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Abstract 
Introduction: Designing a conceptual map has been confirmed as a facilitating strategy in 
education. We aimed to compare two educational methods: the conceptual mapping and the 
lecture method with respect to their effect on the students’ cognitive learning at Bushehr 
University of Medical Sciences, southern Iran. 
Materials & Methods: In this semi-experimental study, we used the pre-post test method. The 
sample comprising 39 BS nutrition students taking their Pathopysiology of Diseases course were 
divided into two groups: the intervention and the control. After the pre-test, the intervention 
group participated in an educational workshop about conceptual mapping. Then the course 
subjects were presented to the intervention and control groups in the form of conceptual mapping 
and lecture, respectively. At the end of the term, the students were evaluated using a post test. 
The data were analyzed using SPSS software, version 17. 
Results: The mean pre-test scores of the two groups did not differ significantly (P=0.917), while 
the post test scores of the intervention and control groups differed significantly (P=0.000). We 
did not find a significant relationship between the learning level and sex (P=0.05).  
Conclusion: Both methods were able to enhance the cognitive learning of students. However, 
conceptual mapping was more effective in this regard. 
Keywords 
Concept Map, Learning, Educational Methods, Lecture, Students 

  
  هچکید

این . کننده یادگیري در آموزش همواره مورد تاکید قرار گرفته است یک استراتژي تسهیل به عنوانتدوین نقشه مفهومی  :مقدمه
علوم  دانشگاهیان دانشجو یشناخت یادگیري یزانم سخنرانی بر روش و یمفهوم نقشه یآموزش روش یرتأثهدف مقایسه  پژوهش با

  .پزشکی بوشهر انجام شد
دانشجوي کارشناسی تغذیه اخذ کننده درس  39آزمون،  پس و آزمون در یک مطالعه نیمه تجربی با روش پیش :ها مواد و روش

دانشجویان گروه مداخله در  ،آزمون پس از اجراي پیش. انتخاب و به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند ها یماريبپاتوفیزیولوژي 
به در دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب  ها یماريبپاتوفیزیولوژي حث اسپس مب .رگاه آموزشی تدوین نقشه مفهومی شرکت کردندکا

در پایان ترم سطح یادگیري دانشجویان دو گروه با پس آزمون مورد ارزیابی قرار . تدوین نقشه مفهومی و سخنرانی ارائه شد صورت
  . تجزیه و تحلیل شد، 17نسخه  SPSSافزار  استفاده از نرم ي باورآ پس از جمع ها داده .گرفت

آزمون لیکن نمرات پس )p =917/0(داري نشان نداد آزمون دانشجویان دو گروه تفاوت آماري معنیمیانگین نمرات پیش :نتایج
اي جنسیت شرکت کنندگان رابطه بین سطح یادگیري و). p=000/0(داري باالتر از گروه شاهد بود معنی به صورتدر گروه مداخله 

  ).p=05/0(مشاهده نشد 
 یادگیري که اند توانسته دو هر آموزش معمول روش و یمفهومنقشه  روش که بود آن یدمؤ آمده دست به یجنتا: گیرينتیجه

 .است مؤثر یرانفراگ داریمعن یادگیري يرو بر معمول آموزش روش از یشب یمفهوم نقشه روش اما دهند، ارتقا را یرانفراگ یشناخت

  اصیل مقاله
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   گان کلیديواژ
  یاندانشجو سخنرانی، ،یآموزش يها روش ،یادگیري ،یمفهوم نقشه

  
  مقدمه
خیص و درمان جدید همراه با تش يها روشکارگیري  هروند رو به رشد اطالعات حاصل از مطالعات علمی و ب ،اخیر يها سالدر 

که توانایی مدیریت انبوه اطالعات فناوري  کارگیري هنیاز روزافزون و شدید ب ،رسانی آنان سازي بستر مناسب جهت نشر و اطالع فراهم
شرایط  ،شتاب تغییر و تحول در دنیاي اطالعات امروز .از آنان را فراهم سازد را دو چندان نموده است يور بهرهدر دسترس و امکان 

ضامن کسب  ها مهارتو  ها دانش ،ها یافتهاي از  وعهاي که صرف داشتن مجم به گونهتر نموده است  اي پیچیده فوق را به گونه
یادگیري و یادآوري مفروضات همراه با افزایش مهارت کاربردي  هاي ییتواناموفقیت در این شرایط نبوده و نیازمند گسترش و ارتقاي 

   .هاست آننمودن 
محور و انتقال اطالعات از شیوه  تی استادفرا رفتن از الگوهاي سن آموزشی و هاي یستمسدر چنین شرایطی نیاز به تغییر در 

حداقل  یريکارگ هبمحوري و ارائه مطالب در قالب جوي رسمی با  معموًال بر الگوي محتواسخنرانی که در آن اتکاي مدرسین 
 ،هامروز .رسد یمضروري به نظر  ،کند یممشارکت فراگیران است به الگویی که در آن یادگیرنده در آن نقش فعالی را بازي 

باعث افزایش سطح یادگیري و  ،دار دهنده یادگیري معنی آموزشی ارتقا يها روشآموزشی بر این باورند که استفاده از  پردازان یهنظر
  . ]1[ دهد یمپایداري آن در فراگیران شده و عالوه بر آن مهارت تفکر انتقادي و تفکر خالق را نیز در آنان ارتقا 

) Concept Map(روش نقشه مفهومی  ،کند یمزشی خالق که نقش مهمی در این ارتقا ایفا امروزه یکی از راهبردهاي آمو
یادگیر و ارزشیابی  ،دهنده تفکر انتقادي در آموزشگر و ارتقایک استراتژي تسهیل به عنوانتدوین نقشه مفهومی همواره  .باشد یم

هاي قبلی خود بر آموختهفراگیران مطالب جدید را با تاکید  ،محوردر این روش دانشجو  .اي را به خود اختصاص داده استجایگاه ویژه
یک  به عنوانتدوین و طراحی نقشه مفهومی  .نماید یمفراگرفته و هر مفهوم را به مفاهیم دیگر از طریق کلمات رابط متصل 

فاهیم را بر اساس ساختار شناختی در اي از مبه ارتقاي آگاهی فراگیر کمک نموده و او را در سازماندهی مجموعه ،استراتژي آموزشی
از طرح و تهیه محتوا و برنامه  ،در تمام مراحل آموزش توان یماز نقشه مفهومی . نماید یمیک شبکه از ارتباطات چندگانه یاري 

  ].2[ درسی گرفته تا مرحله اجرا و ارزشیابی آن استفاده نمود
وي معتقد است فراگیران  .استوار است Ausubelجذب یادگیري  چهارچوب نظري روش آموزشی نقشه مفهومی بر پایه نظریه

-دار از طریق سازمانو زمینه یادگیري معنی باشند ینمتنها از طریق حفظ مطالب و یادگیر پراکنده قادر به دستیابی به یادگیري واقعی 
دار را به عنوان  یادگیري معنی Ausubel .گردد یمارتباط دادن و افزودن منظم مطالب به ساختار شناختی قبلی فراهم  ،دهی کردن

به که فراگیر بتواند  شود یمدار زمانی در فراگیر ایجاد  یادگیري معنی .]3[داند  یمیک یادگیري سطح باال و نهایت هدف آموزش 
در این شیوه از  .دارتباط موثري برقرار کن ،در ذهنش وجود دارد قبالًهاي جدید خود و مطالبی که  فعال بین آموخته کامًال یصورت

 ،از مطالب یادگرفته يتر مناسبفراگیر به درك  ،هاي قدیم و جدید وجود چنین ارتباط منطقی بین آموخته یلبه دل ،یادگیري
زمانی که مدرسین براي آموزش مفاهیم خود از نقشه  .]4[بعدي آمادگی بیشتري کسب خواهد نمود  هاي یادگیريیافته و جهت  دست

همچنین هنگامی که  .کنند یمبا سایر مفاهیم بیشتر توجه  ها آن در فرآیند آموزش مفاهیم مهم و روابط بین کنند یم مفهومی استفاده
اي  به گونهاحتمالی بسیار میان مفاهیم موجود شده  يها ارتباطمتوجه وجود  پردازند یمفراگیر به طراحی نقشه مفهومی یک موضوع 

هاي  یک چنین فرآیندي منتج به عملکرد .شوند یذهنی فراوانی م يها چالشدچار  ها آنابط بین که در انتخاب این مفاهیم و بیان رو
 ،هاي شناختی سطح باال چون تحلیل لذا در تهیه و طراحی یک نقشه مفهومی از یک موضوع عملکرد .شود یمشناختی سطح باال 
 بار اولین یادگیري- یاددهی راهبرد یک عنوان به مفهومی نقشۀ زا استفاده .]5[شود  یممداوم بکار گرفته  به طورترکیب و ارزشیابی 

  .شد آغاز 1980 اوایل دهۀ در Novak توسط
 توان یمدر واقع  ].6[باشد  یم ها گزارهنقشه مفهومی یک الگوي دو بعدي شماتیک براي ارائه گروهی از مفاهیم در چهارچوبی از 

با دیگر مفاهیم مرتبط با یک  ها آناط یک مفهوم با مفهوم دیگر و نیز ارتباط گفت نقشه مفهومی ارائه گرافیکی براي بیان ارتب
از  ].7[ در مورد آن نقشه مفهومی ترسیم نمایند ،براي درك خود از یک مفهوم توانند یمدر این روش فراگیران  .موضوع خاص است

به  از باال ها آنم به شکل هرمی مرتب شده و ارتباط مفاهی ،در این الگو .باشد یمسادگی نسبی آن  ،این الگوي آموزشی هاي یژگیو
همچون آموزش  ییها نظامموثري در  به صورت به حالاین الگوي آموزشی از زمان ابداع تا  .شود یمپایین و پهلو به پهلو مشخص 
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ین روش آموزشی در ارتقاي علوم و روانشناسی پرورشی مورد استفاده قرار گرفته است و تحقیقات متعدد بر نقش موثر ا ،علوم پزشکی
  .یادگیري معنی دار فراگیران تاکید نموده است

دانشجویان کارشناسی تغذیه در  یادداري و یادگیري میزان بر مفهومی ي نقشه روش به تدریس یرتأث یینتعاین مطالعه با هدف 
  . انجام شد ها یماريبدرس پاتوفیزیولوژي 

  
 هاروش مواد و

 روش یرتأث آزمون،پس آزمون ویشپ طرح با یگروه دو) Quasi-Experimental(ی تجربیمهن ايدر یک مطالعه مداخله
 کارشناسی تغذیه در مبحث بیماري نارسایی قلبی از یاندانشجو یشناخت یادگیري یزانم سخنرانی بر روش و یمفهوم نقشه یآموزش
قرار  یبررس مورد) Bloomبندي اهداف شناختی سطح طبقهاولین ( یادگیريو  دانش سطح در ها یماريبپاتوفیزیولوژي  ينظر درس
 .بود امکان ارائه مطالب درس فوق به روش نقشه مفهومی ،علت انتخاب مبحث بیماري نارسایی قلبی جهت مطالعه .گرفت

 سال یمن را در ها یماريبکه درس پاتوفیزیولوژي ) دو گروه(کارشناسی تغذیه  یاندانشجو یهکل از بودند عبارت پژوهش ینا نمونه
شرایط ورود به مطالعه عدم گذراندن  .اخذ نموده بودند) گروه شاهد( 1390-91و ) گروه مداخله( 1389-90 یلیتحص يها سال اول

و  هنداشت یقبل ییآشنا یمفهوم نقشه روش با دانشجویان دو گروه از کدام یچه .گذشته بود يها ترمدر  ها یماريبدرس پاتوفیزیولوژي 
به  ،در ابتداي مطالعه. دانشجویان گروه مداخله در کارگاه آموزشی طراحی نقشه مفهومی بود حضور کاملج از مطالعه عدم خرو شرایط

آمد، همچنین  عمل به آزمون یشپ یک ترم تحصیلی شروع از منظور اجراي محتواي آموزشی واحد ازهر دو گروه دانشجویان قبل
مدت  به جلسه هر و جلسه، سه مدت به العاده، فوقمداخله در یک برنامه کارگاهی  وهگر یاندانشجو درس، يها کالس شروع از قبل

 مراحل مطلب یک مفهومی نقشۀ ترسیم يبرا( .شدند داده آموزش آن ساخت روش و یمفهوم مورد نقشه در ،یقهدق 120نزدیک به 
 و اصلی مفاهیم انتخاب ،بخش هر طالبم رئوس کردن مشخص و شده داده آموزش مطلب دقیق مطالعۀ: گرفته شد در نظر یرز

کادرها،  داخل در کلمات حداقل از قالبی در مراتبی سلسله شکل مفاهیم به این قراردادن ،گیرند قرار مفهومی نقشۀ در باید که فرعی
 علت، ،هرابط چگونگی گر توصیف عبارت دار و در نهایت افزودن جهت خطوط از استفاده با مفاهیم این بین روابط کردن مشخص
 بر سپس، .ارائه شد ها یخونکم  یزیولوژيفمورد  در ییمحتوا از استفاده با آموزش ینا ).دهند ربط خط يرو به ...و مثال ویژگی،
 کیفیت بر مدرس از ناشی اثرگذار هاي یژگیو تمام یکسان از نسبتاًبه منظور توزیع ( و مدرس واحدي یکسان یدرس طرح اساس

درس پاتوفیزیولوژي حث االگوي طرح درس مورد تائید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه مب با) گروه هر در آموزشی
درس از دانشجویان گروه مداخله خواسته شد تا براي اهداف درسی هر مبحث در پایان . تدریس شد) ساعته 2جلسه  17( ها یماريب

یان ترم هر دو گروه دانشجویان با آزمون واحدي مورد ارزیابی قرار در پا .مطالب آموزش داده شده نقشه مفهومی طراحی نمایند
  .)از هر دو گروه باز پس گرفته شد سؤاالتبرگه (گرفتند 

 MCQ  =Multiple Choice(اي  گزینهچند  سؤاالتآزمون پایان ترم به روش  از سؤاالتجهت ارزشیابی فرآیند اجرایی 
Questions (یزیولوژي پاتوف ینهزم در یاندانشجو یشناخت یادگیري ،ي فرآیندخابی براي اجراانت که در مبحث یدگرد استفاده

رعایت اي  چند گزینه سؤاالتسعی شد تا حد امکان استانداردهاي طراحی  سؤاالتدر طراحی  .داد یقرارم سنجش مورد را ها یماريب
افزار  نتایج با استفاده از نرم .دانشگاه قرار گیردی ید اولیه کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیشود و مورد تا

SPSS  ي آماريها و با استفاده از آزمون 17نسخه Mann Whitney U  مورد تجزیه و تحلیل قرار  05/0داري در سطح معنیو
 .گرفت
 
  هایافته

دانشجو  21در گروه مداخله و %)  6/43( دانشجو 17 .دانشجوي کارشناسی تغذیه شرکت نمودند 39در این مطالعه در مجموع 
 )± 21/0(میانگین سن گروه مداخله  .بودند مؤنث%) 7/66(و مابقی %) 3/33(دانشجو مذکر  13 .در گروه شاهد قرار گرفتند%) 4/56(

مشاهده نشد  يدار بین دو گروه از نظر سن تفاوت معنی .سال بود 54/19 )± 19/0(سال و میانگین سن گروه شاهد  52/19
)794/0=p( .  

که مشاهده  گونه همان .دهد یمکننده در مطالعه را نشان  آزمون دانشجویان شرکت آزمون و پس میانگین نمرات پیش 1جدول 
نتایج پس از آزمون در . )p=917/0(گردد  ینمداري مشاهده  آزمون دانشجویان دو گروه تفاوت آماري معنی بین نمرات پیش شود یم



  

 

  مفهومی نقشه روش تدریس به

  1، شماره 4، دوره 92 بهار

M
E

D
IA

 

41 

پس آزمون در دو گروه تفاوت آماري پیش آزمون و نمرات اختالف مقایسه . ت کسب شده در دو گروه بوددو گروه بیانگر افزایش نمرا
  ). p=012/0(داري را نشان داد  معنی

 .دهد یمکنندگان نشان  ننده در مطالعه بر اساس جنس شرکتک آزمون در دو گروه شرکت آزمون و پس نتایج پیش 2جدول 
کنندگان در مطالعه برحسب  آزمون شرکت آزمون و پس شینتایج پ ینبداري  د تفاوت آماري معنیدگر که مشاهده می گونه همان

  ).p < 05/0( گردد ینمجنسیت آنان مشاهده 
 

  آزمون در دو گروه مداخله و شاهد و پس آزمون نتایج پیش) انحراف معیار(میانگین : 1جدول 

  گروه
 )انحراف معیار(aمیانگین

  اختالف دو آزمون  پس آزمون پیش آزمون
  n(  )18/1(41/4  )07/1(23/17  )11/1 (82/12=  22(گروه مداخله 
  n(  )94/0(19/4  )23/1(53/14  )09/1 (38/10=  17(گروه شاهد 
P-value 917/0  000/0   012/0  

a  : 20ماکزیمم نمره 
  

  کنندگان نده در مطالعه بر اساس جنس شرکتکن آزمون در دو گروه شرکت آزمون و پس نتایج پیش )انحراف معیار(میانگین  :2جدول 

  گروه
  پس آزمون  پیش آزمون

 P-value  )انحراف معیار(aمیانگین  P value  )انحراف معیار(aمیانگین
  گروه مداخله

)22  =n(  
  67/4)75/1(  مذکر

538/0  
)41/1(00/17  

560/0  
  31/17)95/0(  31/4)95/0(  مؤنث

  گروه شاهد
)17  =n(  

  71/4)76/0(  مذکر
282/0  

)11/1(71/14  
648/0  

  40/14)35/1(  20/4)03/1(  مؤنث
a  : 20ماکزیمم نمره  

  
  گیري نتیجهو  بحث 

 و ارزشیابی منظور به یادگیري و آموزش سطح ارتقا در موفق استراتژي یک عنوان به همواره مفهومی نقشه تدوین و طراحی
  . ]8[ گیرد می قرار استفاده مورد خالق تفکر یک به دستیابی هدف با فراگیران توانایی درك

داري میزان یادگیري  نتایج مطالعه ما نشان داد که آموزش مفاهیم به روش آموزشی نقشه مفهومی توانسته است به صورت معنی
ت آب در دانشجویان پرستاري نیز نشان داد که آزمون مفاهیمی همچون اختالال Hsuتحقیقات نتایج . را در گروه مداخله ارتقا بخشد

و مشکالت جنسی به روش آموزشی تدوین نقشه مفهومی باعث ارتقا و افزایش سطح یادگیري  مسایل و غدداختالالت و الکترولیت، 
  ].9[ در دانشجویان شده است

 Hinck  نیز در مطالعه خود نشان دادند که اغلب دانشجویان از استراتژي آموزش به روش نقشه مفهومی رضایت داشته و معتقد
سایر مطالعات انجام  ].10[ تواند منجر به افزایش آگاهی آنان در درس ارائه شده به این روش شود دند که این روش آموزشی میبو

  ].13-11[اي را نشان داده است  شده در این زمینه نیز نتایج مشابه
 Clayton LH یادگیري عمیق و پایداري در تواند منجر به  در مطالعه خود نشان داد که آموزش به روش نقشه مفهومی می

  ].14[مورد مطالب درسی شود 
و نیز ] Fajonyomi ]13 هاي با یافته ،این یافته .یادگیري فراگیران و جنسیت آنان ارتباطی مشاهده نشد بین مطالعهاین در 

یري مفاهیم استنباطی و استداللی فراگیران مذکر توانایی بیشتري در یادگ معموًالاگرچه  .]15[ مطالعه قنبري و همکاران مطابقت دارد
این روش آموزشی در تدریس  یريکارگ هاز بناشی  تواند یمدارند لیکن تشابه نتایج بدست آمده در این مطالعه و مطالعات مشابه 

آموزش به روش طراحی و تدوین نقشه مفهومی بر یادگیري  یرتأثدر این مطالعه ما سعی در بررسی . نظري باشد صرفاًمفاهیم 
عملکردي فراگیران با توجه به ماهیت درس انتخابی جهت مداخله  هاي یتفعالکارگیري این مفاهیم در  همفاهیم نظري داشتیم و ب
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هاي دانش و عملکرد فراگیر مورد بررسی و تایید  بر رفع مشکالت بین حیطه را این روش یرتأثمدنظر نبود لیکن مطالعات متعددي 
  ].16-14، 8[ داده استقرار 

بر یادگیري شناختی  تواند یمهر دو  ،طالعه رحمانی و همکاران نشان داد آموزش به روش نقشه مفهومی و روش تلفیقیم
بیشتري بر یادگیري  یرتأثثر باشد لیکن آموزش به روش نقشه مفهومی ؤدار م فراگیران در دو حیطه دانش و آگاهی و یادگیري معنی

فراگیر سعی در قرار دادن اطالعات کسب شده  ،در طراحی و رسم نقشه مفهومی ].17[ تدار نسبت به روش تلفیقی داشته اس معنی
بندي اطالعات  خود در چهارچوبی از مفاهیم و در قالب نقشه مفهومی نموده که این موضوع منجر به افزایش توانایی فراگیر در طبقه

که در نهایت منجر به درك و یادگیري بهتر فراگیر از  شود یم جدید خود و برقراري ارتباط بین مفاهیم جدید و مفاهیم قبلی آموخته
  . شود یممفاهیم جدید 

تا براي  دهد یماین روش آموزشی به فراگیر اجازه  .در آموزش به روش نقشه مفهومی فراگیران نقش فعالی در یادگیري دارد
شده و انگیزه آنان را براي یادگیري باالتر برده و  نفهمشابرقراري بهترین ارتباط بین مفاهیم متوجه اشتباهات موجود در درك و 

ثري در حفظ طوالنی مدت مطالب فراگرفته ؤمسئله همچنین نقش م ینا .شود یممنجر به قبول مسئولیت یادگیر توسط فراگیر 
 يباال سطوح به نیرافراگ یابیدست در یمفهوم يهانقشه کاربستعباسی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که  ].18[شود  یم

 یجادا يبرا مناسب یحل راه یمفهوم يها نقشه و کاربست است ثرؤمیار بس )یابیارزش ،یبترک ،یلتحل و یهتجز( Bloomی شناخت
]. 19[شود  یم یرانفراگ دانش يماندگار سبب ،یممفاهیان م یمنطق يها ارتباط یجادا با که است یدارپا و معنادار یادگیري کردن

به  توان یماز مشکالت این روش آموزشی  .ضرورت دارد تر یعیوسانجام مطالعات بیشتر و در سطوح  ،تناد به این یافتهاگرچه براي اس
کاري اضافی و نیز عدم  هاي آموزشی سنتی و نیز نارضایتی دانشجویان از بار صرف وقت زیاد جهت آموزش در مقایسه با رویکرد

 ،تفکر خالق يها مهارتمنجر به ارتقاي  تواند یملیکن این روش آموزشی  ،اهیم اشاره کردامکان استفاده از آن براي آموزش کلیه مف
لذا بسیاري از محققین پیشنهاد استفاده از این روش . شود یرانفراگتجزیه و تحلیل و و قدرت ارتباط و مداخالت در  ،گرایی مسئله

  ].9[ اند نمودهرا  ،نظر است مد ها آنح باال در آموزش آموزشی در تدریس دروس پایه و اساسی که در آن کسب یادگیري سط
 یشناخت یادگیري که اند توانسته دو هر آموزش معمول روش و یمفهومنقشه  روش که است ینا یدمؤ آمده دست به یجنتا

 داریمعن يیادگیر يرو بر معمول آموزش روش از یشب یمفهوم نقشه روش اما دهند ارتقا یآگاه و دانش یطهح در را یرانفراگ
 یرفراگ یمفهوم نقشه رسم يبرا .باشد نهفته یمفهوم نقشه رسم یتماه در تفاوت ینا یلدل که رسد یم نظر به .است مؤثر یرانفراگ

 اطالعات از با استفاده سپس، و کند کسب را الزم اطالعات یدنما رسم آن نقشه يبرا خواهد یم که یموضوع مورد در ابتدا یدبا
   .یدنمارسم  یمفهوم هنقش یک شده، کسب

 نقشه قالب در و دهد یم خود قرار يآشنا و مدنظر یممفاه چهارچوب در را شده کسباطالعات  یرفراگ ،یمفهوم نقشه رسم در
 احتمال که دهد قرار هم یرز در و يبندرا طبقه یدجد اطالعات یراحت به یرفراگ که شوند یم باعث دو عامل ینا و ریزد یم یمفهوم

  .شود یم یشترب شده یجادا ارتباطات از یرفراگ درك، کل در و یابد یم یشافزا یزن یقبل یممفاه با یدجد یمفاهمارتباط 
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