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 چکیده

طوح س یختاهداف شنا يریادگیبر بهبود  یراهبرد نقشه مفهوم ریمنظور بررسی تأثپژوهش حاضر به
 ،ژوهش پ نیدر ا يمتوسطه انجام گرفت. جامعه آمار يدوره یشناسستیبلوم در درس ز يبندطبقه يباال

 نیالعه در امورد مط ه، و نمون93-94 یلیآموزان پسر سال سوم متوسطه شهر آبدانان در سال تحصدانش
 انتخاب شدند يامرحله چند ياخوشه یتصادف يریگبودند که بر اساس نمونه ينفر 22پژوهش دو کالس 

 زمون درسآوهش پژ نیو کنترل قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده ا شیدر دو گروه آزما یطور تصادفو به
پژوهش  . طرحاستفاده شد راههکیلیل کواریانس از تح عاتتحلیل اطالومنظور تجزیهبود. به یشناسستیز

هاي هروگادفی آزمون با گروه گواه بود، که پس از انتخاب تصآزمون و پسبا پیش یشیاز نوع شبه آزما
 90سه جل 8 ) بر روي گروه آزمایش به مدتیآزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی (راهبرد نقشه مفهوم

و آزمون از هر دسپگردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه اجرا  هفتهاي و دو بار در دقیقه
 يریادگیود بهب در یراهبرد نقشه مفهوم يریکارگنشان داد که به انسیکوارلیتحل جیگروه گرفته شد. نتا

 نیبرا). بناp>001/0مؤثر است ( یشناسستیبلوم در درس ز يبندطبقه يسطوح باال یاهداف شناخت
 بخشد،یبود ممتعدد را به میمفاه يدروس دارا يریادگی یراهبرد نقشه مفهوم يریکارگبه کهییازآنجا
 هبردرا نیا يریبکارگ یو چگونگ یستیاندرکاران امر آموزش با چو دست انیاست که مرب يضرور

 اثربخش آشنا گردند.

 متوسطه آموزان پسر، دورهدانش ،یشناسستیز ،يریادگی ،ینقشه مفهوم: يواژگان کلید
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 مقدمه

ایم. در رویکردهاي جدید هاي آموزشی شاهد تغییراتی بودههاي اخیر در روشدر سال
ها جاي خود آموزشی، انتقال دانش از طریق معلم و کتاب به حافظه فراگیر و تکرار آموخته

با گذر از دیدگاه  دار داده است. این تحولرا به ساختن دانش از طریق یادگیري معنی
انجام شده است  1گراییویژه دیدگاه ساختنخت گرایی و بهرفتارگرایی به دیدگاه شنا

عنوان بخشی از جنبش شناختی معاصر، به گرایی، به). ساختن 384 ص ،2001، 2(برندزفورد
 گرایی افراددلیل نارضایتی از تعلیم و تربیت سنتی ایجادشده است. بر اساس نظریه ساختن

هاي جدید این سازند. در یادگیريهاي ذهنی خود را میها یا نقشهوارهطرح شخصاً
کنند گرایان بیان میشوند. ساختنیابند و بازنگري یا بازسازي میها گسترش میوارهطرح

رود و اساساً کار می هاي جدید بهعنوان چهارچوبی براي کسب یادگیريکه دانش قبلی به
توانیم یاد که اصالً چه چیزي را میش ما بر چگونگی یادگیري ما و اینماهیت تفکر و دان
آموزان به گرایی، دانش هاي آموزشی مبتنی بر سازندهگذارد. در شیوهبگیریم تأثیر می

).  این 239، ص 2004و همکاران،  3شوند (ونادار و سطح باال مشغول مییادگیري معنی
بندي بلوم اشاره دارد؛ زیرا در این ح باال در طبقهمهم به یادگیري اهداف شناختی سطو

 شود.چیزي بیش از یادآوري و بازشناسی دانش تأکید می برحیطه 
هاي الیتهایی که با فعبندي بلوم از اهداف یادگیري، حوزه شناختی به جریاندر طبقه

آنچه  تی باشناخ هايهدف تر،به بیان سادهشود. ذهنی و فکري سر و کاردارند، مربوط می
س شناختی بر اسا يحیطهیادگیري در  هايهدف دارد. سروکاربفهمد  و باید بداند شاگرد

و  وتحلیل، ترکیب،وفهم، کاربرد، تجزیهدانش، درك حوشامل سط بندي بلوم،طبقه
ی این ایانپتناسب موضوع تنها به سه سطح باشد. در این مقاله با توجه بهارزشیابی می

 شود.وتحلیل، ترکیب، و ارزشیابی پرداخته میی: تجزیهبندي یعنطبقه

                                                   
1. Constructivism 
2. Brandsford 
3. Wena 
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ابط بین ي آن و یافتن رودهندهدر تحلیل، بر شکستن مطلب به اجزاي تشکیل تحلیل:وتجزیه
حلیل سطح ت ، یادگیري دردیگرعبارتبهشود؛ تأکید می هاآني سازمان یافتن اجزا و نحوه

ي آن و مشخص دهندهبه اجزاي تشکیل متضمن داشتن توانایی تجزیه کردن یک موضوع
ریافت و د ي سازمان یافتن عناصر یک کلکردن ارتباط اجزا با یکدیگر و نیز درك نحوه

ستلزم طح مکار رفته است. بنابراین، یادگیري در این سمبنا و فرضی است که در آن به
 .و به کار بستن است ،گذشتن از مراحل شناخت، فهمیدن

 مدیگرهي تحلیل از تواند عواملی را که در مرحلهر این مرحله، یادگیرنده مید ترکیب:
 رکدیگیتفکیک کرده بود، به طریقی نو، براي دریافت یک معنی جدید و نوظهور، با 

هایی از ي قسمت، ترکیب، مستلزم درهم آمیختن دوبارهدیگرعبارتبهترکیب کند. 
 نسبتاً یک کل تازه و  صورتبهازي آن هاي گذشته با مطالب جدید و بازستجربه

ه عنی تازمروز باي بدیع و جدید، گونهیافته است. در این مرحله، پیوستگی عوامل بهانسجام
  .کندمیسر می را وجود نداشته است قبالًو ایجاد ساختی که 

ل ي شناخت است. این مرحله شامترین مرحلهیابی آخرین و عالییابی: ارزشارزش
، واقعدررو شدن با مسائل است. هاي روبهي امور، اطالعات و حتی روشربارهقضاوت د

صمیم ترفتن گیرنده ناچار به گیادي جریان شناخت است. در این مرحله، یابی نتیجهارزش
 .ته باشدداش عنوان اساس کار توجهاست و براي اجرا باید به معیارهاي بارز و مشخصی به

 اطی بینارتب آیند پایانی رفتارهاي شناختی است، بلکه نقش پلمعرف فر تنهانهیابی ارزش
 ).452-454، ص 1388(سیف،  کندرفتارهاي شناختی و رفتارهاي عاطفی را نیز ایفا می

یابی به اهداف شناختی سطوح در این راستا راهبردهاي یادگیري نقش مهمی در دست
راهبردهاي یادگیري کند. ، بازي میباالي یادگیري، که از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند

شده است نظم داده هاي اخیر مربوط به راهبردها و یادگیري خودي همه نظریهدربردارنده
در راهبرد ). 199، ص 2015، 2؛ به گفته رافینگ و همکاران2011، 1(وینستین، اکی و یانگ

یادگیري، هدف، افزایش سطح یادگیري افراد است. راهبردهاي یادگیري در دو دسته 
بررسی است. از آنجایی که پژوهش حاضر راجع به راهبردهاي شناختی و فراشناختی قابل

                                                   
1. Weinstein, Acee, & Jung 
2. Ruffing et al. 
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طور جزئی، و نقشه مفهومی دهی بهطورکلی، راهبردهاي سازمانراهبردهاي شناختی به
شود و از پرداختن به در اینجا به نقشه مفهومی پرداخته میباشد؛ طور خاص میبه

 شود.راهبردهاي فراشناختی خودداري می
ها نآهاي یادگیري هستند و اقداماتی هستند که به کمک راهبردهاي شناختی راه

ار و امل تکرها ششوند. این راهبردمنظور ورود به حافظه بلندمدت آماده میاطالعات تازه به
تناسب هباشند که در اینجا با توجه بدهی، و بسط و گسترش معنایی میزمانمرور، سا

 شود.دهی پرداخته میمحتواي پژوهش تنها به راهبردهاي سازمان
این  ترین نوع راهبردهاي شناختی هستند.دهی بهترین و کاملراهبردهاي سازمان

ها براي نستفاده از آراهبردها نوعی راهبرد گسترش معنایی هستند که یادگیرنده در ا
ا یچوب ها دارد نوعی چهاردار ساختن یادگیري، به مطالبی که قصد یادگیري آنمعنی

ید ت جدتواند ویژه اطالعاکند. این چهارچوب سازمانی میساختار سازمانی تحمیل می
هد بط درباشد (یعنی نوعی سازمان درونی) یا اینکه مطالب جدید را به دانش موجود 

 ).292، ص1388بسطی) (سیف،  (چهارچوب
دهی یکی از راهبردهاي آموزشی و زیرمجموعه راهبردهاي سازمان 1نقشه مفهومی

تواند یادگیري گرایی ارتباط بسیار نزدیکی دارد، و همچنین میاست، که با فلسفه ساختن
). راهبردي که 36، ص 2000، 3؛ مارنگوس165، ص 2004، 2دار را تسهیل کند (سانمعنی
گیرد یک بازنمایی تصویري (گرافیکی) از رابطه میان اصطالحات کار میمفهومی به نقش

) و 51، ص  2014؛ به گفته آروکویو و اُبونوُ ، 2005، 4است (وندیدس، تومیتا و پریمو
؛ به گفته 2004، 5دهد (جیانگهایی از مفاهیم مرتبط را نشان میي داخلی میان شبکهرابطه

ترین مفاهیم در باالي ترین و عامکلیدر نقشه مفهومی ). 51، ص  2014 آروکویو و اُبونوُ ،
با پیوندهاي متقاطع قرار  هاآنمفاهیم ثانویه در زیر  کهدرحالیگیرند، نقشه جاي می

                                                   
1. Concept Map 
2. Sun 
3. Marangos 
4 .Vanides, Tomita & Primo 
5. Jiang 
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، 1(ونگ و همکاران شوندخطوطی بیان می وسیلهبهمیان مفاهیم  هايارتباطگیرند و می
  .)1011ص ، 2015، 2میدان؛ به گفته الح2010ُ

 يبر پایه و 3وسیله تیم پژوهشی ژوزف نوواكهب 1972نقشه مفهومی در راهبرد 
در  5دهندهسازماناز پیشو در اصل  مطرح شد 4ید آزوبلدیوشناسی یادگیري انور

ي یادگیري معنادار کالمی آزوبل نشأت گرفته است که در آن بر نقش قبلی فراگیر نظریه
 شود. ار بَعدي زیاد تأکید میدهاي معنیبر یادگیري

 درسی هايبرنامه به نسبت زیادي هايمزیت مفهومی نقشه بر مبتنی درسی برنامه

 در آموزاندانش نمرات افزایش و مفاهیم عمیق درك موجب آن استفاده از دارد. مرسوم

 عنوانبه را مفهومی هاينقشه معلمان از تعدادي .شودمی تحصیلی پیشرفت هايآزمون

 گیرند.می کار به آموزاندر دانش ترعمیق یادگیري ایجاد براي آموزشی راهبرد یک

 جدید، یک مفهوم تشکیل هنگام به که آوردمی فراهم را امکان این مفهومی نقشه یک

 .گیرد قرار توجه مورد مفهومی چارچوب یک در گذشته در شدهکسب درك و تجربه
، 6شود (فریمن گرفته کار به درسی مطالب ارائه جهت ايشیوه عنوانبه تواندمی بنابراین

فراگیر  به را یادگیري نحوه که است راهبرد فراشناختی یک ). این شیوه157، ص 2004
 )39، ص1990؛ نواك، 1177، ص1995آموزد (ایروین، می

بخشد: تفکر انتقادي را بهبود می هايهاي مفهومی، مهارتکارگیري نقشهبه
-گیري، توضیح، خودوتحلیل، ارزشیابی و نتیجهتجزیه ،شامل: تفسیر ییهامهارت

 .)70، ص 2014، 7وجازاده و همکارانگ( ارزشیابی-سازماندهی و خود
ارائه مفاهیم و  برايروشی براي توانا ساختن یادگیرندگان  عنوانبههاي مفهومی نقشه

اري از پژوهشگران کاربرد در طول سی سال اخیر شم .اندپیشنهادشده هاآنروابط درونی 
و نتایج  اندروشی براي بهبود یادگیري مفهومی بررسی کرده عنوانبههاي مفهومی را نقشه

                                                   
1. Wang et al. 
2 .Alhomaidan 
3. Joseph novak 
4. David Ausubel 
5. Advance organizer 
6. Freeman 
7. Ghojazadeh et al. 
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است  شدهبررسیهاي مفهومی در آن هایی که کاربرد نقشهند. رشتهاش کردهرمثبتی را گزا
(مارکوف  ) شیمی1990، 1و تالروشمید ؛ 1990، فراي و نواك-(هنز شناسیشامل: زیست

 )،1998، 4با(ري و رو شناسی)، زمین1990، 3؛ استنسنولد و ویلسون0082، 2نینگو ال
؛ وست و 2007، 7(توره و همکاران )، پزشکی1999 ،6ز، رابرت1998 ،5ز(ویلیام ریاضی

 شناسی) و روان1997 ،10؛ شیمانسکی1987، 9یوست(پانکرا )، فیزیک2000، 8همکاران
 .)18، ص 2014، 13باتلر نقلبه ( )2002، 12ن و هرشیوال-جاکوب ؛2008، 11وچري و (بِ

ر پیشرفت ) در پژوهشی با نام تاثیر استراتژي نقشه مفهومی ب1396کلهر و مهران (
شان نآموزان دار خواندن و درك مطلب زبان انگلیسی در دانشتحصیلی و یادگیري معنی

رك مطلب ددار خواندن و نیکه نقشه مفهومی تاثیر مثبتی بر پیشرفت و یادگیري مع دادند
 آموزان دارد.انگلیسی دانش

 به آموزش اثربخشی بررسی"در مطالعه خود با عنوان  )1393سوادپور و رضایی (

 درس در ايچندرسانه با تلفیق مفهومی هاينقشه و ساخته معلم مفهومی نقشه کمک

 شهر راهنمایی سوم پایه آموزان دختردانش انگیزش و یادگیري عملکرد بر فنوحرفه

هاي مفهومی در هر دو حالت، بر عملکرد یادگیري و ارتقاي نشان دادند که نقشه "زنجان
یادگیري در سطح دانش و سطوح باالتر از دانش، اثربخش بوده ولی در انگیزش در مقیاس 

گذاري درونی، و اضطراب امتحان) و مقیاس باورهاي انگیزشی(خودکارآمدي، ارزش
هاي یادگیري و خودنظم دهی) دهی (استفاده از استراتژيادگیري خودنظمهاي یاستراتژي

                                                   
1. Schmid & Telaro 
2. Markow & Lonning 
3. Stensvold & Wilson 
4. Rye & Rubba 
5. Williams 
6. Roberts 
7. Torre et al. 
8. West et al. 
9. Pankratius 
10. Shymansky 
11. Berry & Chew 
12. Jacobs‐Lawon & Hershey 
13. Butler 
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توانند در بهبود وضعیت یادگیري اي میهاي مفهومی و چندرسانهمؤثر نبوده است. نقشه
 آموزان مؤثر باشند.دانش

هاي قشه) با عنوان تأثیر مطالعه به کمک ن1391نتایج پژوهش سعیدي و همکاران (
هاي قشهن ئهآموزان سال سوم متوسطه نشان از آن دارد که اراطلب دانشمفهومی بر درك م

 مطلب درك مفهومی، نقشه بدون هامتن مطالعه به نسبت آماده قبل از مفهومی

 .دهدافزایش می داريمعنی طوربه را هاآزمودنی
 موزشآ در مفهومی هاي نقشه ) در پژوهشی با نام کاربرد1387عباسی و همکاران (

 در مفهومی هاينقشه یافته دست پیدا کردند که کاربستمتوسطه به این  يدوره شیمی

 یابی) بسیارارزش ترکیب، تحلیل،وبلوم (تجزیه شناختی باالي سطوح به یابی فراگیراندست

 و داریمعن یادگیري ایجاد براي مناسب حلیراه مفهومی هاينقشه و کاربست است مؤثر
 فراگیران نشدا ماندگاري سبب مفاهیم، میان منطقی هايارتباط ادایج با است، که پایدار

 شود. می
) در یک بررسی با عنوان نقشه مفهومی براي بهبود 2018( 1برسینگتون و همکاران

شود. و یادگیري به این یافته رسیدند که نقشه مفهومی سبب بهبود یادگیري معنی دار می
 شود.یک راهبرد یادگیري سازنده و مفید براي مرتبط ساختن تئوري با عمل محسوب می

لعه گیري (مطاقشه مفهومی بر یاد) در مطالعه خود با عنوان اثربخشی ن2015الحمیدان (
 عضايهاي سطح دانشگاهی عربستان) نشان داد که اعضاي گروه تجربی نسبت به امتن

 گروه شاهد در یادگیري متن مورد یادگیري نمرات باالتري کسب کردند.
برد نقشه اي با عنوان تأثیر راه) در مطالعه2014هاي پژوهش ملکی و دباغی (یافته

 در برخی اعتباربیهاي آموزانی که در مطالعه کتابخواندن در دانشمفهومی بر درك 
ثبتی ثرات ما مداخلهخود به این نتایج رسیدند که ، با چالش روبرو هستندمدارس متوسطه 
 هومیکنند که از نقشه مفآموزان در خواندن دارد. همچنین توصیه میبر درك دانش

د هستن که در خواندن زبان انگلیسی ضعیفآموزانی عنوان یک استراتژي براي دانشبه
 استفاده شود.

                                                   
1. Bressington et al. 
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سازي ) با عنوان یک دیدگاه نقشه2011( 1همکاران و لیو توسط که ايمطالعه در
سرایی صورت گرفت نتایج مشخص ساخت شده براي بهبود توانایی داستانمفهومی تقویت

توانند برند میکار میههاي مفهومی را با گرامرهاي داستانی بآموزانی که نقشهکه دانش
تر، و مضامین هاي خالقتر، ایدههاي روشنموضوعتر، هایی با ساختار پیچیدهداستان
گیرند، تولید کار میها را بدون گرامر بهآموزانی که این نقشهتري نسبت به دانشفراوان

توانند یک کنند که نقشه مفهومی و گرامرهاي داستانی میها تأیید میکنند. این یافته
محوري باشند که به -سرایی یادگیرندهرویکرد اثربخش براي توسعه ابزارهاي داستان

کار  سرایی را توسعه بخشند و بهکنند تا دانش مربوط به داستانآموزان کمک میدانش
 گیرند. 

هاي هاي یادگیري کالمی آزوبل، نظریهباوجود مبانی نظري قوي، همچون نظریه
عنوان یک راهبرد فراشناختی و پردازش اطالعات و شواهد پژوهشی حامی نقشه مفهومی به

، پاتله و 1996، 4، هال و اودانل1990، 3، اکوبوال2002، 2یادگیري (فاجونیومی –یاددهی 
، نواك، 2007، 9، کوفی2006، 8، اوجیما1998، 7کلمن، 1997، 6، زانگ2003، 5روئیت
؛ به نقل از 1998، 11، بیتز1990، 10، جگده و االیموال1993، هارتون و همکاران، 1990

) که از برتري استفاده از نقشه مفهومی نسبت به 98، ص 1388مصرآبادي و استوار، 
آموزشی ما براي  هاي مرسوم آموزشی حکایت دارند، از یک سو تاکنون در نظامشیوه

گونه که باید برداشته نشده است. از سوي دیگر، در هاي مؤثري آنکاربرد این راهبرد گام
بندي بلوم بیشتر به یادگیري اهداف سطح پایین که از اهمیت یادگیري اهداف شناختی طبقه

باال  شده است. با عنایت به آنچه درکمتري نسبت به اهداف سطح باال برخوردارند، پرداخته

                                                   
1. Liu et al. 
2. Fajonyomi 
3. Okebukola 
4. Hall & O'Donnell 
5. Potelle & Rouet 
6. Zhang 
7. Coleman 
8. Ojima 
9. Coffey 
10. Jegede & Alaiyemola, 
11. Beitz 
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آیا نقشه مفهومی بر بهبود یادگیري اهداف شناختی سطوح باالي "آمد این پرسش که 
شناسی دوره ) در درس زیستوتحلیل، ترکیب، و ارزشیابیتجزیه(شامل بندي بلوم طبقه

این  آید. بنابراین فرضیه پژوهش بهحساب میپرسش این پژوهش به "تأثیر دارد؟متوسطه 
قشه مفهومی در بهبود یادگیري اهداف شناختی سطوح باالي نگردد: طرح می صورت

 دارد.داري معنیتأثیر  شناسی دوره متوسطهدر درس زیستبندي بلوم طبقه
وهش هاي انجام شده در حوزه نقشه مفهومی روشن است که پژبا نگاهی به پژوهش

شناختی همچون هاي هاي مفهومی بر برخی بازدهتأثیر نقشه صورت گرفته اغلب بر بررسی
ها بر ین نقشهیر ایادآوري، یادگیري، درك، و حل مسئله متمرکز بوده است. اما در زمینه تأث

ر، با دیگ ویژه سطوح باالي آن، پژوهشی صورت نگرفته است. از سويبندي بلوم، بهطبقه
هاي هاي آن، اندوختهپذیرش گمانه نظر از پذیرش یا عدمانجام این پژوهش صرف

نین چجود وبا توجه به ي علمی آن حوزه از دانش افزوده خواهد شد. ي به خزانهارزشمند
ادگیري ود یتربیت، بررسی اثربخشی کاربست نقشه مفهومی بر بهبوکمبودي در حوزه تعلیم

رسد. ر میارزشمند و پایایی به نظ بندي بلوم، بررسیاهداف شناختی سطوح باالي طبقه
گیري اهداف اثربخشی کاربست نقشه مفهومی بر بهبود یاد الاحتم کردن فرض بنابراین با

شه مفهومی اثربخشی راهبرد نق"هدف  با پژوهش این بندي بلومشناختی سطوح باالي طبقه
 تحلیل، ترکیب، ووبندي بلوم (تجزیهبر بهبود یادگیري اهداف شناختی سطوح باالي طبقه

 و حطر "سوم متوسطه شهر آبدانانآموزان پسر شناسی دانشارزشیابی) در درس زیست
 .شد اجرا

 روش
 .آزمون با گروه کنترل استپس -آزمون آزمایشی و طرح آن پیشپژوهش حاضر، شبه

آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر آبدانان در ي آماري پژوهش، شامل کلیه دانشجامعه
روش ه از ها با استفادنفري از آن 22بودند که دو کالس 1393-1394سال تحصیلی 

تصادفی در دو گروه آزمایش  طوربهاي انتخاب و اي چندمرحلهخوشه گیري تصادفینمونه
گونه یچهو کنترل قرار گرفتند. الزم به ذکر است که معلم این دو کالس مشترك بود و 

هاي گوناگون، یادگیري را هاي پژوهش نداشت تا به این روش اثر معلماطالعی از فرضیه
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هاي رار ندهد. با توجه به طرح پژوهش، حجم نمونه براي هر یک از گروهتحت تأثیر ق
 نفر برآورد شد.  22کنترل و آزمایش 

ؤالی سه ن شناسی استفاده شد. این آزمونها از آزمون درس زیستآوري دادهبراي جمع
د. شناسی طراحی کرگران از محتواي کتاب زیستو تشریحی را معلم با همکاري پژوهش

ب چنین ضریصوري و محتوایی آن بر اساس نظر متخصصان مطلوب برآورد شد. هم روایی
 آن است.  ي همسانی درونی مناسبدهنده. بود که نشان/79آلفاي کرونباخ ابزار مذکور 

ي روش اجراي پژوهش به این صورت بود که نخست، پیش از اجراي آموزش محتوا
ین اآزمون توسط معلم اجرا شد تا شناسی با راهبرد نقشه مفهومی، پیشدرس زیست

ي ارهدرب ها از پیش، موضوع را مطالعه نکرده باشند واطمینان حاصل شود که آزمودنی
(هر  ايدقیقه 90 جلسه 7 موضوع آگاهی خاصی نداشته باشند. سپس مداخله آزمایشی در

 هگونهیچ گواه که گروهدرحالی شد، انجام آزمایش گروه روي جلسه) بر دو هفته

علم گروه توسط م دو هر روي بر جلسات نیز از پایان نکرد. پس دریافت ايمداخله
ه کشی مفهومی بآید که راهبرد نقشهاجرا شد. اشاره به این نکته الزم به نظر می آزمونپس

 ایین بهول پشده در این پژوهش، توسط معلم و با توجه به اصول ذکرشده در جدکار گرفته
 کار گرفته شد.

 : شرح جلسات اجراي راهبرد نقشه مفهومی1جدول 

 جلسات اهداف رفتار شاخص

بیان اهداف، روندکار  
آزمون جلسات، اجراي پیش

 شناسیدرس زیست

 اول

 بیان اهمیت نقشه مفهومی در یادگیري 
 بیان مراحل تهیه نقشه مفهومی 

 هاي آیندهآموزان از برنامه کالسی هفتهآگاه ساختن دانش 

نمونه از نقشه نمایش یک 
مفهومی تهیه شده در مورد 

 یک موضوع

 دوم
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 گروهی اصورت فردي یدرس به یروخوان 
 درس مهم مفاهیم و کلیدي نکات به توجه 
  درس مهم مطالب از برداريیادداشت 
 

شناسی آغاز آموزش زیست
استخراج "با تأکید بر گام 

 "نکات کلیدي

 ومسـ

 یو فرع اصلی نکات کردن مشخص 
 نقشه مدلدرباره  گیريتصمیم 
 فرعی و اصلی هايشاخه تعداد تعیین 
 

پرسش درس قبلی و آغاز 
شناسی با آموزش زیست

 تشخیص"تأکید بر گام 
 "فرعی از اصلی مفاهیم

 ارمچـه

 رسم نقشه مفهومی 
 نقشه داخل فرعی و اصلی مفاهیم نوشتن 
 هايشاخه کردن جدا در...  و شکل ، رنگ از استفاده 

 فرعی و اصلی
 

پرسش درس قبلی و آغاز 
شناسی با آموزش زیست

 "تکمیل نقشه"تأکید بر گام 

 جمپن

 آموزانهاي مفهومی دانشبررسی نقشه 
 هابحث و گفتگو جهت اصالح نقشه 
  نقشه مفهومی از درس توسط معلم صورتبه سؤالارائه 
 

پرسش درس قبلی و آغاز 
شناسی با آموزش زیست

 "ارزشیابی"تأکید بر گام 

 شمشـ

پایان آموزش محتواي درس  
شناسی، گرفتن زیست

شناسی، آزمون نهایی زیست
آزمون درس و اجراي پس

 شناسیزیست

 هفتم

 
 

 نتایج
بود. 50/16و  45/16هاي آزمایش و کنترل به ترتیب میانگین سنی براي گروه

 2بود. جدول  ./51. و /50ها به ترتیب هر یک از این گروه استاندارد انحرافچنین هم
ا ر ندارداستا انحرافمعیارهاي تمرکز از قبیل میانگین و معیارهاي پراکندگی، همانند 

 دهد. نشان می
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ل در کنتر شناسی گروه آزمایش واستاندارد متغیر یادگیري درس زیست: میانگین و انحراف2جدول 

 آزمونآزمون و پسمرحله پیش

 تعداد گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 یادگیري
 آزمایش
 کنترل

22 
22 

50/1 
63/1 

48/0 
44/0 

54/16 
50/13 

37/1 
26/1 

 

ر یادگیري استاندارد متغیشود میانگین و انحرافمشاهده می 2گونه که در جدول همان
 تر است.آزمون به میزان قابل توجهی از گروه کنترل بیشآزمایش در پسگروه 

شناسی و درس زیست راهبرد نقشه مفهومی بر یادگیري اثربخشی بررسی منظوربه
در  شد. راهه استفاده-ي گروه کنترل و آزمایش از آزمون تحلیل کواریانس یکمقایسه

) موزشآشناسی دو گروه قبل از شروع تآزمون (نمرات درس زیساین آزمون، متغیر پیش
 . متغیر همپراش (کواریانس) وارد معادله شد و اثر آن کنترل گردید عنوانبه

انس فرض تساوي واریبراي استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، ابتدا، پیش
اد شان داز آزمون لوین ن آمدهدستبهآزمون بررسی شد. نتایج ها در مرحله پسگروه
= 172/2و  <05/0pآزمون برقرار است (رض تساوي واریانس در مرحله پسفپیش

ها هن گرو). همچنین نتایج بررسی مفروضه یکسانی شیب رگرسیون نشان داد بیF 1و42
منظور بررسی ). بهF 1و42=  446/3و  <05/0pآزمون تعاملی وجود ندارد (و پیش

یانس آزمون از تحلیل کووارمیزان یادگیري در مرحله پس ازنظرتفاوت دو گروه 
اثر مداخله  آمده است. همچنین اندازه 3متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول یک

 .آمده است 3که نتایج آن در جدول  نیز با استفاده مجذور اتا محاسبه شد
 

راهه براي بررسی اثر راهبرد نقشه مفهومی بر یادگیري -: نتایج تحلیل کواریانس یک3جدول 

 شناسیس زیستدر
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 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داريمعنی

اندازه 
 اثر

توان 
 آماري

متغیر همپراش 
 (پیش آزمون)

327/3 1 327/3 959/1 169/0 046/0 087/0 

 993/0 576/0 001/0 614/55 445/94 1 445/94 گروه
     698/1 41 627/69 خطا
      44 10105 کل

 

ل ش و کنتردار در میانگین دو گروه آزمایگر وجود تفاوت معنیبیان 3جدول  هايداده
هاي ین، با توجه به میانگدرنهایت آزمون است.آزمون با حذف اثر پیشدر مرحله پس

توان گفت که ، می3ي تحلیل کواریانس در جدول شماره و نتیجه 2در جدول  شدهدرج
ی ناختشاهداف مفهومی در گروه آزمایش منجر به بهبود یادگیري  آموزش راهبرد نقشه

ش پژوه شناسی گردیده است. بنابراین فرضیهدرس زیستبندي بلوم در سطح باالي طبقه
بندي هي طبقنقشه مفهومی در بهبود یادگیري اهداف شناختی سطوح باال که عبارت بود از

 گیرد. ر میقرا تائیدمورد  داردناداري معتأثیر  شناسی دوره متوسطهدر درس زیستبلوم 

 گیريو نتیجه بحث
اثربخشی راهبرد نقشه مفهومی بر بهبود یادگیري اهداف تعیین  باهدفاین پژوهش 

تحلیل، ترکیب، و ارزشیابی) در درس وبندي بلوم (تجزیهشناختی سطوح باالي طبقه
نتایج تحلیل کورایانس نشان  انجام گرفت.آموزان پسر سوم متوسطه شناسی دانشزیست

بندي داد که استفاده از راهبرد نقشه مفهومی یادگیري اهداف شناختی سطح باالي طبقه
آموزان پسر سوم شناسی دانشوارزشیابی) در درس زیست ،ترکیب ،تحلیلوبلوم (تجزیه

). این >001/0pگردد (می ي پژوهش تائیدبخشد. بنابراین فرضیهمتوسطه را بهبود می
سنگ و همکاران )، تی2011هاي آئوفاال (پژوهش ها از پژوهش حاضر با یافتهیافته
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)، 1983نواك و همکاران ()، 1999( 1نیناس)، جو2009فارل ()، 2010)، کاراکویو (2010(
 ) همسو است.1390)، و نجات و همکاران (1389سرهنگی و همکاران (

 فاهیمم زیره که نقشه مفهومی مفاهیم را بگفت توان در تبیین این یافته از پژوهش می
 هانآاختن را جهت واضح س مفاهیم زیرکند تا روابط میان این (مفاهیم خرد) تجزیه می

د یک جهت ایجا واسطه پیوندهاییبهرا  مفاهیم زیراین  که حالیباشد، در عین  مشاهدهقابل
هاي ست نقشهکارب). 2011آئوفاال، دهد (، در کنار یکدیگر قرار میشدهادغامدار کل معنی

هاي هدار و پایدار است. شکل نقشحل مناسب براي ایجاد یادگیري معنیمفهومی راه
ه ساخت بیادي باشد و این شکل شباهت زهرمی و از باال به پائین می معموالًمفهومی نیز 

نتزاع ه سطح ابال اشناختی انسان دارد که در آن مفاهیم از باال به پائین (از سطح انتزاع ب
 اندگاريمبب س ،هاي منطقی میان مفاهیمگیرند با ایجاد ارتباطپائین) در زیر هم قرار می

 شود.دانش فراگیران می
 ،توان ابزاري براي تولیدهاي مفهومی را می) معتقد است که نقشه1989تورچیم (

اند به یادگیرندگان توهاي کیفی دانست که استفاده از آن میو تحلیل داده دهیسازمان
و جامعه سازمان  فهمقابلهاي پیچیده و مجزا از هم را در چهارچوبی کمک کند تا ایده

را در چهارچوب  شدهکسبفراگیر اطالعات  ،در رسم نقشه مفهومی ،دهند. از طرف دیگر
ریزد و این دو عامل دهد و در قالب نقشه مفهومی میمفاهیم مدنظر و آشناي خود قرار می

بندي و در زیر هم قرار دهد، طبقه اطالعات جدید را راحتیبهشوند که فراگیر باعث می
درك فراگیر از  ،و در کل ،یابداحتمال ارتباط مفاهیم جدید با مفاهیم قبلی نیز افزایش می

همچون  سئلهمتوان اجزاي شود. با استفاده از نقشه مفهومی میبیشتر می ایجادشدهارتباطات 
). 1990 ،2و نیز روابط بین اجزا را نشان داد (کالرك ،معلومات و مجهوالت ،شرایط

ایجاد  ،ترکیب مفاهیم جدید به مفاهیم مرتبط ،تهیه نقشه مفهومی وسیلهبههمچنین 
توان یادگیري را بهبود بخشید (نواك و هاي موجود میهاي جدید یا بازآرایی رابطهارتباط
 ).6200 ،3آلبرتو

                                                   
1. Jonassen 
2. Clarke 
3. Alberto 
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سازد. می خودآگاههاي مفهومی یادگیرنده را از فرایندهاي شناختی استفاده از نقشه
ه از د بلکاز دانش و اشکاالت خو فقطنه ،یادگیرنده در حین تهیه نقشه مفهومی چراکه

را  مکانشود. یک چنین تشخیصی به یادگیرنده این اراهبردهاي یادگیري نیز آگاه می
د ساخت راینفرد را با توجه به موقعیت یادگیري انتخاب کند. در دهد که بهترین راهبمی

مک ککنند که موجب استفاده می نظارتی خودیادگیرندگان از راهبردهاي  ،نقشه مفهومی
فهومی به نقشه م). همچنین 1984 ،شود (نواك و گوینمی هاآنبه رشد تفکر انتقادي در 
ند توانبالب را با هم ترکیب کنند تا کند تا حجم زیادي از مطیادگیرندگان کمک می

هومی ه مفارتباط درونی بین این مطالب را متوجه شوند و همچنین در آموزش منظم نقش
یان کند و بعد از پارا بازي می دهنده سازمان پیشتدریس آغاز گردد نقش  کهآنپیش از 

بیتز، ورد (آموخته است را براي یادگیرنده فراهم آ ازآنچهاي تواند خالصهیادگیري می
1998.( 

شوند که پردازند متوجه مییادگیرندگان به یک موضوع می کههنگامیدر این روش 
روابط  میان ودر انتخاب این مفاهیم  کهطوريبههاي زیادي بین مفاهیم وجود دارد ارتباط
تر منجر یقود به یادگیري بیشتر و عمشوند و این امر خدچار چالش ذهنی می هاآنمیان 

فراد و باال ا). در این راهبرد از طرق مشارکت جدي 2004شود (اکینسینیا و ویلیامز، می
ین پذیرد و اتري براي فهم روابط اجزا صورت میزمینه مناسب هاآنرفتن سطح درگیري 

بهتر  گیريبهره موضوع موجب حصول یادگیري پایدارتر خواهد شد. در این روش افراد با
تري از تواند دریافت عمیقدر کالس می شدهمطرحهاي موضوع درزمینهتحلیل واز تجزیه

  مطالب آموزشی داشته باشند.
 ،اییدر شناسدار را از طریق کمک به یادگیرندگان یادگیري معنی ،نقشه مفهومی
ري دیدا صورتبهکه مفاهیم انتزاعی و روابط میان اطالعات،  دهیسازمانروشن ساختن و 

حریک تریق شوند، و همچنین از طو در قالبی تقریباً ملموس نمایش داده می شدهپردازش
ر حال یم دتعامالت فعال یادگیرندگان با اطالعات در حال پردازش و پیوند دادن مفاه

 ، بهبوددرازمدتدر حافظه  هاآنقبلی  بادانش) مدتکوتاهپردازش در حافظه فعال (یا 
 بخشد. می
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قشه ها در قالب نروشن مفاهیم و گزاره دهیسازماندارد که ) نیز بیان می2000وستر (ش
تباطات چگونگی ار يدهد که دیدگاه خود را دربارهبه مدرس و فراگیر اجازه می ،مفهومی

شف را ک شدهمگمبادله نمایند و همچنین بتوانند مفاهیم و ارتباطات  باهمدرونی مفاهیم 
د ه نمایننقش نیازهاي آموزشی جدید را مشخص نمایند، و دوباره شروع به بازآرایی ،کنند

  شود.ارزشیابی قلمداد میکه این فرایند همان خود 
در روش نقشه مفهومی یادگیرنده نقش فعالی در یادگیري  کهازآنجاییهمچنین 

گیري (تفکر انتقادي) خودش دارد بنابراین منجر به ارتقاي دانش در سطوح باالي یاد
نماید که اگر فراگیر فعاالنه به ) اذعان می1982جان دیویی ( کهطوريبهشود. می

آن مفاهیم  ،بپردازد ،اندشدهاستخراجهایی که مفاهیم از آن آوري و آماده کردن یافتهجمع
آینده  ماند و درتري در ذهن وي باقی میبراي وي بسیار بامعنا بوده و براي مدت طوالنی

خواهد بود. زمانی که یادگیرنده براي تهیه نقشه مفهومی تالش  دستیابیقابل راحتیبهنیز 
عدي داشته باشد و در ذهن خود در سطوح مختلف انتزاع بُکند الزم است تفکري چندمی

از یک مفهوم و روابط آن با  انتزاعی ودقیق،  ،حرکت کند. این امر منجر به درکی عمیق
 ،1990 ،1گردد (اکبوکوالشود. بنابراین یادگیري به فرایندي فعال تبدیل میم میسایر مفاهی

به گفته زبر  ،2002 ،هزل و همکاران ،2000 ،3گاستلو و همکاران ،1994 2هزل و پراسر
 ). 1392،احمدآباديجدیان و نیلی 

ون چون عدم اجراي آزم هاییمحدودیتبایست هاي این پژوهش میدر تفسیر یافته
اربرد کگر، آموزان دختر را مدنظر قرار داد. از سوي دیگیري و عدم لحاظ کردن دانشپی

 حدودیتیمخود،  ،کاهد و این مسئلهپذیري نتایج میاز میزان تعمیم آزمایشی شبهروش 
 شود. دیگر محسوب می

 منابع
 روش به آموزش تأثیر ). مقایسه1392نیلی احمدآبادي، محمدرضا. ( زبرجدیان، زهره و

 بر روش تلفیقی با گراییساخت بر مبتنی روش یک عنوانمفهومی به هاينقشه

                                                   
1. Okebukola 
2. Hazal & prosser  
3. Gustello 
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ارزشیابی توصیفی).  (مجري البرز استان سوم آموزان پایهدانش علوم درس یادگیري
 108-84): 26( 8، شناسی تربیتینامه روانفصل

 .)1389مرجان. ( سیدمطهري، عباس؛و معصومه؛ عبادي، معصومی، فروغ؛ سرهنگی،

 شناختی. یادگیري سطوح بر مفهومی نقشه و سخنرانی بر مبتنی آموزش تأثیر مقایسه

 .1-2): 1( 3، ویژه مراقبت پرستاري مجله
). تأثیر 1391زاده، صغري. (و ابراهیمی قوام اکبر؛ اسدزاده، حسنلی؛ سیف، علیسعیدي، ع

ه. متوسطآموزان سال سوم هاي مفهومی بر درك مطلب دانشمطالعه به کمک نقشه
 .131-143): 1( 3، تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آورينامه فنفصل

 هنقش کمک به آموزش اثربخشی ). بررسی1393رضایی، اکبر. ( سوادپور، نسرین و

 بر فنوهحرف درس در ايچندرسانه با تلفیق مفهومی هاينقشه و ساخته معلم مفهومی

ان. زنج شهر راهنمایی سوم پایه آموزان دختردانش انگیزش و یادگیري عملکرد
 .43-58): 25( 7، نامه آموزش و ارزشیابیفصل

. وزششناسی یادگیري و آمشناسی پرورشی نوین: روانروان). 1388اکبر. (سیف، علی
 تهران: دوران

 مفهومی هايهنقش ). کاربرد1387حاتمی، جواد. ( سی، جواد؛ عبداهللا میرزایی، رسول وعبا

 52-30: 97، نامه تعلیم و تربیتفصلمتوسطه.  يشیمی دوره آموزش در

یشرفت تحصیلی و پ). تاثیر استراتژي نقشه مفهومی بر 1396مهران، گلنار. ( کلهر، منصوره و
نشریه آموزان. دار خواندن و درك مطلب زبان انگلیسی در دانشیادگیري معنی

 .33-39): 1( 6، آمورش پرستاري
تحصیلی  اثربخشی نقشه مفهومی بر پیشرفت). 1388استوار، نگار.( جواد ومصرآبادي، 

 هاي نوینمجله اندیشه. و فیزیک ،روان شناسی ،شناسیآموزان در دروس زیستدانش
 .93-114): 1( 5، تربیتی

ومی بر ). بررسی نقشه مفه1390و رضایی، کورش. ( نجات، نازي؛ موهستانی، حمیدرضا
 رستاريپمجله دانشکده نامه حیات، رویکردهاي یادگیري دانشجویان پرستاري. فصل

 22-31): 2(17، و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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