یها نقشه

 .83-65(، 0،5) 06 اطالعاتی، خدمات و ها

آموزش  یاثربخش(. 0598) مزه.  ،یزیو عز وادج ،یمصرآباد وسی م ،یریپ -
و  یعلوم تجرب یبرنامه درس میو در  مفاه یادداریبر  یبر نقشه مفهوم یمبتن
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)دانش و  یدرس ریزی برنامهپژوهش در  .ییششم ابتدا هیپا یمطالعات اجتماع

 .99-90(, 56)04(, یدرس یزیبرنامه ر-یتیپژوهش در علوم ترب

تأثیر آموزش (. 0597) .مسلم ،آذربخشو  اسکندر ،آذرفتحی  محسن ،زادهتقی -
آموزان  شناسی دانش مفهومی بر پیشرفت تحصیلی درس زیست نقشهبه کمک 

رسی، د ریزی برنامهپژوهش در  .سال سوم متوسطه استان کهگیلویه و بویرا مد
03 (39 ،)065-091. 

رابطه انگیزه پیشرفت با . (0591. )زین  ،گندمی محمدرضا و ،فرتمنایی -
پژوهشی راهبردهای  -دوماهنامه علمی .نپیشرفت تحصیلی در دانشجویا

 .03-09(، 0) 4. آموزش در علوم پزشکی

بررسی تأثیر (. 0590) .صمدیان، مهناز و  اقدسی، علینقی  خدیوی، اسداله -
آموزان دوره متوسطه شهرستان  های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش روش
 .58-05(، 06) 3,نشریه علمی آموزش و ارزشیابی )فصلنامه( ب.بنا

ی روش نقشه ذهنی و  ل مسئله بر افزایش اثربخش(. 0593. )هی ور زمستانی، -

کارشناسی ارشد،  نامه انیپا عملکرد درس علوم و خالقیت دانش آموزان ابتدایی.

 دانشگاه تبریز.

 ناسی یادگیری و آموزش(.پرورشی )روانش روانشناسی(. 0568اکبر. )سیف، علی -

 تهران: انتشارات آگاه.

روانشناسی یادگیری و ) نینوروانشناسی پرورشی (. 0593. )اکبر یعلسیف،  -

 تهران: نشر دوران. آموزش(.

 میزان بر نقشه ذهنی() گرافیکی های رمان ریتأث(. 0593پور، هادی. ) سلیمان -

 ارشد، کارشناسی نامه انیپادانشجویان.  تحصیلی درگیری و یادداری یادگیری،

 بیرجند. تربیتی، دانشگاه علوم و روانشناسی دانشکده

مداخالت  یاثربخش(. 0593) مد. ا ان،یارمحمدیو  ید  سینس ان،یادتیس -

-0590) یرستانیدانش آموزان دب یلیتحص شرفتیبر پ یآموزش شناختی روان

برنامه -یتی)دانش و پژوهش در علوم ترب یدرس ریزی برنامهپژوهش در  (.0564

 .079-088(, 50)05(, یدرس یزیر
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فلسفۀ آموزش مطالعات اجتماعی در (. 0596اله. )ولی ،نظری ،علی ،صادقی -

پژوهش در آموزش مطالعات  ن.نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایرا

 .77-011(، 0)0عی، اجتما

 مکتبی، منیجه و ییالق،شهنی علیرضا  یخچالی، اجی زین   صداقت، -

 و پیشرفت یها هدف علی رابطه مدل مقایسه آزمون(. 0593) حسین.غالم

 دختر آموزاندانش در طلبی کمک انواع یگریانجیم با ریاضی عملکرد با دوستی

 مجله .اهواز شهر اول متوسطه دوره عادی و درخشان استعدادهای مدارس

 .43-88(، 53) 7ی، شناخت روان یها مدل وها  روش

محمدباقر  منشئی، غالمرضا و طالبی، هوشنگ.  عاشوری، جمال  کجباف، -

ی آموزش نقشه ذهنی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر ها روشتأثیر (. 0595)

در  پژوهش ی.شناس ستیزانگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس 

 .75-85(، 04) 00ی درسی، زیر برنامه

یشایندهای رابطه پ(. 0596) .فرزادی، فاطمه و بهروزی، ناصر  فرامرزی،  مید -
عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی 

 .005-90(، 5)6. مدرسه یشناس روان .آموزان دانش

 اثربخشی(. 0597، طاهره و غضنفری، فیروزه. )پوریمیر   اهلل عزت، پورقدم -

 دانش خواندن عملکرد و پیشرفت زشیبرانگ فعال  افظه راهبردهای آموزش

 09دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،  ابتدایی. مقطع رساخواننا آموزان

(4 ،)058-054. 

نقشه  ریتأث(. 0593 لوایی، ژیال   اتمی، جواد و فتحی آذر، اسکندر. )کاردان -

ی نوین کردهایرو در درس فیزیک. آموزانذهنی بر پیشرفت تحصیلی دانش

 .40-85، 55آموزشی، 

اثربخشی نقشه ذهنی بر پیشرفت (. 0566ر. )ی، جواد و استوار، نگامصرآباد -

 ی، روانشناسی و فیزیک.شناس ستیزآموزان در دروس تحصیلی دانش

 .95-004(، 0) 3ی نوین تربیتی، ها شهیاند
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چگونگی اجرای (. 0599) .مرجان ،بهبهانیآل و زین  ،متقی   سن ،منیؤم -

طالعات محور در درس م ارزشیابی شناخت  جای بهمحور   ارزشیابی متن

 .80-78(، 0)5ی، پژوهش در آموزش مطالعات اجتماع ی.اجتماع

ریزی و های مطالعه برنامهآموزش مهارت ریبررسی تأث(. 0596وفوری، جواد. ) -

 زشیپیشرفت تحصیلی و انگ زانیزمان و روش تمرکز و  افظه بر م تیریمد

 .آموزان ایرانی ساکن کشور تاجیکستان در مقطع ابتداییپیشرفت دانش

 .075-038(، 5) 6روانشناسی مدرسه، 

آموزش  ریتأثمقایسه (. 0596یارمحمدی، مسی   محمدی، آرزو و کردنوقابی، رسول. ) 

به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات 

 .069-500(، 05) 7ی شناختی در یادگیری، دو فصلنامه راهبردهااجتماعی. 
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