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نقشه مفهومی در یادگیری درس بافتشناسی ،دیدگاه دانشجویان مامایی
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 .1کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دکتری تخصصی بافتشناسی ،استادیار ،گروه علوم تشریح ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
 .3متخصص بیماریهای عفونی ،دانشیار ،گروه بیماریهای عفونی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران

دریافت مقاله59/3/81 :

آخرین اصالح مقاله59/4/81 :

پذیرش مقاله59/9/81 :

زمینه و هدف :ترسیم نقشه مفهومی ،یک فعالیت یادگیری فعال ،خالق و عینی است که به فرایند یادگیری پیشرفتهتر کمک میکند و باعث ارتقای
مهارتهای مورد نیاز دانشجو میشود .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی نقشه مفهومی در یادگیری درس بافتشناسی از دیدگاه دانشجویان رشته
مامایی بود.
روش کار :این مطالعه به روش توصیفی -مقطعی انجام شد .جامعه هدف شامل دانشجویان ترم یک رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال
 8354بود .پس از آموزش تهیه نقشه مفهومی به دانشجویان ،از آنان درخواست شد تا هر هفته با مراجعه به کتاب بافتشناسی ،هر دانشجو نقشه
مفهومی درس همان هفته را تهیه نماید و جلسه بعد تحویل دهد .در انتهای ترم ،نظر دانشجویان در مورد میزان تأثیر نقشه مفهومی در یادگیری با
تکمیل پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری گردید و در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .توزیع فراوانی در قالب جداول فراوانی
ارایه گردید و نتیجه هر سؤال با میانگین و با استفاده از آزمون  Independent tبا عدد میانگین  3مقایسه شد P > 8/89 .به عنوان سطح معنیداری
دادهها در نظر گرفته شد.
یافتهها 81/5 :درصد دانشجویان با تهیه نقشه مفهومی در طول ترم موافق بودند 8/5 .درصد عقیده داشتند که روشهای دیگر مؤثرتر میباشد91/8 .
درصد تهیه نقشه مفهومی را در حفظ اصطالحات بافتشناسی و  89/9درصد این روش را در فهم بهتر مطالب درس بافتشناسی مؤثر میدانستند.
نتایج آزمون  Independent tنشان داد که میانگین نتایج هر چهار سؤال به طور معنیداری با میانگین  3تفاوت داشت .دانشجویان استفاده از نقشه
مفهومی را در فهم بهتر مطلب ( ،)P = 8/883حفظ اصطالحات بافتشناسی ( )P = 8/884و پاسخگویی به سؤاالت امتحانی ( )P = 8/888مؤثر
دانستند .به طور کلی ،اغلب دانشجویان با استفاده از نقشه مفهومی به عنوان یک روش یادگیری مؤثر در طول ترم موافق بودند (.)P > 8/888
نتیجهگیری :نقشههای مفهومی به عنوان وسیلهای جهت یادگیری اطالعات جدید ،از پذیرش باالیی در بین دانشجویان برخوردار است .بنابراین،
پیشنهاد میشود تا جهت تسهیل یادگیری ،از استراتژیهای مختلف آموزشی مانند نقشه مفهومی در حوزه آموزش علوم پایه پزشکی استفاده گردد.
کلید واژهها :نقشه مفهومی ،یادگیری ،بافتشناسی
*نویسنده مسؤول :دفتر توسعه آموزش ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
تلفن  881-33835893 :نمابر881-33835893 :
Email: faribaderakhshan@gmail.com
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استفاده در حل مسایل میباشد .نقشههای مفهومی به فرایند

همگام با پیشرفت و توسعه علوم و فنآوری ،دگرگونیهایی

یادگیری پیشرفتهتر کمک میکند و باعث ارتقای مهارتهای

نیز در فلسفه ،محتوا و روشهای آموزشی اتفاق میافتد.

مورد نیاز دانشجویان از جمله مهارت تفکر انتقادی،

رویکردهای سنتی و تصور انتقال دانش توسط استادان به

سازماندهی اطالعات ،درک ارتباطات پیچیده ،تلفیق دانش

دانشجویان ،جای خود را به رویکردهای نوینی همچون ساختن

تئوری و عملکرد بالینی میشود (.)8

دانش و ایجاد یادگیری معنیدار توسط خود یاد گیرنده داده

در بیشتر موارد ،مفاهیم به صورت سلسله مراتبی در

است .یکی از این رویکردها ،نقشه مفهومی میباشد که قدرت

ساختارهای شناختی افراد ذخیره میشوند .بنابراین ،هنگامی

فوقالعادهای در یادگیری مفاهیم جدید ،مطالعات ،برنامهریزی

یادگیری معنیدار رخ میدهد که مفاهیم جدید با مفاهیم قبلی

و بارش افکار دارد .امروزه یکی از اهداف مهم در آموزش،

موجود در ساختار شناختی مرتبط باشند و همچنین ،جذب و

ارتقای توانایی یادگیری خودمحور و یادگیری معنیدار

تحلیل تشابهات و تفاوتهای بین مفاهیم انجام میشود تا یک

( )Meaningful learningاست .یادگیری معنیدار (یادگیری

مفهوم ویژه شکل گیرد .مفاهیم ،ارتباطات بین مفاهیم ،سلسله

همراه با درک) در مقایسه با یادگیری طوطیوار ،پایدارتر و

مراتب ،ارتباطات فرعی و مثالها ترکیبات یک نقشه مفهومی

قویتر است .تحقیقی بیان کرد که که فراگیر را نباید در برابر

میباشند .نقشه مفهومی ،ابزار مفیدی است که منجر به یادگیری

دانستهها قرار داد ،بلکه باید وی را با مسأله و موقعیت روبهرو

معنیدار میگردد .هدف از یادگیری به روش نقشهکشی

نمود تا خود به کشف روابط میان امور و جستجو برای کسب

مفاهیم ،توانا کردن فراگیران به تکمیل دانش فراموش شده،

اطالعات و راهحل آن اقدام نماید .از دیدگاه وی ،برنامه

روشن ساختن دانش موجود ،درک ارتباطات و ارتقای تفکر

آموزشی باید طوری طراحی شود و سازمان یابد که یاد گیرنده

انتقادی است (.)8

را به فعالیت وادارد تا موجب ایجاد نگرش و انگیزش مثبت در

نقشه مفهومی یک ابزار تدریس مؤثر ،سرگرم کننده و

او گردد ( .)8ترسیم نقشه مفهومی ( )Concept mapیک

جذاب است و میتواند در موقعیتهای مختلف استفاده شود

فعالیت یادگیری فعال ،خالق ،عینی و فضایی در جهت تقویت

( )3و به دانشجو کمک مینماید تا اطالعات را سازماندهی و

یادگیری معنیدار ،تفکر منطقی و مهارت مطالعه است و به یک

تکمیل نماید و با بررسی دانش موجود ،نسبت به دانش جدید

بازنمایی تصویری و کالمی از مفاهیم و روابط مهم میان آنها

بینش کسب کند و دانش جدید را با دانش قبلی ارتباط دهد و

گفته میشود.

مفاهیم اساسی را به طور مطلوب درک نماید Hsu .معتقد است

کاربرد نقشه مفهومی در آموزش و ارزشیابی ،از سالهای

که نقشههای مفهومی ابزارهای فراشناختی هستند که میتوانند

نخستین دهه  8518آغاز شد .مبنای نظریه نقشه مفهومی ،نظریه

خودارزیابی فرایندهای تفکر افراد را تسهیل نمایند ( Hsu .)4و

یادگیری  Ausubelبود که به دانش قبلی فراگیران در

 ،Hsiehشش مرحله را در ساخت نقشههای مفهومی پیشنهاد

شکلدهی یادگیری ،اهمیت اصلی و محوری داده است .به

کردهاند که شامل «انتخاب موضوع ،عنوان یا مددجو ،انتخاب

عقیده وی ،هنگامی که یادگیری معنیدار روی میدهد،

مفاهیم کلیتر و قرار دادن آنها در رأس ،تعیین مفاهیم

مجموعهای از تغییرات در کل ساختار دانشی یاد گیرنده به

جزییتر و مرتبط ساختن آنها از طریق خطوط به مفاهیم

وجود میآید و همه مفاهیم موجود در ذهن یاد گیرنده و نیز

اصلی ،ارتباط مفاهیم کلی و جزییتر از طریق یک سری لغات،

ارتباط بین آنها تغییر مییابد .به این دلیل یادگیری معنیدار،

برقراری یک سری خطوط ارتباط عرضی بین مفاهیم کلیتر و

پایدار ،قابل تعمیم در موقعیتهای جدید و در نتیجه ،قابل

جزییتر ،بحث و تبادل نظر ،تفکر و در نهایت اصالح نقشه»
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نقشه مفهومی در یادگیری درس بافتشناسی...

میباشد ( .)9نقشه مفهومی یک روش فراشناختی است که به

ارتباط بین مفاهیم گوناگون بافتشناسی ،برای فراگیران تا

دانشجویان کمک میکند تا تشخیص دهند چگونه اجزای

حدی دشوار است .مطالعه حاضر با هدف بررسی مطلوبیت

مختلف به یک کل منسجم ،منجر میشوند (.)8

کاربرد نقشههای مفهومی در یادگیری درس بافتشناسی از

در محیط پیچیده بهداشتی ،برای متصدیان آموزشی بسیار

دیدگاه دانشجویان مامایی انجام شد.

مهم است که مهارتهای تفکر و قضاوت را در دانشجویان
پرورش دهند .بنابراین ،نقشهکشی مفهومی یک استراتژی

روش کار

آموزشی محسوب میشود و نیازمند فراگیرانی است که قادر به

این مطالعه نظرسنجی به روش توصیفی -مقطعی انجام

یافتن مفاهیم کلیدی ،سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطالعات

گرفت و جامعه هدف آن را کلیه دانشجویان ترم یک رشته

باشند ( Gul .)8و  Bomanنتایج نقشهکشی مفهومی را در

مامایی ( 85نفر) دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 8354

مورد برنامهریزی مراقبت از بیمار در گروهی از دانشجویان

تشکیل داد .در ابتدای ترم جهت آموزش درس بافتشناسی

مقطع کارشناسی پرستاری در دوره مقدماتی کارآموزی بالینی

(به میزان دو واحد) که در  81جلسه برگزار میگردید ،به

بررسی نمودند و مشخص گردید که امتیازات تفکر انتقادی در

منظور آموزش روش تدوین نقشه مفهومی به دانشجویان،

گروه نقشهکشی مفهومی نسبت به گروهی که به طور سنتی

بخشی از مطالب درسی آن جلسه به صورت نقشه مفهومی

برنامهریزی مراقبتی را انجام میدادند ،باالتر بوده است (.)1

آموزش داده شد .سپس برای شرکت فعال دانشجویان در امر

نتایج مطالعه  Morseو  Jutrasبر روی دانشجویان رشته

یادگیری ،از آنان درخواست شد که هر هفته با مراجعه به کتاب

زیستشناسی سلولی نشان داد که نقشه مفهومی با بازخورد،

بافتشناسی معرفی شده ،هر دانشجو نقشه مفهومی درس

افزایش قابل اندازهگیری در کارایی حل مسأله به وجود میآورد

همان هفته را تهیه کند و جلسه بعد به استاد مربوط تحویل

و میزان شکست را کاهش میدهد (.)1

دهد .همچنین ،به اطالع دانشجویان رسانده شد که بخشی از

نتایج پژوهش حبیبزاده و همکاران در دانشگاه علوم

نمره آخر ترم به این فعالیت درسی اختصاص دارد .مدرس

پزشکی ارومیه نشان داد که آموزش به روش نقشه مفهومی در

دوره یکی از اعضای هیأت علمی با  84سال سابقه بود که

درس «بررسی وضعیت سالمت» ،توانسته است میزان یادگیری

سالهای قبل به روش سخنرانی تدریس مینمود .در انتهای

دانشجویان ترم سوم رشته پرستاری را در گروه مداخله نسبت

ترم ،نظر دانشجویان در مورد میزان تأثیر نقشه مفهومی در

به گروه شاهد ارتقا بخشد ( .)5در یک مطالعه نیمه تجربی44 ،

یادگیری ،با تکمیل پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن

نفر از دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم

توسط چند نفر از کارشناسان ارشد آموزش پزشکی پس از

پزشکی بیرجند با روش سرشماری و به صورت تصادفی در

اعمال تغییراتی مورد تأیید قرار گرفته بود ،با استفاده از طیف

دو گروه شبیهسازی و نقشه مفهومی قرار گرفتند .میانگین

پنج درجهای لیکرت (خیلی کم =  ،8کم =  ،8متوسط = ،3

نمرات پیشآزمون دانشجویان دو گروه تفاوت معنیداری را

زیاد =  4و خیلی زیاد =  )9جمعآوری گردید .توزیع فراوانی

نشان نداد ( .)88بر اساس متاآنالیز صورت گرفته ،هیچ

دادهها در قالب جداول فراوانی ارایه گردید و نتیجه هر سؤال با

مطالعهای که نشان دهنده تأثیرات زیانآور استفاده از این
استراتژی در آموزش پزشکی باشد ،یافت نشده است (.)88
تجارب تدریس استادان درس بافتشناسی نشان میدهد که
به خاطرسپاری اصطالحات ،یادگیری برخی مفاهیم و برقراری
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میانگین و با استفاده از آزمون  ،Independent tبا میانگین عدد
 3مورد مقایسه قرار گرفت .دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه 85
( )version 19, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و
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تحلیل قرار گرفت P > 8/89 .به عنوان سطح معنیداری در نظر

میباشد 91/8 .درصد تهیه نقشه مفهومی را در حفظ

گرفته شد.

اصطالحات بافتشناسی مؤثر میدانستند 89/9 .درصد بر این
نکته تأکید داشتند که تهیه نقشه مفهومی در فهم بهتر مطالب

یافتهها

درس بافتشناسی به آنان کمک کرده است .نتایج حاکی از

در تحقیق حاضر 81/5 ،درصد دانشجویان با تهیه نقشه
مفهومی در طول ترم موافق بودند 8/5 .درصد از آنان عقیده

وجود رضایتمندی قابل توجه در بین دانشجویان از این روش
یادگیری بود (جدول .)8

داشتند که روشهای دیگری مانند امتحانات میانترم مؤثرتر
جدول  :8توزیع نظرات دانشجویان در مورد مطلوبیت روش نقشه مفهومی در یادگیری درس بافتشناسی
خیلی کم و کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

نظرات

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تهیه نقشه ذهنی در فهم بهتر مطلب کمک کرد.

(4 )83/1

(8 )88/1

(1 )81/8

(88 )31/5

تهیه نقشه ذهنی در حفظ اصطالحات بافتشناسی مؤثر بود.

(4 )83/1

(1 )81/8

(88 )31/5

(8 )88/1

تهیه نقشه ذهنی در پاسخگویی به سؤاالت امتحان مؤثر بود.

(3 )88/3

(1 )84/8

(84 )41/3

(9 )81/8

با تهیه نقشه ذهنی در طول ترم موافقم.

(8 )8/5

(1 )84/8

(89 )98/1

(9 )81/8

نتایج آزمون  Independent tنشان داد که میانگین نتایج هر

بافتشناسی ( )P = 8/884و پاسخگویی به سؤاالت امتحانی

چهار سؤال به طور معنیداری با میانگین  3تفاوت داشت.

( )P = 8/888مؤثر دانستند .در نهایت ،بیشتر دانشجویان با

مطابق با یافتههای به دست آمده ،دانشجویان استفاده از نقشه

استفاده از نقشه مفهومی به عنوان یک روش یادگیری مؤثر در

مفهومی را در فهم بهتر مطلب ( ،)P = 8/883حفظ اصطالحات

طول ترم ،موافق بودند (( )P > 8/888جدول .)8

جدول  :8نتایج آزمون  Independent tدر مورد مطلوبیت نقشه مفهومی در یادگیری درس بافتشناسی
میانگین  ±انحراف معیار

t

درجه آزادی

P

میانگین اختالف

تهیه نقشه ذهنی در فهم بهتر مطلب کمک کرد.

3/15 ± 8/85

3/3

81

8/883

8/15

تهیه نقشه ذهنی در حفظ اصطالحات بافتشناسی مؤثر بود.

3/88 ± 8/89

3/81

81

8/884

8/88

تهیه نقشه ذهنی در پاسخگویی به سؤاالت امتحان مؤثر بود.

3/85 ± 8/51

3/14

81

8/888

8/85

با تهیه نقشه ذهنی در طول ترم موافقم.

3/18 ± 8/58

4/41

81

> 8/888

8/18

نظرات

بحث و نتیجهگیری

برخوردار است Edmondson .و  Smithمطالعهای کیفی

حدود  18درصد دانشجویان مطالعه حاضر ،زیاد و خیلی

انجام دادند که پاسخهای دانشجویان را در مورد تلفیق نقشه

زیاد با تهیه نقشه ذهنی به عنوان روش یادگیری در طول ترم

مفهومی به عنوان ابزار تدریس و یادگیری مورد تجزیه و تحلیل

موافق بودند .نتایج تحقیقات نشان داد که نقشه مفهومی در بین

قرار داد .نیمی از دانشجویان با این که تهیه نقشه مفهومی شیوه

دانشجویان به عنوان وسیلهای جهت یادگیری اطالعات جدید،

یادگیری مؤثری است ،موافق بودند ( .)88پودینه مقدم و

ارتباط با دانش قبلی و یادگیری معنیدار ،از پذیرش باالیی

همکاران در پژوهش خود ،میزان رضایت دانشجویان رشته
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درخشان و همکاران

نقشه مفهومی در یادگیری درس بافتشناسی...

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل را در مورد آموزش به

بعضی از دانشجویان در نشان دادن ارتباطات در نقشه مفهومی

شیوه نقشه مفهومی در بخش قلب بررسی نمودند و به این

احساس ناتوانی میکنند ( Reynolds .)88بیان نمود که

نتیجه رسیدند که میانگین نمرات نهایی کسب شده در

انتخاب لغات و عبارات درست برای تمام دانشجویان در شروع

کارآموزی در مقایسه با نمرات روز اول کارآموزی افزایش

دوره مشکل است (.)81،81

داشته است و از نظر آماری معنیدار بود .نتایج نشان دهنده

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،تهیه نقشه مفهومی در حفظ

تأثیر مداخله اجرا شده و تغییرات معنیدار آن در امر یادگیری

اصطالحات بافتشناسی مؤثر بود .این شیوه توانایی

و رضایت دانشجویان از کار بالینی و آموزش بالینی بود.

دانشجویان را برای فهم مطالب حجیم افزایش میدهد.

نقشهکشی مفهومی ،ابزار بسیار مفیدی جهت کمک به

 Wilgisو  McConnellتأثیر نقشه مفهومی را بر تفکر انتقادی

دانشجویان در ادغام دانش قبلی و ارایه مراقبت پرستاری به

 94دانشجوی رشته پرستاری بررسی و ارتقای قابل توجهی را

بیماران میباشد که دانشجویان نیز از این شیوه و کاربرد آن

در مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان گزارش نمودند.

رضایت داشتند ( .)83مطالعات جدیدتر نیز حاکی از مؤثر بودن

دانشجویانی که در کشیدن نقشههای مفهومی تالش و تمرین

استفاده از روش نقشه مفهومی در افزایش کارایی دانشجویان

میکنند و بازخورد میگیرند ،ماهرتر میشوند (.)89

علوم پزشکی میباشد (.)84

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،عدم سنجش پایایی

در تحقیق حاضر ،حدود  1درصد از دانشجویان با روش

مطالعه بود؛ چرا که با وجود تعداد کم نمونههای مورد بررسی،

نقشه ذهنی موافق نبودند و عقیده داشتند که روشهای دیگری

امکان انجام مطالعه مقدماتی وجود نداشت .همچنین ،با توجه

همچون امتحانات میانترم ،مؤثرتر است .راحتی دانشجویان با

به این که زمان تکمیل پرسشنامهها قبل از برگزاری آزمون

فرایند نقشهکشی مفهومی ،یکی از عوامل مهمی است که باید

پایان ترم بود ،تکمیل مجدد آنها ( )Re-testمیسر نشد .بیشتر

در نظر گرفته شود .بعضی از دانشجویان در مطالعه جعفرپور و

دانشجویان تحقیق حاضر بر این نکته تأکید داشتند که تهیه

همکاران عنوان نمودند که نقشهکشی مفهومی وقتگیر است؛

نقشه مفهومی در فهم بهتر مطالب درس بافتشناسی به آنان

در حالی که بعضی معتقد بودند نقشهکشی مفهومی به مرور با

کمک کرده است .سایر تحقیقات نیز نشان میدهد که نقشههای

تمرین ،سریعتر و آسانتر انجام میشود ( .)84نارضایتی بعضی

مفهومی یک ابزار تدریس مؤثر ،سرگرم کننده و جذاب است و

از دانشجویان از نقشهکشی مفهومی ممکن است به سبک

میتواند در موقعیتهای مختلف استفاده شود (.)3

یادگیری آنان ارتباط داشته باشد ( .)1دانشجویان دارای

نتیجهگیری

سبکهای یادگیری شنوایی و حرکتی ممکن است کمتر از

از دیدگاه دانشجویان ،نقشه مفهومی ابزار مفیدی است که

دانشجویان دارای سبک دیداری ،نقشههای مفهومی را پذیرا

با فراهم ساختن درک بهتر مفاهیم ،سبب یادگیری معنیدار

باشند .نتایج مطالعهای بیان کرد که استفاده از نقشههای مفهومی

میگردد و به عنوان وسیلهای جهت یادگیری اطالعات ،از

برای یادگیری ،به احتمال زیاد برای افرادی که به طور خطی

پذیرش باالیی در بین دانشجویان برخوردار است .بنابراین،

فکر میکنند ،مشکل میباشد و نقشههای آنان اغلب به صورت

پیشنهاد میشود که جهت تسهیل یادگیری ،از استراتژیهای

یک فلوچارت است .میتوان نتیجه گرفت که نقشه مفهومی

مختلف آموزشی مانند نقشه مفهومی در حوزه آموزش علوم

مانند تفکر انتقادی ،یک عملکرد شناختی غیر خطی و راهکاری

پایه پزشکی استفاده گردد.

عالی برای ارتقای عملکردهای شناختی سطح باال محسوب
میشود ( .)89نتایج تحقیق  Daleyو همکاران گزارش کرد که
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Background & Objective: Concept mapping is an active, creative, and objective practice which
improves the advanced learning process and students’ required skills. The aim of this study was
the evaluation of concept mapping method in learning histology lessons from the point of view
of midwifery students.
Methods: The present research was a descriptive, cross-sectional study. The target population
consisted of all first-semester midwifery students of Qazvin University of Medical Sciences,
Iran, in 2015. After concept mapping education, the students were asked to make a concept map
of the lessons of the same week and to hand it in the following session. At the end of the
semester, students' views regarding the effect of concept mapping on learning were collected by
completing the researcher-made questionnaire. The collected data were analyzed in SPSS
software. Frequency distribution was presented in the form of frequency tables. One-sample ttest was used to compare the mean score of each question with its mean and 3 (the value of the
mean).
Results: In this study, 68.9% of students confirmed the usefulness of concept mapping during
the semester. Among the students, 6.9% believed other methods to be more effective. However,
58.6% of students found it effective in memorizing histological terms and 65.5% emphasized
that concept mapping helped them better understand histology lessons. Independent t-test results
showed a significant difference between the mean score of each question and 3. This revealed
that mapping was useful in better understanding (P = 0.003), maintaining terminology (P =
0.004), and answering questions (P = 0.001). In general, the majority of students approved the
use of concept mapping as an effective learning method during the term (P < 0.001).
Conclusion: This study showed that concept maps are acceptable among students as a means of
learning new information. Therefore, in order to facilitate learning for students, the application
of different training strategies, like concept mapping, is suggested in basic medical sciences
educations.
Key Words: Concept map, Learning, Histology
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