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 ابتداییاثر بخشی آموزش مبتنی بر الگوی مفهوم محور بر رشد مهارت حل مسئله در درس علوم 

 2 کیا احمدی خالد ،1 گله جمالی حمید

 بختیاری و چهارمحال استلن کوهرنگ شهرستان پرورشو آموزش اداره آموزگار-1

 بختیاری و چهارمحال استان کوهرنگ شهرستان پرورش و آموزش اداره آموزگار-2

 چکیده

هدف از این پژوهش، اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی مفهوم محور بر رشد مهارتهای حل مسئله درس علوم ششم ابتدایی 

دانش آموز از دو  45پس آزمون استفاده شد.  -بود. روش مطالعه شبه آزمایشی و از طرح گروههای نامعادل با پیش آزمون

کالس یکی از دبستان های شهر بندرعباس در این پژوهش مشارکت داشتند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب 

نفر گروه کنترل(. گروه آزمایش از طریق الگوی مفهوم محور و گروه کنترل از طریق روش  21نفر گروه آزمایش و  24شدند )

ش دیدند. مدت این دوره هشت هفته بود. ابزارهای گردآوری دادهها شامل  پرسشنامه حل مسئله تدریس سنتی و مرسوم آموز

بود که به   ASRQو پرسشنامه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی  Aپارکر، پرسشنامه تصویری سنجش خالقیت تورنس فرم 

هر دو روش های آمار توصیفی و عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شدند. جهت تحلیل داده های آماری از 

استنباطی)کوواریانس یک راهه و چند راهه( استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، دانشآموزانی که از طریق الگوی مفهوم محور 

 آموزش دیده بودند نمره حل مسئله در مقایسه با دانش آموزان آموزش دیده با روش تدریس سنتی داشتند.

 فهوم محور، حل مسئله، تفکر خالق، خودتنظیمی.الگوی م های کلیدی: واژه
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 مقدمه

در دنیای امروز توسعه و پیشرفت جوامع مرهون تربیت هدفمند نیروی انسانی است و این مفهوم به تعریف صحیح اهداف در 

هدف هر جامعه وابسته است. نظام آموزش و پرورش مثل همه نظامهای دیگر حول اهداف خاص خویش گسترش مییابد و 

آموزش و پرورش سهیم کردن افراد در دانشها و مهارتهای جدید و خالقانه است. به عبارت دیگر، هدف اصلی که آموزش و 

پرورش حول محور آن میچرخد آموزش دادن و یا تعلیم است بدین منظور میتوان یادگیری را به عنوان هدفی که آموزش و 

 (. 13:1393ف، :پرورش در جهت آن تالش میکند، عنوان کرد )سی

اگر چه سوق دادن مدرسه و معلم به جانب اهداف آموزش و پرورش و تالش در جهت تشریح این اهداف، انتزاعی و 

 (.90: 1392آرمانگرایانه است، ولی نحوه عمل معلم در کالس اهمیت اساسی دارد )کدیور،

ل نیروی انسانی محسوب میشوند شایسته است که در فرآیند فعالیتهای آموزشی، معلمان یکی از عناصر اصلی و کلیدی تحو

آنان با بینشی هنرمندانه و اقتضایی محیطی را فراهم سازند که بجای انتقال اطالعات و تحمیل اندیشه، احساس امنیت، خودکنترلی 

 (. 80: 1394نی، و خودتحولی را در دانش آموزان تقویت کنند تا آنها بتوانند شخصاً معمار تعلیم و تربیت خود باشند )شعبا

در بین فعالیتهای که برای تعلیم و تربیت دانش آموزان انجام میشود، بیشترین سهم به تدریس معلم در کالس درس اختصاص 

مییابد. تدریس فعالیت دوجانبهای است که بین معلم و شاگرد جریان دارد و هدفش یادگیری است. برای آنکه تأثیر معلم به 

الیتهای تربیتی بر شاگردان بیشتر شود باید به دو عامل مسلّط باشد؛ یکی نحوه صحیح ارائه درس و هنگام تدریس و سایر فع

 (. 66: 1394دیگری موضوعی که میخواهد تدریس کند )صفوی، 

معلمان بر اساس شناختی که از محیط یادگیری، مبانی آموزشی و یادگیرندگان دارند، به انتخاب یک الگوی تدریس مبادرت 

ند که بواسطه آن در وهله اول نیاز یادگیری فراگیران را ارضا نموده و در مرحله بعدی، تداوم این یادگیری را در فضایی میورز

غیر ازمحیط آموزشی تضمین نماید. الگوی تدریس یک طرح کلی یا الگویی است که دانش آموزان را درامر یادگیری انواع 

ز یک پشتوانه نظری یا فلسفه برخوردار است؛ همچنین در بردارنده مراحل ویژهای دانشها، نگرشها و مهارتها یاری میدهد و ا

( روشهای تدریس بر اساس 67: 1394از تدریس است که برای دستیابی به نتایج مطلوب تربیتی طراحی شده است )صفوی، 

و هدفهایی که برای آن در نظر ایدئولوژیها و پارادایمهای فلسفی شکل میگیرند. هر الگویی از حیث منطق و اساس فلسفی 

گرفته شده است با سایر الگوها فرق دارد. اما هر الگو از نظر نیاز به ایجاد انگیزه در دانش آموزان، تعریف انتظارات یا گفتگو 

( با ایجاد یک طبقه بندی برای الگوهای 1992) 1درباره مباحث، با سایر الگوهای تدریس وجه اشتراک دارد. جویس و ویل

الگوهای  -3الگوهای رفتاری  -2الگوهای پردازش اطالعات  -1دریس بطور کلی روشهای تدریس را در چهار خانواده ت
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الگوهای فردی، تقسیم کردهاند. الگوی تدریس مفهوم محور یکی از اعضای خانواده الگوی پردازش اطالعات  -4اجتماعی 

 (.68: 1394است)صفوی، 

د که در نتیجه افزودن بُعد مفهوم به برنامههای درسی و آموزش حاصل شده است و با بذل توجه این الگو با ماهیت سه بُعدی خو

ارزشمند به واقعیتها، از آنها به عنوان ابزارهایی برای دستیابی به فهم عمیق مفاهیم و اصول قابل انتقال، استفاده میکند. برنامه 

راحی و تدوین میشوند و از آنجایی که از دانش آموزان انتظار میرود درسی در شکل سنتی تنها در دو بُعد واقعیت و مهارت ط

در پایان اجرای هر برنامه درسی به درک مفهومی نائل شوند، دستیابی به این مهم بدون استفاده از الگوی تدریس مفهوم محور، 

 ( 55: 1391دانش آموزان را با مشکل در یادگیری مواجه میسازد)اریکسون، 

در حقیقت مستلزم تعدادی الگوهای مختلف است. الگوی تدریس مفهوم محور در درجه اول برای آموزش  آموختن مفهوم

اندیشههای کلیدی که بنیانهای سطوح باالی اندیشیدن را برای دانش آموزان تشکیل میدهند و امکان تفاهم متقابل و برقراری 

 ارتباط را برای آنان فراهم میسازند، بوجود آمدهاند.

و به دلیل وجود مشکالتی در فراگیری دانش علوم در سال های نخستین آموزش ها، لزوم   جه به مطالب عنوان شـــدهبا تو

انجام پژوهشهای کاربردی بیشتر و جستجوی راه هایی برای کا ستن از مشکالت در این زمینه احساس می شود. این تحقیق نیز 

 را ابتدایی ششم پایه علوم درس در مسئله حل های¬حور بر رشد مهارتاثر بخشی طراحی آموزش مبتنی بر الگوی مفهوم م

 . کند می بررسی

 

 روش تحقیق

ـسئله در درس علوم در دانش آموزان  ـضر بررـسی تأثیر الگوی تدریس مفهوم محور بر رـشد مهارتهای حل م هدف پژوهش حا

ســاس ســت. بر این ا شــم ابتدایی ا شــ شــیوه اجرا یک این پژوهش از لحاظ هدف جزء ، پایه  پژوهش های کاربردی و از لحاظ 

شــد؛ که در آن، تأثیر طراحی الگوی تدریس مفهوم  ســآزمون و گروه کنترل میبا شــی با طرح پیش آزمون  پ شــبه آزمای مطالعه 

ـشم ابتد ـش ـسئله در درس علوم پایه  ـشد مهارتهای حل م ـستقل( بر ر ـسال امحور )متغییر م ـشی، در  یی در دو گروه کنترل و آزمای

 .است شده آورده ذیل در شده اجرا طرح نمودار. است گرفته قرار بررسی مورد 1396 –97تحصیلی 

 

 متغییر مستقل آزمون نهایی
آزمون 

 مقدماتی
 گروه

𝑻𝟐 X 𝑇1 ( آزمایشE) 

𝑻𝟐  ---- 𝑇1 ( گواهC) 
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ی آماری پژوهش حاـضر ـشامل کلیه دانش آموزان پایه ـشـشم ابتدایی مدارس دولتی ـشهر بندرعباس میباـشد که در ـسال  جامعه

جهت انتخاب نمونه آماری در این پژوهش، از روش نمونهگیری در دسترس . میباشند تحصیل به مشغول 1396 – 97تحصیلی 

نفری به عنوان گروه  24بود که به طور تـصادفی به یک کالس اـستفاده ـشده اـست. مدرـسه منتخب دارای دو کالس پایه ـشـشم 

نفر اـست. به منظور اجرای  45نفری به عنوان گروه کنترل تقـسیم ـشدند. حجم نمونه پژوهش حاـضر  21آزمایش و یک کالس 

ســئله، تفکر خالق و خودتنظیمی ی ســی تأثیر این روش تدریس بر متغییرهای حل م ادگیری الگوی تدریس مفهوم محور و برر

صــیل دانش  ســه محل تح ضــور در مدر شــم ابتدایی، محقق با ح شــ در بین دو گروه )آزمایش و کنترل( از دانش آموزان پایه 

ـشنامهها را در اختیار دانش  ـشکیل گروههای آزمایش و کنترل، اطالعات مورد نیاز جهت نحوه پاـسخگویی به پرـس آموزان، با ت

مرحله آزمون نموده است. الزم به ذکر است که به منظور دستیابی به اهداف موردنظر  آموزان قرار داده و اقدام به برگزاری دو

ـشم ابتدایی توـسط محقق طراحی و  ـش ـسی بر مبنای الگوی تدریس مفهوم محور برای درس علوم پایه  در این پژوهش طرح در

شــد و در همان زمان گروه کن 8درکالس مربوطه، به مدت  شــی ارائه  ســنتی مورد هفته به گروه آزمای ســتفاده از الگوی  ترل با ا

شــده  ســه  صــل از تغییر میزان متغییرهای مورد نظر، در دو گروه با یکدیگر مقای تدریس قرار گرفت. در این پژوهش نتایج حا

 است.

به منظور جمعآوری دادهها در این پژوهش از پرسشنامه حل مسئله پارکر که برای سنجش درک پاسخ دهندگان از رفتارهای 

مسائل تهیه شده، استفاده میگردد. همچنین جهت سنجش میزان تفکر خالق در دانش آموزان از پرسشنامه تصویری سنجش حل 

 ASRQو نیز برای بررسی میزان خودتنظیمی یادگیری از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  Aخالقیت تورنس فرم 

 استفاده میگردد.

پژوهش با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی شامل  روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این

 انجام گرفته است. 𝑺𝑷𝑺𝑺𝟐𝟐تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیههای پژوهش با استفاده از نرم افزار 

 

 ها یافته

ـشامل میانگین و انحراف های حاـصل از انجام پژوهش، در ابتدا ـشاخـص در این بخش به منظور بررـسی داده های آمار توـصیفی 

ـضیه ـسی فر ـستنباطی جهت برر ـصهای آمار ا ـشاخ ـست پس از آن  ـشده ا ـسبه  ـساس  معیار برای دو گروه محا های پژوهش برا

 آزمونهای آماری محاسبه شده است که در ذیل ارائه میشود.

ســتاندارد در هر یک از  شــاخ  شــامل میانگین و انحراف ا صــیفی  متغییرهای پژوهش و مؤلفههای آن برای دو های آمار تو

 گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون محاسبه شده است که نتایج آن در جداول ذیل قرار گرفته است. 
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 : میانگین و انحراف استاندارد در متغییر حل مسئله در دو گروه آزمایش و کنترل1جدول

 تعداد گروه متغیییر
 زمونپسآ پیشآزمون

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 حل مسئله
 89/7 04/75 17/10 29/64 24 آزمایش

 76/7 81/67 00/7 14/69 21 کنترل

له
سئ

ل م
ح

س 
قیا

ی م
ها

فه
ؤل

م
 

 حس کردن
 71/2 63/18 49/3 04/15 24 آزمایش

 06/2 48/15 36/2 48/16 21 کنترل

 شهود
 18/1 12/19 65/2 46/16 24 آزمایش

 97/2 14/18 95/3 66/16 21 کنترل

 احساس
 18/3 17/19 61/3 79/16 24 آزمایش

 95/2 33/17 15/3 95/18 21 کنترل

 تفکر
 30/3 12/18 18/4 00/16 24 آزمایش

 85/2 85/16 42/2 04/17 21 کنترل

استاندارد مقیاس حل مسئله و چهار خُرده مقیاس آن را در هر یک از مراحل مقادیر میانگین و انحراف  1مندرجات جدول

 آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد. 

 

 : میانگین و انحراف استاندارد در متغییر تفکر خالق در دو گروه آزمایش و کنترل2جدول

 تعداد گروه متغیییر
 پسآزمون پیشآزمون

 انحراف استاندارد میانگین استانداردانحراف  میانگین

 تفکر خالق
 27/23 66/141 91/22 66/131 24 آزمایش

 16/18 14/99 00/34 00/96 21 کنترل

ر 
فک

س ت
قیا

ی م
ها

فه
ؤل

م

ق
ال

خ
 

 ابتکار
 86/8 96/35 06/7 66/32 24 آزمایش

 65/5 62/23 04/7 66/22 21 کنترل

 بسط
 52/8 00/48 18/9 42/44 24 آزمایش

 06/8 38/27 57/13 28/27 21 کنترل

انعطاف 

 پذیری

 41/3 08/22 63/3 63/20 24 آزمایش

 02/4 19/17 59/6 48/17 21 کنترل

 روانی 
 56/6 58/35 24/7 96/33 24 آزمایش

 18/7 95/30 28/10 57/28 21 کنترل
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تفکر خالق و چهار خُرده مقیاس آن را در هر یک از مراحل مقادیر میانگین و انحراف استاندارد مقیاس  2مندرجات جدول

 آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد. 

 : میانگین و انحراف استاندارد در متغییر خودتنظیمی در دو گروه آزمایش و کنترل3جدول

 تعداد گروه متغیر
 پسآزمون پیشآزمون

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 خودتنظیمی
 92/23 79/142 99/23 46/124 24 آزمایش

 34/27 05/130 28/25 09/131 21 کنترل

ی
یم

نظ
دت

خو
س 

قیا
ی م

ها
ؤلف

م
 

 راهبرد حافظه
 11/6 50/20 70/4 25/19 24 آزمایش

 5/48 29/20 50/5 90/21 21 کنترل

 هدف گزینی
 44/3 00/13 71/3 79/10 24 آزمایش

 67/4 33/12 90/3 90/11 21 کنترل

 خود ارزیابی
 64/5 25/28 99/5 96/24 24 آزمایش

 61/4 05/26 69/4 43/26 21 کنترل

 کمک خواهی
 24/5 50/30 36/5 96/25 24 آزمایش

 43/6 76/25 21/6 33/25 21 کنترل

مسئولیت 

 پذیری

 78/3 54/20 64/4 75/17 24 آزمایش

 46/3 81/19 57/3 96/18 21 کنترل

سازمان 

 دهی

 59/5 00/30 13/5 75/25 24 آزمایش

 93/7 81/25 63/7 57/26 21 کنترل

مقادیر میانگین و انحراف استاندارد مقیاس خودتنظیمی و شش خُرده مقیاس آن را در هر یک از مراحل  3مندرجات جدول

 آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد. 

 نتایج آمار استنباطی

الگوی تدریس مفهوم محور آموزش  فرضیه اول پژوهش: بین توانایی مهارت حل مسئله در درس علوم دانش آموزانی که با

 دیدهاند، با دانشآموزانی که به روش سنتی آموزش دیدهاند، تفاوت معناداری وجود دارد.

استفاده شد. در این  (ANCOVAتحلیل کوواریانس یک متغییری )برای تحلیل آماری دادههای مربوط به این فرضیه از 

تحلیل میانگین پسآزمون گروه آزمایش با میانگین پسآزمون گروه کنترل مقایسه شده و نمرات پیشآزمون به عنوان متغییر کمکی 

گزارش  4آن در جدول  بکار رفته است. به منظور انجام این تحلیل رعایت شرط همگنی شیبهای رگرسیون الزم است که نتایج

 شده است.
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: نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی همگنی شیبهای رگرسیون در پسآزمون مهارت حل مسئله 4جدول 

 درس علوم در دو گروه آزمایش و کنترل

 F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات منبع

 000/0 953/32 864/1115 1 864/1115 پیشآزمون حل مسئله

 563/0 340/0 511/11 1 511/11 پیشآزمون×گروه

   862/33 41 338/1388 خطا

    45 000/234349 کل

مشاهده میشود، تعامل بین گروه و پیشآزمون مهارت حل مسئله معنیدار نیست. به عبارت دیگر، دادهها  4همانطور که در جدول 

(45و1)𝐹 340/0و  =P 563/0کنند)از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی می =.) 

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف کلی از انجام این پژوهش اثر بخشی طراحی آموزش مبتنی بر الگوی مفهوم محور بر رشد مهارتهای حل مسئله، تفکر 

باشد. جامعه آماری پژوهش خالق و خودتنظیمی یادگیری در درس علوم پایه ششم ابتدایی در مقایسه با روش معمول و سنتی می

 45کلیه دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی مدارس عادی آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس بودند. که از میان آنان 

نفر( تقسیم شدند. به منظور 21نفر( و کنترل )24دانشآموزش به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش )

و نیز خودتنظیمی تحصیلی استفاده  Aاز پرسشنامههای حل مسئله پارکر، تفکر خالق تورنس فرم آزمون فرضیههای پژوهش

شد. در ادامه به بحث و تبیین یافته ها خواهیم پرداخت و همچنین یافتههای این پژوهش با پژوهشهای گذشته مورد مقایسه قرار 

 میگیرد.

الگوی تدریس مفهوم محور آموزش دیدهاند، با  آموزانی که با بین توانایی مهارت حل مسئله در درس علوم دانشفرضیه: 

 دانشآموزانی که به روش سنتی آموزش دیدهاند، تفاوت معناداری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه از تحلیل کوواریانس یک متغییر استفاده شد، نتایج پژوهش نشان داد که بین نمرات مهارت حل مسئله 

مفهوم محور آموزش دیدهاند با دانشآموزانی که به روش سنتی آموزش دیدهاند، تفاوت معناداری  دانشآموزانی که به روش

وجود دارد. بنابراین آموزش علوم به روش مفهوم محور در مقایسه با روش معمول و سنتی در مهارت حل مسئله دانشآموزان 

یست، اما به صورت غیر مستقیم یافتههای حاضر با مبانی مؤثر بوده است. اگر چه در این راستا سابقه چندان پژوهشی در دست ن

نظری و پژوهشی موجود در زمینه ارتباط بین استفاده از الگوی تدریس مفهوم محور و تغییرات مثبت در عملکرد تحصیلی در 

اردین و (، ه2011(،  برادی)2007(، گدینز )2005( و ویلبرن و اسمیت)2002(، ادوارد)1996پژوهشهای بوممتو و سانو)

(، 1382( و نیز باباپور خیرالدین)2018(، ، لطیف و دیویپونوسامی)2013(، نیلسون، نوان، واس و متیوز )2012ریچاردسون )
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(و 1393(، چهاردولی)1393(، رحمتپور)1391(، سخنگو)1390(، قربان شیرودی و همکاران )1386محمدخانی)

( ناهمسو میباشد. در تببین 1396گ و همسو است و با نتایج پژوهش رضایی)( هماهن1395(، استاد، پناهی و معمر)1393یزدانیان)

 شناخت دهی سازمان استدالل، تفکر، های مهارت یادگیری آموزش، اصلی این یافته میتوان به این نکته اشاره کرد که هدف

 بهتر طریقی توانند به می آموزاندانش که است عمل این نتیجه در که است؛ چرا دانشآموزان در آنها معنیدار ساختن و ها

 تفکر آموزش در عوامل مهمترین از بیشک یکی .بخشند سامان را مربوطه اطالعات و کرده برقرار ارتباط خود محیط با

 (100: 1388است)سیف،  مناسب تدریس روش از استفاده فراگیران به

که بنیانهای سطوح باالی اندیشیدن را برای دانش الگوی تدریس مفهوم محور در درجه اول برای آموزش اندیشههای کلیدی 

آموزان تشکیل میدهند و امکان تفاهم متقابل و برقراری ارتباط را برای آنان فراهم میسازند، بوجود آمدهاند. اگرچه این الگوها 

هیم کلیدی در برای آموختن اطالعات وسیع به دانش آموزان طراحی نشده است با این وجود، با یادگیری و بکارگیری مفا

درون یک رشته یا موضوع خاص، دانش آموزان قادر خواهند بود یادگیریهای ویژه را به سطوح باالتر انتقال دهند. در حقیقت 

 (. 69: 1394بدون تفاهم و درک متقابل مفاهیم معیّنی؛ آموزش موضوعات تقریباً ناممکن است)صفوی، 

در برقرار کردن تقابل همافزا بین سطوح مفهومی و واقعیتی تفکر ناتوان الگوهای سنتی طراحی برنامه درسی به طور کلی 

بودهاند. هنگامی که برنامه درسی و آموزش، دانش آموزان را به پردازش اطالعات واقعیتی بیشتری از طریق سطوح مفهومی 

عمیقتری از درک و فهم نائل شوند و  تفکر، ترغیب نمایند، آنها میتوانند اطالعات واقعیتی بیشتری را بخاطر بسپارند؛ به سطوح

انگیزه فزایندهای برای یادگیری پیدا کنند. از سوی دیگر، الگوهای سنتی طراحی برنامه درسی فاقد یک پایگاه اطالعاتی با 

ساختار مفهومی قوی هستند؛ به همین علت تدریس و یادگیری سطحی را موجب میشوند. مهمتر آنکه، هر دیسیپلینی یک 

فهومی ذاتی دارد؛ همچنان که پایگاه اطالعات در دیسیپلین گسترش مییابد، اهمیت نقش این ساختارهای مفهومی در ساختار م

الگوسازی، دسته بندی و پردازش اطالعات جدید نیز بهطور فزایندهای آشکار میشود. هر قدر سطح اطالعات واقعیتی افزایش 

 (.40: 1391زماندهی و پردازش اطالعات ضرورت پیدا میکند)اریکسون، مییابد، سطح باالتری از تجرید و انتزاع برای سا

نام گرفته است. طبق این نظریه، یادگیرنده از ترکیب  1(، حل مسئله، یادگیری قاعده سطح باالتر1985از طرفی، در نظریه گانیه )

یشود بنابراین، در حل مسئله قاعدههای ساده، قاعدههای سطح باالتری درست میکند که این خود منجر به حل مسئله م

: 1392یادگیریهای قبلی فرد، بویژه قواعد یا اصولی که او قبالً آموخته است، باید به طریقی تازه با هم ترکیب شوند)سیف، 

(. بنابراین میتوان گفت، نحوه ارائه مطالب و انتقال مفاهیم و کیفیت آنها توسط معلم و روشهای تدریس از عوامل مؤثر بر 382

وانایی حل مسئله دانشآموزان میباشد، که معلمان استفاده میکنند. در الگوی مفهوم محور که تأکید بر فعال بودن یادگیرنده در ت

 
1 Higher order rule 
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جریان آموزش دارد، دانش با اضافه کردن اطالعات جدید به آنچه قبالً آموخته یا ترکیب فهمها به منظور ایجاد روابط مفهومی 

 د.جدید، ساخته یا آموخته میشو

 

 منابع

(، برنامه درسی و آموزش مفهوم محور: رویکردی به پرورش تفکر، مترجمان علی نوری و علی عبدی، 1391اریکسون، اچ لین،)

 تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

مقایسه تأثیر آموزش  (،1390امینی، داریوش و افروز،غالمعلی و احدی،حسن، شریفی درآمدی، پرویز و هومن، حیدرعلی، )

به شیوه الگوی راهبردی تفکر استقرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم پایه 

 .18-1(: 2)1پنجم شهر همدان، 

اهبر (، تأثیر تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خود ر1394بهرنگی، محمدرضا و نصیری، رحیمعلی،)

 .24-13(: 4)7دانشآموزان سال سوم راهنمایی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 

 (، روانشناسی تربیتی)روانشناسی آموزش و یادگیری(، تهران، ویرایش.1393بیابانگرد، اسماعیل،)

ر درس علوم تجربی پایه (، بررسی تأثیر آموزش به شیوه دریافت مفهوم بر یادگیری دانشآموزان د1393چهاردولی، ایوب،)

 پنجم ابتدایی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.

(، طراحی الگوی تدریس مفهوم محور در درس علوم و بررسی نقش آن بر 1392درویشیازگله، مختار و رشیدی، زهرا،)

 .73 -80(: 1)1آموزان پایه چهارم ابتدایی، مجله تدریس پژوهی،  مهارتهای تفکر)خالق، انتقادی( دانش

(، ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان 1393رحمتپور، یاسمن،)

 احد کرمانشاه.انگلیسی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی و

 (، روشهای یادگیری و مطالعه، تهران، دوران.1389اکبر،)سیف، علی

 (، روانشناسی پرورشی نوین؛ روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران، دوران. 1393اکبر،)سیف، علی

 (، مهارتهای آموزشی و پرورشی)روشها و فنون تدریس(، تهران، سمت.1394شعبانی، حسن،)

 (، کلیات روشها و فنون تدریس)متن کوتاه(، تهران، معاصر.1394صفوی، امان اله،)

محور در درس علوم تجربی بر میزان تفکر خالق  -(، تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی مفهوم1395عبدی، علی ومالبیگی،آذر،)

 استان نور پیام آموزشی،قم،دانشگاه نظام وتحول برنامهریزی ملی همایش نخستین وپیشرفت درسی،

 https://www.civilica.com/Paper-PDES01-PDES01_099.html  قم،

 (، روانشناسی تربیتی، تهران، سمت.1394کدیور، پروین،)
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دانش آموزان در درس فیزیک،  (، تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی1387کرامتی، محمدرضا و حسینی، بیبی مریم،)

 .165-147(: 2)38مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 

مقایسه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر شیوه دریافت مفهوم و روش تدریس ساخت گرایی بر میزان (، 1393یزدانیان، طاهره،)

، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطهانگیزش پیشرفت، 

 و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. 
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