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 چكیده
 با شدهغني آموزشمقايسه اثربخشي  با هدف پژوهش حاضر :هدف

 بارشناختيدگیری، يادداری و و روش سنتي بر يا مفهومي نقشه

 .شده استانجام  تجربي توان ذهني در درس علومآموزان كمدانش

-آزمونپس – آزمونپیشآزمايشي با طرح روش پژوهش نیمه :روش

توان ذهني كم آموزاندانش متمااز بین بود.  با گروه كنترل پیگیری

گیری در نمونه راهنفر از آنها از  30 تعدادپايه سوم ابتدايي شهر تهران 

طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل دسترس انتخاب و به

زمون يادگیری اجرا، آپیش نخستدهي شدند. برای هر گروه، جای

انواع مواد، آزمايش، نخست معلم درس خود را )مباحث سپس در گروه 

 سپس وداد  آموزان ارائهطور كامل به دانشبهها( گیری مواد، آباندازه

عنوان مکملي برای مفهوم آموزش داده شده از نقشه مفهومي به

درس علوم  در گروه كنترل برای آموزش مفاهیم. اما معلم شداستفاده 

آزمون يادگیری و به روش مرسوم خود ادامه داد. در پايان، پس

 ها:یافته. انجام شدو پس از سه هفته، آزمون يادداری  ارشناختيب

موزان گروه آزمايش و كنترل آيج نشان داد كه بین يادگیری دانشنتا

همچنین (. P< 007/0) با سطح معناداری تفاوت معناداری وجود دارد

 ها با سطح معناداری تفاوت معناداری وجود داردبین يادداری آن

(004/0 >P .)آموزان شده بر حافظه دانشتحمیل بارشناختيظر از ن

آموزان گروه آزمايش نسبت به دانش حافظه كمتری بر بارشناختينیز، 

: گیری نتیجه (.P< 001/0) شدآموزان گروه كنترل وارد دانش

عنوان يک مداخله مبتني استفاده از راهبرد آموزشي نقشه مفهومي به

آموزان يادگیری و يادداری دانشتواند باعث افزايش بر فراشناخت مي

شده بر حافظه اين وارد بارشناختينتیجه كاهش توان ذهني و دركم

آموزان شود. دانش

، بارشناختينقشه مفهومي، يادگیری، يادداری، کلیدی:  هایواژه
  .توان ذهنيكم

_________________________________________

 گروه علوم تربیتي، ياراستادو  ت علميأ: عضو هینویسنده مسئول. 1

 .ايران اراک، ،دانشگاه اراک ي،دانشکده علوم انسان

ي يطباطبا دانشگاه عالمه ريزی درسيگروه برنامهاستاد ت علمي و أعضو هی. 2

 .، تهران، ايرانآموزشي ريزیبرنامه و پژوهش سازمان یسئر و

 .، ايراندانشگاه اراک ي،دانشکده علوم انسان گروه علوم تربیتي، ياراستاد. 3
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Abstract
Objective: The main purpose of the current study 

was to compare the effectiveness of education of 

using conceptual map and traditional methods on 

learning, retention and cognitive load of mental 

retardation students in Experimental science course. 

Method: has been quasi-experimental with pretest- 

posttest outline with control group. Statical 

community of this study includes all third-grade 

intellectual disable students in Tehran that 30 of 

them were selected through random sampling were 

located in two test and control groups. For each 

group, first, the pretest learning run, then in test 

group, the teacher presented subjects (issues of 

materials, measurements of materials, water) to 

students completely and use conceptual map as a 

complement for educational concept. But the 

teacher, in the control group, continued his own 

conventional methods for teaching concepts in 

science lesson. At the end, learning & cognitive 

load posttest and after three weeks, the retention 

test was run. As well as, to measure the cognitive 

load on memory, mental method was used (using 

questionnaires). Results showed that there is 

significant difference between student's learning in 

test and control groups (0/007) and there is 

significant difference between their retention 

(0/04). Conclusion :In terms of, cognitive load 

imposed on student's memory, less cognitive load 

imposed on students in test group compared to 

control group (0/001).  

Key word: Conceptul Map, Learning, 

Retention, Cognitive Load, Mental 

Retardation.  
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 مقدمه

توان آموزان كم، دانشپذير جامعهيکي از اقشار آسیب

هستند كه به دلیل وضعیت ذهني و جسمي  1ذهني

ذهني و جسمي خاص  آموزشي، هایخاص به مراقبت

آموزان دانش(. 2014 )تئودورسکو، پاپسکو،نیاز دارند 

آموزشي رسمي  تدريج وارد برنامهتوان ذهني كه بهكم

ت به ساير همساالن خود در امر شوند، نسبمدرسه مي

تر هستند و های الزم كنديادگیری و كسب مهارت

رو، معلم نیاز به استفاده اينگیرند. ازخیلي دير ياد مي

ای از برنامه تا بخش ساده داردثری ؤاز راهبردهای م

نظر را به آنها آموزش دهد )كوچاجي، آموزشي مورد

2015 .) 

 آموزاندانش يادگیری مهم اهداف از يکي از طرفي

 شناخت و درک برای آنها به كمک ،ذهني توانكم

 وارطوطي حفظ جای به يک موضوع اساسي مفاهیم

 نسبتبهعلمي،  كه مفاهیمجايياز آن .است آنها

 يادگیری فرايند دربايد  ،هستند وارشبکه و غیرخطي

 و يافتهسازمان هایشبکه همانند مفاهیم مطالب، اين

 صورتبه نه شوند گرفته ياد هم به مرتبط اطالعات

)زوار، مصرآبادی و امیريان، ا مجز حقايق فهرستي از

تواند يک مي 2مفهومي رو راهبرد نقشهايناز (.1395

آموزان راهبرد آموزشي مناسب برای دانش

تواند نقشه مفهومي زماني مي ذهني باشد.توانكم

با  آموزاندانش وسیلهبهعنوان ابزار يادگیری به

نیازهای ويژه استفاده شود كه براساس نیازهای آنان 

اين راهبرد (. 2019د )كچاپ و همکاران، شوانتخاب 

به رهبری ژورف نوواک در سال  جمعي وسیلهبه

بر مبنای نظريه يادگیری معنادار آزوبل مطرح  1973

دهد كه فراگیر شد. يادگیری معنادار زماني رخ مي

پیش  ازديد را به مواردی كه اطالعات و مفاهیم ج

داند، پیوند دهد. برای انجام يادگیری معنادار مي

نیازهايي وجود دارد، اولین مورد برانگیختن پیش

 بهفراگیران است. مورد دوم اطالعات جديد بايد 

كه موارد جديد به اطالعات پیشین شود ای ارائه شیوه

شیوه . نوواک در مورد دوم )ارتباط پیدا كندفراگیر 

كند ارائه اطالعات( از نقشه مفهومي استفاده مي

بسیاری از متخصصان از . (2021آلموال و آالمری، )

های مفهومي برای افزايش يادگیری معنادار بهره نقشه

 برای مؤثری ابزارهای مفهومي هایاند. نقشهبرده

 كه چرا هستند، هم به مرتبط دهي اطالعاتسازمان

 و روابط هاشبکه قالب در ات رااطالع بین روابط آنها

 مفاهیم و هاايده وصف برای ابزاری و دهندمي نشان

 يک شکل قالب در يک موضوع به مربوط كلیدی

)كاتاگال، دده،گودار، رائو، شوند محسوب مي ترسیمي

به عبارت ديگر نقشه مفهومي ابزارهای (. 2015

 دهي و بازنمايي دانش هستند وگرافیکي برای سازمان

. (2020،اوال) دهندرا نشان ميوابط بین مفاهیم ر

نسبت به انواع  مهمنقشه مفهومي يک مزيت 

های آموزشي دارد و آن حمايت از مهارتراهبردهای 

)كاتاگال، دده و گودار، رائو،  تفکر سطح باال است

2015.) 

 در يادگیری قدرتمند هایديدگاه از يکياز طرفي 

. است يادگیری در شناختي ديدگاه شناسي،روان

 هایفرايند از انساني يادگیری ديدگاه، اينبراساس 

 هاييمحرک تأثیر تحت فقط و پذيردمي تأثیر دروني

 وی،) شودمي ارائه فرد از بیرون در كه گیردنمي قرار

 خود نوبه به شناختي ديدگاه (.2014بیست،  و استِل

 ها،نظريه اين از يکي. شودمي نظريه تقسیم چند به

 نظريه. است اطالعات پردازش يا ظريه خبرپردازین

 توسعه مطالعه برای رويکردی اطالعات، پردازش

 كالو   و چِن وانگ، نوربَخش،) است شناختي فرايندهای

پردازش اطالعات، ذهن انسان را  نظريه (.2 :2015 ،

 راهداند كه اطالعات را از به مانند يک نظامي مي

كند. ذهن ازش ميقواعد و راهبردهای منطقي پرد

همانند رايانه، ظرفیت محدودی در مورد مقدار و 

 در آن واحد تواندكه مي دارد ماهیت اطالعاتي

 (.2014)يانگ و ون میرنبوئر،  پردازش كند

اساس شناسي براز جمله مباحثي كه در روان

پردازش  فرايندحمايت از  منظوربهديدگاه خبرپردازی 

نظريه  ،است شدهايجاد  انانس ها در حافظه فعالداده
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 شده، به میزان بار واردبارشناختي. است 3بارشناختي

رمزگذاری اطالعات در  زمانمدت در بر حافظه كوتاه

نظريه  دهي در حافظه بلندمدت اشاره دارد.جهت جای

 مطرح 1988در سال  توسط جان سوئلر بارشناختي

هضم اطالعات به نظريه اين  (.40 :2008)سیل،  شد

شده و يد و ارتباط با اطالعات از قبل ذخیرهجد

دهي آنها بدون اشغال فضای زياد از حافظه سازمان

 بارشناختي(. 2015 هیول، )لپینک و اشاره داردفعال 

، صرف شامل منابعي است كه از حافظه فعال واقعي

 بارشناختيشود و انجام يک فعالیت شناختي مي

كه از حافظه فعال نیاز، شامل میزان منابعي است مورد

نیاز است )يانگ و ون برای انجام يک فعالیت مورد

 (.2014میرنبوئر، 

برجسته های يژگياز و يکياين در حالي است كه 

 آنها فیسطح تمركز ضع ي،توان ذهنآموزان كمدانش

در  ژهيواست. آنها به يرسم یریادگي هایتیدر موقع

ابعاد  نیتوجه ب میحفظ توجه، تقس ،يتوجه انتخاب

 نيترشیب ،پردازش اطالعات يو توال فیمختلف تکل

اطالعات  افتيدر ييتوانا ف،یضع توجه .مشکل را دارند

طور قابل را به دیمشاهده و تقل راهاز  یریادگيو 

 توانكمآموزان دانش. دهدمي كاهش یامالحظه

)البته در  فیتوجه ضع دلیلبه  یحدود تا يذهن

پردازش اطالعات و  ،(گريد يليبه دال زین یموارد

 .كشدمي طول یاديشان زمان زيدهپاسخ

 دلیلاز نظر حفظ و به  يذهن توانكمموزان آدانش

 بسیاری تيبا محدود یو بصر يسپردن اطالعات سمع

 یبرا زین یآموزان راهبرد مؤثردانش نيا .مواجهند

چه  نکهيا صیتشخ ايسپردن اطالعات مهم خاطربه

 به خاطر سپرده شوند، ندارند دياطالعات با يزمان

 بارشناختي(. بنابراين توجه به میزان 1395)واليتي، 

استفاده از نقشه  راهاز  توان ذهنيآموزان كمدانش

مهمي است كه در امر آموزش بايد به  نکته مفهومي،

ها، سه نوع هشوپژای داشته باشیم. آن توجه ويژه

 ني،ودر تيبارشناخ (1 اند:را مشخص كرده بارشناختي

 مطلوب. بارشناختي (3 بیروني و بارشناختي (2

، از پیچیدگي ذاتي محتوای 4دروني بارشناختي

دهنده سطح دشواری گیرد و نشانت ميأآموزشي نش

) زارعي زواركي و  اين محتوا برای يادگیری است

-62: 2015 پاپاساناسیو،؛ 165-164 :1393مرادی، 

ر و نحوه طراحي ، از عناص5بیروني بارشناختي (.36

 گیردت ميأآموزشي محتوا و ارائه آن به يادگیرنده نش

؛ كالیوگا، 165-164 :1393)زارعي زواركي و مرادی، 

، ترجمه امیرتیموری، موسي رمضاني و واليتي، 2012

رين ت، مهمبارشناختي واقع اين نوع(. در1391

زيرا كنترل شود، توجه  به آناست كه بايد  بارشناختي

همیشه تحت كنترل طراحان  بارشناختيع اين نو

 بارشناختي(. 1395)واليتي،  آموزشي قرار دارد

 شودمي گفته يادگیرنده ذهني هایتالش به مطلوب،

 برای و جديد آموزشي محتوای يادگیری برای كه

 هایوارهطرح كسب و خود يادگیری سازیخودكار

 مرادی، و زواركي زارعي) شودمي متحمل ذهني

 هایپژوهش نتايج (. 2015 وانگ، ؛164-165 :1393

 يادگیری كارايي افزايش ،بارشناختي اصول بر مبتني

 (.2016 دهالن،) اندكرده گزارش را

 درباره متعددی داليل پردازانهمچنین نظريه

بیان  مفهومي هاینقشه راه از يادگیری اثرگذاری

 ادغام و مفهومي نقشه ارائه كه معتقدند و اندكرده

 يطبیعطور به شود،مي ايجاد آن وسیلهبه كه یبصر

 با فراگیران وسیلهبه روايناز دارد. تریساده ساختار

از جمله  پايین كالمي توانايي و خواندن توانايي

 شودمي فهمیده ترآسان ،توان ذهنيآموزان كمدانش

 (.2015، ماجید)

با عنوان  (2012) نتايج پژوهش الیوا و همکاران

كه  دادنشان  «فهومي و اختالالت يادگیرینقشه م»

كارگیری نقشه مفهومي در فرايند آموزش و هب

شود تا بازگشايي كد برای محتوای يادگیری سبب مي

. و اطالعات مرتبط را ياد بگیرند تر شودمتني آسان

شود تا خواندن و نوشتن نقشه مفهومي سبب مي

شود. ابزار يادگیری استفاده عنوان يک كنترل و به

 صورترا بهابي اطالعات ـازيـدهي و با سازمانـهنقشه
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 ( 2012، )الیوا و همکاراند نكنگرافیکي تسهیل مي

عنوان  با( 2014) نتايج پژوهش چن و همکاران

اثربخشي يادگیری رويکرد نقشه مفهومي يادگیری »

شده در درس رياضي گرفته كارهالکترونیکي ب

كه  نشان داد «ژهآموزان با نیازهای ويدانش

عنوان هومي در تدريس مواد بهكارگیری نقشه مفهب

آموزان ديده شده است، همچنین نقشه يار دانشكمک

های تمريني و تواند بعد از كالس و فعالیتمفهومي مي

كار گرفته شود. نقشه مفهومي سبب ه مروری ب

شود تا يادگیری اثربخشي داشته باشد و فراگیران مي

 كهنسبت به يادگیری داشته باشند نگرش خوبي 

مجموع نتايج مثبتي در يادگیری فراگیران با در

، )چن و همکاران نیازهای ويژه نشان داده است

2014) . 

عنوان بهبود يادگیری در علوم  بادر پژوهشي ديگر 

های مفهومي لعات اجتماعي با استفاده از نقشهو مطا

یازهای ويژه با ن آموزانبتني بر رايانه برای دانشم

 كه استفاده دادنتايج نشان (،  2015) سیلو و همکاران

های مفهومي مبتني بر رايانه برای فراگیران با از نقشه

هايي نظیر نیازهای ويژه مورد توجه بوده و فعالیت

عنوان های اصلي، استفاده از نقشه بهشناسايي ايده

ج نتاي همچنین. دادندمای مطالعاتي را انجام ميراهن

 نقشه كه داد ( نشان2010) توره و دالي پژوهش

 ارائه و دارامعن يادگیری توسعه راه از تواندمي مفهومي

 با سازد قادر را مربیان يادگیری، برای اضافي منبع يک

 عملکرد ارزيابي به آموزاندانش به ارائه بازخورد

منتهي آنها  در يادگیری عملکرد بهبود به و يادگیری

 مفهومي نقشه كندمي بیان نیز (2016) راويرا. شود

 مفاهیم جزئیات كه است گرافیکي نمايش نوع يک

 نشان مؤثرتر و جديدتر هایشیوه به را مختلف

 آنها و برطرف را درک مفاهیم هایدشواری و دهدمي

هاديان  .كندمي متصل هم به زنجیر يک مانند را

 ( به اين نتیجه1393) اسالمپور و ريحاني دهکردی،

آموزان از مطالب رسیدند كه در هر مرحله فهم دانش

درسي با استفاده از نقشه مفهومي بیشتر شده است. 

( در پژوهش خود به 1392) كشمیرزايي و زحمت

اين نتیجه رسیدند كه تدريس با استفاده از نقشه 

تری ثیر بیشأمفهومي بر میزان يادگیری و يادداری ت

پناه، پیاب سالما ،زادهدارد. نتايج پژوهش مهدی

ی بر اثیر نقشه مفهومي رايانهأدهنده ت( نشان1392)

شناسي در درس زمین آموزانو يادداری دانش يادگیری

 بوده است.

 آموزاندانشو  بارشناختيدر زمینه همچنین 

 از جمله .استانجام شده هايي پژوهشتوان ذهني كم

 النگد ن و رِين لدس گیگا، وِرِنوق، توسط پژوهشي

 برای هارايانه از استفاده» عنوان با( 2016)

 منظوربه ذهني معلولیت با افراد به دادنآموزش

 انجام «شناختي قالب در تکالیف از بعضي دادنانجام

 معناداری طوربه آموزش اين كه داد نشان نتايج .شد

 بهبود را شناختي قالب در تکالیف انجام توانايي

 يک كه است آن ندهدهنشان امر اين پس. بخشدمي

 هایتوانايي تواندمي شدهایرايانه آموزش ساده جلسه

 دادنانجام و فهمیدن در را ذهني هایمعلولیت با افراد

 ، كولهو و باتیستاگومز.بخشد بهبود شناختي تکالیف

 در را مفهومي هاینقشه نقش پژوهشي در (2011)

 از نشان نتايج كه كردند بررسي پزشکي آموزش

 .است پزشکي آموزش در مفهومي هاینقشه اهمیت

تأثیر آموزش »عنوان  با( پژوهشي 2010ر )وپاست 

و  یيادگیر بر شده در قالب زمانفشردههای دياگرام

 انجام داد. «شناختياز بارها يادگیرنده یهادريافت

شده آموزش فشرده هایاثر ي، بررسپژوهشدف اين ه

 یهاو دريافت ییريادگ بر هادر قالب زمان و دياگرام

نشان  ي. نتايج اين بررسبود بارشناختياز ها يادگیرنده

با  يشده زمانكردن به آموزش فشردهداد كه گوش

يک محیط  درصد در 25سرعت متوسط 

ای داشته حمايت كننده اثر یيادگیر بر ی،اچندرسانه

 ی،سازكه با اين سرعت فشردهحاليدر ،است

نتیجه به فزايش نیافته و دراها يادگیرنده بارشناختي

خود را از  يتا درک مفهوم شد اجازه دادهها يادگیرنده

( پژوهشي 2006آيرس ) افزايش دهند.آموزشي مواد 
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بیروني بر يادگیری  بارشناختيتأثیر كاهش »عنوان  با

انجام داد. نتايج نشان داد كه  "در يک حوزه رياضي

 تيبارشناخدادن راهبرد تکلیف خرد، در كاهش

بر تمامي يادگیرندگاني كه دانش كمتری در  شدهوارد

اثربخش بوده است. اما  داشتند،موضوع درسي 

موضوع  يادگیرندگاني كه دانش بیشتر در زمینه

، از تکالیفي كه كامل هستند، نسبت به داشتنددرسي 

معناداری بیشتر ياد گرفتند.  طورتکالیف خرد، به

كردند، هم اده ميگروهي كه از راهبرد تركیبي استف

دانش زياد در موضوع درسي و نیز  بايادگیرندگان 

دانش كم در موضوع درسي، يادگیری  بايادگیرندگان 

 .اثربخشي را داشتند

( در 1392موسي رمضاني، كنعاني و واليتي )

 بارشناختيپژوهش خود به بررسي تأثیر كنترل 

بر حافظه بر میزان يادگیری و يادداری شده وارد

كاهش  و به اين نتیجه رسیدند كه ندختپردا

دروني و  بارشناختيبیروني، مديريت  بارشناختي

سبب افزايش يادگیری و  كنترل همزمان هر دو،

( 1391واليتي ) .شودآموزان ميی دانشياددار

ای آموزشي بر تأثیر بازی رايانه» عنوان باپژوهشي 

پیشرفت تحصیلي در  يادگیری، يادداری و انگیزه

وان ذهني پايه دوم تآموزان كمیم رياضي دانشمفاه

كه اين پژوهش نشان داد انجام داد. نتايج  «يابتداي

ای آموزشي رياضي در مفهوم جمع، باعث رايانه بازی

افزايش يادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلي 

. شودتوان ذهني در درس رياضي ميآموزان كمدانش

وشن کته راين ن، های گذشتهبا مروری بر پژوهش

مثبت هم بر پیشرفت  هايينقشه مفهومي اثراست كه 

آموزان يادآوری دانش تحصیلي و هم بر شناخت و

، اين شدهبیانهای با توجه به پژوهش داشته است.

 شده باغنيآموزش  ثیرأپژوهش با هدف بررسي ت

 بارشناختينقشه مفهومي بر يادگیری، يادداری و 

 تجربي درس علوم در توان ذهنيآموزان كمدانش

 انجام شد. 

 

 روش 

 – آزمونپیش طرح با آزمايشينیمه پژوهش روش

 .است كنترل گروه با پیگیری-آزمونپس

عه جام :گیرینمونه روش و نمونه آماری، جامعه

ذهني توانآموزان كمدانش تمامآماری اين پژوهش را 

در  1396-95د كه در سال تحصیلي ندهتشکیل مي

شهر تهران مشغول به تحصیل ذهني نتوامدارس كم

برای به دلیل محدوديت در جامعه آماری، بودند. 

استفاده  دسترس در گیریانتخاب نمونه از روش نمونه

 پس از پژوهش در كنندگانشركت نمونه حجم شد.

 هایاز گروه هريک تعداد كه بود نفر 30 شامل ريزش

 جايگزيني همچنین .بود نفر 15 كنترل و آزمايشي

 دو گروه در سازیهمسان از بعد هانمونه تصادفي

 .انجام شد كنترل و آزمايشي

  ابزار

 30آزمون در  نيا هایسؤال آزمون يادگیری: الف(

بخش قرار  3سؤال در  30 ني. ابودشده  يسؤال طراح

هر بخش، متفاوت از بخش  های. نوع سؤالگرفتند

 صورتبه یریادگيآزمون  های. سؤالبود یگريد

 آزمونشیپ هایالؤس .طرح شده بودند ایگزينهندچ

و گروه  شيگروه آزما در دو یریادگي آزمونو پس

 نيبه ا ؛نداجرا شد گريکديمشابه  لكامطور بهكنترل 

عنوان به يکساني یریادگيآزمون از كه  امعن

آن از  هایسؤال .شد استفاده آزمونو پس آزمونشیپ

ن او متخصص بیراننفر از د 5اظ محتوايي توسط لح

د. دست آمه ب 65/0و روايي مالكي  شدتأيید 

پايايي اين آزمون با استفاده از آلفای همچنین 

 آمد.  . به دست/86كرونباخ 

از  ی،ادداريآزمون  یبرا :)پیگیری( ب(آزمون يادداری

كه شد استفاده  یریادگياز آزمون  ریغ يآزمون

از لحاظ  آزمون اين .شد طراحي پژوهشگران وسیلهبه

با آزمون  ی، موازیو سطح دشوار هاسؤال تعداد ،نوع

 . بود یریادگي

با الهام از  پژوهشگران: بارشناختي( پرسشنامه ج

بیروني  بارشناختيای سنجش درجه 9پرسشنامه 
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 (ال بودؤكه شامل يک س)پاس و ون مرينبوئر 

های لفهؤكه شامل مرا ال ؤس 12ای شامل هپرسشنام

و آن را اجرا  طراحي، مشکل بود آسان، متوسط و

گذاری به اين صورت بود كه به نحوه نمره. ندكرد

، پاسخ 2 نمره "متوسط"، پاسخ 1نمره  "آسان"پاسخ 

داده شده بود. برای بررسي روايي آن  3نمره  "مشکل"

برای محاسبه پايايي  .ن استفاده شدااز نظر متخصص

ب استفاده و ضرينیز آن از روش آلفای كرونباخ 

 . شدبرآورد  85/0آلفای

به اين  پژوهش نحوه اجرای: روش اجرای مداخله

صورت بود كه پس ازكسب اجازه از معلم و ورود به 

جلسه به  6كالس و بیان هدف پژوهش برای معلم، در 

دانش آموزان درس مربوطه، از روش نقشه مفهومي در 

در كالس ديگر كه  كنار روش تدريس معلم ارائه شد.

ن گروه كنترل در نظر گرفته شده بود، درس عنوابه

راه از نقشه مفهومي و فقط از  بدون استفاده مربوط

 نخست هر دو كالس شد. در ارائه روش سنتي معلم

 پس  .دشربوط ارائه ـو سپس درس ماجرا آزمون پیش

. آزموني از هر دو گروه به عمل آمداز ارائه درس پس

برای  ينآزمو دوبارهبعد از گذشت سه هفته، 

 به عمل آمد.  مرحلۀ پیگیری )يادداری(گیری اندازه

ی مختلفي افزارهارای ترسیم نقشه مفهومي نرمب

 MindGenius افزاركه در اين پژوهش از نرم وجود دارد

ها و افکار افزار در تجسم ايدهاين نرم .شدگرفته  بهره

كند. محیط موجود در اين به يادگیرندگان كمک مي

ه بمحیط مناسبي برای تسريع ارائه اطالعات  افزارنرم

 آيد. شمار مي

 اهیافته

های توصیفي و استنباطي بررسي در اين قسمت يافته

های توصیفي مربوط به شاخص نخست است. شده

يک از متغیرهای هر هایهمرنمونه پژوهش و ن

 گیریدر هر سه مرحلۀ اندازه بارشناختيو يادگیری 

های استنباطي مه به يافتهشود و در ادابحث مي

میانگین و انحراف  1در جدول  .شده استپرداخته 

گزارش شده  يک از متغیرهای پژوهشتاندارد هراس

 .است
 (n=15( و گروه کنترل )n=15در گروه آزمایش ) های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهششاخص  1جدول 

 گروه متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 یادگیری
 40/2 06/11 89/2 60/11 31/2 73/7 آزمايش

 63/1 40/9 46/2 66/10 32/2 00/9 كنترل

 بارشناختی
 84/2 26/20 57/3 93/20 63/3 33/26 آزمايش

 49/4 73/23 26/4 80/23 83/3 60/26 كنترل

، شودميمشاهده  1گونه كه در جدول همان
آزمون يادگیری در گروه میانگین و انحراف معیار پیش

 32/2و  00/9و گروه كنترل  31/2و  73/7آزمايش 
آزمون يادگیری در بود. میانگین و انحراف معیار پس

و  66/10و گروه كنترل  89/2و  60/11گروه آزمايش 
معیار پیگیری يادگیری بود. میانگین و انحراف  46/2

 40/9و گروه كنترل  40/2و  06/11در گروه آزمايش 
میانگین و انحراف معیار همچنین بود.  63/1و 

و  33/26در گروه آزمايش  بارشناختيآزمون پیش

بود. میانگین و  83/3و  60/26و گروه كنترل  63/3
در گروه آزمايش  بارشناختيانحراف معیار پس آزمون 

بود.  26/4و  80/23و گروه كنترل  57/3و  93/20

در گروه  بارشناختيمیانگین و انحراف معیار پیگیری 
و  73/23و گروه كنترل  84/2و  26/20آزمايش 

 بود. 49/4
عنوان هاستفاده از نقشه مفهومي ب :پژوهشفرضیه 

بر يادگیری و  تجربي مکمل آموزش در درس علوم
 ثیر دارد.أتوان ذهني تكمآموزان دانش بارشناختي

مشاهده شد كه میزان يادگیری  1براساس جدول 
آموزان گروه آزمايش نسبت گروه كنترل و دانش
 بارشناختياست و میزان  پیدا كردهآزمون ارتقا پیش

آموزان گروه آزمايش نسبت گروه كنترل و دانش
عملکرد  دهدنشان ميآزمون كمتر شده است كه پیش

ترل بهتر بوده است. گروه آزمايش نسبت به گروه كن
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ناشي از  هاهكه ممکن است اين نمرييجااما از آن
ها يا شانس دانستهگیری، تفاوت در پیشخطای نمونه

بايد به تحلیل نتايج با استفاده از تحلیل ، باشد
كوواريانس چندمتغیری پرداخت. با استفاده از اين 

 بارشناختيآزمون يادگیری و پیشنخست تحلیل 
شده هر دو متغیر در پس میانگین تعديلكنترل و س

نتايج آزمون بررسي  شود.هر دو گروه مقايسه مي
آزمون در آزمون و پسهمگني شیب رگرسیون پیش

در دو گروه آزمايش و  بارشناختيدو متغیر يادگیری و 

نشان داد كه شیب رگرسیون در هر دوگروه  كنترل
متغیر  داری دراو سطح معن Fآمارۀ میزان  .برابر است
( و در متغیر F)2,24= (P, 0.21 ≥0.81برابر )  بارشناختي
ود. نتايج ب 2,24(F 0.67= (P, 1.41 ≥برابر )  بارشناختي

انس متغیرهای زمون لوين برای بررسي همگني واريآ

ان داد كه زمايش و كنترل نشوابسته در دو گروه آ
و 1,28(F )= (P, 0.43 ≥0.52)  واريانس متغیر يادگیری

ها برابر ( در گروهF)1,28= (P, 0.12 ≥0.73)  شناختيبار
نتايج آزمون باكس برای بررسي ماتريس  .است

وابسته در بین گروه آزمايش و  كوواريانس متغیرهای
متغیرهای  كنترل نیز نشان داد كه ماتريس كوواريانس

 ,Box M= 2.81, F=0.87) برابر است وابسته در دو گروه

P≤ 0.45  .) تحلیل كوواريانس چند  يجنتاهمچنین
متغیری نشان داد كه تفاوت بین دو گروه آزمايش و 

دار امعن بارشناختيكنترل در دو متغیر يادگیری و 
بر آموزش به كمک نقشه مفهومي يعني اثر ؛ است

دار امعن بارشناختي تركیب خطي دو متغیر يادگیری و
 .  2,25(, F0.58Pillai's Trace= )(  =P<17.42 ,0.01است ) 

متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسۀ دو گروه در متغیرهای یادگیری و تكنتایج تحلیل کوواریانس   2جدول 

  بارشناختی

بعد از  2 ريانس جدولبراساس نتايج تحلیل كووا

آزمون، در متغیر يادگیری با پیش هایكنترل آماری اثر

(F=23.75, P>0.025, partial ETA squre =0.48،)  در

 F=7.46, P>0.01, partial ETA squre) بارشناختي متغیر

داری بین دو گروه آزمايش و كنترل ا( تفاوت معن0.22=

گروه  گیری درمشاهده شد. میانگین تعديل شد، متغیر ياد

( و در متغیر 00/10گروه كنترل ) ( و25/12آزمايش )

( و گروه كنترل 00/21گروه آزمايش ) بارشناختي

كه با توجه به نتايج تحلیل كوواريانس و  ( بود73/23)

های فتن محدوديتگرنظرشده و با درهای تعديلمیانگین

در  به كمک نقشۀ مفهوميت آموزش توان گفپژوهش مي

توان آموزان كمدانش بارشناختيكاهش و  يادگیریش افزاي

در ادامه با استفاده از تحلیل  مؤثر بوده است. ذهني

به بررسي پايداری تأثیر آموزش  پیاپيگیری واريانس اندازه

 به كمک نقشۀ مفهومي پرداخته شده است. 

موزش به کمك نقشۀ مفهومی در برای بررسی پایداری تأثیر آ LSDو آزمون تعقیبی  پیاپیگیری تحلیل واریانس اندازهنتایج   3جدول 

 بارشناختیای یادگیری و هرمتغی

 گروه متغیر
 

اختالف 

 میانگین

خطای 

 استاندارد
 توان آزمون مجذور اتا معناداری Fشاخص 

 یادگیری
 آزمایش

 36/0 -86/3** آزمونپس -آزمونپیش

 25/0 -33/3** پیگیری -آزمونپیش 00/1 86/0 001/0 00/91

 10/0 -53/0 پیگیری -آزمونپس

 کنترل
 23/0 -66/1** آزمونپس -آزمونپیش

57/12 001/0  47/0  99/0  
 40/0 -40/0 پیگیری -آزمونپیش

متغیر 

 وابسته
 درجه آزادی مجموعه مجذورات منبع تغییرات

میانگین 

 مجذورات
 توان آزمون مجذور اتا معناداری Fشاخص 

 یادگیری

 00/1 80/0 001/0 65/104 92/154 1 92/154 آزمونپیش

 99/0 48/0 001/0 75/23 16/35 1 16/35 گروه

     48/1 26 49/38 خطا

 بارشناختی

 00/1 58/0 001/0 63/35 13/247 1 13/247 آزمونپیش

 85/0 22/0 011/0 46/7 74/51 1 74/51 گروه

     93/6 26 34/180 خطا
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 38/0 -26/1** پیگیری -آزمونپس

 آزمایش بارشناختی
 61/0 40/5** آزمونپس -آزمونپیش

13/49 001/0  77/0  00/1  84/0 06/6** پیگیری -آزمونپیش 

 51/0 66/0** پیگیری -آزمونپس

 کنترل بارشناختی

 74/0 80/2** آزمونپس -آزمونپیش

51/11 001/0  45/0  98/0  82/0 86/2** پیگیری -آزمونپیش 

 41/0 07/0** پیگیری -آزمونپس

پیاپي گیری براساس نتايج تحلیل واريانس اندازه

در  بارشناختي( در هر دو متغیر يادگیری و 3)جدول 

در دو گروه آزمايش و  گیریهر سه مرحلۀ اندازه

(. P<0.01داری وجود داشت )ااختالف معن كنترل

های در متغیر LSDبراساس نتايج آزمون تعقیبي 

در هر دو گروه آزمايش و  بارشناختييادگیری و 

آزمون با پیش ف بین مرحلۀ بینكنترل اختال

دار بوده است. در متغیر اپیگیری معنآزمون و پس

آزمون و پیگیری بیشتر يادگیری میانگین مرحلۀ پس

 بارشناختيمون بوده است و در متغیر زآاز مرحۀ پیش

آزمون و پیگیری كمتر از مرحۀ میانگین مرحلۀ پس

نتیجه در هر دو گروه میزان مون بوده است، درزآپیش

داری بیشتر و میزان اصورت معنبهيادگیری 

داری كمتر شده است ولي اصورت معنبه بارشناختي

آموزان در دانش بارشناختيادگیری میزان بهبود ي

دهندۀ تأثیر گروه آزمايش بیشتر بوده است كه نشان

همچنین . استشتر آموزش به كمک نقشۀ مفهومي بی

آزمون و پیگیری در هر دو اختالف دو مرحلۀ پس

در هر دو گروه  بارشناختيیر يادگیری و متغ

دهندۀ پايداری تأثیر دار بوده است كه نشانامعنغیر

در  ها،با توجه به اختالف میانگین وها است آموزش

تر از گروه کرد گروه آزمايش بهلعم نیز مرحلهاين 

توان نتیجه گرفت مي . در اين صورتكنترل بوده است

قشۀ مفهومي در پايداری تأثیر آموزش به كمک ن

آموزان در دانش بارشناختيادگیری و كاهش افزايش ي

 توان ذهني بهتر از روش سنتي بوده است. كم

 گیریبحث و نتیجه

در ها هترين نظرييادگیری معنادار آزوبل يکي از مهم

حوزه يادگیری و آموزش است. پیامدهای يادگیری 

شه نق .گیرندهای مفهومي ميمعنادار شکلي از نقشه

ای از مفاهیم و تصاوير مفهومي عبارت است از شبکه

نقشه مفهومي ابزارهای گرافیکي  يعني اينکه ،انتخابي

دهي و بازنمايي دانش هستند و برای سازمان

از باشند. دهنده روابط بین مفاهیم نیز مينشان

دهي و های مفهومي در جهتنقشه كهييجاآن

سیاری از نقش دارند، ب هاهكردن كلممفهومي

ثر ؤافزايش يادگیری معنادار م متخصصان آن را در

يادگیری معنادار وقتي  اين در حالي است كهدانند. مي

افتد كه بین مفاهیم موجود در ذهن اتفاق مي

ارتباط  شود،يادگیرنده و مفاهیمي كه وارد ذهن او مي

نقشه مفهومي  راهاين برقراری ارتباط از  .دشوبرقرار 

. (2015 ،و همکاران )كاتاگالجام شود انتواند مي

راهي برای غلبه های مفهومي واقع استفاده از نقشهدر

آن برای ايجاد يادگیری و استفاده از  هابر بدفهمي

ايجاد  راههای مفهومي از نقشه .استثر ؤو م =معنادار 

سپردن حافظهتر در بهروابط میان مفاهیم، بیش

يادگیری و يادداری ر اطالعات نقش دارد و اين امر د

)نواک و  كندبازی ميیم نقش تر مفاههرچه بیش

شدن و حذف اطالعات با شماتیک .(2008 كاناس،

دهي برای آموزش مفاهیم علوم و سازمانغیرضروری 

اطالعات  گیری از نقشه مفهومي،به محتويات با بهره

جای  توانآموزان كمدانش به شکلي بهتر در ذهن

دهي كمتری برای جای شناختيبارو است گرفته 

 .شدوارد خواهد  آنهامحتويات بر ذهن 
 آموزشي نیازهای با آموزاندانش كهجاييآن از

 با توان ذهنيآموزان كمدانشخصوص هب ويژه

 روهروب شناختي ساختارهای زمینه در هاييمحدوديت

های مفهومي استفاده از نقشه بنابراين، هستند

آمدن بار وجودهتواند از بميعنوان مکمل آموزش به

 بارشناختي نظريهاضافي شناختي خودداری كند. 
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 اين يادگیری هایمحیط از وسیعي گسترۀ در تواندمي

 نظريه، اين كه زيرا شود گرفته كار به آموزاندانش

 پردازش اصول به را آموزشي مواد طراحي هایويژگي

. دهديم ارتباط افراد اين شناختي ساختار در اطالعات

 هایپیامد بینيپیش ،بارشناختي نظريه هدفواقع در

 ساختار هایمحدوديت و هاقابلیت به توجه با يادگیری

 :2003 برونکین، و م رِنو پَالس،) است انسان شناختي

آموزان دانش شناختيساختار كهييجاآن از و( 1

 است، برخوردار هاييمحدوديت از توان ذهنيكم

 اين برای اثربخش يادگیری منظورهب آموزش طراحان

 محتوايي تشخیص( 1: دهند انجام را كار دو بايد افراد،

 نوع تشخیص( 2 ؛دارد بااليي بارشناختي كه

 به توجه با آن كنترل و مديريت ،محتوا در بارشناختي

كارگیری راهبردهای آموزشي هب راهاز  بارشناختي نوع

 والقاسمي،اب و واليتي زنگنه، پورجمشیدی،) مناسب

1394 .) 

 اثرگذاری درباره متعددی داليل پردازاننظريه

 و اندهبیان كرد مفهومي هاینقشه راه از يادگیری

 كه بصری ادغام و مفهومي نقشه ارائه كه معتقدند

 ساختاري طبیعطور به شود،مي ايجاد آن وسیلهبه

 و خواندن توانايي با فراگیران وسیلهو به دارد تریساده

نانسي ) شودمي فهمیده ترآسان كالمي پايین، ناييتوا

های اين پژوهش نشان داد يافته (.2013، و گالستین

كه نقشه مفهومي بر افزايش میزان يادگیری و 

ثیر دارد و اين أتتوان ذهني آموزان كميادداری دانش

 اوال ،(2021) آالمری، و آلموال یهايافته با پژوهش

(، 2016) راويرا ،(2019) همکاران و كچاپ ،(2020)

( 2014) همکاران و چن ،( 2015)  همکاران و سیلو

 آناتا و كوكار جنتا، ،(2013) و گالستین نانسي

چي ،( 2010(، پاستور )2010) توره و دالي، (2012)

و ريحاني (، هاديان دهکردی، اسالمپور 2008يو )

 ،زاده(، مهدی1392كش )يي و زحمت، میرزا(1393)

 برای نمونه .باشدهمسو مي( 1392)اه، پیاب پناسالم

 نقشه كندمي بیان (2016) نتايج پژوهش راويرا

 جزئیات كه است گرافیکي نمايش نوع يک مفهومي

 نشان مؤثرتر و جديدتر هایشیوه به را مختلف مفاهیم

 آنها و برطرف را درک مفاهیم ایهدشواری و دهدمي

 هایيافته .كندمي متصل هم به زنجیر يک مانندبه را

 (2012)  آناتا و كوكار جنتا، پژوهش نتايج با پژوهش

 هایروش از بهتر خیلي های مفهومينقشه آن در كه

 معنادار يادگیری به آموزاندانش شودمي باعث ديگر

 .دارد مطابقتپیدا كنند،  دست علوم تجربي درس در

 مفهومي نقشه كه دادند نیز نشان (2010) توره و دالي

 يک ارائه و دارامعن ترويج يادگیری راه از تواندمي

 باتا  سازدب قادر را مربیان يادگیری، برای اضافي منبع

 عملکرد ارزيابي به آموزاندانش به ارائه بازخورد

منتهي آنها  در يادگیری عملکرد بهبود به و يادگیری

 عنوان با پژوهشي در( 2013) و گالستین نانسي .شود

 مقاطع تمام در برای يادگیرندگان مفهومي هاینقشه

 برای خوبي بسیار ابزار ند اين روش،نكمي بیان سني

 آموزاندانش در دانش برابری و سازینمايش يکسان

 در را خود هایفهميكج كندمي كمک آنها به و است

 .دهند تغییر مختلف مفاهیم مورد

توان گفت كه استفاده از در تبیین اين يافته مي

ايجاد يادگیری معنادار در  ومي موجبنقشه مفه

كه شود باعث ميو  شده توانآموزان كمدانش

میزان رو اين، ازبرسدبه حداقل ممکن  نهاآفراموشي 

نقشه مفهومي  كهجايييادداری بیشتر شود. از آن

صری و ديداری بیشتری را فراهم امکان يادگیری ب

 آموزاندانشمیزان يادگیری و ياداری و  كندمي

محور تر و ديداریاز سطح عادی پايینتوان ذهني كم

گیرند و تصاوير بهتر ياد مي راه از بنابراين ،هستند

ثبتي بر ذهن ثیر مأتواند تنقشه مفهومي ميراهبرد 

با  های مفهومينقشههمچنین . آنها داشته باشد

كاهش  شرايطنظر، دانش مورد دهيسازمان

های . نقشهكندهم ميبر حافظه را فراوارد  بارشناختي

شده بر ذهن يادگیرنده را نظم مفهومي، محتويات وارد

دهي به محتويات دهد و اين انسجام و نظممي

شده بار شود تا اطالعات واردنظر باعث ميمورد

، بارشناختي. نظريه كندكمتری را به حافظه فرد وارد 
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به ذهن يادگیرنده و  شدهبیانگر هضم اطالعات وارد

ط با آنچه كه از قبل در ذهن فرد ذخیره شده و ارتبا

دهي آن با استفاده از اشغال كمتر حافظه فعال سازمان

 است.

ديگر پژوهش نشان داد كه نقشه مفهومي بر  يافته

 ثیر دارد و اين يافته باأت بارشناختيكاهش میزان 

، (2016) النگد ن و رِين لدس گیگا، وِرِنوق،های پژوهش

(، 2014بیست )  و اسِتل (، وی،2015پاپاساناسیو ) 

(، موسي رمضاني، 1393، ساالری )(2010ر )وپاست 

و پالس، چان، ماير و لوتنر ( 1392كنعاني و واليتي )

و  بارشناختيدر زمینه  است.( همسو 2003)

انجام شده هايي توان ذهني پژوهشآموزان كمدانش

 و رِين لدس گیگا، ِورِنوق، توسط است از جمله پژوهشي

 برای هارايانه از استفاده» عنوانبا ( 2016) النگد ن

 منظوربه ذهني معلولیت با افراد به دادنآموزش

 يک: شناختي قالب در تکالیف از بعضي دادنانجام

 اين كه داد نشان نتايج. شد انجام «يتصادف آزمون

 قالب در تکالیف انجام توانايي معناداری طوربه آموزش

 دهندهنشان امر اين پس. بخشدمي بهبود را شناختي

 شدهایرايانه آموزش ساده جلسه يک كه است آن

 در را ذهني هایمعلولیت با افراد هایتوانايي تواندمي

 .بخشدب بهبود شناختي تکالیف دادنانجام و فهمیدن

تأثیر »( در پژوهش خود به بررسي 2010پاستور )

ان )نقشه شده در قالب زمهای فشردهآموزش دياگرام

ها از های يادگیرندهبر يادگیری و دريافت مفهومي(

پرداخت و به اين نتیجه رسید كه  «يبارشناخت

شده در يک محیط كردن به آموزش فشردهگوش

ای داشته كنندهی بر يادگیری اثرحمايتاچندرسانه

ها افزايش يادگیرنده بارشناختي كهحالياست، در

ها از مواد مي يادگیرندهنتیجه درک مفهونیافته و در

 .كندپیدا ميآموزشي افزايش 

آموزان توان گفت كه دانشدر تبیین اين يافته مي

وان ذهني به دلیل اينکه قادر به يادگیری مبحث تكم

ها توانايي در يک زمان معین هستند و ذهن آن كمتری

كمتری را برای هضم اطالعات در يک زمان خاص 

ن نقشه مفهومي و سلسله بودایواژهكلید دارد،

تواند در مفهومي ميوسیله نقشه كردن درس بهمراتبي

كمک شاياني كند.  هاذهن آن بارشناختيكاهش 

تواند بودن نقشه مفهومي ميایواژهواقع، كلیددر

در يک زمان وارد ذهن مطالب اضافي كمتری را 

كمتری بر  بارشناختي نهايتكه در كنديادگیرنده 

درس علوم كه  از ايند. شوميده وارد ذهن يادگیرن

اين  و يادگیری داردهای مختلف تعاريف و مثال

آموزان كم توان ذهني ها برای دانشتعاريف و مثال

بر  بارشناختيو ممکن است  باشدسخت و پیچیده مي

توان از نقشه ، ميآموزان ايجاد كندحافظه دانش

. نقشه ردمفهومي بین مفاهیم رابطه معنادار برقرار ك

مفهومي نیز با ايجاد ارتباط بین مفاهیم قبلي و 

 شدهدوار اضافي بارشناختيمفاهیم جديد در كاهش 

نقشه  سزايي دارد. به عبارت ديگر،ثیر بهأبر ذهن فرد ت

مفهومي بین مطالب قبلي و مفاهیم جديد ارتباط 

ذهن  وسیلهبهمنطقي برقرار كرده و جذب اطالعات 

در كاهش نهايت كند و درآسان ميفرد يادگیرنده را 

شود. با توجه به اينکه مطالب ثر واقع ميؤم بارشناختي

نظر اضافي كه كاربردی در زمینه يادگیری مفهوم مورد

كنند، ندارند، حجم زيادی از ذهن را اشغال مي

دهند و اين در وارد بر ذهن را افزايش مي بارشناختي

فهومي برای حالي است كه استفاده از روش نقشه م

سبب  هايادگیری مباحث علوم و تعاريف و مثال

مان وارد كمتری در يک ز اضافيشود تا مطالب مي

شدن و توضیح مختصر ایذهن شود و با كلیدواژه

 نتیجهو در شودحجم كمتری در ذهن اشغال  مطالب،

 .كندپیدا كاهش  بارشناختي

 با همسو حاضر، پژوهش هایيافته درمجموع

 كه آن است نشانگر مشابه هایپژوهش هایيافته

يادگیری و  بهبود به مفهومي هاینقشه ترسیم

كاهش  توان ذهني وآموزان كمدانش يادداری

 شودمنتهي ميبلند اضافي بر حافظه كوتاه بارشناختي

 – يادگیری نوين راهبردهای از يکي عنوانبه و

 های شناختيبا توجه به محدوديت تواندمي ياددهي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
01

.2
2.

1.
1.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1401.22.1.1.6
http://joec.ir/article-1-742-fa.html


 43-56،  1401 بهار ،1شماره ،دومبیست و  سال، استثنایی کودکان فصلنامه

__________________________________________________________________________________________ 

53 

دهد.  افزايش درسي مطالب بر را اين افراد، تسلط آنها

 پژوهش، اين هایمحدوديت ترينعمده از يکي

 به هايافته محتاطانه تعمیم يا تعمیم نداشتنامکان

زيرا اين پژوهش محدود به ، آموزان استساير دانش

توان به . همچنین مياستتوان ذهني آموزان كمدانش

حجم محدود وديت در محد زماني، هایمحدوديت

 در آزمايشي تنها طرح اجرایچرا كه  ،اشاره كرد نمونه

. شده است انجام تجربي علوم كتاب از بخشي مورد

 نتايج موارد اين گرفتننظردر با توانمي بنابراين

 تعمیم داد.  را پژوهش

 پیشنهاد توانمي پژوهش اين هایيافته راستای در

 هایباكت رندگاننگا و درسي برنامه طراحان كرد

 از استفاده ،آموزان با نیازهای ويژهدانش درسي

 هایكتاب محتوای و هابرنامه در را مفهومي هاینقشه

و برای افزايش میزان  باشند داشته نظر در درسي

ز توان ذهني در درس علوم، اآموزان كميادگیری دانش

استفاده  بارشناختي الگوهای آموزشي مبتني بر نظريه

 هر مفهومي هاینقشه توانمي منظور اين برای .كنند

 ارائه بخش يا فصل اول در را كتاب از بخش يا فصل

 توانمي دارامعن يادگیری ايجاد منظوربه. كرد

 نقشه درس، پايان در كه كرد تشويق را فراگیران

 اين درهمچنین  .كنند تهیه را درس مفاهیم مفهومي

 است، شده ستفادها Mind Geniusافزار پژوهش از نرم

 ساير تأثیر شودمي پیشنهاد پژوهشگران به

 و كرده بررسي نیز را مفهومي هاینقشه افزارهاینرم

 .كنند هم مقايسه با را مختلف افزارهاینرم كارايي

در  بارشناختيهمچنین استفاده از راهبردهای نظريه 

توان آموزان كمطراحي محتوای آموزشي برای دانش

اين زمینه به  هايي درپژوهش ذهني و اجرای

 شود. توصیه مي وهشگرانپژ

 هانوشتپی

1. Mental retardation 

2. Concept Map 

3. Cognitive Load 

4. Intrinsic cognitive load 

5. Extraneous cognitive load 
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