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گرايي با روش تلفيقي بر يادگيري درس علوم دانش آموزان پايه سوم استان البرز  ساخت
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  چكيده
مفهومي با روش تلفيقـي در   تجربي با هدف مقايسه تأثير آموزش برمبناي نقشه ي شبه اين مطالعه

آموز  دانش 4تعداد . است البرز صورت گرفته آموزان پايه سوم استان يادگيري درس علوم دانش
. گروه گـواه و آزمـايش كاربنـدي شـدند     2گيري تصادفي انتخاب و در  روش نمونه پايه سوم به

ترتيـب تحـت    مـاه بـه  3جلسـه و در طـول   12مـدت   هر دو گـروه بـه  آزمون،  ز اجراي پيشپس ا
ــا روش آمــوزش  ــه و ســپس پــس  تلفيقــي و روش نقشــه آمــوزش ب ــون  مفهــومي قرارگرفت آزم

هاي  ها از يك آزمون پيشرفت تحصيلي براي ارزشيابي حيطه آوري داده براي جمع. اجراگرديد
نتـايج بـا اسـتفاده از    . گرديـد  ان در درس علـوم اسـتفاده  آمـوز  دانش و يادگيري معني دار دانش

وتحليل آماري قرارگرفـت و   هاي زوج و مستقل مورد تجزيه با نمونه tو با آزمون spssافزار  نرم
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دانش و «آزمون  2آزمون هر گروه در  آزمون و پس ها، بين نمرات پيش نشان داد در داخل گروه
يعنـي هـر دو روش آموزشـي در ارتقـاي دانـش و      . است هدار بود تفاوت معني» يادگيري معنادار
آزمـون   همچنين اختالف ميـانگين نمـرات پـس   . است آموزان مؤثر بوده دار دانش يادگيري معني

مسـتقل   tدار گروه آزمايش بيشتر از گروه گواه بود ولي آزمون آمـاري   دانش و يادگيري معني
هـا تنهـا در بعـد يـادگيري      اختالف ميـانگين داري را در سطح دانش نشان نداد، اين  تفاوت معني

هاي مفهومي در مواردي كـه نيـاز    پس روش آموزش نقشه .دار بود دار، از نظر آماري معني معني
  .گردد به يادگيري عميق و سطح باال از مطالب درسي وجوددارد، توصيه مي

، ري معنـادار يادگي، روش تلفيقي، روش نقشه هاي مفهومي، هاي آموزشي روش :واژگان كليدي
  .يادگيري فرايندياددهي و، گرايانه ارزشيابي ساخت

  مقدمه
علت عدم رضايت از  عنوان بخشي از جنبش شناختي معاصر به گرايي به ي اخير، ساخت در دهه

صورت فعال  گرايي يادگيرنده به شناسي ساخت در روان. است تعليم و تربيت سنتي شكل گرفته
فراينـد  «در مقايسـه بـا   » گرايـي  سـاخت «. پردازد به ساختن دانش ميو از راه تعامل دائم با محيط 

ي يـادگيري طـرح    هاي متفاوتي را دربـاره  ، فرض»هاي پيشين هاي درسي نظام سنتي خاص برنامه
ها بخواهند اطالعـات پيچيـده را    گرايي اين است كه اگر يادگيرنده اساس نظريه ساخت. كند مي

 ؛42000و سيمون  3، رِدر2، گرينو1آندرسون(به آن پي ببرند  خودشان كنند، بايد شخصاً متعلق به
خـاطر   گرايانـه بـه   راهبـرد سـاخت  ). 92001وآرنولـد 8، پادرون  7واكسمن ؛19956و گيل 5استفه 
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» آمـوز محـــور   دانـش «هـاي فعـال، معمـوالً آمـوزش      عنوان يادگيـرنده آموزان به تأكيد بر دانش
، »ي حاضـر در صـحنه   فرزانـه «جـاي   محـور، آموزگـار بـه   آموز  در كالس دانش. شود ناميده مي

هـاي   كـردن و كنتــرل نمـودن تمـام فعاليـت      جاي سـخنراني  شود كه به مي» راهنماي درحاشيه «
و مـك  1وينبرگـر  (كند خودشـان بـه كشـف معنـي بپردازنـد       آموزان كمك مي كالس، به دانش

 دانـش از  يسـازندگ  ، برييگراساخت نياديكه فرض بن نجااز آ). 1999 3، ويندشيتل20012كامز
 جيبـه نتـا   توانـد يها، مدهيدپ از خود ريبه تفس بنا رندهيادگي هر است و استوار رندهيادگي يسو از

 نيبـه تبـع چنـ    دي، بارندگانيادگي يهااز آموخته يابيارزش ابد،ي دست يمنحصر به فرد خاص و
 يجا به ديبا رندگانيادگي يهاآموخته يابيارزش در .رديذپانجام  يصورت چندوجهه ، بيروند

 ان،يـ گرا از نظـر سـاخت  . بـازده را مـورد توجـه قـرار داد     ني، چنـد يريادگيـ بـازده   كيتوجه به 
 ايـ  تيـ تقو يبـرا  يابـزار  نـه  رنـده؛ يادگيفراشـناخت   و يليخودتحل ياست برا يابزار يابيارزش

نزديك بـا فلسـفه    يكي از رويكردهاي آموزشي نوين كه ارتباط بسيار. رندهيادگيدادن به  اداشپ
  .مفهومي است گيري از نقشه گرايي دارد، بهره ساخت

عنــوان راهبــردي  هــاي مفهــومي را بــه اســتفاده از نقشــه 1984در اوايــل 4اولــين بــار نــواك
نظريـه يـادگيري   » 5دهنـده  سـازمان  پـيش «مفهومي برگرفتـه از مفهـوم    نقشه. آموزشي، آغازكرد

هاي معنـادار بعـدي    ش دانش قبلي فراگير بر يادگيريمعناداركالمي آزوبل است كه در آن بر نق
هـاي  بر اساس نظريه آزوبل مهمتـرين عامـل مـؤثر در يـادگيري، يـادگيري     . شود تأكيد بسيار مي

دار اطالعات صرفاً بدون ارتباط با ساختار شناختي بـه حافظـه   در يادگيري غير معني. قبلي هستند
كي از اهداف اساسي آموزش اسـت كـه متخصصـان    دار يارتقاي يادگيري معني. شودسپرده مي

له در أعلوم تربيتي آن را عامل مهم در ارتقاي تفكـر خـالق، تفكـر انتقـادي و توانـايي حـل مسـ       
دار  است كه كارشناسان بـراي ارتقـاي يـادگيري معنـي     اين مسائل باعث شده. دانندفراگيران مي
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از آنجـا كـه   . ا پيشـنهادكنند مفهـومي ر  هـاي  هاي مختلـف آموزشـي از جملـه روش نقشـه    روش
مفهومي بازنمايي تجسمي روابط معنادار ميان مفاهيم اسـت، بكـارگيري ايـن روش بـه      هاي نقشه

تركـردن فراينـد يـاددهي و يـادگيري همـت      دهد تـا بـه عميـق   آموزان امكان ميمعلمان و دانش
، خالق و انتقادي را گمارند و شرايط دستيابي به سطوح باالتر شناختي و انواع تفكرهاي انتزاعي

اسـت و يـك    هاي مفهومي براساس نظريه يادگيري آزوبل ابـداع شـده  روش نقشه. فراهم سازند
. باشـد  هـا مـي   وسيله دوبعدي شماتيك براي ارائه يـك دسـته از مفـاهيم در چـارچوبي از گـزاره     

هوم ديگـر  مفهومي ارائه گرافيكي طريقه ارتباط يك مفهوم با مف در واقع نقشه)1989، 1تورچيم(
آمـوزان  و همچنين ارتباط آنها با ديگر مفاهيم مرتبط با يـك موضـوع خـاص اسـت، كـه دانـش      

آنچـه  . توانند براي توضيح درك خود از يك مفهوم، در مورد آن نقشه مفهومي رسم نمايند مي
 هـاي يـادگيري  درمحـيط » ارزشـيابي «نمايـد،  در اين ميان عالوه بر روش آموزشـي، اساسـي مـي   

گرايـي در  است كه بايد بتوان با اعتباري كه ساخت و در مجموع استدالل آن. است»اگر ساخت«
اگـر بتـوان آمـوزش را    . آموزش دارد، اعتبار آن را در تعامل با ارزشيابي نيز مورد توجه قـرارداد 

گرايـي  كرد، بايد بتوان ارزشيابي را نيز در بافـت آمـوزش سـاخت   گرايي عرضهبر اساس ساخت
توان با ايـن روش آمـوزش داد ولـي برخـي     يمتمام دروس را ن). 1989-ورچيمت(جاري ساخت 

بندي و  ي تقسيممعموالً دروسي كه در باره. دروس قابليت بيشتري براي اجراي اين روش دارند
  . باشند، بيشترين كاربرد را براي اجراي اين الگو دارندهاي آنها ميبندي و بيان ويژگيطبقه

در ايـن پـژوهش   . هاي غيرفعال وجـود دارنـد  عال در يادگيري، روشهاي فمقابل روش در
تلفيقـي،  روش  در .گيرنـد هاي غيرفعال بـا تأكيـد بـر روش تلفيقـي مـورد بحـث قـرار مـي        روش

ــا اســتفاده از كتــاب، جــزوه  و يــا ســخنراني بــه  ، پرســش و پاســخاطالعــات بــه طــور مســتقيم ب
را بـراي  ... الـب درسـي كتـاب ، جـزوه و     در ايـن روش معلـم مط   .گـردد  ارائه مـي آموزان  دانش
ل ئهم اصول و هم پاسخ مسـا  ،تمام مطالبي كه بايد آموخته شود ،آموزان توضيح مي دهد دانش

آمـوز  دانـش اسـت كـه    كـه مهمتـرين ايـراد وارد بـر آن ايـن      ،آموزان عرضه مي كندرا به دانش
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يـر ناچـار اسـت مطالـب را     فراگ. كند و در كشف حقايق فعال نيستمطالب را آماده دريافت مي
  . يابد حفظ كند در نتيجه يادگيري كاهش مي

  لهأمس
هـا قـرارداد، بلكـه بايـد وي را بـا       از آنجا كه برونر معتقد است كه فراگير را نبايد در برابر دانسته

مسئله و موقعيت روبرو نمود تا خود به كشف روابط ميان امور و جستجو براي كسب اطالعـات  
يافتـه باشـد كـه    دام نمايـد، برنامـه آموزشـي نيـز بايـد طـوري طراحـي و سـازمان        حل آن اقو راه

در اين راستا  .يادگيرنده را به فعاليت وادارد و موجب ايجاد نگرش و انگيزش مثبت در وي شود
كـه در ايـن مقالـه بـه     اسـت  » هاي مفهـومي روش نقشه«يانه هاي فعال و ساختارگرا يكي از روش

هـاي  شـود و در مقابـل آن كـاربرد شـيوه    ادگيري معنـادار پرداختـه مـي   بررسي اثربخشي آن بر ي
 و تلفيقي و غيرفعال تدريس است، كه اين پژوهش با تأكيد بر روش توضيحي همراه بـا پرسـش  

 .است پاسخ و بحث گروهي انجام شده

  پيشينه تحقيق
استراتژي مفيدي  تواند مفهومي مي نويسي و نقشه معتقدند كه خالصه) 1999(واين اشتاين و ماير 

  .كندباشد؛ چون يادگيرنده را در تحليل ساختار متن كمك مي
مفهـومي بـر مهـارت تفكـر انتقـادي دانشـجويان        يپژوهشي در رابطه بـا تـأثير روش نقشـه   

توانـد منجـر بـه توسـعه     مفهومي مي يدهد كه بكار گيري روش نقشهنشان مي) 1384( پرستاري
  .تفكر انتقادي در دانشجويان شود

گروهـي   آموزان براي تهيـه نقشـه  ي بكارگيري دانشهايي كه در زمينهنتايج بيشتر پژوهش
مفهـومي   دهد كه وقتي اعضاي گروه طي بحـث گروهـي بـه تهيـه نقشـه     اند، نشان ميانجام شده

چئوهانـگ و  ( )19921روث(يابـد   پردازند، يادگيري معنادار ميان اعضاي گـروه افـزايش مـي    مي
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اي بر عملكرد ر پژوهشي به بررسي تأثير فرايند تعامل گروهي در شبكه رايانهد .)2000، 1چانگ
  داد كه عملكرد تهيـه نقشـه   نتايج اين پژوهش نشان. اندمفهومي مشاركتي پرداخته هايتهيه نقشه
ويـژه تعـامالت مشـاركتي سـطح بـاال       گروهي با مقدار تعامـل ميـان اعضـاي گـروه، بـه     مفهومي 

هـاي متفـاوت    ي مفهومي براي گروهاست، اما اثربخشي استفاده از نقشه تههمبستگي معنادار داش
  .آموزان از نظر توانايي ذهني يكسان نيست دانش

  گرايي گرايي و عينيت ي ساخت مقايسه
ي يك پيوستار درنظر گرايي دوكرانهگرايي و عينيتاست كه در بيشتر موارد، ساخت ديده شده
گرايي و در سـوي ديگـر   وستار مفروض كه در يكسوي آن ساختي پيدر ميانه. شوندگرفته مي
يـادگيري  : بـراي مثـال  . شـوند گرايي قرار دارد، انواع ديگري از آموزشها هم ديده ميآن عينيت

  :دهدنمودار زير چنين ساختاري را نشان مي... شده واكتشافي، بحث هدايت
  گراييعينيت>....DL2......ITS3.....ID4......PL5.....<گرايي ساخت
  )زاد برون(هاي بيروني  واقعيت)                            زاد درون(هاي دروني  واقعيت

  عينيت گرايي
گرايـان وجـود    عينيـت . اسـت  هايش توصيف كرده گرايي را در نوشته هاي عينيت جانسون فرض

انشي را در چارچوب گويند، يادگيرنده بايد چنين د پذيرند و مي دانش قابل اتكا در جهان را مي
است، فرا بگيـرد؛ فـرض آن اسـت كـه معلـم هـم بـه انتقـال چنـين دانشـي            هدفي كه تعيين شده

شـود، درك و   گرايان اين است كه يادگيرنده از دانشي كه به او منتقل مي نظر عينيت. ردازدپ مي
س اي بــراي انعكــا اســت كــه ذهــن آيينــه گرايــي بــر آن عينيــت. آورد فهــم الزم را بدســت مــي

. وتحليـل قـرارداد   توان از طريـق فراينـدهاي تفكـر مـورد تجزيـه      هاست، و ساختار را مي واقعيت
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هـاي جهـان    گرايي، يادگيري چيـزي جـز دريافـت واقعيـت     از نظر عينيت: توان گفت بنابراين مي
هـا از سـوي    رورش ايجاد زمينه براي دريافت اين واقعيـت پبدين ترتيب هدف آموزش و . نيست

  .و تفسير و تعبير آنها از سوي معلم براي يادگيرنده استيادگيرنده 

  ساخت گرايي 
هـاي   كند كه واقعيت بيشتر در ذهن يادگيرنده است و يادگيرنـده واقعيـت   گرايي ادعا مي ساخت

گرايان بيشـتر معطـوف بـه     نظر ساخت. كند هاي خود تعبير و تفسير مي خارجي را بر مبناي تجربه
ها، سـاختارهاي ذهنـي و    يرنده چگونه دانشي را كه بر مبناي تجربهكنيم يادگ آن است كه درك

تـوان گفـت كـه     مـي  بنـابراين . سـازد  گيـرد، مـي   كـار مـي  ه باورها براي تفسيراشياء و رخـدادها بـ  
شود كه بـر نقـش فعـال يادگيرنـده از درك و فهـم و معنـا        مي گرايي به آن ديدگاه گفته ساخت

دهدكـه   دار زمـاني رخ مـي   معتقـد اسـت يـادگيري معنـي    كنـد و   بخشيدن به اطالعات تأكيد مي
واكسـمن، پـادرول،   (ها و تجارب خود، تفسيرهاي شخصي بعمل آورنـد   يادگيرندگان از انديشه

  .)2001، آرنولد
در يادگيري ساخت گرايانه، نوعي نگرش انتقادي در » 31991و پري  2،دافي1بندر« به گفته

سـازند،   به اين آگاهي كه چگونه ساختارها معنـي را مـي  شود كه آنان را  يادگيرندگان ايجاد مي
هـاي   همراه با اين آگاهي، توانايي ابداع و كشـف سـاختارهاي جديـد يـا مـتن     . نمايد هدايت مي

فهمنـد كـه چگونـه يـك     به سخن ديگـر، زمـاني كـه يادگيرنـدگان مـي     . شود تفسيري ايجاد مي
كننـد كـه   دهد، احساس آزادي مـي ي فرضي يا ديدگاه خاص، دانش آنان را شكل ميمجموعه

ي فرضي ديگر يـا يـك ديـدگاه متفـاوت بدسـت آورنـد،       آنچه را ممكن است از يك مجموعه
  .مورد كندوكاو قرار دهند

                                                 
1. Bendar 
2. Duffy 
3. Perry 
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آمـوزان در   كنند كه آموزگاران با درگيركردن دانـش  پردازان سازنده نگر توصيه مي نظريه
هـاي   ا درگيركـردن آنهـا در گـروه   كردن به آنها در ايـن تكـاليف، و بـ    تكاليف دشوار و كمك

آموزاني كـه پيشـرفت    تر به دانش آموزان پيشرفته يادگيري مشاركتي نامتجانس كه در آنها دانش
هاي روزمره  بسيار مؤثر را به فعاليت كنند، اين مدل تدريس، يادگيري چنداني ندارند، كمك مي

  ).1993، 2و والج 1نيومن(كند در كالس منتقل مي
گرايي ارائه شد، حد افراطـي آن دو نظريـه بـود، امـا     گرايي و ساختي عينيت آنچه درباره

گرايـي  گرايـي و سـاخت  يوستار عينيـت پي  توان يافت كه ديدگاهشان بين دوكرانهكساني را مي
، 4يـاژه پ، 3شناسـان گشـتالت   روان«هـاي   ژوهـش پي ايـه پگرايي بـر  ي سازندهنظريه. گيردقرار مي
  .استوار است» 7رورشي جان ديوييپي نيز فلسفهو  6، ويگوتسكي5برونر

  مفهومي هاي نقشه
ي راسـت مغـز را   توان نيمكـره است كه از طريق آن مي مفهومي، روشي يالگوي تدريس نقشه

اين الگو در تمام دروس قابليت اجرايي نـدارد ولـي در رابطـه بـا     . در جريان يادگيري فعال كرد
  .باشد، قابل كاربرد استها ميبندي و بيان ويژگيهبندي، طبقي تقسيمدروسي كه درباره

مفهومي ابزاري براي نمايش اطالعات در قالب يك سلسله نمـودار و كـادر متصـل     ينقشه
هم است، كه ارتباط منطقي بين مفاهيم، به روشـني در آنهـا قابـل مشـاهده اسـت و بـه نـوعي         به

ي مفهومي معموالً به شيوه ينقشه. شود بازنمـايي تجسمي روابط معنادار بين مفاهيم محسوب مي
تـر در رأس قـرار گرفتـه و     تـر و جـامع   شود، يعني مطالـب كلـي   حركت از كل به جزء تنظيم مي

مفهومي نشانگر هاينقشه. شوند تر مي هرچه به پايين نقشه نزديك شويم، مفاهيم و مطالب جزئي

                                                 
1. Newmann 
2. Vollage 
3. Gueshtelt 
4. Piagee 
5. Bronner 
6. Vigotsky 
7. John Diuee 



  
 91                                    ... هاي مفهومي به عنوان يك روش مقايسه تأثير آموزش به روش نقشه

هـايش و  ي آگـاهي وي دربـاره آموزان و نيز شاخص از ديـدگاه  هاي تفكر و درك دانشروش
 .)2004، فريمن( روابط بين آنها هستند

تــوان از  هــا مــي گــذاردن برخــي قســمت مفهــومي و خــالي ي حتــي بــا نمــايش يــك نقشــه
ي كلمـات كليـدي، در ارزشـيابي    وسـيله  كردن جاهاي خالي بـه  آموزان خواست با كامل دانش

 كـرد  صـورت بيـان   مفهـومي را بـه ايـن    هـاي توان موارد كاربرد نقشـه بنابراين مي. كنند شركت
  ):2006، 1كيمچين(

ي درس مفهومي جهت ارائـه  هايزماني كه در فرايند آموزش، معلمان از نقشه: آموزش-1
ي آنها با ساير مفاهيم توجه بيشتري خواهندكرد كه ايـن  كنند، به مفاهيم مهم و رابطهاستفاده مي
آمـوزان و بيشـتر شـدن    فزايش حس رضايت دانشهاي كالسي شده و اوري در برنامهسبب بهره

  .شده را نيز در پي داردي آنها در يادگيري مطالب ارائهانگيزه
آمـوزان تهيـه   مفهـومي توسـط خـود دانـش     هـاي هنگـاهي كـه نقشـه   : ارزشيابي تكويني-2

آيـد و معلـم بـا    حسـاب مـي  شود، ابزار بسيار مناسبي براي تشخيص نواقص يادگيري آنهـا بـه   مي
آموزان خـوب متوجـه   ها، نكاتي را كه دانشهاي درست و نادرست در اين نقشه به ارتباط توجه
 .دهداند، تشخيص مينشده

هـاي   ي يادگيري، جهت سنجش تراكمـي يـادگيري  ايان دورهپپس از : ايانيپارزشيابي  -3
زش داده هاي آمـو ي مفهـومي موضوع ي نقشهتوان از آنان خواست، تا به تهيهآموزان، ميدانش
مفهومي يك موضوع، متوجه  يي نقشهآموزان هنگام تهيه دانش. رداخته و فعاليت نمايندپشده، 
كه در انتخاب  طوريه تواند ميان مفاهيم وجود داشته باشد، بهاي زيادي مي شوند كه ارتباط مي

ي  برگيرنـده چنين فرايندهايي در. شوند اين مفاهيم و بيان روابط بين آنها، دچار چالش ذهني مي
ي در تهيـه . دانـد آنهـا را عملكردهـاي شـناختي سـطح بـاال مـي       2چيزي است كـه بنجـامين بلـوم   

ه تركيب و ارزشيابي، ب -مفهومي، عملكردهاي شناختي سطح باال مانند تجزيه و تحليل هاي نقشه

                                                 
1. Kitchmann 
2. Bloom 
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ه توانـد بـ  مفهـومي مـي  ياين امر نشان ميدهد كـه چگونـه نقشـه   . شوندطور مداوم بكارگرفته مي
 ).1384 ،احمدي(عنوان نوعي ابزار ارزشيابي قوي، مورد توجه قرار گيرد 

  :كرد توان به دو طريق عملمفهومي در ارزشيابي مي هايهنگام استفاده از نقشه
تعــدادي كلمــات و اصــطالحات علمــي در اختيــار فراگيــران قــرار دهــيم و از آنهــا  ) الــف

  .كنندمفهومي رسم هاي قشهبخواهيم ارتباط منطقي بين آنها را در قالب ن
گذاشـتن   شده در اختيار فراگيران قراردهيم و با خـالي  مفهومي رسمهايتعدادي نقشه) ب

در جاهاي خالي، آنچه را مناسـب اسـت،    خواهيمآموزان ميها، از دانشها و يا رابطبرخي گره
  ).1984، 1نواك(قراردهند 

ي ي طـرح و برنامـه  توانند در تهيهنين ميمفهومي همچ هاينقشه:  ريزي آموزشيبرنامه -4
هـا و  هاي گوناگون آموزش، روابط بين اين بخش توانند بخشآنها مي. شوندآموزشي مفيد واقع

در چنين آموزش منظمي، قبل از آنكـه تـدريس مطالـب    . كنندبندي بين آنها را مشخصاولويت
. رونـد كار ميه ر محتواي درس بي ساختاهاي مفهومي بعنوان يك روش ارائهشروع شود، نقشه

اي از آنچـه را   تواند خالصه مفهومي، مي هايي نقشههمچنين بعد از اتمام يادگيري، ارائه يا تهيه
در چنين شـرايطي مطالـب جديـد    . كه ياد گرفته است، اجراكرده و در معرض مشاهده قراردهد

  .شودآساني انجام ميدار به گيرند و يادگيري معنيتر قرارميتحت شمول مطالب كلي

                                                 
1. Novak 
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  مفهومي طرح الگوي تدريس نقشه .1جدول 
  فعاليت دانش آموز  فعاليت معلم  مراحل

استخراج مفاهيم 
  كليدي

  انتخاب موضوع درس -
  برداري روخواني درس و يادداشت -  ارائه توضيحات كوتاه درباره موضوع درس -

 تشخيص مفاهيم اصلي
  از فرعي

براي انتخاب مدل نقشههدايت دانش آموزان  -
هدايت دانش آموزان براي تشخيص مطالب  -

  اصلي از فرعي

گيري درباره مدل، تعداد  تصميم -
 هاي اصلي و فرعي شاخه

  تشخيص مفاهيم اصلي از فرعي -

  تكميل نقشه
پاسخگويي هوشمندانه به سؤاالت فراگيران و  -

 جلوگيري از شتاب زدگي آنان
تنظيم نكات كليدي هدايت دانش آموزان براي  -

  وجلوگيري از حجيم شدن نقشه

 رسم نقشه مفهومي -
نوشتن مفاهيم اصلي وفرعي داخل  -

  نقشه

 هدايت دانش آموزان براي اصالح نقشه ها -  ارزشيابي
  طرح سؤاالت به صورت شبكه مفهومي -

 بحث وگفتگو درباره نقشه ها -
اصالح نقشه ها وپاسخگويي به  -

  سؤاالت معلم

  گرايي  مفهومي با ساخت هاي نقشه ي رابطه
گرايان بيشتر معطوف به آن است كه درك كنيم، يادگيرنده چگونه دانشي را كه بـر  نظر ساخت
  .سازدگيرد، ميها، ساختارهاي ذهني و باورها براي تفسير اشيا و رخدادها بكار ميمبناي تجربه

گرايـي دنيـاي يـك    تشود و از منظر سـاخ جهان شخصي هر كسي، در ذهنش آفريده مي
عيني واحدي از اينرو واقعيت واحد يا هيچ هويت. تر از دنياي شخص ديگر نيستشخص واقعي
گرايي بر اين باوراست، كه ذهن، يك ابزار اسـت و وجـودش بـراي تفسـير     ساخت. وجودندارد

تفسيرهايي كـه شـخص   . اندازهاي مربوط به جهان واقعي، ضروري استاشياء، رخدادها و چشم
ي گيـــري مهــم از نظــــريهنتيجــه. ســازندي او را مــي»ايــهپدانــش«آورد، ز واقعيتهــا بعمــل مــيا

هـاي متفـاوتي   صـورت  هايشان، جهان را به گـرايي اين است كه اشخاص بر اساس تجربه ساخت
كنـد؛  مفهومي دنبـال مـي   هايو اين دقيقاً هدفي است كه بكارگيري روش نقشه. كننددرك مي

مفهومي، به درگيرشدن ذهن آنهـا بـا مفاهيــم و ارتبـاط     هايوزان به رسم نقشــهآمترغيب دانش
انجامد و اين امر در دستيابي به شناخت و فراشـناخت ارزش فراوانـي    منطقي موجود بين آنها مي

  .دارد
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سـاخته از واقعيـت بـه    ي دانـش پـيش  كنند، به جاي ارائه گرايان پيشنهاد ميهمچنين ساخت
در . هـا بپردازنـد  ايد به آنها كمك كرد، خود به ساخت دانش معنادار از واقعيـت يادگيرندگان، ب

هـاي  شود تا پـس از آشـنايي بـا انـواع مـدل     آموزان خواسته ميهاي مفهومي از دانشروش نقشه
هـاي اصـلي و فرعـي    رسم نقشه، متن درس را مطالعه نموده و مدل مناسبي بـراي طراحـي شـاخه   

  .بيابند
آموز را ارزشيابي كـرد و معيـار معنـادار بـودن دانـش      ازده يادگيري دانشتوان بچگونه مي

  ساخته شده از سوي او چيست؟
  :گرايان به ترتيب زير استدر حقيقت معيارهاي ارزشيابي از ديدگاه ساخت

آزاد بر محور نيازهـاي   ارزشيابي هدف) 1989( 1بنا به نظر تورچيم: آزاد ارزشيابي هدف -
هاي خاصي، پـيش از آغـاز يادگيــري تـدوين و      بنابراين نظر، اگر هدف. كندآموزشي عمل مي

هـايي كـه بـر مبنـاي      ارزشـيابي . دار خواهـد بـود   تجويز شوند، فرايند يادگيري و ارزشيابي جهت
گرايانـه   ي واقعـي رويكـردي عينيـت    گيرد، نمونه شده صورت مي تعيين هاي عيني از پيش هدف
  . است

شنهادي جهت بهبود عملكـردكالس، تأكيـد بـر    يپبسيارخوب  يك معيار: تكاليف واقعي -
آوردن تكاليف و مواد آموزشي معتبر و واقعي است كه در توضيحات مربوط به  تدوين يا فراهم

اين تكـاليف، تكـاليفي هسـتند كـه بـا دنيـاي واقعـي يادگيرنـده         . نقشه هاي مفهومي بيان گرديد
اند، در سطح مناسبي از دشواري قرار داشته و به شده ي درسي درهم تنيدهارتباط دارند، با برنامه
  . دهند، به سطح خاصي از تكاليف بپردازد يادگيرنده اجازه مي

جـاي بازسـازي    است، تقريبـاً بـه  گرايي ارائه شدههر تعريفي كه از ساخت: ساخت دانش -
بايـد بطـور   بدين معنـا كـه يادگيرنـدگان    . دانش، بر ساخت يا ساختن دانش تأكيد ورزيده است

معناي اين پديده آن است كه مـا در ارزشـيابي   . كنند فعال به ايجاد ساختارهاي دانش خود اقدام
» سـازي  دانـش «هاي يادگيري تأكيد بورزيم كه فرايندهاي ذهني مربوط به گونه بازده بايد برآن

                                                 
1. Torchim 
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را را كه عمـدتاً گهاي يادگيري ساختهاي محيطبنابراين ارزشيابي بايد بازده. گيرندرا نشانه مي
هستند،  2بلومو تحليل، تركيب و ارزشيابي  ، و در سطح تجزيه1بندي مريلطبقه» يافت«در سطح 

  . هدف قرار دهد
اگـر بنـا را بـر ايـن بگـذاريم كـه واقعيـت        ): فرايند در برابر محصول(هاي تجربي  ساخت -

، محصول فرايندهاي ذهني شخص خواهد »معنا«صورت وابسته به فعاليت ذهني فرد است، در اين
شـده   گيري معنا معطوف شود، نه بر مبناي سـاخته  در اينحالت ارزشيابي بايد به فرايند شكل. بود

 جـاي ارزشـيابي محصـول، فراينـد سـاخته     به ديگر سخن، بايد به. زنديا رفتاري كه از فرد سر مي
  .شدن محصول را ارزشيابي كرد

هـا بـه    گـرا، آمـوزش   فرض براين است كه دريك محـيط سـاخت  : از بافتارزشيابي مشتق 
برقـراري ارتبـاط آمـوزش بـا جهـان واقعـي       . خورندآنچه در جهان واقعي وجود دارد، پيوند مي

هـاي  بنـابراين فـرض، ارزشـيابي آموختـه    . آورد مـي  ها پديـد اي براي معناداركردن آموختهزمينه
در چنـين حـالتي ارزشـيابي را    . بـا فراينـد يـادگيري باشـد    يادگيرندگان بايد در ارتبـاط نزديـك   

در ارزشيابي مشـتق  . ي يادگيري قلمدادكرد توان يك عمل وابسته به فرايند يادگيري به زمينه مي
  .گيردها سنجيده شده و مورد داوري قرارمياز بافت، دريافت يا برداشت يادگيرنده از واقعيت

هـا يـا   را زمينــه » سـاخت گـرا  «از آنجا كـه يادگيــري  : هارزشيابي يادگيري وابسته به زمين -
اي را كـه يادگيــري در آن   كنند، طـراحان و ارزشيـابان بايد زمينـه هاي غني، پشتيباني ميمحيط
گـرا، بـراي   هاي يادگيري سـاخت نظر بر اين است كه محيط. دهد، مورد توجه قرار دهندرخ مي
 . ي كسب دانش پيشرفته مناسبندمرحله

ــه    در ــيابي از آموخت ــوب آن اســت كــه ارزش ــر صــورت، مطل ــشه ــاي دان ــوزان، در ه آم
ي عملكرد آنها در بافت يا هاي واقعي و با توجه به نحوهها يا محيطهاي وابسته به زمينه يادگيري

  .پذيرد زمينه، انجام

                                                 
1. Merril 
2. Bloom 
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  روش تحقيق 
روش آموزشـي   آزمـون، تـأثير  پـس  -آزمـون تجربي با طرح دو گروهي پيشدر اين مطالعه نيمه

ابتـدايي   آموزان پايـه سـوم  مفهومي و روش تلفيقي آموزش بر پيشرفت تحصيلي دانش هاينقشه
 تحقيق متغير مستقل، نقشـه مفهـومي  در اين . البرز در درس علوم مورد بررسي قرار گرفت استان

 آمـوزان پايـه سـوم   گروه نمونـه در ايـن پـژوهش دانـش    . است پيشرفت تحصيليو متغير وابسته، 
روش تصـادفي   نفـر از آنهـا بـه    45بودند كه تعـداد   89-90ابتدايي استان البرز در سال تحصيلي 

نفر در گروه آزمايش كاربندي شدند  24نفر در گروه شاهد و  21گرديدند و در نهايت  انتخاب
در ). شـد  رضـايت مكتـوب گرفتـه    ءهـا از تمـامي اوليـا    الزم به ذكر است قبل از شروع كـالس (

ها از دو روش آماري توصيفي و استنباطي براي مقايسه ميـانگين  حليل اطالعات و دادهتجزيه و ت
هاي زوج و مستقل با نمونه tآموزان گروه آزمايش و گواه از طريق  آزموننمرات مكتسبه دانش

  .استاستفاده شده
  سـاخته اسـتفاده   اي معلـم  ها از آزمون پيشـرفت تحصـيلي چندگزينـه   آوري دادهبراي جمع

آزمـون  آزمـون و پـس  است و از آن براي سنجش در پـيش  گرديد كه در ذيل توضيح داده شده
آمـوزان را در زمينـه درس   كه يادگيري شناختي دانش آموزان هر دو گروه استفاده گرديددانش

سـؤال بـراي    35قسـمت اول شـامل   : بود آزمون اوليه از دو قسمت تشكيل شده. سنجيدعلوم مي
درك و (سؤال براي سـنجش سـطوح بـاالي شـناختي      35قسمت دوم نيز  سنجش حيطه دانش و

گرديد، به اين ترتيب آزمون از طريق روايي صوري تعيينروايي). فهم، كاربرد و تجزيه و تحليل
شد و پس از  هاي آموزشي داده كه آزمون به تعدادي از آموزگاران مجرب پايه سوم و سرگروه

بـه منظـور تعيـين پايـايي،     . م در محتواي آزمون اعمال گرديـد دريافت نظرات آنان، تغييرات الز
آموزان اجرا و پس از بررسي نتايج به شـيوه آزمـون دوپـاره بـراي     نفر از دانش 20آزمون  روي 

ضريب فوق براي سؤاالت . گرديد محاسبه 20همبستگي كودرريچاردسون  هردو آزمون ضريب
در نهايـت آزمـون نهـايي پـس از      .بـود  %78بـراي سـطوح بـاالي شـناختي     و % 76قسمت دانش 

معنادار طراحـي و   سؤال در دو سطوح يادگيري 30سؤال در سطح دانش و  30اصالحات شامل 
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. گرديـد  آمـوزان هـر دو گـروه اسـتفاده    آزمون دانـش آزمون و پساز آن براي سنجش در پيش
موزان گـروه  آهاي درس، دانش روش اجراي آزمون به اين صورت بود كه قبل از شروع كالس

مفهـومي و روش سـاخت آن، آمـوزش     هـاي اي در مـورد نقشـه   دقيقـه  45جلسه  2آزمايش طي 
جلسه آغاز گرديد؛ به ايـن ترتيـب    12 طي ماه و3سپس آموزش گروه آزمايش به مدت . ديدند

ي  جلسـه  در هـر . يافـت  مـي هاي خود سـاخته انجـام    هش مطالب درسي با استفاده از نقشكه آموز
شده بـراي چنـد مـورد از اهـداف جزئـي آن جلسـه        هاي تعيين آموزان در گروهشآموزشي، دان

آموز موظف بود براي جلسه آموزشي بعـدي  همچنين هر دانش. كردند مفهومي رسم مي ينقشه
ي آموزشـي نيـز چنـد    در هـر جلسـه  . شده آماده نماينـد مفهومي از كل مطالب ارائه ييك نقشه

بـراي آمـوزش گـروه    . گرفـت مورد ارزشيابي گروهي قـرار مـي  آموزان هاي دانشمورد از نقشه
نيز از روش تلفيقي آموزشي بصورت سخنراني همراه بـا پرسـش و پاسـخ و بحـث     ) شاهد(گواه 

شـد تـا   آمـوزان خواسـته مـي   بعالوه در پايان هر جلسه آمـــوزشي از دانـش . شد گروهي استفاده
تهيه نمايند و در هـر جلسـه نيـز تعـدادي از      براي هفته آينده يك خالصه از مطالب گفته شده را

در نهايـت جلسـه آخـر آموزشـي     . گرفتشده مورد ارزشيابي گروهي قرار مي هاي تهيهخالصه
در ايـن جلسـه بـدون اطـالع قبلـي بـا همـان آزمـون پيشـرفت          . صورت مشترك برگزارگرديد به

ست آمده مورد تجزيـه  عمل آمد و نتايج بده آموزان بآزمون از تمامي دانشتحصيلي، يك پس
از . شـد  استفاده SPSS-10افزار آماري  ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده. و تحليل قرار گرفت

اي بود، در مورد هر سؤال به پاسخ درست نمره يـك و  آنجاكه آزمون مورد استفاده چهارگزينه
در هـر دو آزمـون   آمـوز  به بقيه پاسخها نمره صفر تعلق گرفـت و در نهايـت نمـره نهـايي دانـش     

هـاي پارامتريـك بـراي تجزيـه و      هـا از آزمـون  با توجه به نرمال بودن توزيع داده. گرديدمحاسبه
هـا از   به منظور بررسي نمرات قبل و بعد در داخل گـروه . شد آمده استفاده تحليل نمرات بدست

  . شد تفادهمستقل اس tزوج و براي مقايسه نمرات دو گروه از آزمون آماري  tآزمون آماري 
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  آموزان گواه و آزمايش قبل و دار دانشمقايسه ميانگين نمرات آزمون دانش و يادگيري معني:  2جدول 
  مفهومي هاي تلفيقي و نقشهبعد از اجراي آموزش به روش

  آزمون
  )تلفيقي(گروه گواه  )نقشه مفهومي(گروه آزمايش

پيش 
  آزمون

پس 
  T Df  P  آزمون

پيش 
  آزمون

پس 
  T Df P  آزمون

  001/0  20  -15/16  23/23  90/14  001/0  23  -11/13  50/34  21/15  دانش
يادگيري 
  معنادار

28/13  12/23  76/16-  23  001/0  67/13  14/21  47/13-  20  001/0  

آزمـون گـروه   آزمـون و پـس  مطابق جدول فوق و براساس نتايج حاصله بـين نمـرات پـيش   
بنابراين هـر  . ار تفاوت معنادار وجود دارددآزمايش و گروه گواه در بعد دانش و يادگيري معني

. آموزان مـؤثر بـوده اسـت   هاي مفهومي در ارتقاي سطح يادگيري دانشدو روش تلفيقي و نقشه
گـروه مربـوط بـه نقشـه     » يـادگيري معنـادار  «آزمون در بعـد  آزمون و پساما تفاوت نمرات پيش

  .مفهومي بيشتر از گروه گواه است
  آزمون وپس آزمون دانش ويادگيري معني دار يانگين نمرات پيشمقايسه اختالف م: 3جدول 

  دانش آموزان دو گروه آزمايش و گواه
 T Df  P  )تلفيقي(گروه گواه  )نقشه مفهومي(گروه تجربي  آزمون

  36/0  43  91/0  33/8  29/9  دانش
  009/0  43  73/2  14/21  86/9  يادگيري معني دار

داري را در سـطح دانـش نشـان    اوت معنـي مسـتقل تفـ   tمطابق جدول فوق آزمـون آمـاري   
داري بيشتر از دار گروه آزمايش بطور معنيآزمون يادگيري معنيدهد، همچنين نمرات پس نمي

دار، از نظر آمـاري  باشد ولي اين اختالف ميانگين ها تنها در مؤلفه يادگيري معنيگروه گواه مي
  .نمايددار ميمعني
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  بحث
در اين  )=24n( و آزمايش) =21n(سوم ابتدايي در دو گروه گواه آموز پايه دانش 45مجموعاً 

درصـد   3/33آموزان دختر و درصد از دانش 7/66از نظر توزيع جنس . پژوهش شركت نمودند
نتـايج  . درصـد از مـدارس غيـر انتفـاعي بودنـد      4/44درصد از مدارس دولتـي و   2/52 آنها پسر،

آزمون هـر گـروه در   آزمون و پس، بين نمرات پيشها مطالعات بيانگرآن بود كه در داخل گروه
داد كـه  اين امر نشـان ). 2جدول (است دار بودهدو آزمون دانش و يادگيري معنادار تفاوت معني

  .است آموزان مؤثر بودهدار دانشهر دو روش آموزشي در ارتقاي دانش و يادگيري معني
. گواه است وه آزمايش بيشتر از گروهآزمون دانش گرها نشان داد كه نمرات پس ساير يافته

داري را در سطح دانـش نشـان نـداد، همچنـين نمـرات      مستقل تفاوت معني tولي آزمون آماري 
داري بيشتر از گروه گواه بود ولي اين طور معنيه دار گروه آزمايش بآزمون يادگيري معنيپس

  .)3جدول ( دار بود اري معنيدار، از نظر آم ها تنها در بعد يادگيري معني اختالف ميانگين
اين امر نشان دهنده اين اسـت كـه عليـرغم اينكـه دو روش در ارتقـاي دانـش و يـادگيري        

دار نسـبت  هاي مفهومي در ارتقاي يادگيري معنياند، اما روش نقشهدار فراگيران مؤثر بودهمعني
 .به روش تلفيقي، آموزش مؤثرتري بوده است

نيز نشان دادكه وقتي اعضاي گروه طي بحـث   1992روث  همسو با اين پژوهش، تحقيقات
. يابـد پردازند، يادگيري معنادار ميان اعضاي گروه افـزايش مـي  مفهومي ميگروهي به تهيه نقشه

  نويسـي و نقشـه   خالصـه «: كـه  )1999( همچنين نتايج اين تحقيق با عقيـده وايـن اشـتاين و مـاير    
ن يادگيرنـده را در تحليـل سـاختار مـتن كمـك      تواند استراتژي مفيـدي باشـد؛ چـو   مفهومي مي

  .راستا است، هم»كند مي
) 1993(و همكاران1هاي فراتحليلي هارتونعالوه بر اين نتيجه حاصل از تحقيق فوق با يافته

دهـد  مطالعه صورت گرفتـه، نشـان مـي    19هاي اين فراتحليل كه برروي يافته. نيز همخواني دارد
  .يشرفت تحصيلي و همچنين نگرش فراگيران تأثير مثبت داردكه مجموعاً نقشه مفهومي بر پ

                                                 
1. Horton 
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دار هـاي يـادگيري معنـي    هـاي مفهـومي، تمـام ويژگـي     صورت نقشهه هنگام ارائه مطالب ب
هـاي مفهـومي، مطالـب را    بعبارت ديگر از آنجا كه نقشه. توان در آن مشاهده نمودآزوبل را مي

دهد، يك سـاختار هرمـي از اطالعـات در    ميدر يك قالب سلسله مراتبي از كل به جزء نمايش 
  .گذاردذهن ايجاد كرده كه روابط بين مفاهيم و موضوعات درسي را به نمايش مي

هـاي مفهـومي را   نيـز معتقـد اسـت نقشـه     1989هاي پژوهش حاضر، تورچيم در تأييد يافته
فاده از آن هـاي كيفـي دانسـت كـه اسـت     توان ابزاري بـراي توليـد، سـازماندهي و تحليـل داده     مي
ي قابـل فهـم   هاي پيچيده و مجزا از هم را در چارچوبكند تا ايدهتواند به يادگيرندگان كمك مي

، 21994، هـزل و پراسـر  1990 1هـاي اُكبوكـوال   همچنـين نتـايج پـژوهش   . و جامع سـازمان دهنـد  
مي هاي مفهونشان داده است كه كاربرد نقشه 2002، هزل و همكاران 2000و همكاران  3گاستلو
دهـد كـه   هـا نشـان مـي   ايـن بررسـي  . هاي تحصيلي و آموزشي فراگيران اثـر مثبـت دارد  بر مؤلفه

هاي مفهومي تأثيري مثبت بر جريان يادگيري و آموزش كالسي برجا گذاشـته و  استفاده از نقشه
 زماني كه يادگيرنـده بـراي تهيـه   . هاي مفهومي بر يادگيري معنادار اثري مثبت داردنيز تهيه نقشه

است تفكري چند بعدي داشته باشد و در ذهن خود در سطوح  كند، الزممفهومي تالش مينقشه
اين امر منجـر بـه دركـي عميـق، دقيـق و انتزاعـي از يـك مفهـوم و         . كند مختلف انتزاع حركت

  .گرددبنابراين يادگيري به فرايندي فعال تبديل مي. شودروابط آن با ساير مفاهيم مي
عنـوان  ه هاي مفهومي بنيز يكي از مباني نظري است كه از اثربخشي نقشهنظريه فراشناخت 

هايي كه در اين زمينه صورت گرفته نشان  پژوهش. كنديادگيري حمايت مي-يك ابزار ياددهي
عنـوان ابزارهـاي مـؤثر شـناختي و فراشـناختي بكـار       ه تواننـد بـ  هاي مفهومي ميدهد كه نقشهمي

  .)61997، هواي2008و همكاران 5ونگ ، 1998و همكاران 4رايس(گرفته شوند 

                                                 
1. Okebukola 
2. Hazel & Prosser 
3. Guastello 
4. Rice 
5. Wang 
6. Huai 
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توان نتيجه گرفت كـه در اكثـر   بنابر اين با توجه به مباني نظري كه درباره آن بحث شد مي
تـوان تلويحـاتي در زمينـه    هايي كه در زمينه يادگيري آموزشـگاهي ارائـه شـده اسـت مـي     نظريه

مـي آزوبـل، نظريـه اكتشـافي     هـاي يـادگيري كال  نظريـه . هاي مفهومي يافتاثربخش بودن نقشه
  .كنندهاي خبرپردازي نيز از اين شيوه حمايت ميهاي شناختي و فراشناختي، نظريهبرونر، نظريه

هـاي پژوهشـي مـذكور و نتـايج پـژوهش حاضـر،در       بينيم كه با توجه به همسويي يافتـه مي
را بـه نحـو    داراسـت يـادگيري معنـي   ي مفهـومي توانسـته  مقايسه دو روش آموزشي، روش نقشه

مفهـومي در ارتقـاي   بنـابراين، ايـن فـرض كـه نقشـه     . بهتري نسبت به روش تلفيقي بهبـود بخشـد  
آموزان پايه سوم ابتدايي مـؤثرتر از روش تلفيقـي   دار از درس علوم تجربي دانشيادگيري معني

گيرد و بكار گيري ايـن روش در آمـوزش برخـي مفـاهيم     آموزش است، مورد حمايت قرار مي
  .گرددآموزان توصيه ميبه دانش علوم

هـاي مفهـومي را در بعـد    در تبيين بخش ديگري از نتايج پژوهش كه اثربخشي روش نقشه
هـاي  رسد نتايج حاصله ناشي از ماهيـت رسـم نقشـه   بنظر مي: ناچيز نشان داد، بايد گفت» دانش«

رد موضـوعي كـه   هـاي مفهـومي فراگيـر بايـد ابتـدا در مـو      زيرا براي رسـم نقشـه  . مفهومي باشد
خواهد بـراي آن نقشـه رسـم نمايـد، اطالعـات الزم را كسـب نمايـد و سـپس بـا اسـتفاده از            مي

هـاي مفهـومي بـا روشـن كـردن      نقشـه . اطالعات كسب شده، به ترسيم نقشه مفهومي اقدام كنـد 
هـاي  كـه از نقشـه   شـوند؛ بطـوري  روابط بين مفاهيم در افزايش درك و يادداري مؤثر واقـع مـي  

جاي ابزارهاي نمـايش اطالعـات بـه هـم مـرتبط در چـارچوب مشـخص        توان هم بهي ميمفهوم
 استفاده كرد و هم از طريق آنها بـه كشـف روابـط و اصـول پنهـان در امـور آموزشـي پرداخـت        

  .)1382، آذر فتحي(
باشد كه شـباهت زيـادي بـه    هاي مفهومي نيز معموالً هرمي و از باال به پايين ميشكل نقشه

از سـطح  ( دارد كه در آن مفاهيم از باال به پايين) براساس ديدگاه آزوبل( ختي انسانساخت شنا
  .گيرند زير هم قرار مي) انتزاع باال به سطح انتزاع پايين
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و وضيحي، پرسش و پاسخ و بحث گروهي از سوي ديگر در روش تلفيقي كه تركيبي از ت
آمـوز  ات از سوي آموزگـار بـه دانـش   با تأكيد بيشتر بر توضيحي است، بيشتر يك جريان اطالع

دادن وجود دارد و آموزگار با كلمات و مفاهيم موجود در ساخت شناختي خود سعي در شـكل 
بنابراين احتمال عدم همـاهنگي بـين مفـاهيم جديـد و مفـاهيم      . به ساخت شناختي فراگيران دارد

شـناختي  سـاخت  اسـت در قبلي موجود در ساخت شناختي فراگيران زيـاد خواهـد بـود و ممكـن    
) 1999( 1نتـايج پژوهشـهاي ياناسـن    .فراگيران روابطي برقرار گردد كه از درك آن عاجز باشند

 قرار مفهومي نقشه درسي برنامه تحت كه فراگيراني همسو با نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد

د نشان داد هاي خو او در بررسي .ترند موفق بلوم شناختي باالي سطوح به دستيابي در گيرند، مي
 تحليل، و تجزيه سطوح به دستيابي در فراگيراني كه تحت روش نقشه مفهومي آموزش ديدند،

 بيشـتري  موفقيـت  كنتـرل  هـاي  گـروه  فراگيران به نسبت سواالت در موجود ارزشيابي و كاربرد
 )كـاربرد  فهـم،  و درك دانـش، ( بلوم شناختي پايين سطوح در تفاوت اين كه حالي در .داشتند
  .نشد ديده آزمايش و كنترل هاي گروه ميان

  پيشنهادهاي كاربردي
 بـرآورده  در مـوثر  نقشي تواند مي مفهومي نقشه بر مبتني يادگيري -ياددهي رويكرداز آنجا كه 

 و فـراوان  مفـاهيم  داراي كـه  دروسـي  در ويـژه  بـه  كنـد،  بازي آموزشي موسسات اهداف كردن
 :ودش ، پيشنهاد مي)مانند علوم( هستند انتزاعي

 بـر  تأكيـد  بـا  پايـه  مقـاطع  از درسـي  ريـزي برنامـه  مراحـل  همة در مفهومي هاي نقشه از -1
 .شود استفاده مفاهيم ميان ارتباط برقراري

درس  مفـاهيم  مفهومي دار، فراگيران در پايان درس نقشه به منظور ايجاد يادگيري معني -2
  .كنند تهيه را

                                                 
1. Yonassen 
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 ه ويژ به شود، استفاده مفهومي نقشه ازي درسي هادر ابتدا يا انتهاي هر درس در كتاب -3
 .هستند بسيار مفاهيم داراي كه دروسي در

هـاي   در نظام ارزشـيابي توصـيفي از روش نقشـه   ) خصوصاً(تكويني   به منظور ارزشيابي -4
  .مفهومي استفاده گردد
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