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  چكيده

خلق شد تا به امروز ابعاد مختلفي از  1970دي نواك در اوايل دهه .ط ژوزفاز زماني كه براي اولين بار ايده نقشه هاي مفهومي توس

اي از اثربخشي كاربرد آن آشكار شده گرفته است و هر بار زواياي تازه اين ايده كاربردي در مطالعات و پژوهش هاي فراوان مورد بررسي قرار

هاي بنا نهاده شده با برقراري ارتباطلهام از نظريه يادگيري معنادار آزوبل رويكرد نقشه مفهومي كه بر پايه ديدگاه ساختن گرايي و با ا. است

به يك يادگيري معنادار  منطقي بين مفاهيم موجود در ذهن فراگير، ضمن ايجاد شرايط يك آموزش فعال، زمينه را براي دستيابي فراگيران

مبتني بر اين  دگيري در كالس درس و روش هاي ارزشيابيفرايند يا هاي مفهومي درمقاله به بررسي استفاده از نقشه اين. كندفراهم مي

هاي مثمرثمري در فرايند  كارگيري اين ابزار قدرتمند، قدمود تا معلمان عزير كشورمان با بر انتظار ميهاي مفهومي پرداخته است و نقشه

  .بردارند از مفاهيم مختلف ارزشيابيياددهي، يادگيري و 
  

  شه مفهومي، يادگيري معنادار، ارزشيابيگرايي، نقاه ساختنديدگ :هاكليد واژه
  

  مقدمه- 1

محور امكان پذير شده است و كليد ورود به جامعه دانش محور امعه اطالعاتي، ساختن جامعه دانش با گذر از جامعه صنعتي به ج

در اين ميان امروزه شاهد ]. 1[ليد آن استاز طريق يادگيري معنادار و طوالني مدت هر فرد قادر به ساخت دانش و تو. يادگيري است

رويكردهاي سابق در انتقال دانش از طريق معلم و كتاب به حافظه و تكرار . تغييرات زيادي در فلسفه، محتوا و روش هاي آموزش هستيم

  ].2[آن جاي خود را به ساختن دانش از طريق يادگيري معنادار داده است

قوه تفكر در گرو اين هاي تعليم و تربيت پرورش قوه تفكر در فراگيران است و رشد ترين هدفز مهمدر فلسفه جديد تربيتي يكي ا

آموز موفق شود اطالعات جديد را با دانش قبلي خود مرتبط زماني كه دانش. مي كنند، بفهمند آموزان مطالبي را كه مطالعهاست كه دانش

هاي قبلي و دانش جديد در ذهن فراگير به دليل وجود ارتباط بين دانسته معناداردر يادگيري . سازد، يادگيري معنادار صورت گرفته است

درتمندتر و برتر از يادگيري از اين رو است كه يادگيري معنادار ماندگارتر، ق. مانند قطعات پازل، يادگيري عميق و پايدار صورت مي گيرد

  .]3[شودوار است كه به آساني فراموش ميطوطي

هستند و همچنين  عالقه مند به فعاليت ذهني مورد نياز جهت ايجاد روابط انآموزار مبتني بر اين فرض است كه دانشيادگيري معناد

يعني اطالعات قبال ذخيره شده براي اينكه بتوانند به اطالعات جديد پيوند بخورند در . گرفتني بطور بالقوه معنادار هستنداينكه مطالب ياد

ارائه شوند بطوريكه آنها بتوانند بين اين  انش و اطالعات در شكلي معناداردر ايجاد يادگيري اين است كه دنكته مهم . دسترس هستند

  ].4[مطالب جديد و مطالب موجود در ساختار شناختي خود ارتباط برقرار كنند

ها كم كم ذهن با اين روش. باشدير مياما امروزه در بيشتر مدارس ما تدريس به معناي انتقال معلومات از ذهن معلم به ذهن فراگ

ندارد بلكه زمينه چنين يادگيري نه تنها در سازندگي آنها نقش . فراگيران انباشته از مطالبي مي شود كه با نياز و فكر آنها متناسب نيست

  ].5[سازدهاي علمي را فراهم ميزدگي از فعاليتركود علمي و دل
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اره با انتقادات زيادي چه از جانب متخصصان تعليم و تربيت و مردم عادي مواجه بوده در اين ميان نظام آموزشي كشورمان نيز همو

هاي رايي كشور و وابسته به ساير نظاماما در عين صحت بعضي انتقادها بايد بدانيم كه آموزش و پرورش بخشي از سيستم نظام اج. است

مديران و مسئوالن آموزشي بر  حد تاكيد بيش از مثالً. كنداب ميكند كه شرايط جامعه ايجاجتماعي ما است و محصولي را توليد مي

آموزشي معلمان و آورنده شيوه هاي غلط  افزايش درصد قبولي بدون در نظر گرفتن شرايط آموزشي مناسب كه يكي از عوامل اصلي بوجود

- سيستم نخبه پروري محدود نظام آموزشي جا ميآموزان كه در ن ميان درصد بسيار زيادي از دانشدر اي. آموزان استيادگيري در دانش

به عنوان شاهدي بر اين مدعا بخشي . ترين عملكردهاي آموزشي در مقايسه با همساالن خود در كشورهاي ديگر هستندمانند داراي ضعيف

 37مايي در درس رياضي رتبه دهد كه دانش آموزان ايراني دوره راهننشان مي (Times)از نتايج سومين مطالعه بين المللي رياضي و علوم

 24در دوره ابتدايي در دروس رياضي و علوم در ميان . اندرا كسب كرده 33علوم تجربي رتبه  كشور جهان و در درس 39را در ميان 

ي تدريس اهيق در نظام آموزشي بويژه در شيوهوجود چنين آمارهايي لزوم ايجاد تغييري عم]. 6[را كسب نموده اند) آخر(24كشور، رتبه 

هاي سطوح باالي يادگيري بويژه مهارت دهد كه توانايي دانش آموزان ما درنتايج پژوهش تيمز نشان مي. كندمعلمان را ايجاب مي

از آنجايي كه محتواي برنامه درسي ما تا حد زيادي با ديگر كشورها يكسان  .عملكردي و فرايندي در مقايسه با كشورهاي ديگر كمتر است

اي سطحي دانش آموز را به يادگيري حافظه شود كه عمالًامناسب آموزشي و يادگيري ناشي ميهاي ناين ضعف بيشتر از روش داست، شاي

  ].5[سازديش از هر زمان ديگر خاطر نشان ميهاي فعال را باين پژوهش ضرورت بازنگري در روش نتيجه. دهندسوق مي

. ثمر استهاي آموزشي معلمان امري بيها و شيوهو پرورش بدون تغيير دادن نگرشبه همين علت هر گونه سرمايه گذاري در آموزش 

هاي ه عنوان يكي از شاخص ترين ديدگاهب 1ها مفيد است، ديدگاه ساختن گرايين و كارآمد كه در اين تغيير نگرشهاي نوياز ديدگاه

ت و از راه تعامل دائم با محيط به ساختن دانش خود مي در اين ديدگاه يادگيرنده، فعال اس. جنبش شناختي معاصر تلقي مي شود

  ].7[پردازد

گرايان بر ساختن. قبلي پايه دانش جديد است سازند و دانشهاي ذهني خود را مينقشه گرايي افراد شخصاًبر اساس ديدگاه ساختن

افراد حاصل تالش فعاالنه آنها براي ساختن آگاهي از هاي كنند و باور دارند كه يادگيريدگيرنده در اكتساب دانش تاكيد ميفعال بودن يا

  .مطالب و موضوعات است

يك نقشه مفهومي بازنمايي تجسمي روابط معنادار بين مفاهيم . است» 2نقشه مفهومي«از رويكردهاي نوين مبتني بر اين ديدگاه 

ريزي، تدوين محتوا تا مرحله راحل آموزش از برنامهمتوان در تمام از نقشه مفهومي مي. رتبط شده استاست كه در ذهن فراگير به هم م

  ].8[اجرا و حتي ارزشيابي استفاده كرد

گرفته نقشه مفهومي بر. وابط بين آنهاستهاي تفكر و درك ما هستند و شاخصي از آگاهي ما از مفاهيم و رنقشه مفهومي نشانگر روش

هاي معنادار ادي بر نقش دانش قبلي بر يادگيريل است كه در آن تاكيد زيسازمان دهنده در نظريه معنادار كالمي آزوباز مفهوم پيش

  .بعدي دارد

نقشه مفهومي با آگاه كردن فراگيران . معنادار نواك و همكاران او راهبرد نقشه مفهومي را ابداع كردندهاي غيربراي مقابله با يادگيري

  ].9[شودباعث ارتقاء يادگيري معنادار مي باز فرايندهاي تفكر خود و ايجاد يك چهارچوب مفهومي مناس

با وجود شواهد پژوهشي كه حكايت از برتري روش نقشه مفهومي نسبت به شيوه هاي مرسوم آموزشي دارند، هنوز گام موثري در 

با استفاده از  ها نبايد اينگونه فرض كرد كهبايد در نظر داشت همچون غالب روشالبته . جهت كاربست اين راهبرد برداشته نشده است

  ].5[شودنقشه مفهومي تمام مشكالت آموزشي حل مي

ري در كالس اي كه در اين مقاله مدنظر است استفاده از نقشه هاي مفهومي در فرايند يادگيدر نظر گرفتن موضوعات باال مسئلهبا 

  .هاي مفهومي استمبتني بر اين نقشه هاي ارزشيابيدرس و روش

  

  

  

  

                                                           
1
 constructivism 

2
 Concept map 
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  وميهاي مفهرسم نقشه- 2
  

  ساخت گروهي يا فردي-1- 2

تر از ساختن تواند بسيار مهماولين بار روتس و ريچاردي بيان كردند فرايند ساختن نقشه مفهومي به عنوان يك فعاليت گروهي مي-

  ].10[انفرادي آن باشد

  ].11[مفاهيم استهاي گروهي دانش آموزان فرصت خوبي براي يادگيري همكاران خاطر نشان كردند كه بحث پالينكسار و-
  

  ساخت نقشه در مقابل ارائه نقشه-2- 2

ماركوف و النينگ به اين نتيجه رسيدند كه ارائه نقشه مفهومي از قبل آماده شده تاثير زيادي بر عملكرد حل مساله دانشجويان -

  ].12[ندارد

ارائه نقشه مفهومي از قبل آماده  ر حاليكهكند دآموزان به عنوان يك راهبرد آموزشي عمل مينقشه مفهومي ايجاد شده توسط دانش-

  ].13[كندزان به عنوان مواد آموزشي عمل ميآموشده به دانش

آموزان در هاي مفهومي تهيه شده بوسيله دانشنستند شواهدي مبني بر اينكه نقشههارتون و همكاران در فراتحليل خود نتوا-

  ].14[معلم است بيابند هاي تهيه شده بوسيلهها موثرتر از نقشهيادگيري آن

ه بوسيله معلم ساخته شود نه ها زماني اثربخش خواهد بود كناقضي كرده و بيان كردند كه نقشهگيري متويلرمن و مك هارگ نتيجه-

  ].15[هاي ساخته شده توسط دانش آموزان استتر از نقشهتر و دقيقساخته بسيار كامل هاي معلمآموز، زيرا نقشهدانش

تواند به فراگيران كمك كند حجم زيادي از مطالب را با هم اين روش مي. مي پيامدهاي مثبت يادگيري فراواني داردنقشه مفهو

  .]9[طالب را متوجه شوندتركيب نمايند و بتوانند ارتباطات دروني بين اين م

ارائه ساختار محتواي درس بكار  هاي مفهومي به عنوان يك روشاينكه تدريس مطالب شروع شود نقشهدر يك آموزش منظم قبل از 

همچنين بعد از اتمام . كندبه بياني ديگر قبل از شروع درس جديد ارائه نقشه مفهومي نقش يك پيش سازمان دهنده را بازي مي. رودمي

در يك چنين شرايطي  .تواند خالصه اي از آنچه ياد گرفته شده است را براي فراگيران فراهم كنديادگيري ارائه يا تهيه نقشه مفهومي مي

ن نتيجه به اي) 1998(همچنين بيتز .پذيردگيرد و يادگيري معنادار به آساني صورت ميمطالب كلي تر قرار مي مطالب جديد تحت شمول

البته بايستي . شودهاي مفهومي باعث كاهش اضطراب، افزايش انگيزش و ترغيب پيشرفت در شرايط گروهي ميرسيد كه استفاده از نقشه

بنابراين . هاي مفهومي يك چارچوب مرجع و مشخصي تعريف كردتوان براي نقشههاي فردي نميبه خاطر تفاوتبه خاطر داشت كه 

ولي بهترين كار اين  هايي را مشاهده كردها پيشرفتتوان در يادگيري معنادار آنآموزان ميا نشان دادن نقشه مفهومي به دانشاگرچه ب

تواند هاي مفهومي از پيش آماده شده ميدر واقع تاكيد زياد بر نقشه. نندود به تهيه نقشه مفهومي مطالب دست بزآموزان خاست كه دانش

  .هاي غير معنادار در يادگيرندگان شودموجب تقويت يادگيري

هاي فوق كدام از روشه مناسب و بجا از هر ، استفادهاي بين صاحب نظران در زمينه چگونگي استفاده از نقشه مفهوميجداي از بحث

و ) 1993(قبال نيز ذكر شد استفاده از هر دو شيوه هارتون و همكاران كهتواند نتايج آموزشي مناسبي را در پي داشته باشد و همانگونه مي

- شهاي مفهومي توسط دانو هم شيوه تهيه نقشه) 1991هارگ، ويلرمن و مك (هم شيوه ارائه نقشه مفهومي آماده شده توسط معلم 

  .آموزان داشته باشدهاي دانشتواند تاثير مثبتي بر يادگيريمي) 1990واندرز، (آموزان 
  

  زشيابينقشه مفهومي ابزاري براي ار- 3
  

توان از فراگيران خواست تا يك نقشه مفهومي ترسيم كنند قبل از شروع واحد يادگيري مي اي براي ارزشيابي آغازين؛وسيله- 1- 3

  .هاي پيش نياز را نشان دادبه هدف توان ميزان تسلط فراگيرانوش ميبا اين ر. باشدريس ميش نياز الزم براي تدكه بر مبناي مطالب پي
  

شود و هدف آن گيري يادگيري اجرا ميارزشيابي در جريان تكوين يا شكل اين ؛)تكويني(اي براي ارزشيابي مستمروسيله- 2- 3

ي بكار هاي تكوينارزشيابيتوانند به عنوان بخشي از هاي مفهومي مينقشه. آموزان استت يادگيري دانشكسب اطالع از كميت و كيفي
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 1هايبسيار مناسبي براي تشخيص كج فهميكنند، ابزارهاي ها را تهيه ميهاي مفهومي كه خود فراگيران آندر واقع نقشه. گرفته شوند

- هاي تهيه شده، نقاط قوت و ضعف فراگيران را تشخيص مينادرست در نقشههاي درست و ارتباطآموزان هستند، و معلم با توجه به دانش

  .دهد
  

هاي مفهومي جهت تسهيل فرايند يادگيري مشاركتي در كالس درس، در زمينه استفاده از نقشه وسيله ارزشيابي پاياني؛- 3- 3

. ر ارزشيابي پاياني بكار رود، توافق زيادي وجود نداردهاي مفهومي به عنوان يك ابزادارد، ولي در اين زمينه كه نقشه توافق عمومي وجود

گذرد، در هاي شيمي ميهاي مفهومي به رشتهن چهار سال است كه از معرفي نقشهاكنو: گويددر اين باره مي 1996رجيز در سال آلبرتو 

هاي فردي در ولي به زودي متوجه شديم كه تفاوتد ها به عنوان ابزارهاي ارزشيابي پاياني استفاده كرابتدا سعي بر اين بود كه بتوان از آن

اما به . ]16[كردها را سخت ميآنهاست و اين كار قضاوت روي نقشههاي بين ها چشم گيرتر از شباهتنقشه كشي مفهومي و پاسخ به آن

  ].17[توان بر اين مشكل نيز فائق آمدهاي مفهومي مانند شكل زير، ميوي مناسب براي امتيازدهي به نقشهرسد كه با ارائه يك الگنظر مي

  

  
  هاي مفهوميمدل امتيازدهي به نقشه -1شكل 

  

توان از آنان خواست تا به تهيه نقشه مفهومي زان پس از پايان واحد يادگيري ميهاي تراكمي دانش آموبراي سنجش يادگيري

هاي خود از هاي ديگر سنجش سطح دانش و درك آزمودنيدر كنار شيوه) 2003(پاتله و روئيت . موضوعات آموزش داده شده بپردازند

پردازند، آموزان به تهيه نقشه مفهومي يك موضوع ميهنگاميكه دانش. آموزشي سود جستندروش ترسيم نقشه مفهومي براي محتواي 

و بيان روابط ميان آنها دچار هاي احتمالي بسيار ميان مفاهيم وجود دارد بطوريكه در انتخاب اين مفاهيم شوند كه ارتباطمتوجه مي

در تهيه نقشه . نامدرا عملكردهاي شناختي سطح باال مييك چنين فرايندي در برگيرنده چيزي است كه بلوم آن . شوندچالش ذهني مي
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گونه يك دهد كه چاين امر نشان مي.شودبكار گرفته مي مفهومي عملكردهاي شناختي سطح باال چون تحليل، تركيب و ارزشيابي دايماً

هاي معتقد است كه استفاده از آزمون) 1991(نواك . تواند به عنوان يك ابزار قوي ارزشيابي مورد توجه قرار گيردنقشه مفهومي مي

هاي مفهومي به عنوان هاي اخير از نقشهدر سال. فراگيران وحي منزل نيست هايسه تا دانشگاه براي سنجش يادگيرياي از مدرچندگزينه

  ].5[شودي ارزشيابي قدرتمند استفاده ميابزارها

-هاي نمرهزيرا اين يك فرايند ذهني بوده و روش. هاي مفهومي هنوز هم مشكل استدهي به نقشهدر حال حاضر، ارزشيابي و نمره

، جامع همراه با 1معجا. انددهي را مورد بررسي قرار دادهشش روش نمره ،)1999(براي نمونه مككلور و همكاران. دادن خيلي گسترده است

اساس دانش روش جامع، ارزيابان به سادگي بر در .6و ساختاري با نقشه استاد 5، ساختاري4، منطقي با نقشه استاد3، منطقي2نقشه استاد

- ساس گزارهبر ا هاي مفهوميبان از روش امتيازدهي منطقي نقشهارزيا. دهندامتياز مي ها ارائه شده،ضوعي كه در نقشهآموزان از مودانش

هاي ها و سلسله مراتب در نقشهي ساختاري در دو مورد ساخت گزارهدر حاليكه از روش امتيازده. كننداند، استفاده ميهايي كه ساخته

هاي گفته شده به همراه يك نقشه استاد يا مالك به عنوان قيمانده، ارزشيابي با يكي از روشسه روش با در. شودهومي استفاده ميمف

دريافتند كه استفاده از روش منطقي به همراه نقشه استاد بهترين پايايي و ) 1999(بطور كلي، مككلور و همكاران  .گيردما صورت ميراهن

  .دارد هاي مفهوميزشيابي از نقشهروايي را در ار

آموزان را هاي مفهومي دانشقشهن دهي دستي بهاستفاده از نقشه مالك براي نمره ،)1997(پريمور و همكاران-در مطالعه ديگري، رويز

- هاي مفهومي دانشنقشه. شناسان حوزه، معلمان و محققان استهاي تهيه شده بوسيله كارنقشه مالك تركيبي از نقشه. اندتشريح كرده

بندي تم درجهسدقت گزاره بر اساس يك سي. دگيرگزاره مورد مقايسه قرار مي 9و برجستگي 8، همگرايي7آموزان با نقشه مالك براي دقت

- گزاره عالي را گزاره) 1997(كارانپريمور و هم-رويز. كندها معين ميي، خوب، ضعيف و نامعتبر در گزارهها را به صورت عالاست كه نمره

ه ريك گزا. باشددهنده يادگيري عميق بوسيله دانش آموز درباره مفاهيم بيان شده ميفتند كه كامل و صحيح بوده و نشاناي در نظر گر

گزاره . كند از دست رفته باشداي است كه كامل و دقيق بوده و فقط بعضي نكات كليدي كه بين مفاهيم ارتباط برقرار ميخوب گزاره

اي غلط و يك گزاره نامعتبر گزاره. باشد آموزان از مفاهيمدهنده يادگيري جزئي دانشاي است كه صحيح بوده اما فقط نشان، گزارهضعيف

سانان اي از گربههاي موبلند نمونهگربه. ي هستند يك گزاره عالي استسانان اهلطبقه گربههاي موبلند زيره، گزاره گربهمونبراي ن. است

. دهدهاي اهلي را نشان نميبندي گربهاست اما عمق يادگيري درباره طبقهاهلي شده هستند يك گزاره خوب است، اين گزاره درست 

الزم در نقشه مالك  هايآموز به گزارههاي معتبر در نقشه مفهومي دانشبه عنوان نسبتي از گزاره پريمور-زرويبوسيله  همگرايي نمره

  ].18[آموز استهاي موجود در نقشه دانشعتبر به عنوان نسبتي از كل گزارههاي ماي از گزارهبرجستگي نمره اندازه .تعريف شده است
  

  نتيجه گيري-5

نقشه مفهومي را به عنوان يك  ]19[و هاتچينسونميشل . بتني بر نظريه يادگيري معنادار كالمي آزوبل استهاي مفهومي مايده نقشه

همچنين، در تهيه نقشه مفهومي نوعي سلسله مراتب رعايت . كندكنند كه روابط را مشخص ميدهنده تصويري معرفي ميسازمانپيش

-در حافظه رمزگرداني مياطالعات به صورت كالمي و تصويري  ،ريه رمز دوگانهبر اساس نظ. شود كه شبيه هرم شناختي آزوبل استمي

اطالعات  ،راهبردهاي ديداري همچون نقشه مفهومي]. 20[گردد مي منتقل اين رمزگرداني در مورد يك موضوع به هر دو حافظه. شوند

  . ]21[كنند كالمي و ديداري را براي بهبود كدگذاري و بازيابي در هم تركيب مي

هاي متنوع علمي نظير  هاي مفهومي ابزار بسيار قدرتمندي براي ياددهي، يادگيري و ارزشيابي مفاهيم به ويژه موضوع بدون شك نقشه

توان به افزايش عمق يادگيري، دستيابي به سطوح باالتر شناختي و تفكر انتزاعي  شيمي محسوب شده و از دستاوردهاي جانبي آن مي
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ترغيب . رسم كرد اي افزارهاي پيشرفته رايانهقلم و كاغذ و هم از طريق نرم توان هم از طريق مفهومي را مي هاي نقشه. اشاره كرد

ها شده و اين امر در ها با مفاهيم و ارتباط منطقي موجود بين آنهاي مفهومي منجر به درگير شدن ذهن آن آموزان به رسم نقشه دانش

 .يابي به شناخت و فراشناخت، ارزش فراواني دارد ستهاي دفرايند ياددهي و يادگيري و روش
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