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نقشه ذهنی بر افزایش عملکرد  روش آموزش اثربخشی تعیین هدف باحاضر  پژوهش :چکیده

 کلیهشامل جامعه آماری پژوهش . است گرفتهانجام آموزان ابتداییدانشدرس علوم و خالقیت 

ای نمونهکه  بود  7۳49-45در سال تحصیلی  پایه چهارم ابتدایی شهر مرند آموزان دختردانش

 86گروه دو و در  ی تصادفی انتخاب شدنداگیری خوشهبا استفاده از نمونهنفر  96 متشکل از

 ،آزمونروش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش .نفری کنترل و آزمایش گمارده شدند

بر روی گروه آزمایش  جلسهشش در نقشه ذهنی  روشآموزش  آزمون با گروه کنترل بود.پس

س خالقیت تورنها با استفاده از پرسشنامه دادهو گروه کنترل اموزشی دریافت نکرد.  انجام شد

 ها با استفادهنتایج تحلیل فرضیه .ندشدآوری جمععملکرد درس علوم  ساخته محققآزمون  و

-های آماری تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری نشان دادند که آموزش روشاز روش

 شود.آموزان ابتدایی میدانشخالقیت و درس علوم  باعث افزایش عملکرد های نقشه ذهنی

 باشد.آموزش روش نقشه ذهنی روش موثری در افزایش عملکرد و خالقیت درس علوم می

  آموزاندانش،  علوم ، عملکردخالقیت ،نقشه ذهنی  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 شرفتپی در متعددی عوامل و است جهان ختلفم کشورهای در پرورش و آموزش عینی اهداف ترین اصلی از یکی تحصیلی پیشرفت

 های شاخص از یکی آموزان دانشو موفقیت  تحصیلی عملکرد شیافزا .(8664 ،7پیچ و هستند )ترن مؤثر آموز دانش یک تحصیلی

 به است الزم آن به رسیدن برایبوده و همچنین یکی از عوامل مهم در پیشرفت کشور هاست.  پرورش و آموزش ارزیابی در مهم

و عوامل موثر بر آن همواره  ی دانش آموزانلیتحصبهبود عملکرد  .(7۳21 نیا، )افضل گردد مبذول خاصی توجه آن در مؤثر عوامل

پژوهشگران در  ریاخ یهارا به خود اختصاص داده است. در سال یاریبس قاتیتحقمورد توجه متخصصان آموزش و پرورش بوده و 

ی لیتحص ردکعمل بیترت نیرا اصالح کنند و به ا یهستند که با کمک آنها بتوانند آموزش و ساختار کالس ییرهایمتغ ییصدد شناسا

  (.7۳26ی، آرانژاد و شهر  مانی)سل را ارتقاء بخشند دانش آموزان

 اجیو درک آن احت دانستن ،یریادگیبه  یلیاست که دانش آموزان در تمام مقاطع تحص ییدرس ها نیاز مهم تر یکی ،علومدرس 

رس ت علوم یکنند و نسبت به کالس ها یتجربه مرا  یادیمشکالت ز علومادراک وکاربرد  از دانش آموزان در فهم، یاریدارند؛ اما بس

تا دانشگاه به ضعف آن ها در حل مسأله  ییاز ابتدا علومدرهمه سطوح آموزش  رندگانیادگی ضعفکنند.  یم انیرا ب یو تجارب بد

 یعیبط شگاهیآزما یبه نوع علومکالس درس  دروس دارد. ریسا یریادگیدر  ینقش مهم درس، نیا یریادگی ن،یوجود ابا  دارد. ارتباط

 م،یمفاه یشود که آگاهانه رو یموثر واقع م یباشد و آموزش آن زمان یآموزان محل مسأله در دانش  ندیفرا یجهت مطالعه چگونگ

 .(7۳20نژاد، مانی)سل شود دیتأک یادراک یها و ساختارها مهارت

 در دروس علوم یرانیا آموزان ی آن است که عملکرد دانش نشان دهنده مزیمانند طرح ت ییهاآزمون جینتا یبررساز سوی دیگر 

هم مانند  ییاهدر مهارت را ندارند و یبیو ترک یکاربردی، قضاوت سؤاالت پاسخ به ییدانش آموزان توانا شتریو ب ستیمناسب ن یتجرب

 (.7۳48)سلیمی و عصاره،  قرار دارند ینییمسأله در مرتبه پا حلخالقیت جهت و  هیساختن فرض

 تدریس های روش با و هستند ناکارآمد و سطحی یادگیری های روش و خشک ساختار گرفتار اغلب ما مدارس کهبا توجه به این 

 تحرک ها، فعالیت تنوع درس، کالس در پذیری انعطاف .(7۳46پیشه، درویش) کنند می فعال غیر را یادگیرندگان محور، معلم

 یادگیری محیط دیگر عوامل از تعامل های فرصت ایجاد و های تدریس مناسب، استفاده از روشفناوری از استفاده فراگیر، و معلم

 آموزش ارکان تقویت برای زیربنایی های فعالیت امروزی باید مدارس کلی طور به .(7۳24 حسینی، آقا) شوند می محسوب موثر

نقش معلمان در  (.7۳24 فرخی،کنند ) و خالقیت تبدیل عالقه ،رغبت انگیزه، ایجاد ،یادگیری مشوق را به مدرسه محیط و نموده

 بیشاپ،است )یادگیری، تدریس و موضوعات درسی در تعیین اینکه چگونه یک معلم یادگیری تازه ای ایجاد می کند بسیار حیاتی 

ه برنامه ک است یکند، بلکه فرد یزیبرنامه ر یکه به خوب ستین یمعلم اثربخش، صرفاً کس(. 866۳، 8بریمان، ریچاردسون و تیاکیوایی

 نیارزشمند هستند. بدبرسد که  ییو بروندادها جیبه نتا یتجرب ای یارائه دهد تا به طور منطق با روش مناسب را به دانش آموزان یا

دانش  یآموزش یمعلمان و بازده ها یعملکرد حرفه ادر بهبود  یمحور یبه عنوان عامل یحرفه ا یها یگسترش توانمند ب،یترت

ی، )تیمپرل رود یبه شمار م ی و بهبود عملکرد دانش آموزانآموزش نهیبه طیشرابه  دنیدر تداوم بخش یاساس یاصل زیآموزان و ن

 پیشرفت ها روش این و هستند تدریس در فعال های روش از استفاده طرفدار معلمین برخی از (.8661، ۳ویلسون، بارارو فونگ

 پای کالس در تخته و گچ از استفاده بر هنوز که مدرسین از بسیاری هستند حال عین در. دهد می ارتقا را آموزان دانش تحصیلی

 به را فراگیران تکنولوژی، ابراز با نه و خود های مهارت و ها توانایی با بتواند که است آن در معلم هنر که توجیه بدان فشارند، می

                                                           
 
2 . Bishop, Berryman, Richardson & Tiakiwai  
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پیشرفت علم و گسترش دامنه ی علوم مختلف ضرورت کسب معلومات بیشتر و با دوام تر در زمان کوتاه تر را  .دارد وا یادگیری

تر و ریعجهت یادگیری س های مناسببنابراین یکی از وظایف متخصصین تعلیم و تربیت شناسایی شیوه؛ اجتناب ناپذیر می سازد

خالقیت  وجود ،شناختی های مهمیکی از تواناییبهتر دانش آموزان و استفاده بهینه یادگیرندگان از زمان محدود آموزش می باشد. 

پرورش  زیرا می آورند؛ شمار به تربیتی هدف ارزشمندترین را شاگردان خالقیت پرورش قوه دنیا ذهنی در آدمی است. کشورهای

را آماده کند تا در  رندگانیادگی تربیت باید و دارد. تعلیم کشور هر ترقی و تمدن و پیشرفتهای اقتصادی با تنگاتنگی یت ارتباطخالق

 (. 7۳48)سلیمی و عصاره،  به انسانهای خالق دارد اجیاحت ندهیآ اییدن رایاز تفکر خالق استفاده کنند؛ ز حل مسأله خود

 ایو  تیخالق وجود نشان دهند. تیجد پرورش آن ایبرای آموزش و  دیاست که مدارس با یمطلوب انسان یژگیو کی تیخالق

 یعموم تیاز حما شهیهم ت،یو ترب میو شناخته شده تعل یاساس از هدفهای یکی، به عنوان در دانش آموزان تفکر خالق تیترب

 (.7۳26 ،ی)منطق برخوردار بوده است

و سنجش و  یدرس یها برنامه ،یریادگی ،یگوناگون آموزش یها نهیمکه در زذهنی یکی از رویکردهای آموزشی است نقشه

 ریکرده و به تصو یدانند سازمانده یتوانند آنچه را که م یم 7یآموزان با استفاده از نقشه ذهندانش  شود. یبه کار برده م یابیارزش

 دهیموضوعات، ا برای نمایش از نمودارها یمجموعه او شامل  کند یکمک م یریادگی لیامر به تسه نیدهند که ا شیدر آورده و نما

 یو طبقه بند یشود و باعث سازمانده یم دهیکش یبه طور محور یدیکلمه کل ای ینقطه مرکز کیها و...است که حول  تیها، فعال

بود  یفرد نیبوزان اول یتون .ردو حل مساله کاربرد دا یساز میو تصم دیجد یها دهیا ایموجود  تیموضوعات متنوع در رابطه با وضع

 ( 8678خود استفاده کرد )جونز، یریادگی یبرا یاز نقشه ذهن 7416که در سال 

 کی یو نگهدار یمواد درس ی، سازماندهفیبخش مهم تکال ی، تمرکز روفیتکال هیبه دانش آموزان در توج ینقشه ذهن یراهبردها

که در  ینسبت به نقشه مفهوم ی( نقشه ذهن7۳46دنژاد،ی، سی، افتخاریکند )حافظ یکمک م یریادگی یمولد برا یجور روانشناس

م تر محک یو به طور کل یرسم یمتفاوت است. نقشه مفهوم یشود، کم یشروع م کیدر مرکز گراف ینگاشت ذهن با موضوع ندیفرا

و  یم، کم تر رسیشود. نقشه ذهن یکمک به درک روابط استفاده م یو رابطه عبارات برا یساخته شده اند و از ساختار سلسله مراتب

 یکند. م یم دیموضوعات تاک یادآوریکمک به دانش آموزان در به  یبرا ری، نمودارها و تصاونیباشد و عالوه بر ا یم افتهیساختار 

 کند تا وادار ی، به دانش آموزان کمک میموضوع سازمان استفاده کرد، نقشه ذهن دیتاک یو رنگ برا ریمراه با تصاوتوان متن را ه

( 7۳21ی )قیدقنتایج پژوهش . (8676دیویس، ) رندیبگ ادیو رنگ اضافه کنند و اطالعات را بهتر  ریتصاو قیشوند مطالب را از طر

 نیتمر نقشه به عنوان نیخود بر استفاده از ا جیدر نتا یدارد. و رانیو فهم فراگ یریادگیبر  یشگرف ریتاث ینشان داد که نقشه ذهن

کوچک بنابر  یگروه ها لیتوانند با تشک یکرد و اعالم نمود که دانش آموزان در مدرسه م دیتاک موزاندانش آ انیدر م یکالس

 یدانش آموزان کمک م نیب یگروه انیکار هم بر بهبود و قدرت و مشارکت و اتحاد م نیبکشند که ا ینقشه ذهن یموضوعات درس

 .است یاقتصاد وهیش کیکند وهم 

دانش  .کند یکمک م یشناخت ریعناصر غ شرفتیبه پ ینقشه ذهن یو آماده ساز هیتهمعلم با دانش آموزان در  یتعامل یها تیلفعا 

  دهند. یدر کالس از خود نشان م ینشان داده و عملکرد بهتر یشتریعالقه ب برند، یملذت  یریادگیکه از  یآموزان

 تکرار مفاهیم علمی ترغیب میدر نظام آموزشی ایران، معلمان با تکیه بر روش های سنتی به ویژه سخنرانی، شاگردان را به حفظ و 

بودن شاگردان، رشد فکری و آزاد اندیشی می شود، این که در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی، صحبت از فعال  ی رغملکنند ع

از تقویت روحیه همکاری و رفاقت در بین شاگردان و رشد اجتماعی آنان اما عمال چنین نظرگاه هایی جنبه شعارگونه به خود گرفته، 

                                                           
1 - mind map 
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کاری و رفاقت به نوعی رقابت گام موثری در این راستا برداشته نمی شود، بلکه اغلب اوقات همصحبت می شود؛ اما در عمل نه تنها 

های نتیجه آن افزایش حس حسادت، کینه توزی و دشمنی در بین دانش آموزان است. سبک غالب در اکثر آموزش تبدیل شده که 

مواجه می شوند، کالس سنتی است به این معنا که شاگردان در زمینه یادگیری مفاهیم درسی کمتر با موقعیت های چالش آور 

شاگردان با یکدیگر فراهم می شود، دانش کمتری برای تعامل، همفکری، همکاری و بحث و گفتگوی معلم با شاگردان و فرصت های 

همکاری می شود و احتمال خطر جمع گریزی در بین شاگردان آموزان به یادگیری طوطی وار ترغیب می شوند، رقابت جایگزین 

ب گوینده بوده و از دانش آموزان انتظار دارند که به صحبت های آنان گوش دهند. اغلافزایش می یابد. در روش های سنتی معلمان 

چندانی در کالس درس ندارد و اگر سئوال پرسیده شود، موجب وادارکردن دانش آموزان به تفکر مطالب گروهی جایگاه  یریادگی

 .(7۳25)صفوی،  نمی شود، بلکه بیشتر هدف این است که دانش آموزان از این طریق برای امتحان آماده شونددرسی 

 

ایی آموزان ابتددر دانشوش نقشه ذهنی بر عملکرد درس علوم و خالقیت ر آموزش  یاثربخشبنابراین هدف این پژوهش بررسی 

 از: اندعبارتبود و در این راستا دو فرضیه مطرح شد که 

 است. مؤثرروش نقشه ذهنی بر افزایش عملکرد درس علوم آموزش  .7

 است. مؤثرآموزان روش نقشه ذهنی بر افزایش خالقیت دانشآموزش  .8

 

 روش

 شامل این پژوهش با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماریآزمون پس -آزموناز طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش در این پژوهش

 ایروش خوشهبرای انتخاب نمونه از  که بودند 7۳49-45آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان مرند در سال تحصیلی دانش هیکل

 با مدرسه یک کالسهر شد و از  انتخاب تصادفی صورتبهدو مدرسه  ،که از بین مدارس شهر مرند صورتنیبد .استفاده شد تصادفی

انتخاب پایه چهارم ابتدایی  لیدل .گروه کنترل انتخاب شد عنوانبهآموز دانش 86باگروه آزمایشی و یک کالس  عنوان به آموزدانش 86

 عموماً دیگر اینکه و (7۳47)محمدی احمدآبادی،  اندشدهانجامسطح دبیرستان  در، علومدر مورد درس  هاپژوهشاین است که اکثر 

مان عدم آشنایی معل ،در مقطع ابتداییعلوم و یکی از دالیل عدم پیشرفت  شوداز سطح ابتدایی شروع می عدم پیشرفت درس علوم

تا بتوان به امکان استفاده  چهارم ابتدایی انتخاب شدبنابراین در این پژوهش کالس  ؛(7۳27است )صفوی،  متنوع های تدریسبا روش

 های آموزشی در سطح ابتدایی پی برد.این نوع برنامه ریتأثو میزان 

 آوری اطالعاتجمع ابزار

تورنس استفاده شد. خالقیت در پژوهش حاضر از پرسشنامه دانش آموزان  خالقیتسنجش میزان برای : خالقیت پرسشنامه -1

 88سؤال در بخش بسط،  77بخش سیالی،  سؤال در 70سؤال می باشد که  06شامل  مولفه بوده و 9دارای  این پرسشنامه

دارد. هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می باشد و باید  پذیری قرار سؤال در بخش انعطاف 77سؤال در بخش ابتکار و 

امتیاز،  7الف( ه نتیجه آزمون به ازای هر پاسخ به پاسخ )برای دست یابی ب محقق جلوی سؤاالت عالمت گذاری نمود؛ و سپس

دانش آموزان  نمره کل خالقیت برایبعد،  9ات که با جمع کردن چهار نمر امتیاز در نظر می گیرد ۳)ج(  ز وامتیا 8پاسخ )ب( 

در تحقیقات احمدی و  می باشد. پایایی پرسشنامه خالقیت 726و باالترین نمره آن  06بدست آمد. پایین ترین نمره آزمون 

 بدست آمده است. 2۳/6عبدالملکی 
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یک آزمون  ،به منظور سنجش میزان عملکرد دانش آموزان در درس علوم علوم: درس آزمون پیشرفت تحصیلی-2

محتوا برای دانش آموزان طراحی شد و پرسشنامه مذکور با توجه  -محقق ساخته با کمک معلم از درس علوم و بر اساس جدول هدف

ی باشد. م 86و باالترین نمره آن  6سوال می باشد. پایین ترین نمره آزمون  76به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم بوده که شامل 

محتوا استفاده شد. سپس روایی محتوایی ابزار توسط  -وایی آزمون پیشرفت تحصیلی، از جدول مشخصات هدفبه منظور روایی محت

دو تن از معلمان درس علوم تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید شد. به منظور پایایی آزمون، براساس روش باز ازمایی محاسبه 

 دست آمد.   به r=./01برابر گردید که 

 

 ایاجرای برنامه مداخله وهیش

 اساس برکه روش نقشه ذهنی آزمون به عمل آمد. سپس آموزش استفاده از ابزار پژوهش از دو گروه کنترل و آزمایش پیش ابتدا با

 آموزانبه دانش در هفته بار دو و ایدقیقه 06ی جلسهشش گروهی توسط پژوهشگر در  صورتبهبود.  شدهیطراح (744۳) بوزان روش

  آموزش داده شد. گروه آزمایش 

 موزشیآمواد 

بصورتی که ابتدا نقشه ذهنی به گروه آزمایش آموزش داده شد. بطوریکه ابتدا در وسط : یذهن ینقشهروش  آموزش

هم م موضوعات کاغذ موضوع اصلی را قرار دهند که می توان به جای خود موضوع از تصویری که نماینده موضوع باشد استفاده کرد.

و مورد عالقه را با خطوط اصلی و رنگی که از تصویر مرکزی به سمت بیرون امتداد پیدا می کند ترسیم و با یک شکل اختصاری یا 

فرعی و ثانویه را روی شاخه های فرعی که از انتهای شاخه اصلی شروع می  اطالعات کلمات کلیدی مهم مربوط به آن ترسیم کنند.

 رجا که امکان وجود دارد از تصاویر استفاده کنند.شود یادداشت کنند. در ه

 یافته های پژوهش

های توصیفی پژوهش یافته7گردند.در جدول ها ارایه میهای مربوط به فرضیههای توصیفی، سپس یافتهدر این قسمت، ابتدا یافته

 گردند.ارایه می

 آزمون آزمون خالقیتها در پیش: توصیف نمرات آزمودنی1جدول 

  انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 ۳7/۳ 76/75 گروه آزمایش سیالی

 24/8 79//26  انعطاف

 n=86 95/75 9 ابتکار

 5۳/۳ 06/78  بسط
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 09/۳ 96/71 گروه کنترل سیالی

 5۳/۳ 26/75  انعطاف

 n=86 06/75 6۳/8 ابتکار

  86/9 4۳/79  بسط

 

گونه که مالحظه دهد. همانهای خالقیت نشان میآزمون مولفهپژوهش را در پیشهای این نمرات آزمودنی7مندرحات جدول 

( برای 26/75( را گروه کنترل کسب کرده، در مولفه انعطاف بیشترین میانگین )96/71گردد در مولفه سیالی بیشترین میانگین )می

 باشد( می06/75گین )باشد در مولفه ابتکار نیز گروه کنترل دارای بیشترین میانگروه کنترل می

 آزمون آزمون خالقیتها در پس: توصیف نمرات آزمودنی-2جدول 

  انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 17/8 89 گروه آزمایش اول سیالی

 0۳/9 16/88  انعطاف

 8۳/۳ 95/89  ابتکار

 n=86 89 78/۳ بسط

 4۳/99 05/81 گروه کنترل سیالی

 90/۳ 75/70  انعطاف

 64/8 86/70  ابتکار

 n=86 46/70 09/۳ بسط

 موثر است. روش نقشه ذهنی بر افزایش عملکرد درس علوم دانش آموزان ابتداییفرضیه اول پژوهش: 

ز این آمده اآزمون استفاده شده است. لذا برای تحلیل نتایج برپس -آزمونآزمایش با پیشکه برای بررسی این فرضیه از طرح نیمه ازآنجا

آزمون به عنوان یک متغیر تصادفی کمکی ی کاربرد این روش اثرات پیشطرح از روش تحلیل کوواریانس استفاده شده است تا به واسطه

 نتایج این تحلیل در جدول زیر آمده است. کنترل شود

 ت.:روش نقشه ذهنی بر افزایش عملکرد درس علوم موثر اسمتغیره فرضیه اول پژوهش: کوواریانس تک3جدول

مجموع  منابع تغییر

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

 مجذور اتا داریسطح معنی F درجه آزادی

 55/6 667/6 54/90 7 72/20 72/20 گروه

    ۳1 25/7 9۳/02 خطا
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    96  1251 کل

 

افزایش عملکرد تحصیلی  دار درآزمون، روش نقشه ذهنی اثرات مثبت و معنیدهد که با کنترل اثرات پیشمی نشان ۳های جدول یافته

 است 55/6مقدار اتا برابر ؛ دار استمعنی P <65/6( در سطح 54/90شده )محاسبه Fها در درس علوم داشته است. چرا که مقدار آزومدنی

 گیرد.بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تائید قرار می

 .تدایی موثر استروش نقشه ذهنی بر افزایش خالقیت دانش آموزان ابفرضیه دوم پژوهش: 

 شده است.ارائه 9های مربوط به این فرضیه از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول برای تحلیل داده

 

 : تحلیل کوواریانس چند متغیره فرضیه دوم پژوهش4جدول

 شاخص

 منابع تغییر

مجموع  متغیر

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

-سطح معنی F آزادیدرجه 

 داری

 مجذور اتا

 667/6 2۳/6 69/6 7 ۳7/97 ۳7/97 سیالی 

 58/6 667/6 6۳/85 7 87/۳09 87/۳09 انعطاف گروه

 17/6 667/6 02/25 7 04/917 04/917 ابتکار 

 1۳/6 667/6 26/2۳ 7 62/072 62/072 بسط 

    ۳9 89/455 88/۳8912 سیالی 

    ۳9 ۳4/78 85/۳5۳ انعطاف خطا

    ۳9 58/5 87/721 ابتکار 

    ۳9 55/0 42/888 بسط 

    96  05۳64 سیالی 

    96  70752 انعطاف کل

    96  71921 ابتکار 

    96  71016 بسط 



 608-618، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره         

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir   

 

011 

 

 

ز ها به جدار در افزایش خالقیت آزمودنیآزمون، روش نقشه ذهنی اثرات مثبت و معنینشان داد که با کنترل اثرات پیش 9مندرجات جدول 

آزمون دار است و از طرفی میانگین نمرات خالقیت دو گروه در پسمعنی P <65/6شده در سطح محاسبه Fمولفه سیالی دارد، چراکه مقدار 

بنابراین ؛ (9-8مندرجات جدول )حاکی از آن است که مقدار خالقیت گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، افزایش محسوس داشته است 

 مورد تائید قراررضیه دوم ف

 
 بحث 

آموزان ابتدایی روش نقشه ذهنی بر افزایش عملگرد درس علوم و خالقیت دانشاثربخشی آموزش بررسی هدف پژوهش حاضر، 

 .تاس مؤثر آموزان ابتداییروش نقشه ذهنی بر افزایش عملگرد درس علوم و خالقیت دانش آموزش نتایج حاصل نشان داد که ود.ب

 دریافتند (8664)بوکه (، اوالیی و اوکه 7۳22همکاران )(، حاتمی و 8664جرف )(، 8676) یتونوماخان، فام و  همسو با این یافته

های این تحقیق با نتایج حاصل از یافته آموزان ابتدایی موثر است.اموزش روش نقشه ذهنی بر افزایش عملکرد درس علوم دانش که

( همسو 8678) ایمرچ(، 8678) یرومانوسک(، دل، جریک، 8668(، مادو و متو )8669بود )(، جان 7416بوزان )تحقیقات تونی 

هد که دهای قبلی است. یادگیری معنی دار زمانی رخ میبراساس نظریه آزوبل مهم ترین عامل موثر در یادگیری، یادگیری. باشدمی

سته است ربط دهد. نقشه ذهنی بر اساس نظریه یادگیری معنی دار آزوبل داندانش جدید را به مطالبی که از قبل می آگاهانه شخص

شود که اطالعات به صورت یکپارچه و منظم، فهم منسجمی از مفاهیم، در ذهن یادگیرنده نقش به عنوان ابزار یادگیری باعث می

رنده شود یادگیه ذهنی در کالس استفاده میشود زمانی که از نقشبندد و درک واقعی و عمیق از مفاهیم، برای یادگیرندگان اسان می

کند مفاهیم مختلف در نقشه را به مفاهیم ذهنی خود مرتبط سازد این امر منجر به درکی عمیق از یک مفهوم شده و تالش می

ز نقشه ادر تدریس با استفاده  .افتدیادگیری به فرایندی فعال تبدیل می شود که در روش های سنتی تدریس این امر اتفاق نمی

شوند و این سازماندهی منظم اطالعات نقش مهمی در قابل فهم بودن مطالب ذهنی، مطالب آموزشی به طریق سازمان یافته ارائه می

 شود.موزان به مرور دیداری مطالب موجود می پردازندکه منجر به بهبود یادگیری معنی دار میآدارد. در نتیجه دانش

مبتنی بر تئوری یادگیری سازنده گرایی  ،یر در آموزش و پرورش، به ویژه در ریاضیات و علومبسیاری از جنبش اصالحات اخ

براین بنا؛ گیردها و باورهای قبلی صورت میاست. این نظریه توضیح می دهد که فرایند یادگیری و ساخت دانش در تعامل با دانش

وضوع آموز نسبت به مهای دانشکند در این بین نگرشدار تشویق مییآموزان را به یادگیری معنارائه یک محیط یادگیری فعال دانش

 شوند. رویکرد سازنده گرایی درکندکه در آن تجربیات قبلی تفسیر میدرس به عنوان یک فیلتر برای جذب دانش جدید عمل می

علوم با تدریس به شیوه نقشه ذهنی، آموزش علوم نیز دارای جایگاه و موقعیت ویژه است. براساس این نظریه، یک معلم در کالس 

 کندآموزان در جریان یادگیری، یادگیری معنی دار ترغیب میهای متنوع و جهت دار، با فعال کردن دانشها و فعالیتطرح پرسش

 آموزش معلمان در کالس باید پیرامون ساخت شناختی یادگیرنده بنا نهاده شوند.

ها به احتمال زیاد قادر به درک این روابط ای از روابط در یک نمودار نشان دهند، آنه آموزان بتوانند مجموعه پیچیداگر دانش

ود ششوند و این به نوبه خود، منجر به یادگیری عمیق میگیرند، همچنین قادر به تجزیه و تحلیل اجزا آن میشوند و بهتر یاد میمی

 (.8676نه یادگیری سطحی )دیویس، 
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ان می دهند که استفاده از نقشه ذهنی به فراگیران کمک می کند تا مسئله را به خوبی درک کرده و در تحقیقات انجام گرفته نش

مورد به خاطر سپاری آن فکر کند. کیفیت بازنمایی موضوع در به خاطر سپاری آن تاثیر می گذارد و باعث می شود موضوع و شرایط 

آموزان در یادآوری موضوع بنابراین این دانش؛ له در ذهن فراگیر نقش بنددمسئ و آن به خوبی درک شود و طرحواره درستی از موضوع

 . کنندکنند عمل میبهتر از سایر دانش آموزانی که از ابزارهای دیگر استفاده می

 هایکه این یافته با پژوهش آموزان ابتدایی بوداموزش روش نقشه ذهنی بر افزایش خالقیت دانش ریتأثیافته دیگر پژوهش حاکی از 
( در تحقیقات خود به این 7425پال تورنس )همسو است.   (8678) یرومانوسکو  کیجر دل،( 8679ویجیاکوماری و کاویسامول )

تواند به افزایش تفکر خالق بیانجامد. مربیانی که از شیوه کودک ـ محور های آموزش وی مینتیجه رسید که خصوصیات مربی و شیوه

 نمایند. از تأکید بر الگوهای قالبی اجتنابکنند، کودکان را نسبت به محرکات محیطی پیرامون حساس میآموزش خود استفاده میدر 

نمایند که محیطی تنوع و خالق ایجاد شود. در نتیجه این روش موجب افزایش و رشد ورزند و کالس را چنان سازماندهی میمی

شان هستند، دهد معلمانی که خودخواهان تغییر در روشهای تدریس روزانهانجام شده نشان می شود. بررسیخالقیت در کودکان می

عتقد م« وایتهد»آفریند. توان یادگیری آفرینندگی را دارند. راهکارهای آموزشی خالقیت، محیطی انباشته از کنجکاوی و تنوع می

معلمان موفق باید بدقت بدانند که شاگردانشان به یادگیری چه است که شغل معلمی باید از یک قاطعیت ویژه برخوردار باشد و 

 (.7۳19مایرز چت،مطالبی نیاز دارند. )

محدودیت  و  اجرای مداخله آموزشی توسط خود پژوهشگر، جامعه آماری دخترانبه  توانمی های پژوهش حاضرمحدودیت از

 معلمان از. پیشنهاد می شود .اشاره نموددر طول زمان روش نقشه ذهنی آموزش  ریتأثبررسی  منظوربهزمانی، انجام مرحله پیگیری 

 .استفاده کنندآموزان خالقیت  دانشبرای افزایش روش نقشه ذهنی روش آموزش 

             
 منابع

 ، اصفهان: نشر نوشته.مدرسه هوشمند(. 7۳24آقا حسینی، تقی )

 انتشارات سمت :، تهرانمراکز و مواد و منابع یادگیریطراحی و آشنایی با (. 7۳21افضل نیا، محمد رضا )

تهران:  ،قاسم زاده حسن ترجمه ،آنها و راه های آزمون و پرورش تیاستعدادها و مهارت های خالق(. 7۳21پال. ) یتورنس، ت

 نو. اییدن

 یها یژگیو و یمیخودتنظ یریادگی یراهبردها یزشیانگ یباورها سهیمقا، (7۳24) هیمرض نژاد، دیسو  زهرا ،یافتخار، بایفر ،یحافظ

 .79۳.784(: 70) 5؛ینو در روانشناس یها افتهیفصلنامه ، شهر اهواز یو عاد زهوشیت یهارستانیدب دانش آموزان یتیشخص

 انرستیآموزان سال اول دبدانش  یلیتحص شرفتیاستفاده از تلفن همراه در کاهش پ ریتاث(. 7۳46) یکبر شه،یپ شیدرو

 .زیتبر یدانشگاه آزاد اسالمارشد  ینامه کارشناس انیپا ،نیقزو کی هیدخترانه ناح یها

ابتکار و  کاغذ. یمغز بر رو یعصب یساختار نورون ها یساز هیجهت شب یبوزان روش یتون ی(. نقشه ذهن7۳21، آمنه )یقیدق

 91-96، صص 9دوم، شماره  دوره ،یدر علوم انسان تیخالق
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 تیخالق عوامل بر اساس ییسال دوم راهنما یعلوم تجرب یمحتوای کتاب درس لیتحل(، 7۳48) رضایعل، عصارهو  الیلی، میسل

 .88-۳8 ، صص9دوم، شماره  دوره ،یدر علوم انسان تیابتکار و خالق، لفوردیگ

 با توجه به سبک یاضیبر عملکرد حل مسئله ر یمیخودتنظ یریادگی یآموزش راهبردها ریتأث (.7۳20اکبر ) نژاد، مانیسل

دانشگاه  یتیدانشکده علوم ترب ینامه دکتر انیپا، کیزیف یاضیرشته ر رستانیدانش آموزان سال سوم دب یشناخت یها

 .زیتبر

، شماره ۳7دوره  مجله مدیا،ی، لیتحص شرفتیبا پ یمیارتباط منبع کنترل وخودتنظ(. 7۳26مهرناز ) ی،شهرآرا و اکبر ،نژاد مانیسل

 .70-80، صص 8

 ایه نظام در پژوهش فصلنامه متوسطه، اول سال آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر معلم انتظار تاثیر (.7۳24نورعلی ) فرخی،

 72-81، صص 1، شماره آموزشی

  .00، ص 7۳19انتشارات سمت ـ چاپ اول بهار  :ترجمه دکتر خدایار ابیلی، تهران«. آموزش تفکر انتقادی»مایرز، چت، ـ 

آموزش خالقیت در دانش  تأثیر یدبستان. بررس یدرس یخالقیت در کتاب ها یپدیده  یبررس(، 7۳26) یمرتض ،یمنطق

 .. تهرانیو علوم تربیت یروان شناس یدانشکده  ،پایان نامه، یآموزان ابتدای
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