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Abstract
The purpose of this study was to determine the
effect of educational method using a conceptual
mapping on the amount of learning in the course
of biology, especially in terms of meaningful
learning. For this purpose, a quasi-experimental
design with pre-test and post-test was used. The
statistical population of this study was the third
grade high school students of Kohgiluyeh and
Boyerahmad Province in the year 2013-2014.
Two classes were selected through purposeful
sampling (each class included 20), in the control
group, the students learned the lessons in the
usual way, and in the experimental group the
curriculum was presented in the form of
conceptual maps to the students. The impact of
this application on the learner's academic
achievement in the biology course was measured
through academic achievement tests with
acceptable indicators of validity and reliability.
The findings of the present study show that
conceptual learning training has a positive effect
on the degree of academic achievement of the
biology course as well as its meaningful
learning.
Keywords: Conceptual map, Learn Biology,
significant learning
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چکیده
این پژههش با هدف بعیین بأثیر شییوة آمیوش بیه کمی نقشیة
مفهوم بیر مییزان ییادگیری در شیسیتشناسی ه بیههییژ در
 برای این منظیور اش یی حیر.راستای یادگیری معن دار اجرا شد
 جامعة آمیاری.نیمهآشمایش با پیشآشمون ه پسآشمون استفاد شد
این پژههش دانش آموشان سال سوت متوسطه لووت بجرب اسیتان
 بود که ده کیس بیه ره23-22 کهگیوویه ه بویراحمد در سال
 نفیر بیود) انتخیا22 نمونهگیری هدفمند (که هر کیس شیام
شدند که در گره کنترل فراگییران بیه شییوة مرسیوت در هیای
 مطالب درس در قالب، مذکور را یاد م گرفتند ه در گره آشمایش
 بأثیر این کاربندی بیر.نقشههای مفهوم به دانشآموشان ارائه شد
پیشییرفت بیلیییو فراگیییران در در شیسییتشناس ی اش حری ی
آشمونهای پیشرفت بیلیو با شاخصهای مقبول رهای ه پایای
 یافتههای پژههش حاضر نشان م دهد که آموش.انداش گیری شد
نقشة مفهوم بر میزان پیشرفت بیلیو در شیسیتشناسی ه
.همچنین یادگیری معنادار آن بأثیر مثبت داشته است
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مقدمه

آموزش علوم یکی از پربارترین و فعال تررین حروز هرا
پژوهشی و نظر است و بهرغم ضرورت آمروزش علروم
هنوز این موضوع درسی در سطح یرادیرر معنریدار
آموزش داد نمی شود و چه بسا باعث یادیرر سرطیی
میشود .برا جلویرر از یادیرر سطیی میتروا از
نظریه یادیرر معنیدار و الگرو پرر سرازما دهنر ة
آزوبل استفاد کررد .منظرور از «پرر سرازما دهنر »
مفهوم مطلب یا موضروعی اسرت کره در تر ری یر
درس مررورد اسررتفاد رررار مررییررررد تررا بررهوسرررلة آ
سمت ها و مطالرب متتلفری کره رشرتها از دانر را
تشکرل میده با نظمی خاص سازما یاب و در ذهرن
شایرد جا یررد .اینیونه نظامآفرینی در ذهن برا یر
مطالب کلی که آ را پر سازما دهن مینامرم شروع
می شود به عبارت دیگر «پر سازما دهن » ی مطلرب
یا مفهوم کلی است که در مق مرة تر ری مری آیر ترا
مبیثی را که به شایردا ارائه داد میشرود برا مبیرث
پرشرن هما درس مربوط سازد و درعرن حرال پایرها
برا ارتباط مفاهرم بعر برا مفراهرم پرشررن شرود و
شایرد بتوان تمام مباحث درس را بهصورت ی ساخت
منظم و سازما یافته در ذهن خود جا ده  .در الگرو
«پر سازما دهن » معموالً مطالب از کلری بره جیئری
مورد بررسی رار مییررد (.)Shabanni,2008.p230
چنرن ارتباطی از روش راس برخوردار نرست زیررا
که در این جریا مفاهرم جیئی از مفاهرم کلی استنباط
و استنتاج نش ان  .میتوا یفت که نظریة کل به جری
آزوبررل حالررت عمررومی برره تت رری را دارد (Fathi-
 )azar,2008.p120در نظریه آزوبل «سراخت شرناختی»
عبررارت اسررت از مهموعرره اطمعررات مفرراهرم اصررول و
تعمرمها سازما یافته ا است که فرد بمً در یکری از
رشته هایی دان آموخته است .ساخت شناختی در ایرن
نظریه بهصورت هرمی است که مطالب جیئری در اعر ة
آ و مطالب کلیتر در رأس آ رار دارد .بنرا بره یفترة
لفرانسرروا یررادیرر معنرریدار مسررتلیم آ اسررت کرره

یادیررن از بل مفاهرمی را که مفهوم ج ی ابل ربط
داد به آ هاست آموخته باش  .و تریکره مطالرب تراز
وارد ساخت شناختی میشون هر ی از آ هرا در جرا
مناسررب خررود و در زیررر مطالررب جرراما و کلرری رررار
مییررن  .ایر این امرر مرسرر شرود یرادیرر معنریدار
صورت مییررد .مثمً مفاهرم درس زیستشناسی کره از
بل در ذهن شایرد به وجود آمر اسرت برر رو هرم
ساخت شرناختی او را در علرم زیسرتشناسری تشرکرل
میده  .شایرد میتوان با استفاد از مفاهرم موجرود در
سرراخت شررناختی خررود در درس زیسررتشناسرری برره
شررناخت مفرراهرم و پ یرر هررا ج یرر تر برسرر
(.)Msrabady, Alilu, 2016.p151
بع از الگو پر سازما دهن نواک ( )Novakدر
آغاز دهه هفتاد در راستا نظریة آزوبل نقشرة مفهرومی
را برررا یررادیرر معنرریدار پرشررنهاد کرررد ( Mih,
 .)Codruta.Mih,Viorel, 2011.p390نقشررة مفهررومی
موجب تشکرل ی بنرا علمی جاما و سازما یافتره از
میتوا علم می شود .ازآنها که مفاهرم علمی غررخطی
و شبکها مانن هستن این مفاهرم بایستی برهصرورت
شبکه ها سازما یافته و اطمعات مررتبط بره هرم یراد
یرفته شرون نره صررفاً برهصرورت فهرسرتی از حقرای
مستقل از هم .نقشة مفهومی ابیار برا نمای روابرط
برن مفاهرم به طریر منسرهم و سلسرلهمراتبری اسرت
( Msrabady, J.Hosseieni nasab,D. Fathi azar,A.
.)Moghaddam, M.2007.p109
روش نقشة مفهومی جری روشهرا فعرال تر ری
است و دروا ا نقشرة مفهرومی ارتبراط یر مفهروم برا
مفهوم دیگر و همچنرن ارتباط آ هرا برا دیگرر مفراهرم
مرتبط برا موضروع خراص اسرت کره در الگرو سلسرله
مراتبی مرتب می شود؛ و دانشی که به شروة معنریدار
مانن نقشة مفهومی یاد یرفته میشود به م ت طروالنی
در ذهن میمان ( Sarhangi, f. Masumi, M. Seyyed
.)Mazhari,A.Rahmani,M.Risyfar,A2010.p143
نقشة مفهومی بهعنوا ی استراتژ تسرهرلکننر در
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آموزش یادیرر

و ارزشرابی کراربرد دارد ( Ghanbari,

 .)A.paryad, A.ahsany, M,2010.p112نقشة مفهومی
یکی از ابیارهایی است که دان آموزا میتواننر بررا
سازما دهی دان موجود و ج ی دربارة یر موضروع
بهوسرلة ارتباط داد پیدرپی و متوالی مفاهرم که باعث
یادیرر زنهرر ا معنی دار می شرود اسرتفاد کننر
( Cline,Ben. E. Brewster, Clarlyle C.
 .)Fell,Richard. D,2010.p2282همچنررن اسرتفاد از
نقشة مفهومی به یادیررن یا کم میکنر ترا دانر
آموزا دان و اطمعات یر حروز را برهصرورت یر
ت ویر کلی به کرار ببرنر و اطمعرات اضرافی را کراه
دهنرر (Chen,Nian-Shing. Kinshuk.Wei, Chun-
)Wang. Chen, Hong-Jhe,2008.p1009؛ و نقشرررة
مفهومی با تقسرم ی واح درسی به مفاهرم کوچ ترر
به درک مطلب کم مریکنر و باعرث افریای مرریا
یررادیرر مرریشررود (Chu,Kuo-kuang. Lee, chien-
.)I.Tsai,Rong-shi., 2011.p11293
در نقشة مفهومی دان آمروزا مطالرب ج یر را برا
تأکر بر آموخترههرا بلری مریآموزنر و هرر مفهروم
بهوسرلة کلمات رابط به مفهوم دیگرر مت رل مریشرود.
تنظرم و ارتبراط مراحرل
انتتاب رتبهدهی یرو بن
سرراخت یرر نقشررة مفهررومی را تشررکرل مرریدهنرر
(.)Ghanbari, A.paryad, A.ahsany, M,2010.p112
همچنرن نقشة مفهومی به دان آموزا اجاز مریدهر
تا درکشا را از حوزة دان به صورت سرازما یافتره بره
دست آورن و اسرتفاد از نقشرة مفهرومی بره یرادیرر
تیت نظارت خود و موفقرت در یادیرر کم میکنر
(.)Mih, Codruta.Mih,Viorel, 2011.p390
در  5سال یذشته یرادیرر هرا برشرتر انطبرا ی و
سرسررتمهررا امتیررانی کرره برررا اغلررب یادیررن ر یا
پرشنهاد کردنر برر اسراس اسرتع اد و نترای یرادیرر
برررررود انررررر (Tseng, Shian-Shyong.Sue,Pei-
Chi.Su,Jun-Ming.Weng,

Jui-Feng.Tsai,Wen .)Nung, 2007.p691استفاد از نقشههرا

مفهرومی در
حوز ها متتلف آموزش مانن زیستشناسری شررمی

فریی و زمرنشناسری نترای مثبتری را در پری داشرته
است .نقشة مفهومی میتوان هم بهعنروا یر راهبررد
آموزشی و هم بهعنوا یر راهبررد یرادیرر در علروم
مورد استفاد ررار بگررنر ( Msrabady, J.Hosseieni
Moghaddam,
.)M.2007.p109

azar,A.

Fathi

nasab,D.

اکثر پژوه هرا انهرام شر در دیگرر نظرامهرا
آموزشی اثرات نقشة مفهومی را برر یرادیرر شرناختی
بهصورت کلری نشرا داد انر ( Ghanbari, A.paryad,
 .)A.ahsany, M,2010.p112پژوه ها نشا مریدهر
که یادیررن یا مفاهرم ج ی را با ساختار اصلی دانر
ترکرب میکنن و برا اضرافه کررد یر یرر بره یررة
پایرنتر موجب یادیرر معنیدار میشود ( Chu and et
 .)al,2011مری و همکرارا ( )Mih and et al, 2011در
پژوه خود نشا دادن که نقشة مفهرومی در م رسره
می توان اثر مثبرت در عملکررد یرادیرر داشرته باشر
()Mih, Codruta.Mih,Viorel, 2011.p390؛ امرا نبایر
در نظر داشت کره برا اسرتفاد از نقشرة مفهرومی تمرام
مشکمت آموزشی حل میشود .دروا را نقشرة مفهرومی
نمی توان ابیار یا را حلی جرادویی باشر  .اولررن کرار در
هریونه ا تباس از ی نروآور برومی سراز آ اسرت.
نقشة مفهومی در اصل برا متن ها انگلرسری سراخته
ش است.
کلرر ( )Kilic,2003مشررکمت اسررتفاد از نقشرة
مفهومی را در زبرا ترکری نشرا داد و پرشرنهاد کررد
است که در کلره زبا هرا غررهنر  -اروپرایی امکرا
استفاد از آ آزمو ش  .زبا فارسری یرچره از دسرته
زبا ها هن  -اروپایی است ولری طبر ویژیریهرا
دستور زبا فارسی و شواه تهربی مق ماتی میتروا
انتظار داشت کره در نیروة تهررة نقشرة مفهرومی بررا
مررتنهررا فارسرری نرروآور هررایی الزم باش ر  .پرررر و
همکارا ( )Piri and et al, 2017در پژوه خود نشا
داد ان که آموزش به روش نقشرة مفهرومی بره افریای
درک مفاهرم و یاددار دان آمروزا منهرر مری شرود.
نتررای پررژوه عاشررور و همکررارا ( Ashoori et

تأثیر آموزش به کمک نقشة مفهومی بر پیشرفت تحصیلی درس زیستشناسی دانشآموزان 389 / ...

 )al,2013نشا داد که روش نقشة مفهومی از روشها
یادیرر مشارکتی و سنتی مؤثرتر است .نتای پرژوه
چییو ( )Chiou,2008نشا داد که راهبرد نقشرهکشری
مفهومی در مقایسه با روش ت ری سنتی توضرح داد
می توان به طرور عمر ا یرادیرر فرایرررا را بهبرود
بتش  .نتای پژوه م ررآباد و علرلرو ( Msrabady,
 )Alilu, 2016نشا داد که ارائه آموزش مبتنی بر نقشة
مفهومی در مقایسه با روش هرا مرسروم برر نمرر هرا
دان آموزا در درک و کاربست مفراهرم علروم تهربری
تأثرر مثبتی داشت ولی در سرطح یراددار مرؤثر وا را
نش و در کل اسرتفاد از نقشرة مفهرومی برر پرشررفت
تی رررلی دانر آمرروزا در درس علرروم تهربرری نترهرره
مثبت داشت .از این رو طب پر برنری نرواک ()1991
امروز در اغلب حوز ها تعلرم و تربرت از برنامهریری
درسی یرفته تا ارزشرابی آموزشی نقشهها مفهومی بره
شرررو هررا متتلررف مررورد اسررتفاد رررار مررییررن ر
( Msrabady, J.Hosseieni nasab,D. Fathi azar,A.
)Moghaddam, M.2007.p109؛ بنرررابراین سرررؤال
پژوهشی که مقاله حاضر در ترمش بررا پاسره بره آ
ت وین ش این است که آیا استفاد از نقشرة مفهرومی
می توان بر پرشررفت تی ررلی درس زیسرت شناسری و
درک عمر تر مباحرث آ ترأثرر مثبتری داشرته باشر .
درس زیستشناسی به این دلرل انتتاب ش که ضرریب
برراالیی در آزمررو ورود دانشررگا (کنکررور) در رشررتة
تهربی دارد.
روش

طرح پژوهشی مطالعة حاضر ی طرح نرمه آزمایشی برا
پر آزمو و پ آزمو با یرو مقایسه بود اسرت کره
م لآ

}

{ اسرت (.)Hooman, H,2007.p350

جامعة آمار مورد نظر کلرة دانر آمروزا سرال سروم
متوسطه علوم تهربی اسرتا کهگرلویره و بویراحمر در
سال  93-92بود که تعر اد آ ها  900نفرر است .1بره
 .1منبا :آمار آموزش و پرورش استا کهگرلویه و بویراحم

دلرل می ودیتها پرژوه از لیرا شررایط خراص
کنتررل متغررهرا اثریرذار مسرائل ادار رضرایت
آزمررودنیهررا و امکانررات از روش نمونررهیرررر ه فمن ر
استفاد ش  .در این روش نمونهیرر میق با توجه بره
شناختی کره از ویژیریهرا جامعره دارد بره شررو ا
غرراحتمالی نمونه ا را انتتاب کرد است کره نماینر ة
جامعه باش  .با در نظر یرفتن میر ودیتهرا فرو ،دو
کمس که هر ی  20دان آموز داشت انتتراب یردیر .
ی کمس به عنوا یرو آزمرای و دیگرر برهعنروا
یرو یوا در نظر یرفته ش  .از آنها که تیقرر از نروع
نرمهآزمایشی است لذا  20نفر مریتوانر مناسرب باشر
( .)Hooman, H,2007.p350دو یرو بهوسرلة ی معلم
آموزش داد ش ان که در آزمای نقشههرا مفهرومی
میق ساخته در طی  5جلسه ی ساعته ت ری شر
ولی در یرو مقایسه دانر آمروزا همرا میتروا را برا
روش معمولی که بمً در کمس بره وسررلة معلرم اجررا
میش دریافت نمودن و برا تیلرل داد ها از آزمو T
مستقل استفاد ش .
ابزار

نقشههههههاي مفهههومی :در ایررن پررژوه از نقشررههررا
مفهرررومی میقررر سررراخته بررررا آمررروزش درس
زیستشناسی استفاد ش ؛ که در این مرحله عرمو برر
رسم نقشهها مفهومی در تتتهسرا توسط معلم نقشة
مفهررومی در جلررو کررمس ن ررب ش ر و هررر ی ر از
نقشه ها مفهومی مربوطه در اخترار دان آموزا ررار
داد میش (نمونها از نقشهها مفهرومی در پروسرت
آم است).
مواد آموزشی

مواد آموزشی به کار یرفته در ایرن پرژوه مربروط بره
مبیث تولر مثل بود که از کتراب زیسرتشناسری سرال
سوم متوسطه رشتة علوم تهربی انتتاب ش بود.
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ح باالیی بودنر کره نشرانه روایری ممکری براال ایرن
آزمو ها است .ضریب ممکی پرر آزمرو  /89و بررا
پ آزمو  /77بود .در رابطه با پایایی آزمرو هرا نرری از
روش کودرریچاردسو استفاد ش که در پرر آزمرو
 /88و در پ آزمو  /88بود.

ابزارهاي اندازهگیري

در این پژوه بررا انر از یررر پرشررفت تی ررلی
آزمودنی ها در درس زیست شناسری از آزمرو پرشررفت
تی رلی استفاد ش  .سؤال ها این آزمرو در سرطوح
متتلف اه اف آموزشی تهره شر ن  .پرر آزمرو هرا از
میتوا آموزشری ارائره شر برل از شرروع تیقرر و
پ آزمو هرا از میتروا آموزشری ارائرهشر در حررن
اجرا آزمرای تهرره شر ن  .بررا اطمرنرا از روایری
میتوایی آزمرو هرا در فراینر سراخت آ هرا از جر ول
مشت ات و نظرات معلما و متت ا اسرتفاد شر .
همچنرن ضرایب همبستگی برن نتای این آزمو هرا برا
نمر ها آزمو ها پرشرفت تی رلی معلرمسراخته در

یافتههاي پژوهش

برا این پژوه تع اد  80نفر بهعنوا نمونره انتتراب
ش کره  20نفرر در یررو آزمرای و  20نفرر در یررو
مقایسره ررار داشرتن کرره مررانگرن نمررات و انیررراف
استان ارد در هر دو یرو در جر ول شرمار  1مشرت
ش است.

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد گروهها

گروه آزمایش
گروه گواه

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

پیشآزمون
پسآزمون

1/25
5/09

6/09
11/74

59
59

پیشآزمون

1/64

4/24

59

پسآزمون

5/90

0/94

59

ابت ا آزمرو  Tدر پرر آزمرو یررو هرا آزمایشری و
مقایسه انهام یرفت کره نترای آ در جر ول شرمار 2
مشت ش است.

در این پژوه با توجه بره نترای آزمرو لروین کره
برا فرض برابر واریان بره کرار یرفتره مریشرود برا
مقر ار ( )F:/76و ( )P: 38نشرا داد کره فررض برابرر
واریان ها رد می شود از اینرو برا بررسری فرضررههرا

جدول  .2آزمون  Tدر پیشآزمون گروهها
شاخص
پیشآزمون

گروهها
آزمایش
گواه

هما یونه که در ج ول شمار  2مشاه مریشرود
در پر آزمو دو یرو تفاوت معنریدار وجرود نر ارد
(.)p≤∕19
هما طور که بمً نری ذکر ش فرضرة پرژوه ایرن
بود که آموزش بره شرروة نقشرة مفهرومی برر پرشررفت

T

DF

SIG

-1/99

99

/10

تی ررلی درس زیسرتشناسرری کرمس سروم متوسررطه
رشتة علوم تهربی تأثرر مثبت دارد؛ که برا بررسی این
فرضره از آزمو  Tمستقل در پ آزمو یرو آزمایشری
و یوا انهام یرفرت کره نترای آ در جر ول شرمار 3
مشت ش است.
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جدول  .1آزمون  Tدر پسآزمون آزمودنیها
شاخص
پسآزمون

گروهها
آزمایش
گواه

T

DF

SIG

5/99

99

/999

همچنرن نقشرة مفهرومی در یرادیرر عمرر و پاسره
داد به سؤاالتی که بره درک عمرقری از درس احترراج
دارن مؤثر است.
برا بررسی این فرضرره پر از تقسررم سرؤاالت و
مشت نمود سؤاالت درکی و سطیی از این سرؤاالت
آزمو  Tبه عمل آم که نتای آ در جر ول شرمار 8
مشت ش است.

هما یونره کره در جر ول  3مشراه مریشرود در
پرر آزمررو دو یرررو تفرراوت معنرریدار وجررود دارد
(.)p≥/008
بنابراین نقشة مفهومی توانسته در یادیرر مفراهرم
زیستشناسی مؤثر وا ا شرود .پژوهشرگر بررا بررسری
برشتر تأثرر نقشة مفهومی در یادیرر سطیی و عمر
را نری مورد بررسی رار داد که با اسرتفاد از آزمرو T
تفرراوت آ در ج ر ول شررمار  8مشررت ش ر اسررت.

جدول  .1آزمون  Tدر سؤاالت درکی و سطحی
شاخص
گروهها

سؤاالت سطحی
آزمایش
گواه
سؤاالت درکی

آزمایش
گواه

هما یونره کره در جر ول  8مشراه مریشرود در
سؤاالت درکی و سطیی تفراوت معنریدار وجرود دارد
(.)p≤0001
بنابراین نقشة مفهومی در یادیرر عمر و پاسه به
سؤاالت درکی مؤثر است .هما یونه که انتظار مریرفرت
نقشة مفهومی بره دلررل تأکرر برر یرادیرر معنریدار
توانسته در یادیرر نق خود را ایفا کن .
بحث و نتیجهگیري

مریا پرشرفت تی رلی یکی از معرارها اصلی کرارایی
هر نظرام آموزشری اسرت؛ بنرابراین بررسری علرت هرا

T

DF

SIG

/94

99

/99

6/19

99

/9991

پرشرفت و افت تی رلی یکی از اساسی ترین موضروعات
پژوه در نظام تعلرم و تربرت است .یکی از این عوامل
روشها آموزش معلم است .این پژوه با ه ف اینکه
آیا استفاد از روش آموزش نقشه مفهومی برر پرشررفت
تی رلی درس زیستشناسی و درک عمرر ترر مباحرث
زیستشناسی تأثرر دارد انهام ش .
یافتررههررا ایررن پررژوه نشررا داد کرره اسررتفاد از
نقشررههررا مفهررومی بررهعنرروا ی ر راهبرررد یرراددهی و
یادیرر تأثرر مثبتی برر یرادیرر و پرشررفت تی ررلی
درس زیستشناسی دان آموزا سال سروم متوسرطه در
رشررتة علرروم تهربرری دارد کرره نتره رة ایررن پررژوه بررا
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یافتهها

( Msrabady and et al 2008; Garabet and et

&al, 2010; Guliz; Canas, Novak & et al, 2008
;Nelson, 2005; Melek, 2010; Gunay, 2009
 )Alipour & et al ,2011همتوانی دارد .یافتههرا ایرن

پژوه همچنرن نشرا مریدهر کره اسرتفاد از نقشرة
مفهومی در یادیرر عمر و معنیدار ترأثرر مثبتری دارد
که برا پرژوه مری ( Mih and et al 2011; Msrabady
 )and et al 2008همتروانی دارد .نقشرة مفهرومی سرطح
درک را تیت تأثرر رار میده اما این ترأثرر فقرط بررا
پرس ها استنباطی و عمر است .همچنرن یافتههرا
پژوه نبر و همکارا ()Ghanbari and et al, 2010
نری نشا میده که اسرتفاد از نقشرة مفهرومی موجرب
یادیرر عمرر و پایر ار در مطالرب درسری و همچنررن
مهارتها کاربرد میشود و به موجب نظریة شرناختی
یادیرر دان ج ی بای با ساختار دانشری کره موجرود
است یکی شود و نقشرة مفهرومی موجرب مریشرود کره
یادیررن با توجه به روابط موجود برن مفاهرم مفاهرم را
یاد بگررد .همچنرن پژوه یارابت و همکارا ( Garabet
 )and et al, 2010نشا میدهر کره نقشرة مفهرومی در
تسهرل فهم دان آمروز و درک آ نقر بسریایی دارد و
توانرراییهررا شررناختی (ازجملرره امتیررا تعریررف ارائرره
همبسرتگی شرکل) و توانرایی ارزشررابی و خودارزیررابی و
همچنرن توانرایی کرار یروهری نگررش و تفکرر خرم ،و
انتقاد را توسعه میده و انگریش را نری تقویت میکنر
از این طری که نقشة مفهومی حر کنهکراو و تفکرر
خم ،و انسهام باال فکر را بهوسرلة ارتباط مفاهرم برا
یک یگر را بهرنه میکنر  .یر تبرررن ایرن اسرت کره در
روش استفاد از نقشة مفهومی برخمف روش سرنتی کره
بهصورت طوطیوار مطالب یفته میشود مطالب در الرب
ی چارت به دان آموزا ارائه میشود و ایرن امرر تمرام
ویژیی ها یادیرر معنرادار کممری کره آزوبرل مطررح
میکن را داراست کره ایرن امرر سربب افریای انگرری و
پرشرفت دان آموزا میشود .تبررن دیگر این اسرت کره
روش اجرا نقشه کشی مفهومی به یونه ا است که کاممً
فرایررمیررور اسررت و دان ر آمرروزا بررا کمترررین کم ر

دریافتی از جانب معلم با ایهاد ارتباط مرا مفراهرم و برا
بیررث و تبررادلنظررر بررا هررمیروهرریهررا و همچنرررن
هم کمسی ها خود می توانن به اهر اف آموزشری دسرت
یابن  .این الگو با فعال ساز ذهن دان آموزا از ابتر ا ترا
انتها توجه آ ها را در کمس درس حفظ می نماینر زیررا
دان آموزا بای با جریا ت ری هماهنگ پرر برونر
تا بتوانن در بیث هایی کره منهرر بره رسرم نقشره هرا
مفهومی از مطالرب درسری مری شرود در کرمس شررکت
جوین که این امر سبب شررکت فعرال در کرمس و درک
عمر ر تررر مطالررب م ریشررود .همچنرررن انعطررافپررذیر
نقشه ها مفهومی سبب میشود که هرم برهعنروا یر
فعالرت کمسی و هم بهعنوا ی فعالرت در داخل منریل
مررورد اسررتفاد رررار یررن ر و از آ هررا مرریترروا در هررر
مرحلررها اسررتفاد کرررد درنترهرره نقشررههررا مفهررومی
میتوانن می ود یا یسترد یا بسته به زما و یا موضروع
آ مورد استفاد رار یررن و هنگرامیکره دانر آمروزا
نراز دارن میتواننر در یر دورة بسررار کوترا از زمرا
نقشهها مفهومی را بسازن و با آموزش آ ها برازخورد
را بهصورت سریا از مربی یا همساال خود دریافت کننر
(.)Buldu, Mehmet. Buldu, Nihal, 2010. p2099
بررسیها نشا میده که نقشة مفهومی برا کمر
برره یررادیرر در سررطح مفهررومی روش مررؤثر اسررت
()Akinsanya,c. Williams, M,2004.p4؛ و همچنررررن
دمررررل در مطالعررات انهررام شرر نشررا داد یکرری از
تکنر ها مهم برا بهبود مهارت دان آموزا در ارتبراط
داد مفراهرم ر یم بره مفرراهرم ج یر اسرتفاد از نقشرة
مفهومی اسرت ( Taskin, Mine. Pepe, Hamdi. Taskin,
.)Cengiz. Gevate, Cecilia. Taskin, Halil, 2011. p11
بر اساس یافتهها این پرژوه مریتروا پرشرنهاد
کرد که هما طور که اسرتفاد از نقشرة مفهرومی باعرث
یادیرر برشتر و همچنرن یادیرر معنریدار و عمرر
می شود و باعث افیای انگریة یادیرر در یادیررن یا
می شود و معلمرن از این روش ت ری در کرمس درس
برشتر استفاد کنن و از آزمو هایی که مبتنی برر ایرن
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پیوست شماره یک
هالدین بخم ه اسپرت شیادی را به درهن آ رها
م کنند با برخورد ابفاق بخم ها به اسپرتها
منجر به لقا شود

ب مهرگان ه
ماه ها ه
دهشیستان

هجود دارد

سن
بخم

دستگا بولیدمث
نر ه ماد که
شام آلت
بناسو نر ه ماد

خارج

در این لقا نقش حیاب دارد

ممکن است

مانند

انداتهای
بخلل
یافته

نیاشمند است

داخو

میو برای ذخیر
ه نگهداری
اسپرتها

ناش م شود
مکان مناسب
برای نگهداری
جنین

جفتدار

در این دسته هجود دارد

بقسیم
رشد
سوولها

در این لقا هجود
دارد

انسان ه اغوب
پستانداران

لقا

پسب پو
پستانداران
مانند

کانگوره ه
اپاسوت

خزندگان ه
پرندگان

در موجودات
خش شی ه نیز برخ
جانوران آبزی مانند
سخت پوسان هجود
دارد

بولیدمث

