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  علوم پايه تفكر علمي در حيطه

ساختن فرضيه  -Concept Map (2طراحي نقشه مفهومي ( -1مرحله انفرادي از چهار قسمت تشكيل شده است:  
)Hypothesis Making (3-  داده ها  تحليل -4انتخاب متغير و طراحي مطالعه  

براي طي كردن يك فرآيند توليد علم مورد ارزيابي اند كه توانايي دانشجويان  هاي فوق به اين منظور طراحي شده قسمت
، شروع شده ، سپس و قرار گيرد. فرآيندي كه از استخراج دانش از متون علمي و يافتن ارتباطات بين مفاهيم استخراج شده

و با تفكر براي ساخت فرضيه و انتخاب متغير و پديدار گشته  ) موجود در دانش استخراج شدهGapsشكاف هاي (نيز 
هاي يك مطالعه براي رد يا اثبات يك فرضيه  يابد و سپس با تحليل يافته طراحي مطالعه براي آزمون يك فرضيه ادامه مي

  يابد. پايان مي
  
  

 ):Concept Mapقسمت اول:  طراحي نقشه مفهومي ( -الف

علوم پايه زمان و درصد هاي مرحله انفرادي آزمون حيطه تفكر علمي در  در اين قسمت، كه در مقايسه با ديگر قسمت
) از متون Conceptsدهد،  توانايي دانشجو در فهم مطالب، استخراج مفاهيم ( بيشتري از نمره را به خود اختصاص مي

) بين مفاهيم مختلف براي پاسخ گويي به يك سئوال و نيز بيان مفاهيم استخراج شده از Linkعلمي و برقراري ارتباط (
گيرد. در اين قسمت يك سناريو به زبان فارسي و سه مقاله اصيل به  آنها مورد ارزيابي قرار مي متون علمي و ارتباطات بين

 Focus( "سئوال مشخصي"شود براي پاسخ به  شود و از آنان خواسته مي زبان انگليسي به دانشجويان داده مي
Question.كه در سناريو مطرح شده است با طراحي يك نقشه مفهومي پاسخ دهند (  

ي اطالعات هستند. در نقشه مفهومي مفاهيم معموالً داخل  هاي مفهومي، ابزاري تصويري براي سازماندهي و ارائه نقشه 
هايي روي خطوط  صورت واژه شود. نوع ارتباط به دار نشان داده مي گيرند و ارتباطات بين آنها با خطوط جهت كادر قرار مي

توان از نشانه هايي مثل مثبت، منفي و... استفاده كرد به شرطي كه معني آنها در  يها م شوند. به جاي واژه ارتباطي نوشته مي
اي كه نقشه مفهومي در آن رسم شده است) توضيح داده شده باشد. نمونه يك نقشه مفهومي در  جايي (مثالً پايين صفحه

هاي  يوند آلوگرافت توسط سلولهاي كاهش شدت رد پ نشان داده شده است. اين نقشه مفهومي بعضي از مكانيسم 1شكل 
دهد. طراحي اين نقشه مفهومي با توجه به محدوديت  ) را نشان ميMesenchymal Stem Cellsبنيادي مزانشيمي (

هاي بهتر از اين نيز امكان پذير است.  با توجه به اين نقشه مفهومي چند  مكاني در متن حاضر صورت گرفته است و طراحي
  كننده خواهد بود ذكر خواهد شد. راحي نقشه مفهومي در آزمون المپياد كمكنكته كه احتماالً در ط

عبارت ديگر  در نقشه مفهومي نشان داده شوند. به مفاهيمشود كه  نكته اول اينكه در آزمون المپياد از دانشجو خواسته مي
   .ا به مفاهيم تبديل كنددانشجو نبايد به گزارش نتايج مقاالت داده شده بپردازد، بلكه وي بايد اين نتايج ر

 
 ) Hypothesis Makingقسمت دوم: ساختن فرضيه ( - ب
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 "فرضيه"گيرد. طبق تعريف،  ) مورد ارزيابي قرار ميHypothesisدر اين قسمت توانايي دانشجويان براي ساخت فرضيه (
چند رخداد با يكديگر رابطه دارند. در تعريفي ديگر، است يا پيشنهادي براي اينكه چگونه  رخداديك توضيح براي يك 

ي تحقيقات  رود و پايه آزمايش بكار ميبراي نتايج يك عنوان يك توضيح و تفسير  شود كه به فرضيه، به فرضي گفته مي
ن . معموالً روشي كه در اييك فرضيه، نخستين گام در حل مسأله يا مشكل است ساخت عموماًدهد.  بعدي را تشكيل مي

گيرد، اين است كه به دانشجو نتايج يك آزمايش داده  سازي مورد استفاده قرار مي قسمت براي ارزيابي توانايي فرضيه
شود كه به ظاهر با مطالبي كه تا كنون در مورد موضوع مورد بحث گفته شده است، قابل توجيه نيست و به اصطالح  مي

شود كه براي توجيه اين نتايج با توجه به نقشه  انشجو خواسته ميشود. سپس از د دانشجو با يك پارادوكس مواجه مي
مفهومي كه در اختيار دارد، فرضيه يا فرضيات علمي ارائه دهد. معموالً دانشجو براي موفقيت در اين قسمت عالوه بر توجه 

ل هميشه بر اين بوده است كه به نقشه مفهومي، بايد از دانش بيولوژيك پايه خود نيز استفاده كند. البته سعي طراحان سئوا
دانش بيولوژيك مورد نياز براي ارائه فرضيه، در سناريو يا مقدمه مقاالت ارائه شده در قسمت اول آزمون موجود باشد و يا در 
حد دانش يك دانشجوي متوسط پزشكي يا دندانپزشكي باشد كه مقطع علوم پايه را گذرانده است. بنابراين دانشجو براي 

يه مناسب نبايد انتظار داشته باشد كه معلومات خيلي تخصصي (خارج از نقشه مفهومي) در زمينه موضوع مورد ارائه فرض
بحث داشته باشد. البته ارائه يك پارادوكس تنها روش براي ارزيابي توانايي دانشجويان در فرضيه سازي نيست و ممكن 

عنوان مثال ممكن است يك پديده در رابطه با  ت گيرد. بهاست اين ارزيابي بدون مواجهه دانشجو با يك پارادوكس صور
موضوع مورد بحث مطرح شود و سپس از دانشجويان خواسته شود كه براساس نقشه مفهومي كه در اختيار دارند مكانيسمي 

ندارد و  براي توجيه آن پديده پيشنهاد دهند. ذكر اين نكته الزامي است كه براي اين آزمون يك يا چند جواب مشخص وجود
اي صحيح ارائه دهد كه در زمره فرضيات مورد نظر طراحان سئوال نبوده است كه طبيعتاً چنين  چه بسا دانشجويي فرضيه

شود. از جمله خصوصيات يك فرضيه علمي، قابل آزمايش بودن آن  عنوان جواب درست در نظر گرفته مي اي نيز به فرضيه
  است.  

  
 قسمت سوم: انتخاب متغير -ج

اين قسمت از آزمون، ارزيابي توانايي دانشجويان براي انتخاب متغيرهاي مناسب و طراحي مطالعه جهت اثبات (يا  هدف -
رد) يك فرضيه مشخص است. در اين قسمت، يك فرضيه مشخص در ارتباط با موضوع مورد بحث در نقشه مفهومي به 

عنوان  ي طراحي يك مطالعه براي آزمون اين فرضيه (بهشود. سپس دانشجويان در جريان مراحل ابتداي دانشجويان داده مي
گيرند. دانشجويان بايد با استفاده از نقشه مفهومي كه در اختيار دارند، از  بندي و تيمارهاي هر گروه) قرار مي مثال فقط گروه

خاب كنند. همچنين كنند، انت بين يك سري متغيرهاي پيشنهادي، آنهايي را كه به اثبات يا رد فرضيه مورد بحث كمك مي
شود كه دليل انتخاب يا عدم انتخاب هر متغير را نيز ذكر كنند. معموالً در پايان اين قسمت از  از دانشجويان خواسته مي
كنند به  شود از بين چند مداخله پيشنهادي مرتبط با مطالعه مورد نظر، مداخله اي را كه فكر مي دانشجويان خواسته مي
  كمك بيشتري ميكند را با ذكر دليل انتخاب كنند. آزمون فرضيه مورد بحث
شود گفت كه در واقع در اين قسمت از آزمون، دانشجو طراحي ناكامل يك مطالعه براي اثبات يك  با توضيحات فوق مي
  كند.   فرضيه را كامل مي
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  قسمت چهارم: تحليل يافته ها -د
گيرد. اين توانايي  يا اثبات يك فرضيه مورد ارزيابي قرار ميدر اين قسمت توانايي دانشجويان در تحليل نتايج جهت رد 

مقاله مستخرج از يك  ")Discussionبحث ("عنوان مثال هنگام نوشتن بخش  معموالً پس از انجام يك مطالعه و به
  آيد.  مطالعه به كار مي

اي دانشجويان توضيح داده طور خالصه بر در اين قسمت، يك مطالعه كه براي آزمون يك فرضيه طراحي شده است، به
بايست تصميم بگيرند كه  شود. دانشجويان مي شود. سپس نتايج فرضي در مورد اين مطالعه در اختيار آنها قرار داده مي مي

هاي خود را  يك نتيجه به نفع يا به ضرر فرضيه مورد بحث است يا تأثيري روي رد يا قبول آن ندارد. دانشجويان بايد جواب
(نه رد و نه قبول فرضيه)  0(رد فرضيه) و  -(تأييد فرضيه)،  +) كه داراي سه وضعيت Likertشبه ليكرت ( در يك مقياس

  وارد كنند. 
  منابع آزمون

  .شود هاي قبل منبع خاصي معرفي نمي در حيطه تفكر علمي در علوم پايه طبق روال سال
  
 


