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  مفهومي هاي با استفاده از نقشه زيست شناسيآموزش  ساختار توسعه
 *حسين فراست

  گروه علوم پايهدانشگاه فرهنگيان، تهران، 

  چكيده

هاي مهم مهارت از  مهمآموزشي   عنوان يك روشبه  طرحداراي بعدي يا چند  يك ابزار دو شكل گيري از نقشه مفهومي بهبهره
قابليت اجرا و استفاده از نقشه  مطالعه اين. دهدمي اي روشن ارائهارتباط، روابط و توالي مفاهيم را به شيوه است كه معلمان
موضوعاتي از مباحث زيست شناسي انتخاب و قابليت بدين منظور  .دهدمينشان در تدريس مباحث زيست شناسي را  مفهومي

 آمـاري هجامع .در آموزش درس زيست شناسي بيان شده است معمولي و ويژههاي مفهومي نقشهتدريس آنها با استفاده از انواع 
روش تحقيــق در ايــن پژوهـش توصيفـي . است علوم تجربيزيست شناسي در مقطع متوسطه دوم رشته كتابهـاي  تمـام ملاش

اسنادي، محتوي سايت هاي فراهم كننده راه حل هاي آموزشي و استفاده از تجربيات شخصي انجام شده  و با استفاده از مطالعات
، ني، جرياسلسله مراتبي، عنكبوتينوع اصلي  شششامل ( معموليهاي مفهومي نقشهيافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد . است

قابليت ) شامل سه نوع مناظر تصويري، سه يا چند بعدي و مانداال(نقشه هاي مفهومي ويژه و ) و سيستمي ، جدوليچرخه اي
ارائه آموزش مبتني بر نقشه مفهومي در مقايسه با كه  ستا نتايج پژوهش ها حاكي از آن. اجرا در آموزش زيست شناسي را دارد

استفاده علمي،  اتبه دليل تنوع موضوعاز طرفي  .ه باشدتأثير مثبتي داشت مطالب كاربست در درك ومي تواند هاي مرسوم  روش
آموزشي را  كارآيي و اثربخشي نظام ،يادگيري شده -باعث بهبود فعاليت هاي ياددهيهاي مفهومي  هاي متفاوت نقشه شيوهاز 

   .افزايش خواهد داد
  .شناسيزيست ، تدريس ، يادگيري نقشه مفهومي :گانواژكليد

  Hussein.Farasat@gmail.com: نويسنده مسئول، پست الكترونيكي* 

  مقدمه
هاي سازماندهي م آن، يكي از روشيرستنقشه مفهومي و 

محتوي دروس آموزشي است و ابزاري مفيد براي بهبود 
. بخشيدن به يادگيري معنادار و پردازش اطالعات است

نمايي كامل از محتوي آموختني هاي مفهومي با ارائه نقشه
درك جزئيات درس از كند تا به يادگيرندگان كمك مي

نقشه . دننك تسهيلرا  اطالعات  پردازش ،داشته يبهتر
برداري مفهومي به طور مكرر در ادبيات به عنوان ابزاري 
توصيف شده است كه مي تواند پشتيباني و يادگيري دانش 

كينچين، ( تقويت كنددر كالس هاي علوم را آموزان 
به فراگيران كمك مي كند تا ايده هاي پيچيده را و  )2001

نقشه مفهومي يك ابزار  ).2020ولدامانول، ( درك كنند 
آموزشي است كه ارتباط، روابط و توالي مفاهيم را به كمك
اين كار گسترش و تعميق . كنداي واضح ارائه ميشيوه

يك رابطه به رابطه دانش، طريقه درك روابط و رسيدن از
  ).1993، 1داوسون(آموزد اي ديگر را به شاگردان مي

                                                            
1 Dawson 

اي سازمان گونهدر نقشه مفهومي، مفاهيم و اطالعات به
درمجموع، نقشه هاي  .گيرنديافته در كنار يكديگر قرار مي

مفهومي به فراگيران اجازه مي دهد تا به طور عميق درباره 
درك بهتر از آنچه مي آموزند و موضوعات علمي فكر كنند 
داشته باشند و ذخيره سازي و و سازماندهي شده تري 

نقشه هاي . كارآمدتر باشدبراي فراگيران بازيابي اطالعات 
مفهومي ابزار قابل دسترسي براي معلمان به شمار مي آيند 
چرا كه آنها اطالعاتي را براي درك بهتر دانش آموزان 

توانند امتحان كنند كه يك معلمان مي . فراهم مي كنند
چه ميزان  از طريق مشاهده نقشه مفهوميدانش آموز 

  ). 2005، 2يو وين(موضوع علمي را درك كرده است 
آموزش مراحل و به كارگيري استفاده از نقشه مفهومي 
توسط معلمان، دانش آموزان و دانشجويان مي تواند عالوه 

پرورش  و تسهيل يادسپاري، بر جمع بندي مطالب
در فراگيران  رايادگيري مستقل و تفكر انتقادي  ،خالقيت

توسعه و رشد انساني نيازمند ). 2014، لوك(سبب مي شود 

                                                            
2 Yue Yin 
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براي ارتقاي  .خالقيت و تغيير الگوهاي معمولي ذهن است
هاي  تكنيك در تدريس و ايجاد انگيزه در فراگيران خالقيت

ز نقشه هاي متفاوتي وجود دارد كه يكي از آنها استفاده ا
نقشه هاي بهترين محيط براي استفاده از . مفهومي است

مدرسه و دانشگاه به ويژه محيط هاي آموزشي  مفهومي
از مباحث  برخيهدف از انجام اين پژوهش معرفي . است

 ،نقشه مفهومي از راهآموزش آنها با قابليت زيست شناسي 
معرفي مدل هايي براي استفاده از نقشه هاي  سپسو 
  .  ومي در آموزش درس زيست شناسي استمفه

 
  بيان مسئله و ضرورت تحقيق

استفاده از نقشه مفهومي به عنوان راهبردي آموزشي 
 .شدم آغاز 1980در اوايل دهة  1نواكتوسط نخستين بار 

دهنده نظريه  سازمان نقشه مفهومي برگرفته از مفهوم پيش
است كه در آن بر نقش  2يادگيري معنادار كالمي آزوبل

دانش قبلي فراگير بر يادگيريهاي معنادار بعدي تأكيد بسيار 
براساس نظريه آزوبل مهمترين عامل مؤثر در . مي شود

يادگيري معنادار زماني . يادگيري، يادگيريهاي قبلي هستند
دهد كه شخص آگاهانه دانش جديد را به مطالبي كه  رخ مي

زماني كه يادگيري . دهددانسته است، ربط  از پيش مي
دهد، در كل ساختار شناختي تغييراتي به  معنادار رخ مي

آيد كه آن هم سبب تغيير مفاهيم موجود و هم  وجود مي
به همين جهت . شود تغيير ارتباطهاي موجود ميان آنها مي

است كه يادگيري معنادار از يادداري و قدرت تعميم 
ا حفظي برخوردار بيشتري نسبت به يادگيري غيرمعنادار ي
در يادگيري . شود است كه به آساني و سريع فراموش مي

غيرمعنادار اطالعات صرفاً بدون ارتباط با ساختار شناختي 
  .شود به حافظه سپرده مي

موزش هاي ارائه آترين شكلهاي درسي يكي از عمدهكتاب
 ،در تعيين ميزان يادگيري .در تمام سطوح تحصيلي است

هاي هاي درسي، تعيين نكتهي كتاباري محتويادآو توانايي
اهميت زيادي  هااصلي و برقرار كردن ارتباط بين اين نكته

اهميت در آموزش ي مفهومي مي توانند ذاتاً نقشه ها .دارد
يكي از رويكردهاي جديد آموزشي  .ويژه اي داشته باشند

گرايي دارد استفاده كه ارتباط بسيار نزديك با فلسفه ساخت
از طرح و  ،هاي مختلف آموزشنقشه مفهومي در مرحلهاز 

                                                            
1 Novac 
2 Ausubel 

تهيه محتوي و برنامه درسي گرفته تا مرحله اجرا و 
  . )2000، 3مارنگوس(ست هاارزشيابي آن

شناسي از جمله   تنوع گرايش هاي مختلف زيست
بيوسيستماتيك جانوري و گياهي، فيزيولوژي جانوري و 

و باال بودن و ميكروبيولوژي   گياهي، بيوشيمي، ژنتيك
حجم اطالعات در هر يك از اين گرايش ها يك مشكل 

از . عمده در آموزش و يادسپاري آنها قلمداد مي شود
طرفي بيشترين محتواي آموزشي مربوط به هر يك از اين 

 سطحآموزشي در  دورهكتاب هاي درسي هر گرايش ها در 
با ). 2002مهديان و همكاران، (دانش متمركز شده است 

دوره آموزشي معموال از فراگير هر در طي به اين كه توجه 
انتظار مي رود كه حجم زيادي از مطالب را به خاطر 

باعث  مي تواند فرصت كافي براي مطالعهنداشتن بسپارد 
بخشي و محمدي، (ن شود ايجاد استرس در ميان فراگيرا

مي تواند به نقشه مفهومي  در اين موارد است كه). 2002
آموزشي ارتباط، روابط و توالي ابزار كمكيك عنوان 

تا طيف وسيعي از  كنداي واضح ارائه مفاهيم را به شيوه
راگير ارائه شده محتواي آموزشي در قالب يك نمودار به ف

و يادآوري مطالب تسهيل يادسپاري و امكان يادگيري، 
نقشه برداري مفهومي فعاليتي است كه در كالس  .شود

ميهاي بي شماري دارد، از جمله زيست شناسي كاربرد
استفاده از آن در برنامه ريزي ، آموزش ، تجديد توان به 

نظر ، و ارزيابي ، و بهبود نگرش دانش آموزان و معلمان 
  ).2000، 5كينچين؛ 1997، 4هواي(اشاره كرد 

در معمولي و ويژه هاي مفهومي انواع نقشه مطالعهدر اين 
قابل اجرا و مثال هاي شود مي بررسي  زيست شناسيتدريس 

ارائه  علوم تحربيدر رشته  زيست شناسيمربوط به كتاب هاي 
ريزي تفكر زمينه براي ايجاد يادگيري معنادار و پايهتا  شودمي 

با استفاده از آموزان انتقادي و پيشرفت تحصيلي بيشتر در دانش
ز ميزان اثر بخشي استفاده او   مهيا شودانواع نقشه هاي مفهومي 

نقشه هاي مفهومي به صورت اسنادي مورد بررسي قرار خواهد 
  .گرفت

  روش پژوهش 
دوره روش اين پژوهش توصيفي و با استفاده از مطالعات 

.  است كه براي گردآوري اوليه استفاده شده استمتوسطه 
ارائه دهنده  مطالب تارنماهاي معتبربرخي از روش ها از 

                                                            
3 Marangos 
4 Huai 
5 Kinchin 
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. نداگرفته شدهمقاالت و مجالت استراتژي هاي آموزشي، 
در مواردي تجربيات شخصي نويسنده  كه در كالس هاي 
 .درس مورد استفاده قرار گرفته است، نيز ارائه شده است

بدين منظور بخش هايي از محتوي آموزشي به نقشه هاي 
اين . تبديل و روش هاي مختلف آن معرفي شد مفهومي

 و نجام شده استامطالعه در مورد مباحث زيست شناسي 
زيست در مقطع دوم كتابهاي  تمام بر مشـتمل آماري هجامع

يعني كتاب هاي زيست  زيست شناسيدر رشته متوسطه 
با توجه بـه ماهيت . استشناسي دهم، يازدهم و دوازدهم 

 از آماري هبـودن جامع موضوع پژوهش و بـه دليل محدود
 نمونه براي آماري هظر شده و كل جامعه نگيري صرفنمونه 

  .است شده گرفته نظر در
  

  مفهومي نقشه طراحيمراحل 
 فعال فرايند يك در يادگيرنده مفهومي، نقشه طراحي براي
 .مي شود زير مراحل شامل كه گرفته قرار

 باالي در را آنها و داده تشخيص را كلي مفاهيم يادگيرنده  - 1
 .مي دهد قرار نقشه

 در را كلي مفهوم با مرتبط اختصاصي ممفاهي يادگيرنده  - 2
 .مي دهد قرار هم امتداد

 و كلي كلمات بين كلماتي، از استفاده با يادگيرنده  - 3
 يادگيرندهمدرس يا  و مي كند برقرار ارتباط اختصاصي

 به را مفاهيم بتواند كه مي گردد ارتباطاتي جستجوي به
  .سازد مرتبط يكديگر

 برنامه يا و دستي صورت به  مفهومي نقشهدر نهايت  - 4
 ويژه افزارهاي نرماز . شود مي طراحي كامپيوتري هاي

 CMap Tools Get Smart, Paint ،Smart Ideasشامل

Visual Mind,   مفهومي نقشه تهيه جهتمي توان 
  . دكر استفاده

  نتايج
در بخش يافته ها مواردي از تجربيات شخصي نويسنده  
كه در كالس هاي درس مورد استفاده قرار گرفته است، 

بدين منظور بخش هايي از محتوي . ارائه شده است
تبديل و با ارائه مثال هايي  آموزشي به نقشه هاي مفهومي

از كتاب هاي درسي زيست شناسي روش هاي مختلف 
در اين بخش انواع نقشه . استفاده از آنها معرفي شده است

مفهومي به دو دسته كلي معمولي و ويژه تقسيم و مدل 
يان شده است هاي مختلف آنها ب

)m2.html-http://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/Mind/c(. 
نقشه مفهومي در واقع روشي است كه از ابزارهاي گرافيكي 

براي ارائه روابط بين  ، تصوير و جدولمانند نمودارها
نقشه مفهومي  با توجه به اينكه . مفاهيم استفاده مي شود

شناخته مي  1معموالً به عنوان زبان مدل سازي يكپارچه
براي كمك به تبيين  در اين مطالعهشود به همين دليل 

 با استفاده از و تدريس درس زيست شناسيدانش علمي 
  . است شده نقشه مفهومي مدل هاي تجربي ارائه

  نقشهانواع 
  :قابل استفاده در آموزش زيست شناسيمفهومي 

  معموليهاي مفهومي نقشه: الف
يك كه در آن : 2اي يا عنكبوتينقشه مفهومي شبكه - 1

شترك در مركز نقشه قرار دارد و م موضوع محوري يا عامل
 شكل(يابند هاي فرعي حول اين مركز گسترش ميموضوع

1.(  

نقشه كه در اين :  3سلسله مراتبينقشه مفهومي  - 2
مفهومي، اطالعات در يك ترتيب نزولي از لحاظ اهميت 

اطالعات و مفاهيم اصلي در باال يا سمت . شوندارائه مي
گيرند و مفاهيم جزئي در پايين يا سمت راست قرار مي

  ).2نمودار (يابند چپ گسترش مي
نقشه كه در اين :  4جرياني يا خطينقشه مفهومي  -  3

صورت متوالي يا  مفهومي، مفاهيم يا مراحل انجام فرايند به
   ). 3شكل (شوند خطي نشان داده مي

نقشه كه در اين :  چرخه اي يا گردشينقشه مفهومي  - 4
يك صورت  مفهومي، مفاهيم يا مراحل انجام فرايند به

چرخه بيان مي شود و تفاوت آن با حالت جرياني در اين 
 شوندو انتهاي مسير به يكديگر متصل مياست كه ابتدا 

   ). 4شكل (
مشابه با نقشه مفهومي، اين : 5سيستمينقشه مفهومي  -  5

است كه ورودي يا  جرياني يا خطيبا نقشه مفهومي 
اين نقشه مفهومي . خروجي هايي به آن اضافه شده است

                                                            
1 Unified Modeling Language 
2 Spider 
3 Hierarchy 
4 Flowchart 
5 System 
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   ).4نمودارهاي (نيز معرفي مي شود  چرخه اي ي يافرايندتحت عنوان 

  
   .ساختار ميكروسكوپآموزش مربوط به  اي يا عنكبوتينقشه مفهومي شبكه -1شكل 

  
  .نقشه مفهومي سلسله مراتبي مربوط به انواع گياهان - 2شكل 
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  ترتيب بخش هاي مختلف لوله گوارش انسان ). خطي(جرياني: الف: نقشه مفهومي جرياني -3شكل 

  
  . )لوبيا(زندگي نهاندانگان چرخه . گردشيچرخه اي يا  نقشه مفهومي -4شكل 
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  ).به ورودي و خروجي در چرخه دقت كنيد(در گياهان  واكنش هاي كالوينفرايندي در مورد  نقشه مفهومي  -5شكل 

  

  
و تعداد رشته هاي پلي  DNAمربوط به محاسبه تعداد كروموزوم ها، تعداد سانترومر، تعداد كروماتيد، تعداد : نقشه مفهومي جدولي -6شكل 

  .نوكلئوتيدي در مراحل مختلف تقسيم ميتوز و ميوز
  
 :نقشه مفهومي جدولي - 6

مفاهيم حجم متفاوتي از اطالعات و نقشه مفهومي، در اين 
در قالب يك جدول بيان مي شود و ارتباط شاخص هاي 

   ). 6شكل (در متن جدول مشخص مي شود 
  : نقشه هاي مفهومي ويژه: ب

 كمتري در مباحث نقشه هاي مفهومي ويژه كه به ميزان
 مي گيرد  شامل قرار دبستان مورد استفاده زيست شناسي

  :است زيرفرمت هاي 

اين نقشه ها اطالعات : 1نقشه مفهومي مناظر تصويري - 1
  .را در قالب منظره ارائه مي دهند

اين نقشه : 2چند بعدي/نقشه هاي مفهومي سه - 2
مفهومي جريان يا وضعيت اطالعات يا منابعي كه بسيار 
پيچيده هستند را به صورت  يك نقشه دو بعدي ساده 

   . توصيف مي كند

                                                            
1  Picture Landscape Concept Map 
2  Multidimensional/ 3-D Concept Map 
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  .بدن و ويژگي هاي آنها ، انواع ياخته هاي ماهيچه اينقشه مفهومي تصويري -7شكل 
  

  

  
  نقشه هاي مفهومي سه بعدي از هرم مواد غذايي  -8شكل 
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  )Bircher and Hahn( ،2016(و هان بيرچر(رابطه پيچيده آنها  10مؤلفه مؤثر بر سالمتي و  5نقشه مفهومي مانداال مربوط به  -9شكل 

  
مانداال پيكربندي هندسي از : 1نقشه مفهومي مانداال - 3

نمادها است كه اطالعات در قالبي از اشكال هندسي در هم 
در اين  نقشه مفهومي تماميت و . تنيده ارائه مي شوند

ساختار باعث ايجاد جلوه هاي ديداري قانع الگويي از 
كننده مي شود كه رابطه هاي مربوطه را معطوف مشاهده 

  .كننده مي كند

  بحث و نتيجه گيري
وقتي دانش آموزان با مفاهيم جديد علمي آشنا مي شوند ، 
شروع به يك روند شناختي از ساختن معنا مي كنند و به 

جديد را با دانش  صورت آگاهانه يا ناخودآگاه اين موارد
نقشه هاي مفهومي يك نماي . قبلي خودشان ادغام مي كنند

گرافيكي منحصر به فرد را ارائه مي دهد تا دانش آموزان 
چطور مفاهيم و اطالعات جديد را به يكديگر متصل و 

نقشه مفهومي مي تواند به وسيله معلم يا . تركيب كنند
ي از نقشه هاي تقسيم بندي هاي متفاوت. فراگير ترسيم شود

بر اساس مطالعات به عنوان مثال . مفهومي وجود دارد
هاي مفهومي نقشهبه طور خالصه  2016و همكاران،  2باران

، )شبكه اي( عنكبوتيرا در چهار گروه اصلي  معمولي
به طور . دادندو سيستمي نشان  فلوچارتي، سلسله مراتبي

                                                            
1 Mandala Concept Map 
2 Baran 

كلي يك نقشه مفهومي به توسعه دهندگان آن كمك مي 
كند تا طرح كلي موضوع را تجسم كنند و درك و شناسايي 

اين امر به ويژه براي . جزئيات براي فراگيرن آسان تر شود
فراگيراني مي تواند بسيار مهم باشد كه غالباً روي يك 
 موضوع خاص تمركز مي كنند و به طور بالقوه تازه كار

 . هستند

  
ساختار آموزش زيست  تدوينمي تواند در نقشه مفهومي 

آموزشي ارتباط، روابط و يك ابزار كمكبه عنوان  ،شناسي
با استفاده از  .كنداي واضح ارائه توالي مفاهيم را به شيوه

محتواي توان حجم وسيعي از روش تهيه نقشه مفهومي مي
به صورت  يك يا چند نقشه مفهوميآموزشي را در قالب 

تر نشان دهند و با اتالف وقت كمتر نسبت به روشساده
هاي سنتي در مدارس با سازماندهي اطالعات در ذهن 

ها را در رسيدن به سطوح عالي تفكر آموزان، آندانش
  .انتزاعي و حل مسئله ياري دهند

نقشه هاي مفهومي اين قابليت را دارد تا مطالب گسترده 
اي مختلف را به صورت نقشه زيست شناسي در گرايش ه
اين قابليت مي تواند امكان . هاي خالصه سازي نمود

. يادگيري، يادسپاري و يادآوري مطالب را تسهيل كند
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هاي نوين آموزشي از جمله شيوه ترسيم استفاده از راهبرد
هاي مفهومي عوامل گوناگوني مانند عالقه و رغبت نقشه

ميزان آگاهي و اطالعات  ،معلم به استفاده از اين راهبردها
احساس نياز، حجم مطالب درسي، اهداف و محتواي  ،قبلي

هاي آموزشي در آموزشي، امكانات و شرايط فيزيكي محيط
  .تدريس مؤثر است

آموزان و هاي يادگيري دانشبا توجه به تفاوت در سبك
متفاوت ع انواترسيم استفاده از نان، هاي فردي در آتفاوت
كند تا از آموز كمك ميومي به هر دانشمفه هاي نقشه

هاي شناختي سطح باال مانند تحليل، تركيب و عملكرد
ع انوا استفاده از . طور مداوم استفاده كندارزشيابي به

هاي نادرست شيوهمي تواند مفهومي  هاي نقشهمتفاوت 
را اصالح و بهترين راهبرد يادگيري را  دانش آموزان فكري

  . اش انتخاب كنديادگيري با توجه به موقعيت
  

براي  مي توان مزاياي زير رابر اساس ساير مطالعات 
در تدريس درس زيست شناسي نقشه مفهومي  استفاده از

  : دكرمطرح براي دانش آموزان و معلمان 
تفكر در مورد ارتباط ميان اصطالحات علمي كه  - 1

 .آموخته مي شوند

سازماندهي كردن افكار و نشان دادن روابط بين  - 2
 مفاهيم كليدي با يك روش قابل ترسيم 

 افزايش تأمل و درك دانش آموزان - 3

آموزان براي بيان مطالب عالقه دانش با توجه به اين كه - 4
راحتي از  زيادي به استفاده از نقشه مفهومي دارند و به

مفاهيم اگر در درك صحيح آنها از ، كنندآن استفاده مي
زمان  هماندر وجود داشته باشد ايرادهاي درس 

 .درا رفع كرمي توان تدريس 

آموزان نكته مهمي كه در ارتباط با يادگيري دانش - 5
هاي مفهومي در درك بهتر وجود دارد، تأثير زياد نقشه

ها ترسيم نقشهزمان در ارتباط بين مفاهيم به ويژه 
از اين رو پيشنهاد مي شود  .استآموزان دانشتوسط 

و توان پس از پايان درس يكي از تكاليفي را كه مي
اين خواست دانش آموزان از هنگام ارزشيابي پاياني 

هاي مفهومي متنوع مطالب درس را با نقشهاست كه 
 . دهندمورد نظر خود توضيح 

هاي براي تدريس و نيز ارزشيابي رسم نقشهاگر  - 6
انجام شود، مشاركت دانشصورت گروهي مفهومي به

هاي مفهومي و درك و يافتن آموزان در ترسيم نقشه
 فتهافزايش يا زيست شناسيارتباط بين مفاهيم درس 

تر و عميقو در نتيجه يادگيري مفاهيم و مطالب آسان
را آموزان ، يكي از دانشكار مي توانبراي . تر شود

 و ديگران قرار داد مسئول نوشتن روي تخته كالس 
 درهاي چندنفره با بحث و تبادل نظر صورت گروهبه

هاي تكميل نقشه مفهومي با كمك هم، به ارتباط
  .بردندها پي ميموجود بين مفاهيم و نقش آن

 
هاي مفهومي نقشهكه گفت در جمع بندي مطالب مي توان 

در يادگيري نقش و ارتباط مفاهيم متنوع با يكديگر، به 
، بسيار مؤثرند و زماني كه زيست شناسيويژه در درس 

صورت فردي و گروهي به تكميل و آموزان بهخود دانش
هاي موجود بين مفاهيم و اطالعات درس با يافتن ارتباط
تر ياد تر و عميقپردازند، مطلب را آسانها ميرسم نقشه

برنامه درسي مبتني بر نقشه مفهومي نسبت به  .گيرندمي
استفاده از آن . بسيار دارد ايياهاي مرسوم درسي مز برنامه

آموزان در آزمونهاي پيشرفت  موجب افزايش نمرات دانش
مطالعات  ).1985، 1فراسر و ادواردز( تحصيلي مي شود

نشان داد كه تأثير استفاده از ) 1398(مصري و همكاران 
آموزان، بيشتر هاي مفهومي بر پيشرفت تحصيلي دانشنقشه

 بيشترين تأثير استفاده از اينهاي معمول است و از روش

آموزان ها توسط دانشها، در روش ساخت انفرادي آننقشه
آن، در روش ارائه نقشه مفهومي معلم  و كمترين تأثير

دقيق تر به گزاره ها  ينگاه. ساخته به هنگام تدريس است
در يك نقشه مفهومي با روش ساخت انفرادي مي تواند 

به عنوان مثال، . ان دهدسطح درك دانش آموزان را نش
م غير مرتبط مي تواند نشان دهنده وارتباط بين دو مفه

عدم ارتباط مفاهيم مشاهدة تصورات ساده دانش آموزان و 
كه هنوز درك قوي از ارتباط ميان مبين اين است مرتبط 

در گير كردن دانش آموزان در . مفاهيم اتفاق نيافتاده است
ن دهد كه به چه ميزان بيش از يك مورد مي تواند نشا

گزاره ها كيفيت دانش آموزان در طول دوره آموزش بهبود 
بر اين اساس ، معلمان مي توانند به سرعت . مي يابد

شكافهاي يادگيري را ببينند و برنامه هاي درسي را بر 

                                                            
1 Fraser & Edwards 
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اساس اطالعاتي كه از نقشه هاي مفهومي دانش آموزان 
اي نوين در رويكرده. دريافت مي كنند، اصالح كنيد
هاي آموزان در فعاليتيادگيري، با درگير كردن دانش

يادگيري فردي و يا گروهي زمينه براي يادگيري فراهم مي
آموزان خود متناسب با نياز و عالقه، دانش الزم آيد و دانش

  . آورنددست ميرا به
  پيشنهادها

رابطه با كاربرد  و مدرسين دردبيران  آشنايي بيشتر -  1
هاي مختلف تدريس هاي مفهومي در قسمتنقشه

و انواع ) ريزي، تدريس و ارزشيابيطراحي، برنامه(
 ها آن

 افزاريهاي نرمبا بستهو مدرسين دبيران  بيشتر آشنايي -  2

 ي مفهوميهاقشهنبراي طراحي و ترسيم  قابل دسترس - 3
  .با رايانه

انواع هايي از تدريس با نمونه طراحي و اجراي عملي - 4
گروه هاي آموزشي و مجازي هاي مفهومي در نقشه
  .دبيران

قرار دادن يك نقشه مفهومي در ابتداي هر بخش از  - 5
هاي ها و زيرعنواندر مورد عنوان زيست شناسيكتاب 

  .مورد بحث
تكاليف دانش هاي مفهومي ناقص در نقشهاستفاده از  - 6

  .صورت فردي يا گروهي آموزي به 

  منابع
 دانشگاه دانشجويان در زا تنش عوامل بررسي). 1381. (م محمدي، ؛ح بخشي،

  .)2( 2   پزشكي، علوم در آموزش ايراني مجله. رفسنجان پزشكي علوم

 اثربخشي). 1384(  .استوار نگار و آذر فتحي اسكندر دكتر مصرآبادي، جواد
 راهبرد يك عنوان به مفهومي نقشه گروهي ساخت و فردي ساخت ارائه،

  .13. آموزشي نوآوري هاي فصلنامه. آموزشي

ترسيم نقشه هاي ). 1398. (حميده ،عليزاده؛ ناهيد ،سراب ؛مصري، طيبه
. مفهومي در آموزش فيزيك و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

   . رشد آموزش فيزيك

 ).1381( .يداله ،رمضاني ؛زريچهر ،وكيلي ؛رضوان ،منيري ؛مهرداد ،مهديان
 .ارزيابي اهداف يادگيري گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 .28- 38:  2. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

Baran, S. W., Johnson, E. J., Stephens, M. A. & Kehler, A. 
(2016). Development of electronic learning courses for 
surgical training of animal research personnel. 
https://www.researchgate.net/publication/26761493.  

Bircher, J. & Hahn, E.G. (2016). Applying a complex 
adaptive system's understanding of health to primary 
care [version 2]. F1000Research 2016, 5:1672 (doi :
10,12688/ f1000research.9042.2). 
https://doi.org/10.12688/f1000research.9042.2.  

Dawson, C. (1993). Chemistry in concept. Education in 
Chemistry, 30, 73-75. 

Lok, W. F. (2014). The effect of concept mapping in 
learning physical chemistry among students of Perak 
Matriculation College. In J. T. Leach, N. J. Ahmad & 
S. Tahir (Eds.), Learning Science and Mathematics in 
the Classroom: Case Studies of Successful Practices 
(pp. 78-88). Penang, Malaysia: SEAMEO RECSAM.  

Fraser, K., & Edwards, J. (1985). The Effects of Training 
in Concept Mapping on Student Achievement in 
Traditional Classroom Tests. Research in Science 
Education, 15(1), 158-165. 

Huai, H. (1997). concept mapping in Learning biology: 
Theorical review on cognative and learning styles. 
Journal of Interactive Learning Reseach. 48-38,8. 

Kinchin, I. K. (2000). Concept mapping in biology, 
Journal of Biological Education, 34:2, 61-68, DOI: 
10.1080/00219266.2000.9655687  

Kinchin, I. K.  (2001): If concept mapping is so helpful to 
learning biology, why aren't we all doing it?, 
International Journal of Science Education, 23:12, 
1257-1269. 

Marangos, J. (2000). The effectiveness of: collaborative 
problem solving. 

Novak, J.D. (1991). Clarify with concept maps. The 
Science Teacher, Vol. 58. No.7, PP. 45-49. 

Woldeamanuel, Y. W., Abate, N. T., Berhane, D. E. 
(2020). Effectiveness of Concept Mapping Based 
Teaching Methods on Grade Eight Students’ 
Conceptual Understanding of Photosynthesis at Ewket 
Fana Primary School, Bahir Dar, Ethiopia. EURASIA 
Journal of Mathematics, Science and Technology 
Education, 2020, 16(12), em1918 ISSN:1305-8223 
(online). OPEN ACCESS. 
https://doi.org/10.29333/ejmste/9276. 

Yue Yin. (2005). Using Concept Maps in the Science 
Classroom. Teaching Strategies. 
https://www.researchgate.net/publication/234617838.  

  
 


