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امروزه ارزشیابی از ساختار شناختی فراگیران بخش مهم و   چکیده:

. شود یمسنجش تحصیلی را شامل  یها پژوهشرو به گسترشی از 

 های آزموناختار شناختی، سنجش س یها وهیشیکی از پرکاربردترین 

مبتنی بر نقشه مفهومی هستند. هدف از تدوین این مقاله طراحی، 

مبتنی بر نقشه مفهومی در  های آزموناجرای آزمایشی و اعتباربخشی 

درسی فارسی است. در این پژوهش ابتدا چگونگی طرح  های متن

ت چهار نوع آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی )ترسیم آزاد، ترسیم هدای

شود. سپس به  می شده، تکمیل آزاد و تکمیل هدایت شده ( تشریح

شود که در این پژوهش این  می پرداختهها  چگونگی اجرای آزمون

سال دوم آموزان  دانشنفری از  883در بین یک نمونه ها  آزمون

متوسطه رشته علوم تجربی شهر تبریز که در هشت کالس حضور 

مورد نتایج اعتباربخشی این  داشتند، اجرا شد. در گام آخر در

روایی محتوایی، روایی مالکی، های  بر اساس شاخصها  آزمون

کیفی  های یافتهشود.  می روایی افتراقی و پایایی نمره گذاران ارائه

مبتنی بر نقشه  های آزمونپژوهش نشان دادند که طراحی و اجرای 

های  هباشد. یافت پذیر می امکاندرسی فارسی  های متنمفهومی در 

از روایی محتوایی باالیی ها  کمّی نیز نشان دادند که این آزمون

دارای ها  برخوردار هستند. همچنین نمرات حاصل از این نوع آزمون

( با یک آزمون  38/8مقادیر متفاوت همبستگی ) با مقدار متوسط 

نقشه  های آزمون)روایی مالکی(. همچنین همه  بودند ای چهارگزینه

از عهده تشخیص تفاوت بین نمرات دو گروه  بیخو بهمفهومی 

تحصیلی باال و پائین برآمدند)روایی افتراقی(. دیگر نتایج نشان دادند 

نقشه مفهومی در حد  های آزمونکه ضریب توافق نمره گذاران 

 باالیی است)پایایی نمره گذاران(. 

 های آزمونارزشیابی تحصیلی، : آزمون، نقشه مفهومی، ها کلیدواژه

 تنی بر نقشه مفهومی، روایی، پایاییمب

J. Mesrabadi (Ph.D) 

Abstract: Evaluation of learners’ cognitive 

structure is a growing and important part of 

academic evaluation research. One of the most 

commonly used methods to measure cognitive 

structure is concept map-based tests. The 

purpose of this research is to design, 

implement, and validate the concept map-based 

tests in Persian textbooks. First, four types of 

concept map-based tests (free drawing, the 

leaded drawing, the free complete, the leaded 

complete) were presented. The tests were 

implemented among a sample of 221 students 

of secondary school students that participated 

in eight experimental classes in Tabriz, Iran. In 

the next step, the tests were validated these 

based on indexes of content validity, criterion 

validity, and differential validity and inter 

raters’ reliability. The qualitative findings 

indicated that the Persian textbooks include the 

potential for concept map-based tests. The 

findings also showed that these tests have a 

high content validity. The results of these tests 

have different values of correlation (average 

value of .50) with multiple-choice tests 

(criterion validity). Furthermore, the tests 

detected a difference between high achievers 

students and low achievers ones (differential 

validity). According to the obtained results, the 

coefficients of scoring agreement in concept 

maps tests were high (inter raters’ reliability). 

Keywords: test, concept maps, educational 

assessment, concept map-based test, validity, 

reliability 
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 مقدمه

شده است که  ریزی برنامهارزشیابی تحصیلی یک بخش ضروری برای هر موقعیت آموزشی 

 عنوان بهرا  8( نقشه مفهومی8883) 3. نواکشود مییادگیری کامل ن -بدون آن فرایند یاددهی

و ها  یک نقشه مفهومی متشکل از هستهابزاری برای ارزشیابی تحصیلی معرفی کرده است. 

به ها  گیرد که از طریق رابطه می یک مفهوم، عبارت و یا سؤال قرارها  ر هستهاست. دها  پیوند

( معتقدند که نقشه مفهومی 8888) 5الوسون و هرشی –جاکوبس . شود میوصل ها  سایر هسته

ارزشیابی جایگزین و مکمل به کار گرفته شود، بلکه همچنین  ی وهیش عنوان بهتواند  می تنها نه

یک ابزار ارزشیابی نیز مشخص شده است. از محاسن  عنوان بهومی نقشه مفههای  برتری

توان به امکان ارزشیابی توانایی بازسازی اطالعات، ارزشیابی  می ارزشیابی به کمک نقشه مفهومی

سطح باال و ارزشیابی برای اهداف مختلف )آغازین، های  ساختار شناختی، ارزشیابی یادگیری

 (. 3333، 4پریمیو و شیولسون-ئیرتکوینی و تراکمی(  نام برد)رو

محدود و مشخصی اجرا و های  مرسوم ارزشیابی تحصیلی که در قالبهای  امّا برخالف روش    

ارزشیابی نقشه مفهومی از تنوع بسیار زیادی هم از لحاظ شکل های  شوند؛ شیوه گذاری می نمره

گستردگی و جدید بودن  آزمون و هم از لحاظ روش نمره دهی برخوردار هستند. با توجه به

و در  ترین عملی( حوزه ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی الزم است که البته در داخل کشور)

این  گذاری نمرهشیوه  ترین مناسبو نیز ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی عین حال مؤثرین شیوه 

سی غیرفارسی قبالً در های متنبررسی شود. هرچند که چنین بررسی در این حوزه در ها  آزمون

؛ ویست و 8883؛ شیولسون و همکاران، 8888، 3ویست، پامروی و ساندول) انجام شده است

یک  عنوان به(، امّا بایستی در نظر داشت که همچون استفاده از نقشه مفهومی 8888همکاران، 

، 3کلیستواند بر اثربخش بودن آن مؤثر باشد) می راهبرد یادگیری که نوع زبان مورد استفاده

شیوه ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی در  ترین مناسبرسد که  می (، ضروری به نظر8885

درسی فارسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت عملی پژوهش حاضر در ارائه  های متن

                                                 
1. Novak 

2. Concept map 

3. Jacobs-Lawson & Hershey 

4. Ruiz-Primo & Shavelson 

5. West, Pomeroy & Sandoval 

6. Kilic 
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مبتنی بر نقشه مفهومی است که به مدرسان و  های آزموناز  ای نمونهتوضیحات کافی به همراه 

تواند کمک کند. از لحاظ نظری نیز پژوهش حاضر به  می ابزارها گونه اینان در تهیه برنامه ریز

مبتنی بر نقشه مفهومی در  های آزمونروایی و پایایی های  گسترش دانش نظری در مورد شاخص

 شود.  می درسی فارسی منجر های متن

ی پاسخ دهد. دو خالصه در این پژوهش محقق در تالش بود به شش سؤال پژوهش طور به     

(  آیا برای 3سؤال اول در یک قالب کیفی مطرح و مورد آزمون قرار گرفتند که عبارت بودند از: 

( آیا 8مبتنی بر نقشه مفهومی طراحی کرد؟،  های آزمونتوان  می درسی فارسی های متن

به درسی داخل کشور قابل کاربست هستند؟ سؤال اول های  نقشه مفهومی در کالس های آزمون

که ذکر  گونه همانشود. لزوم انجام این کار  می مبتنی بر نقشه مفهومی مربوط های آزمونطراحی 

شود.  می ارزشیابی در حوزه ارزشیابی تحصیلی داخل کشور مربوطهای  این شیوه یتازگ بهشد 

شود؛  می درس داخل کشور مربوطهای  در کالسها  سؤال دوم نیز به امکان اجرای این آزمون

کامالً متمایز با  هایی ها قالب م بررسی این موضوع نیز از این رو است که این آزمونلزو

 دهی پاسخنحوه آموزان  دانشبه ها  مرسوم دارند که الزم است پیش از اجرای آزمون های آزمون

را آموزش داد. امّا چهار سؤال پژوهشی دیگر به اعتباربخشی به نمرات حاصل از این  ها آنبه 

و  5، روایی افتراقی8، روایی مالکی3روایی محتوایی شد که در این سؤاالت می مربوط ابزارها

در ادامه به مبتنی بر نقشه مفهومی مورد بررسی قرار گرفت.  های آزمون 4پایایی نمره گذاران

مبتنی بر نقشه مفهومی  های آزمونتوضیحات تکمیلی در مورد طراحی، اجرا و اعتبار بخشی به 

 شود. می پرداخته

 مبتني بر نقشه مفهومي هاي آزمونطراحي 

پریمیو و -روئیر بندی تقسیممبتنی بر نقشه مفهومی از  های آزموندر این پژوهش برای طراحی 

مبتنی بر نقشه مفهومی استفاده شد. دلیل انتخاب  های آزمون( برای انواع 3333شیولسون)

شیابی نقشه مفهومی است. با مروری به این محققین آثار متعدد ایشان در حوزه ارز بندی تقسیم

                                                 
1. Content validity 

2. Criterion validity 

3. Discriminative validity 

4. Interrator reliability 
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مقاالت حوزه ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی متوجه تعدد نظرات و کارهای ماریا آراسلی 

پریمیو و -شویم. روئیر می پریمو و ریچارد شیولسون از اساتید دانشگاه استنفورد-روئیز

( 3: )دانند میسه بخش مفهومی را متشکل از  های نقشه( ارزشیابی مبتنی بر 3333شیولسون)

که شواهدی از ساختار دانش خود در یک زمینه را مشخص  خواهد می آموز دانشتکلیفی که از 

 توان میآن  وسیله بهکه  گذاری نمره( یک نظام 5و ) آموز دانش دهی پاسخ( یک شکل 8کند، )

مؤلفه نقشه مفهومی دقیق و پایایی ارزیابی کرد. بدون این سه  طور بهرا  آموز دانشنقشه مفهومی 

 های شیوهموجب تنوع ها  یک ابزار ارزشیابی مورد توجه قرار داد. این ویژگی عنوان به توان میرا ن

توان  ذکرشده میاین سه مؤلفه  بر اساسشود. از این رو  می ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی

مختلف  های شیوهرک مختلفی برای ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی ارائه کرد. دهای  شیوه

که به روابط بین سه مؤلفه ارزشیابی بیشتر توجه  شود میارزشیابی نقشه مفهومی زمانی کامل 

مختلف ماهیت تکالیف، شیوه  های جنبهچارچوبی پیشنهاد شده است که  3در جدول  کنیم.

ف نقشه . تصمیماتی که در مورد تکلیدهد میرا مورد توجه قرار  گذاری نمرهو نظام  دهی پاسخ

اینکه کدام  -نقشه مفهومی  های مؤلفه، مستقیماً به شود میگرفته  گذاری نمرهمفهومی و نظام 

 وابسته است. -فراهم شده باشند هایی ویژگیو با چه ها  مؤلفه

 (3333پریمیو و شیولسون، -مبتنی بر نقشه مفهومی )اقتباس از روئیرهای  ارزشیابیهای  : مؤلفه3جدول

 ارزشیابیهای  مؤلفه امتغیره ها مثال

 توان خواست که: آموزان می دانشاز 

 .یک نقشه را تکمیل کنند 

 .یک نقشه بسازند 

 .روابط بین یک جفت از مفاهیم را برقرار کنند 

 .یک انشاء بنویسند 

 .به یک مصاحبه پاسخ دهند 

 

 

 

 

 

های  خواسته

 تکلیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکلیف
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 ارزشیابیهای  مؤلفه امتغیره ها مثال

 ممکن است که:آموزان  دانش

 ر اختیار داشته باشند.مفاهیمی تکلیف د 

 را در اختیار داشته باشند.ها  مفاهیم رابطه 

  اجازه به استفاده بیشتر از یک رابطه بین مفاهیم داشته

 باشند.

 .اجازه جابجایی مفاهیم را داشته باشند 

  گروهی تهیه کند.  طور بهنقشه را 

های  محدودیت

 تکلیف

 به کدام نحوه است:آموزان  دانشپاسخ 

  ذیکاغ –قلم 

 شفاهی 

 کامپیوتری 

 پاسخ نحوه پاسخ

 کشد: می چه کسی نقشه را

 فراگیر 

 معلم یا محقق 

 ترسیم کننده

 شوند: گذاری نمرهتوانند  ها می آنسه مؤلفه زیر یا تعدادی از 

 ها گزاره 

 سطوح سلسله مراتبی 

 ها مثال 

نمره های  مؤلفه

 دهی 

 نظام نمره دهی

 

 

 

 :تواند متعلق باشد به می نقشه مالک

  مورد آزمونیک یا چند متخصص از حوزه 

 یک یا چند معلم 

  برتر آموز دانشیک یا چند 

استفاده از یک 

 مالک

 

در ارزشیابی نقشه مفهومی بایستی انجام  آموز دانشدر مورد تکلیفی که  تکلیف خواسته شده:

از هدایت  از هدایت شدگی یعنی ای گسترهدهد غالباً یک ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی در 

، مشخص شود میقرار داده  آموز دانشباال تا هدایت پائین بر اساس میزان اطالعاتی که در اختیار 

نقشه مفهومی که از هدایت باالیی برخوردار هستند، مفاهیم، خطوط  های تکلیف. شود می

د. در مقابل دهن می قرارآموزان  دانشربط دهنده و ساختار نقشه را در اختیار  های عبارتارتباطی، 
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که چه ها  در این زمینه گیری تصمیمدر یک تکلیف نقشه مفهومی با هدایت پائین فراگیران برای 

بگنجانند، کدام مفاهیم را به هم ربط دهند، و چه کلماتی را برای  شان نقشهتعداد از مفاهیم را در 

پریمیو و -ئیررو شدگی هدایتتشریح روابط به کار گیرند آزاد هستند. با توجه به درجه 

از تکلیف ساخت یک نقشه  ای گسترهپنج روش ترسیم نقشه مفهومی در  (3333) شیولسون

 . اند کردهکامل تا تکمیل یک نقشه معرفی 

ناشی از  های محدودیتمستقیم به  طور بهنقشه مفهومی  های آزمون: این جنبه از دهي پاسخشکل 

ارائه شده باشد، صرفاً آزمودنی کلمات یا تکلیف بستگی دارد. برای مثال اگر ساختار نقشه 

گذارد )تکمیل نقشه(. اگر مفاهیم مهم داده شده باشد؛ الزم است  می عبارات را در جاهای خالی

به یادآوری به طراحی نقشه مفهومی اقدام کند)ترسیم نقشه(. الزم  ها آنکه فراگیر بر اساس 

پریمیو و -روئیر بندی سیمتقدر این پژوهش با توجه به مجدد است که این شیوه 

از دو شیوه اصلی ترسیم نقشه مفهومی و تکمیل نقشه مفهومی استفاده شد. در  (3333شیولسون)

ادامه با ارائه یا عدم ارائه مفاهیم کلیدی محتوای مورد سنجش در هر کدام از این دو شیوه چهار 

آزمون تکمیل ( 3ودند از: عبارت بها  نوع آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی طراحی شد. این شیوه

( آزمون ترسیم 5( آزمون تکمیل نقشه مفهومی آزاد، 8نقشه مفهومی بر اساس مفاهیم داده شده، 

( آزمون ترسیم نقشه مفهومی بر اساس مفاهیم داده شده که توضیح 4آزاد نقشه مفهومی و 

 شود.  می در ادامه ارائهها  مختصری از این آزمون

در این شیوه یک نقشه مفهومی  مي ناقص بر اساس مفاهیم داده شده:آزمون تکمیل نقشه مفهو

در این پژوهش این  گیرد. می قرارها  آزمودنیناقص از قبل ترسیم شده توسط محقق در اختیار 

ها  نقشه از محتوای کتاب زیست شناسی علوم تجربی از مبحث قلب تهیه شده بود. آزمودنی

ناقص نقشه همچون مفاهیم داخل های  برای تکمیل بخشتوانستند هر کلمه یا عبارتی را  می

برای تکمیل ها  ناقص به کار گیرند آزمودنیهای  ، مطالب روی خطوط ارتباطی یا ارتباطها هسته

کردند که توسط محقق در اختیارشان قرار  می نقشه مفهومی ناقص بایستی از مفاهیمی استفاده

 (.3داده شده بود) شکل شماره 

این شیوه کامالً شبیه به آزمون قبلی است با این آزاد نقشه مفهومي ناقص: آزمون تکمیل 

برای تکمیل نقشه استفاده نماید؛ در اختیار وی  ها آنمفاهیمی که بایستی آزمودنی از  تفاوت که
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هم بایستی مفاهیم اصلی محتوا را به یاد بیاورد و ها  . آزمودنی در این آزمونشود میقرار داده ن

 (.8را در جاهای مناسب قرار دهد) شکل شماره  ها آن هم این که

 آزادانه برای یک مطلب نقشه طور ها به : در این شیوه آزمودنیآزمون ترسیم آزاد نقشه مفهومي

قرار داده  ها آنبا مداد و پاکن در اختیار  A4کردند. برای این منظور یک برگه  می مفهومی ترسیم

ضوعی که در وسط صفحه نوشته شده است یک نقشه خواسته شد برای مو ها آنشد و از 

مفهومی ترسیم کنند. موضوع انتخاب شده برای این آزمون مبحث قلب بود که در داخل کادری 

بایستی مفاهیم اصلی حوزه مورد آزمون را به آموزان  دانشدر وسط صفحه نوشته شده بود. ابتدا 

صفحه به ترسیم نقشه مفهومی های  یهیاد بیاورند و در گام بعدی با گسترش موضوع به حاش

 (.5)شکل شماره  پرداختند می قلب

این شیوه مانند شیوه باال بود با این  آزمون ترسیم نقشه مفهومي بر اساس مفاهیم داده شده:

ها  مهم مربوط به مبحث قلب به آزمودنیهای  اختالف که در این شیوه فهرستی از مفاهیم و رابطه

واسته شد که در ترسیم نقشه مفهومی قلب از این مفاهیم و روابط استفاده خ ها آنداده شد و از 

 (. 4)شکل شماره  نمایند

 گذاری نمره ها آنمبتنی بر نقشه مفهومی الزم است که  های آزمونپس از اجرای  :گذاري نمره

مستقیم تحت تأثیر دو مؤلفه نوع تکلیف و  طور بهتصمیمات مرتبط با نظام نمره دهی شوند. 

مختلفی برای های  اخیر روشهای  در سال(. 3523)مصرآبادی،  است دهی پاسخشکل 

مبتنی بر نقشه مفهومی ارائه شده است. با توجه به مبانی تجربی حوزه  های آزمون گذاری نمره

نمره دهی را در دو قالب کمّی )نواک و کوئین، های  توان کلیه شیوه می ارزشیابی نقشه مفهومی

، 8؛ مک کلور، سوناک و سئون8888؛ ویست و همکاران، 3334، 3مینتز و جونز ؛ مارکهام،3324

 (  گنجاند. 8883،  4؛ چنگ، سانگ و چن3333، 5( و کیفی )هرل و باکر3333

شود و این کار  تأکید میکمّی بر تخصیص یک نمره به یک نقشه مفهومی های  در روش     

گیرد. شیولسون و  می نقشه صورتمختلف های  معموالً از طریق نمره دهی به بخش

مفهومی های  نقشه گذاری نمره، حداقل چهار مالک برای بندی جمع( نیز در یک 8883همکاران)

                                                 
1. Markham, Mintzes &  Jones 

2. McClure, Sonak & Suen 

3  . Herl & Baker 

4. Chang,  Sung & Chen 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_aset=B-WA-A-W-ZZ-MsSAYWA-UUW-AAUZEWYCBD-AAUVCUEBBD-YBUUDECCZ-ZZ-U&_rdoc=29&_fmt=full&_udi=B6VCJ-3YJ9XM3-2&_coverDate=01%2F01%2F2000&_cdi=5956&_orig=search&_st=13&_sort=d&view=c&_acct=C0000525%20
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_aset=B-WA-A-W-ZZ-MsSAYWA-UUW-AAUZEWYCBD-AAUVCUEBBD-YBUUDECCZ-ZZ-U&_rdoc=29&_fmt=full&_udi=B6VCJ-3YJ9XM3-2&_coverDate=01%2F01%2F2000&_cdi=5956&_orig=search&_st=13&_sort=d&view=c&_acct=C0000525%20
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ساختاری های  ( شاخص8، )ها گزارهمانند تعداد  هایی ویژگیکمّی های  ( شاخص3: )اند کردهذکر 

های  ( شاخص5کشف کرد، ) توان در روابط ایجاد شده می مانند تعداد سطوح سلسله مراتبی که

( شباهت به یک  نقشه مفهومی متخصص. سه 4دهد، ) می صحّت، که روایی یک گزاره را نشان

کمّی و روش آخر از های  ( جزء روش8883روش اول پیشنهادی  شیولسون و همکاران )

ن نمره دهی کمّی را با عنواهای  ( روش8882) 3کیفی است. کپینز و هی گذاری های نمره شیوه

نمره دهی وزنی نمرات های  اند. در روشنامیده 8مختلف نقشههای  نمره دهی وزنی به بخش

دهند. نمره داده شده به یک نقشه  می بین مفاهیم اختصاصهای  نسبی را به مفاهیم و یا رابطه

نسبی به هر بخش از این نقشه. میزان نمره اختصاصی به های  مفهومی برابر است با مجموع نمره

بخشد. همچنین  می خش بستگی به اعتبار آن بخش و یا نوع ساختاری دارد که به کل نقشههر ب

مفهومی را روش های  کمّی نقشه گذاری نمره( دو روش معمول 8888ویست و همکاران)

. در روش ساختاری براساس سازمان، ساختار و اند کردهمعرفی  4یا رابطهو روش  5ساختاری

شود. در مقابل، در روش ارتباطی بر کیفیّت یا  می نمرات داده ارتباطات موجود بین مفاهیم

به ساختار کلی نقشه  که نیاشود، بدون  تأکید میمفهومی های  هر کدام از رابطه تک تکاهمیت 

 مفهومی توجه شود.

( ابداع شده است، به دانش 3324) روش نمره دهی ساختاری که به وسیله نواک و کوئین    

های  نقشه گذاری نمره( برای 3324دهد. نواک و کوئین ) می اتبی اهمیتساختاری سلسله مر

پیشنهاد ها  ، همبرها و استفاده از مثالها گزارهمفهومی چهار مالک سطوح سلسله مراتبی، اعتبار 

شود.  می . در این روش یک نمره نسبتاً پائینی به هر رابطه و مثال معتبر از یک مفهوم دادهاند داده

شود  که بیانگر یک ارتباط سلسله مراتبی هستند )  می داده هایی رابطهه باالیی به در عوض نمر

شود که  می داده هایی رابطه(. باالترین نمره به "شامل "یا  "هست نوعی از"همچون روابط 

دهد.  می مختلف یک ساختار سلسله مراتبی را به هم ربطهای  مفاهیمی قرار گرفته شده در شاخه

نمره به  4شود،  می نمره به هر رابطه معتبر داده 3ساختاری نواک و کوئین  گذاری نمرهدر روش 

شود.  می نمره به هر مثال داده 3شود و  می نمره به هر همبر داده 38شود،  می سلسله مراتب داده

                                                 
1. Keppens & Hay 

2. Weighted component scoring methods 

3. Structural 

4. Relational 
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از روش  یا افتهیمفهومی را با یک ویرایش تغییر های  ( نیز نقشه3334مارکهام و همکاران )

مفهومی های  شش جنبه از نقشه ها آنکردند.  گذاری نمره( 3324واک و کوئین )ساختاری ن

نشانی از دانش فرد از حوزه  عنوان به( تعداد مفاهیم، 3کردند: ) گذاری نمرهرا آموزان  دانش

( روابط مفاهیم؛ که فراهم کننده شواهد اضافی از دانش فرد در حوزه مورد نر بود؛ 8موردنظر؛ )

، مراتب سلسله( 4شدند. ) می محسوب رونده شیپشاهدی از تمییز  عنوان به ها آنکه ؛ ها شاخه( 5)

( همبرها، که نشان دهنده شواهدی 3) آوردند. می فراهم 3که شواهدی برای دانش مشمول سازی

 ، که نشان دهنده مشخصات حوزه دانش بودند. ها مثال( 3از همبسته بودن دانش بودند. )

یادگیری در نظر هستند تا اهداف ارزشیابی.  –فی بیشتر اهداف یاددهی کیهای  در شیوه      

کیفی نمره دهی غالباً مشتمل بر مقایسه نقشه فراگیر با یک نقشه کامل شده متخصص های  شیوه

که  اند دادهوزنی پیشنهاد های  ( عالوه بر روش3324) کلی است. نواک و کوئین صورت به

را با آن مقایسه کرد؛ آموزان  های دانش تهیه کنند تا بتوان نقشهمعلمان یک نقشه مالک از موضوع 

یک نمره درصدی داده شود. در این زمینه  صورت بهتواند  ها می درجه شباهت بین این نقشه

. شاخص اند کردهاستفاده  5شاخص شباهت عنوان به( از شاخصی 8883) 8چنگ، سانگ و چن

مفهومی فراگیران به نقشه مفهومی تهیه شده توسط شباهت نشان دهنده میزان شباهت بین نقشه 

یک فرد متخصص است. شاخص شباهت، شاخصی از درستی و کامل بودن نقشه مفهومی 

را  4( نیز در پژوهش خود روش ارزشیابی کلی3333فراگیر است. مک کلور، سوناک و سوان )

د که به یک نقشه مفهومی بینن می . در روش نمره دهی کلی نمره گذاران آموزشاند کردهپیشنهاد 

تخصیص دهند که این نمره نشانگر فهم کلی طراح  38مثال صفر تا  عنوان بهاز یک دامنه  یا نمره

 نقشه از یک بعد است. 

 نقشه مفهومي هاي آزموناجراي 

درس های  مبتنی بر نقشه مفهومی در کالس های آزمونهدف از این مرحله امکان سنجی اجرای 

اشاره شد؛ لزوم انجام این کار از این جهت بود که  ینوع بهپیشتر هم  بود. همانگونه که

                                                 
1. Subsumption 

2. Chang,  Sung & Chen 

3. Similarity Index   

4. Holistic Method 
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کامالً متفاوت ارزشیابی هم برای فراگیران و هم  ییها وهیشمبتنی بر نقشه مفهومی  های آزمون

مفهومی را های  کاربست نقشه یسنج امکانپیشین های  برای معلمان آن است. محقق در پژوهش

؛ مصرآبادی، 3524مصرآبادی، فتحی آذر و استوار، ی و یادگیری )راهبردهای یادده عنوان به

؛ مصرآبادی و 3523مصرآبادی، حسینی نسب، فتحی آذر و مقدم واحد، ؛ 3523علّوی و استوار، 

دهد  می مورد بررسی قرار داده بود. تجارب پیشین نشان (3538الف  ؛ مصرآبادی، 3522استوار،

از طرف فراگیران و معلمان در مورد  ییها مقاومتکاربندی که در هر دو نوع شرایط در ابتدای 

مبتنی  های آزمونمفهومی الزم بود های  این شیوه وجود دارد. برای بررسی امکان کاربست نقشه

درسی اجرا شود.  های متنمدارس عادی و در ارتباط با آموزان  دانشبر نقشه مفهومی بر روی 

 ئه شده است.ترتیبات اجرایی این بخش در ادامه ارا

آموزان  دانشنفری از  883مبتنی بر نقشه مفهومی بر روی یک نمونه  های آزمون: ها آزمودني

 گیری نمونهاجرا شد که به روش  3520-22کالس دوم تجربی شهر تبریز در سال تحصیلی 

در هشت کالس از قبل تشکیل آموزان  دانشانتخاب شده بودند. این  3ای چندمرحله ای خوشه

چهار گروه ترسیم آزاد نقشه  عنوان بهبه صورت دوتایی ها  ضور داشتند که این کالسشده ح

 مفهومی، ترسیم هدایت شده، تکمیل آزاد و تکمیل هدایت شده در نظر گرفته شدند.

از آموزان  دانشمیزان پیشرفت تحصیلی  گیری اندازهبرای در این پژوهش  ابزارهاي پژوهش: 

) ترسیم آزاد نقشه مفهومی، ترسیم هدایت شده، تکمیل قشه مفهومی چهار نوع آزمون مبتنی بر ن

مالک استفاده شد. محتوای  عنوان به ای چهارگزینهو یک آزمون آزاد و تکمیل هدایت شده ( 

درسی زیست شناسی سال دوم رشته علوم  های متناستفاده شده در پژوهش از  های آزمون

 تجربی انتخاب شدند. 

مبتنی بر نقشه مفهومی از پژوهش  های آزمونبرای اعتبار بخشی به  را:طرح پژوهش و روش اج

نوعی ها  ( این دسته از پژوهش3528)به نقل از سیف،  5استفاده شد. طبق نظر روسی 8ارزشیابی

 ارزشیابی هستند که در آن مسائل مربوط به روایی درونی، روایی بیرونی، روایی سازه منظور

به شیوه درون گروهی انجام پذیرفت. درونی گروهی بودن طرح شود. این پژوهش همچنین  می

و  ای چهارگزینهشدند )آزمون  گیری اندازهاز این جهت است که افراد داخل هر گروه به دو شیوه 

                                                 
1. Multistage cluster sampling 

2. Evaluation research 

3. Rossi 
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باهم مورد مقایسه قرار ها  ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی( و این اندازههای  یکی از شیوه

آزمایشی )هر گروه شامل دو کالس( حضور داشتند.  گرفتند. در این پژوهش چهار گروه

 آزمایشی در قالب چهار مرحله به شرح زیر بود:های  جزئیات اجرائی پژوهش در گروه

آزمایشی های  فعالیت این مرحله برای گروه ترین اصلی( مرحله آموزش نقشه مفهومی: 3)

( 3324) نظر نواک و کوئین آموزش و تمرین تهیه نقشه مفهومی برای مطالب درسی بود. بر طبق

یابد. در  می شناختی، توانایی ترسیم نقشه مفهومی با تمرین بهبود های مهارتهمچون بسیاری از 

 عنوان بهخواست که  آموزان می دانشاین مرحله معلم پس از آموزش کالسی محتوای درس از 

عته آموزشی برای سا 8تکلیف خانه نقشه مفهومی محتوای موردنظر را تهیه کنند. یک دوره 

مفهومی قبل از اجرای پژوهش اجرا شد. روند عمومی ترسیم نقشه های  ترسیم و تکمیل نقشه

 زیر آموزش داده شد.های  ( طی گام8885) 3مفهومی به اقتباس از چاالروت و دی باکر

  کنند میمفاهیم اصلی که باید در نقشه قرار گیرند را انتخاب. 

  کنند می بندی رتبه ترین جزئیتا  ترین کلیفهرستی از مفاهیم را از . 

  مفاهیمی که از لحاظ کلیت مشابه کنند می بندی خوشهمفاهیم را بر طبق دو مالک :

هستند)ارتباط افقی( و مفاهیمی را که دارای ارتباط نزدیکی باهم هستند)ارتباط سلسله 

 مراتبی(.

  در این مرحله الزم بود کنند میظم به ترتیبی من مابینشانمفاهیم را برای نشان دادن روابط فی .

 پرداخت. بندی خوشهچندین بار به مرتب کردن، تفکر و 

  شود میو به هر خط عبارات ربط دهنده اضافه  کنند میمفاهیم را با خطوطی به هم وصل. 

: پس از یک ماه آموزش محتوای موردنظر و تمرین ترسیم نقشه از ها آزمون( مرحله اجرای 8)

فراگیران از محتوای های  محتوای آموزش داده شده ارزشیابی به عمل آمد. در این مرحله آموخته

میزان پیشرفت تحصیلی  گیری اندازهدرسی آموزش داده شده مورد سنجش قرار گرفت. برای 

رسیم آزاد، دو گروه دوم از آزمون ترسیم هدایت شده، دو دو گروه اول از آزمون تآموزان  دانش

گروه سوم از آزمون تکمیل آزاد و برای ارزشیابی دو گروه آخر از آزمون تکمیل هدایت شده 

                                                 
1. Chularut & DeBacker 
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از محتوای موردنظر  ای چهارگزینهبه یک آزمون ها  استفاده شد. همچنین همه اعضای این گروه

 پاسخ دادند.

شدند.  گذاری نمرهاجرا شده به نحو زیر  های آزمونر این مرحله : دها آزمون گذاری نمره( 5)

 مصرآبادیهای  مبتنی بر نقشه مفهومی در پژوهش های آزمون گذاری نمره تر دقیقهای  روش

های  ( ارائه شده است. در این مقاله به شرح مختصر این روش3523( و مصرآبادی )3538)ب،

 پردازیم:  می نمره دهی

 58درست از کل های  به شمارش پاسخها  برای نمره دهی این آزمون :اي چهارگزينهآزمون 

محاسبه و نمره نهایی  88یک کلید پاسخ اقدام و سپس نسبت نمرات نهایی از  بر اساسسؤال 

 هر برگه مشخص شد. 

های  یک نمونه نقشه مفهومی کلید با توجه به میزان تکمیل بخش بر اساس آزمون تکمیل آزاد:

مفهومی ناقص به هر جای خالی صحیح پر شده یک نمره ارائه شد و سپس نسبت  مختلف نقشه

 حساب و نمره نهایی هر برگه مشخص شد. 88نمرات نهایی از 

شد؛ امّا در این روش  گذاری نمره: این آزمون همچون شیوه قبل آزمون تکمیل هدايت شده

د. درنهایت با جمع و تفریق این نمره نیز کسر ش 3/8برای عدم استفاده از هر مفهوم داده شده 

 محاسبه و نمره نهایی هر برگه مشخص شد.  88نمرات، نسبت نمره نهایی از 

، ساختاری و یا رابطهاز سه شیوه نمره دهی ها  این آزمون گذاری نمرهبرای  آزمون ترسیم آزاد:

جداگانه  طور هببه هر رابطه بین مفاهیم  یا رابطهشباهت به نقشه معلم استفاده شد. در شیوه 

اختصاص داده شد. در روش ساختاری به دانش  یا نمره( ها رابطه)بدون در نظر گرفتن دیگر 

شود. در شیوه مشابهت به نقشه معلم، با مقایسه نقشه  می ساختاری و سلسله مراتبی اهمیت داده

حیح در با یک نقشه مفهومی کامل تهیه شده توسط معلم، برای هر گزاره ص آموز دانشمفهومی 

نمره از  3/8یک نمره اختصاص داده شد. همچنین برای هر گزاره غیرصحیح نیز  آموز دانشنقشه 

 نمره کل کسر شد. 

در این شیوه همچون روش قبل عمل شد با این تفاوت که برای  آزمون ترسیم هدايت شده:

 نمره نیز کسر شد.  3/8عدم استفاده از هر مفهوم داده شده 
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 نقشه مفهومي هاي آزمونبار بخشي به اعتهاي  يافته

رسمی ارزشیابی ابزارهای های  پس از طراحی و اجرای آزمایشی الزم است که بر اساس شیوه

های  پرداخته شود. برای اعتباربخشی به روش ها آنبه بررسی روایی و پایایی  گیری اندازه

یی مالکی، روایی افتراقی و روایی محتوایی، رواهای  ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی از شاخص

نفر داور استفاده  3برای اطمینان از روایی محتوایی از قضاوت پایایی نمره گذاران استفاده شد. 

تا چه حدی آزمون مورد نظر توانسته  که نیاشد. میزان توافق حاصل از نظرات داوران در مورد 

ود. برای آگاهی از روایی محتوا و اهداف آموزشی را پوشش دهد، شاخصی از روایی محتوا ب

 یا نهیچندگزبا یک آزمون ها  مالکی نیز از ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از این آزمون

باال و پائین پیشرفت های  همچنین برای آگاهی از روایی افتراقی از تمایز گروه استفاده شد.

نمره گذاران نیز از استفاده شد. برای آگاهی از پایایی ها  تحصیلی توسط این دسته از آزمون

ضریب توافق بین نمرات ارائه شده توسط سه نمره گذار بهره گرفته شد. در جدول نتایج 

 نقشه مفهومی ارائه شده است. های آزموناعتباربخشی به 

 نقشه مفهومی به تفکیک چهار گروه های آزمون: نتایج اعتباربخشی به 8جدول 
 پایایی نمره گذران روایی افتراقی حتواییروایی م میزان هدایت روایی محتوایی تکلیف

 

 تکمیل

 

24% 

 33/8 04/8 54/8 آزاد

 33/8 84/5 48/8 هدایت شده

 

 ترسیم

 

03% 

 28/8 55/3 03/8 آزاد

 25/8 33/8 48/8 هدایت شده

 

نتایج روایی مالکی گزارش شده است. برای اطمینان از  8در ستون دوم جدول  روايي محتوايي:

مبتنی بر نقشه مفهومی از پنج نفر از معلمان درس زیست شناسی  های آزمونایی روایی محتو

آموزشی در های  میزان پوشش محتوا و هدف 388خواسته شد که در قالب یک مقیاس صفر تا 

های  داوران میانگین رتبههای  کنند. پس از مشخص شدن رتبه یبند رتبهچهار نوع آزمون را 

شد تا درصد پوشش محتوا و اهداف آموزشی مشخص شود.  داوران محاسبه و در صد ضرب

% 03ترسیم این برابر با  های آزمون% و برای 24تکمیل درصد پوشش محتوا  های آزمونبرای 

% 20است. همچنین روایی محتوایی یک آزمون چهارگزینه )آزمون مالک( برابر با  شده گزارش
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والیس با مقدار مجذور کای غیرمعنادار  –با آزمون کروسکال ها  گزارش شد. مقایسه این رتبه

روایی محتوایی داوران برای این سه های  غیرمعنادار بودن تفاوت رتبه دهنده نشان 83/3برابر با 

 آزمون بود. 

تکمیل و ترسیم آزاد و هدایت شده  های آزمونبرای اطمینان از روایی مالکی روايي مالکي : 

استفاده شد.  ای چهارگزینهبا نمرات یک آزمون  ها آننقشه مفهومی همبستگی نمرات حاصل از 

ضرایب همبستگی نمرات چهار آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی با  8در ستون چهارم جدول 

نشان داده شده است. بیشترین ضریب همبستگی به آزمون ترسیم آزاد  ای چهارگزینهآزمون 

دارد. همه این ضرایب معنادار  ( تعلق54/8( و کمترین ضریب به آزمون تکمیل آزاد )03/8)

آزمون ترسیم آزاد در سه شیوه دیگر ضرایب همبستگی حاصل  جز بههستند؛ هرچند که 

 یک اندازه اثر متوسط به پائین هستند.  دهنده نشان

برای آگاهی از روایی افتراقی چهار آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی تفاوت معنادار  روايي افتراقي:

مورد ها  گروه پیشرفت تحصیلی باال و پائین در نمرات این آزمونآموزان  نشدامیانگین نمرات 

این دو گروه از های  برای اختالف میانگین tنمرات  8بررسی قرار گرفت. در ستون پنجم جدول 

تمایز دو گروه  دهنده نشانارائه شده است. تمام این مقادیر معنادار هستند که آموزان  دانش

 است.ها  قوی توسط این آزمون ضعیف وآموزان  دانش

مختلف ارزشیابی مبتنی بر نقشه های  برای آگاهی از پایایی مصححان در شیوهپايايي مصححان: 

داور استفاده شد. پس از به دست  5مفهومی از ضرایب همبستگی نمرات ارائه شده توسط 

  8جدول  آوردن این ضرایب همبستگی میانگین این ضرایب به دست آمد که در ستون ششم

 های آزمونهمه  گذاری نمرهارائه شده است. همانگونه که مشخص است بین نمره گذاران در 

ضرایب همبستگی چهار  های آزموننقشه مفهومی توافق نسبتاً کاملی وجود دارد. برای تمام 

 گذاری نمرهآزمون نقشه مفهومی در سطح بسیار باال و معنادار است. هرچند کمترین توافق در 

در آزمون تکمیل  ژهیو بهتکمیل  های آزمونترسیم مشاهده شد و در  های آزمونوران در دا

 هدایت شده نقشه مفهومی توافق باالیی بین نمره گذاران مشاهده شد. 
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 يریگ جهینتبحث و 

مفهومی اجرا های  آزمون نقشهاین پژوهش با هدف طراحی، امکان سنجی اجرا و اعتباربخشی به 

توان به طراحی چهار  می درسی فارسی های متنکیفی پژوهش نشان دادند که برای  های شد. یافته

و ها  نوع آزمون مبتنی بر نقشه مفهومی پرداخت. همچنین این ابزارها پس از ارائه راهنمایی

نیز ها  آزمایشی اجرا شدند. در زمینه اعتباربخشی به این آزمونهای  کافی در کالسهای  آموزش

زمون از لحاظ چهار شاخص روایی محتوایی، روایی مالکی، روایی افتراقی و این چهار نوع آ

دارای مقادیر ها  اند. نتایج نشان داد که این روشپایایی نمره گذاران مورد مقایسه قرار گرفته

شویم که روش تکمیل  می هستند. با مقایسه این چهار شیوه متوجهها  متفاوتی از این شاخص

بهتر ها  ص روایی محتوایی و پایایی نمره گذاران نسبت به دیگر روشهدایت شده در دو شاخ

است. همچنین شیوه ترسیم آزاد در دو شاخص روایی مالکی و روایی افتراقی نسبت به دیگر 

 بهتری است. های  آزمون نقشه مفهومی دارای شاخصهای  شیوه

نقشه مفهومی به اندازه  های آزموناین تحقیق نشان داد که های  در زمینه روایی محتوایی یافته     

توانند از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردار باشند. این نتیجه  ای می چهارگزینه های آزمون

ترسیم و های  نقشه مفهومی ) روش های آزمونخیلی دور از انتظار نیست، چرا که در نیمی از 

را در نقشه  ها آنشده بود تا فراگیر  تکمیل هدایت شده ( مفاهیم مهم حوزه موردنظر از قبل ارائه

ترسیمی خود بگنجاند. همین امر خود موجب به کارگیری این مفاهیم که محتوای مهم حوزه 

که به صورت ترسیم و ها  دادند، شد. در زمینه نصف دیگر آزمون می مورد سنجش را تشکیل

بیاورند؛ چرا که  هایشان نقشه تکمیل آزاد بودند، انتظار این بود که فراگیران مفاهیم اصلی را در

 تشکیل مورد آزموناست که از مفاهیم مهم حوزه  ای گونه بهاساساً نقشه مفهومی ماهیتش 

  یابد. می

ارزشیابی مبتنی بر های  متوسط معناداری که بین نمرات حاصل از انواع شیوههای  همبستگی     

ان از روایی مالکی قابل قبول این به دست آمد، نش ای چهارگزینهنقشه مفهومی با یک آزمون 

، 3)لیو و هینچی این حوزه همخوانی داردهای  با نتایج دیگر پژوهشها  دارد. این یافتهها  آزمون

(. از لحاظ شدت همبستگی نیز مقادیر همبستگی به 3332، 8؛ رایس، رایان و سامسون3335

                                                 
1. Liu & Hinchey 

2. Rice, Ryan & Samson 
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مقادیر همبستگی پژوهش  بود با 38/8متوسط در حدود  طور بهدست آمده در این پژوهش که 

نقشه  های آزمون( بسیار نزدیک است. البته وجود همبستگی متوسط بین 3333) 3فاروخ و کراسه

نتوان به حساب پائین بودن نسبی روایی مالکی  یراحت بهرا شاید  ای چهارگزینهمفهومی و آزمون 

 فراگیران را اندازه متفاوت سطح دانش ای شیوهگذاشت؛ چرا که اساساً این دو نوع آزمون به 

نقشه مفهومی  های آزمونبخش دیگری از تحقیق نشان داد که در همه های  گیرند. یافته می

گروه پائین داشتند. این یافته نشان آموزان  دانشگروه باال عملکرد بهتری نسبت به آموزان  دانش

مبتنی بر  های آزمونی نقشه مفهومی است. در مورد روایی افتراق های آزموندهنده روایی افتراقی 

مفهومی های  دهد که نقشه می ( نشان8888) نقشه مفهومی نیز نتایج پژوهش ویست و همکاران

مبتنی بر  های آزموندهد که  می نشان ها های آن در این زمینه ابزارهای قابل اعتمادی هستند. یافته

را به درستی بعد از مداخله  ها مورد انتظار بین آزمودنیهای  نقشه مفهومی قادر هستند که تفاوت

 یک آموزش تشخیص دهند.

پژوهش نشان داد که بین نمره گذاران از لحاظ های  در زمینه پایایی نمره گذاران نیز یافته    

که بایستی به هر نقشه مفهومی تعلق گیرد توافق باالیی وجود دارد. این یافته با  ای نمرهمیزان 

ن پژوهش نشان از آهای  ( همخوان است. یافته8883نتایج پژوهش شیولسون و همکاران )

که بایستی مورد توجه  ای نکته( بین نمرات نمره گذاران داشت. 38/8حدود همبستگی باالی )

های  است. یافته گذاری نمرهقرار گیرد این است که پایایی نمره گذاران به شدت تحت تأثیر شیوه 

د در شرایطی که از شش روش نمره دهی ده می ( نشان3333پژوهش مک کلور و همکاران )

گذاری  نمرهمفهومی استفاده شود مقدار پایایی این شش روش های  نقشه گذاری نمرهبرای 

 قرار داشته باشند.  03/8تا  85/8از  ای دامنهتوانند دارای  می

 چهارگانه ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومیهای  روایی و پایایی شیوههای  مقایسه شاخص     

دهد که روش تکمیل هدایت شده در روایی محتوایی و پایایی نمره گذاران و شیوه  می نشان

آزمون نقشه مفهومی های  ترسیم آزاد در روایی مالکی و روایی افتراقی نسبت به دیگر شیوه

باالتری هستند. این یافته در راستای مبانی نظری و تجربی موجود در زمینه های  دارای شاخص

( 3333) پریمیو و شیولسون-نظرات روئیر بر اساسمبتنی بر نقشه مفهومی است. ارزشیابی 

گیرند.  می مختلفی از دانش فراگیران را اندازه های  مختلف آزمون نقشه مفهومی جنبههای  شیوه

                                                 
1. Farrokh & Krause 
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 متفاوت دانش فراگیران و نیز نوع تکلیفی که آزمون به فراگیر ارائههای  به جهت این جنبه

توان گفت که الزاماً باال  می توانند متفاوت باشند. بنابراین می روایی و پایاییهای  دهد شاخص می

 ها آنخاص های  ناشی از ویژگیها  روایی و پایایی در تعدادی از این شیوههای  بودن شاخص

مثال، باال بودن  عنوان بهدیگر محدودیت محسوب شود.  ای حوزهتواند در  می است که البته

های  تکمیل به جهت ساختار از قبل تعریف شده و پاسخهای  ان در روشپایایی نمره گذار

 ترسیم وجود ندارد. های  مشخص این روش است که در روش

نقشه مفهومی از  های آزمونتوان گفت که  می پژوهش حاضرهای  از یافته بندی جمعدر یک     

داشت که در این پژوهش  پایایی و روایی نسبتاً باالیی برخوردار هستند. هرچند بایستی دقت

بود؛ که خود این نوع از  ای چهارگزینهمالک مورد مقایسه در بیشتر شرایط نتایج یک آزمون 

فرض شود که همخوانی باالی  گونه ایننیز موردانتقاد هستند. بنابراین الزامی نیست ها  آزمون

 های آزمونعتماد بودن نقشه مفهومی با چنین مالکی به معنای قابل ا های آزموننمرات حاصل از 

 مبتنی بر نقشه مفهومی است و یا برعکس.

مفهومی های  استفاده از نقشههای  شود این است که آیا مزیت می حال سؤالی که اینجا مطرح     

و نیز ها  متنوع این روشهای  و مشکالت ذاتی کاربست شیوهها  ارزش آن را دارد که محدودیت

مفهومی های  قبول کنیم؟ آشکارا پاسخ به این سؤال به نقش نقشهرا ها  نمره دهی به این آزمون

مفهومی های  شود. برای بسیاری از افراد مزایای استفاده از نقشه می در یک بستر آموزشی مربوط

بیشتر بهبود فرایند یادگیری و فراهم ساختن بازخورد است تا به دست آوردن اطالعات کمّی که 

اگر تمایز دو اصطالح سنجش برای یادگیری و سنجش از یادگیری قابل تبدیل به نمره باشند. 

ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی را تا های  ( را در نظر داشته باشیم استفاده از شیوه3520)سیف، 

نقشه مفهومی در  های آزمونتوانیم در طیف سنجش برای یادگیری بدانیم، چرا که  می حد زیادی

و آموزان  دانشقابلیت بیشتری در کشف نواقص یادگیری  ای ینهچهارگز های آزمونمقایسه با 

صحیح یادگیری دارند. این بحث زمانی بهتر قابل های  به سوی شیوهآموزان  دانشبالطبع هدایت 

خود بخشی جدایی ناپذیر از فرایندهای آموزان  دانشدرک است که بدانیم ارزشیابی از یادگیری 

این پژوهش و نکات های  س است. بنابراین بر اساس یافتهبه نام یادگیری و تدری تری بزرگ

ابزارهای ارزشیابی به  عنوان بهمفهومی های  توان پیشنهاد کرد که از نقشه می طرح شده در باال

نقشه مفهومی  های آزمونتوان تعدادی از  می ویژه جهت اهداف تکوینی استفاده شود.  همچنین
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با این شیوه ارزشیابی ارائه آموزان  دانشی جهت آشنایی تکمیل در کتب درس های آزمون ژهیو به

 نمود؛ تا به مرور فراگیران و معلمان با این شیوه ارزشیابی آشنا شوند. 

  

 نامهکتاب

 . تهران: نشر دوران.اندازه گیري، سنجش، و ارزشیابي آموزشي(. 3528علی اکبر. )سیف، 

. تهران: نشر قديم و جديدهاي  تحصیلي: روشسنجش فرايند و فراورده (. 3520سیف، علی اکبر. )

 دوران.

اثربخشي ارائه، ساخت فردي و (. 3524مصرآبادی، جواد.، فتحی آذر، اسکندر.، و استوار، نگار .)

پژوهشی  -. فصلنامه علمی يك راهبرد آموزشي عنوان بهساخت گروهي نقشه مفهومي 

 .33-53، 35های آموزشی.نوآوری

مقايسه اثربخشي استفاده از نقشه مفهومي (. 3523، الهه.، و استوار، نگار. )مصرآبادی، جواد.، علوی

. چکیده مقاالت و يادگیري در پیشرفت درسي دروس مختلف –يك راهبرد ياددهي  عنوان به

، مؤسسه پژوهش 3523ماه یدآموزشی. تهران: های  نوآورانه در همایش ملی نوآوریهای  طرح

 آموزشی.ای ه درسی و نوآوری ریزی برنامه

اثربخشي  (.3520مصرآبادی، جواد.، حسینی نسب، داوود.، فتحی آذر، اسکندر. و مقدم واحد، محمد. )

عاطفي در يادگیري درس - شناختي هاي  يادگیري  نقشه  مفهومي بر بازده -راهبرد ياددهي 

 .383-382، 2دانشگاه تبریز. شماره  یروانشناسمجله زيست شناسي. 

 تأثیر(. 3523، حسینی نسب، داوود.، فتحی آذر، اسکندر. و مقدم واحد، محمد. )مصرآبادی، جواد.

يادداري، درک و حل مسئله در زيست  نقشه مفهومي و سبك يادگیري بر ارائهساخت و 

 . 343-338(، 5)38شناسی، شماره  . مطالعات تربیتی و روانشناسي

ارزشیابي مبتني بر نقشه مفهومي در اي ه امکان سنجي به کارگیري روش (.3523مصرآبادی، جواد. )

 درسی. ریزی برنامهطرح پژوهشی چاپ نشده: مؤسسه پژوهشی زيست شناسي.  

اثربخشي ارائه، ساخت فردي و (. 3524مصرآبادی، جواد.، فتحی آذر، اسکندر.، و استوار، نگار .)

هشی پژو -. فصلنامه علمی يك راهبرد آموزشي عنوان بهساخت گروهي نقشه مفهومي 

 .33-53، 35آموزشی. شماره یها ینوآور



 3535زمستان ، نهم، سال 53درسی، شماره فصلنامه مطالعات برنامه       

 

67 

 

اثربخشي نقشه مفهومي بر پیشرفت تحصیلي  تأثیر(. 3522مصرآبادی، جواد.، استوار، نگار. )

 3تربیتی، نوین های اندیشه. دروس زيست شناسي، روان شناسي و فیزيك درآموزان  دانش

(3 ،)334-35. 

. عاطفي استفاده از اساليد در کالس درس پیامدهاي شناختي و(. 3538مصرآبادی، جواد. )الف،

 .833-582(، 4)3فناوری آموزش، 

مبتني بر نقشه  هاي آزمون گذاري هاي نمره رسي روايي و پايايي شیوه(. بر3538مصرآبادی، جواد. )ب،

 نوین تربیتی.های  ، زیر چاپ در فصلنامه اندیشهمفهومي

Chang,  K.E.,  Sung ,Y.T.,  & Chen, S.F. (2001).  Learning through computer- 

based concept mapping with scaffolding aid. Journal of Computer 

Assisted Learning, 17, 21-33. 
Chularut, P., & DeBacker, T.K. (2003). The influence of concept mapping on 

achievement, self-regulation, and self-efficacy in students of English as a 

second language. Contemporary Educational Psychology, 29, 248-263. 

Farrokh, K. & Krause, G. (1996). The relationship of concept-mapping and 

course grade in cell biology. Meaningful Learning Forum. On the 

World Wide Web: http:// www2.ucsc.edu/mlrg. 

Herl, H., & Baker, E.D. (1996). Construct validation of approach to modeling 

cognitive structure of US history knowledge. Journal of Education 

Research, 89, 213–230. 
Herl, H., & Baker, E.D. (1996). Construct validation of approach to modeling 

cognitive structure of US history knowledge. Journal of Education 

Research, 89, 213–230. 
Jacobs-Lawson, J.M., & Hershey, D.A. (2002). Concept Maps As an 

Assessment Tool in Psychology Courses. Teaching of Psychology, 29(1), 

25-29. 
Keppens, J., & Hay, D. (2008).Concept map assessment for teaching 

computer programming. Computer Science Education,  18(1), 31–42.  

Kilic, G.B. (2003). Concept maps and language: a Turkish experience. 

International Journal of Science Education, 25, 1299-1311.  
Liu, X., Hinchey, M. (1993). Validity and reliability of concept map as an 

alternative science assessment. Published in the proceedings of 

international Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in 

Science and Mathematics. Department of Education, Ithaca, NY: Cornell 

University.   
Markham, K.M., Mintzes, J.J. & Jones, M.G. (1994).The concept map as a 

research and evaluation tool: further evidence of validity. Journal of 

Research in Science Teaching, 31, 91-101. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=6753&_auth=y&_acct=C000052587&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400340&md5=56ed7e2e1d9333cf7e5040164fe0d1c9
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%236753%232004%23999709996%23503867%23FLA%23display%23Volume_29,_Issue_3,_Pages_207-370_(July_2004)%23tagged%23Volume%23first%3D29%23Issue%23first%3D3%23Pages%23first%3D207%23last%25%20
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_aset=B-WA-A-W-ZZ-MsSAYWA-UUW-AAUZEWYCBD-AAUVCUEBBD-YBUUDECCZ-ZZ-U&_rdoc=29&_fmt=full&_udi=B6VCJ-3YJ9XM3-2&_coverDate=01%2F01%2F2000&_cdi=5956&_orig=search&_st=13&_sort=d&view=c&_acct=C0000525%20
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_aset=B-WA-A-W-ZZ-MsSAYWA-UUW-AAUZEWYCBD-AAUVCUEBBD-YBUUDECCZ-ZZ-U&_rdoc=29&_fmt=full&_udi=B6VCJ-3YJ9XM3-2&_coverDate=01%2F01%2F2000&_cdi=5956&_orig=search&_st=13&_sort=d&view=c&_acct=C0000525%20


 های مبتنی بر نقشه مفهومی جرای آزمایشی و اعتباربخشی آزمونطراحی، ا

 67 

McClure, J, R., Sonak, B., & Suen, H, K. (1999). Concept map assessment of 

classroom learning:Reliability, validity, and logistical practicality. 

Journal  of Research in Science Teaching, 4, 475–492. 

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Concept mapping for meaningful 

learning. Cambridge University Press, Cambridge. 

Rice, D.C., Ryan, J.M. & Samson, S.M. (1998). Using concept mapping to 

assess student learning in the science classroom: Must different methods 

compete? Journal of Research in Science Teaching, 35(10), 1103-1127. 
Ruiz-Primo, M.A. & Shavelson, R.J. (1996). Problems and issues in the use of 

concept maps in science assessment. Journal of Research in Science 

Teaching, 33, 569–600. 

Shavelson, R.J., Ruiz-Primo, M., & Wiley, E. (2005). Windows into the mind. 

Higher Education, 49, 413–430. 

West, D., Park, J., Pomeroy, J., & Sandoval, J. (2002). Concept mapping 

assessment in medical education: A comparison of two scoring systems. 

Medical Education, 36, 820–826. 

West, D.C, Pomeroy, J.R, Park, J.K, Gerstenberger, E.A, & Sandoval, J.H. 

(2000). Critical thinking in graduate medical education: a role for concept 

mapping assessment? Journal of American Medicine Association, 284, 1105–

10.  
 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_aset=B-WA-A-B-BWD-MsSAYVW-UUA-AAUUDCUVBA-AUEYBBAWBA-ZYYDVBZZD-BWD-U&_rdoc=8&_fmt=full&_udi=B6WD1-4B2CHPC-1&_coverDate=07%2F31%2F2004&_cdi=6753&_orig=search&_st=13&_sort=d&view=c&_acct=C000052%20

