
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل ششم 

 نقشه مفهومي 



 نقشه مفهومي 

هر فرد در طول زمان داراي يك شيوه ي منحصر به فرد براي . يادگيري و يادآوري فرآيندي بسيار پيچيده ي مغزي است

عده اي يادگيري چشمي و . برخي موضوعات را حفظ مي كنند، بعضي به يادگيري با حل مسأله عادت مي كنند. يادگيري است

به طور خالصه به تعداد افراد بشر روش هاي مختلف يادگيري وجود دارد ولي چه مي شود كه . ادگيري گوشي دارندعده اي ي

زماني ريزترين جزئيات كارتوني كه در دوره ي كودكي ديده ايم را به ياد مي آوريم ولي موضوع مورد عالقه و ضروري رشته 

 . خودمان را مرتب از ياد مي بريم

حافظه اي با پايايي كم  3از نظر پايايي به يادآوري حافظه ي كوتاه مدت. علوم نوروفيزيوولوژي اجزاء مختلف داردحافظه بر اساس 

فرد براي يادگيري درحافظه ي كوتاه مدت  توان هر. است و تمام مطالب يادگيري شده در ابتدا وارد اين قسمت مغز مي شود

نمي توانند زيرساختي براي  ،ا توجه به اينكه جايگاه منظمي در مغز نداردارثي است و مطالب يادگيري شده در اين حافظه ب

 . مطالب يادگيري شده بعدي باشند و رابطه اي ساختارمند با مطالب يادگيري شده ي قبل ندارند

اج و نقد و يا مغز، آن قسمت از آموخته ها را كه مورد استنت. آن قسمت از حافظه با پايايي طوالني تر است 4حافظه ي دراز مدت

فرآوري قرار مي دهد را به اين قسمت منتقل مي كند، در اين قسمت مطالب با نظم و ارتباط مطالب آموخته شده ي قبلي 

با توجه به ساختار و نظم يادگيري آن اين حافظه مي تواند ساختاري جهت يادگيري آينده باشد و از طرف . يادگيري مي شوند

 .بطه با مطالب ناشناخته و خالقيت و كشف پيدا مي كندديگر نقش مهمي در ايجاد را

اين كه كدام قسمت از مطالب آموخته شده در . پس هدف از يادگيري ارسال مطالب آموخته شده در حافظه ي دراز مدت است

ص نيست حافظه ي درازمدت مي روند و اينكه چگونه مي توان مطالب بيشتري را به اين نوع حافظه هدايت كرد به خوبي مشخ

ولي به نظر آن قسمت از مطالب ياد گرفته شده كه مغز روي آنها كاري انجام مي دهد و آن را تحليل مي كند، يابايد از نظر 

شود و  روحي براي انسان جالب باشد يا آن دسته از آموخته ها كه عملكرد يا مهارتي را به دنبال دارد به خوبي به خاطر سپرده مي

 . وارد مي شودبه حافظه ي درازمدت 

حال چگونه مي توان با تكيه بر مطالب گفته شده، آموخته هاي ثبت شده در حافظه ي درازمدت را افزايش داد؟ پيشنهادهاي 

 :بسيار و روش هاي مختلفي ارائه شده است ولي در مجموع آنها به اين سه پيشنهاد نهايي ختم مي شوند

 .....(نوشتاري و ، ديداري، احساسي،شنوايي)هاي ورودي تحريكات مغزي  افزايش راه - 

 .....(بحث، اكتشاف، حل مسأله، كشيدن دياگرام )وادار كردن مغز به انجام عمليات روي داده ها  - 

                                                 
1- Archic memory                                         3- Short term memory 

2-  positron emission tomography            4- Long term memory      



 .....(آموزش، تكرار، خالصه برداري و كارت هاي حافظه و)تكرار مطالب آموخته شده  -3

در مرحله ي دوم ارتقاي آموزشي به ما كمك مي كند و  نقشه ي مفهومي ابزاري تصويري است براي يادگيري بهتر كه بيشتر

 .مي تواند به عنوان يك روش جديد يادگيري فراگيران را تقويت نمايد

پيشرفت ديگر ما در بررسي فرايند يادگيري اين بود كه فهميديم حافظه ي انسان به مانند يك رگ نيست كه پس از مدتي پر 

سيستم حافظه اي مغز انسان و رابطه ي  زيرشكل  .بين سيستم هاي حافظه اي ما استبلكه يك ارتباط بسيار پيچيده ي . شود

 .آن با ورودي ها را نشان مي دهد

 

 

 

 

 

 

 

در حالي كه همه ي سيستم هاي حافظه اي به خودي خود مستقل هستند و مسير هاي اطالعاتي اي در هر دو سمت دارند، 

تاما . مي باشد افظه ي كوتاه مدت و حافظه ي عمليه ي بلند مدت، مسير حمهم ترين راه براي انتقال اطالعات به حافظ

تنها عامل . اطالعات ورودي به وسيله ي اطالعات قبلي موجود در حافظه ي بلند مدت، در حافظه ي عملي پردازش مي شوند

پردازش  تواند در زمان مشخصي محدود كننده اي كه وجود دارد اين است كه حافظه ي عملي تنها تعداد كمي از داده ها را مي

 (.داده 9الي  5) كند 

براي مثال . اين بدين معني است كه ايجاد ارتباط بين چندين مفهوم توسط ظرفيت پردازشي حافظه ي عملي محدود مي شود

د اغلب افراد بين حرف يا عدد را به فردي ارائه كرده و از او بخواهيم در عرض چند لحظه آن ها را به خاطر بسپار   الي  1 اگر 

مورد را به خاطر مياورند ولي جالب اينجاست كه اگر اين حروف يا اعداد به شكل مرتبط به هم باشند براي مثال بتوان  9الي  5

از ان ها يك كلمه ي با معني يا يك شماره مانند شماره تلفن ساخت، فرد تمام حروف يا اعداد را به راحتي در حافظه خواهد 

كلمه ي آشنا ولي بي ارتباط به هم ارائه دهيم و از او بخواهيم كه در    الي  1 تست مشابه، اگر به فردي بين در يك . داشت

اگر اين واژه ها نا آشنا باشند و . واؤه را به ياد مي آورند 9الي  5اغلب افراد بين ( به ترتيب)چند لحظه آن ها را به خاطر بسپارد 

اگر اين واژه ها آشنا بوده و به . واژه را به درستي به خاطر مي آورد 3الي   اجه شده باشد بين فرد براي اولين بار با آن ها مو

 حافظه كوتاه مدت ورود اطالعات

 سيستم احساسي
 حافظه حركتي حافظه كارا

 حافظه طوالني مدت



يا به هر شكلي در حافظه ي فرد ارتباطي بين اين كلمات برقرار ( مثل ماه ها)شكلي به حافظه ي قبلي فرد ارتباط داشته باشند 

 .شود فرد به راحتي تمام اين كلمات را به ياد مي آورد

بايد به اين نكته توجه كنيم كه به خاطر سپاري آموخته هايي كه به شكل حفظي يادگيري شده اند نيز مي تواند به حافظه ي 

تفاوت اينجاست كه در يادگيري حفظي هيچ . بلند مدت ارتباط بين كند و اين اطالعات در حافظه ي بلند مدت فرد ثبت شوند

 بلي فرد وجود ندارد ارتباطي بين آموخته جديد با اطالعات ق

همزمان ) حافظه ي بلند مدت و حافظه ي عمليازاين رو تشكيل يك ساختمان بزرگ از اطالعات نيازمند تكرار قانون مند بين 

ما معتقديم يكي از داليلي كه نقشه هاي مفهومي بسيار كار ساز هستند ايجاد . مي باشد( با دريافت و پردازش اطالعات جديد

هرچند بايد توجه كرد اين بنا بايد قطعه به . ست براي سازماندهي اطالعات و ايجاد يك ساختمان اطالعاتي استيك الگو و دارب

بسياري از دانش آموزان و . قطعه به وسيله ي قطعات كوچك اطالعات مرتبط به چارچوب هاي اطالعاتي قبلي ساخته شود

گيري ياد)القانه از مطالب آموخته شده تفاده كرده اند در استفاده ي خمعلمان با ديدن توانايي افرادي كه از نقشه ي مفهومي اس

هنوز اطالعات خيلي كمي در مورد . و نيز توانايي به ياد سپاري بلند مدت اين مفاهيم شگفت زده مي شوند (مفهومي قوي

ع تحقيقاتي متفاوت به نظر چگونگي كار كرد مغز انسان در به خاطر سپاري و ياد گيري كشف شده است اما با توجه به مناب

ميرسد مغز ما اطالعات را به شكل چار چوب هاي طبقاتي سازماندهي ميكند و اين تشابه بين نقشه هاي مفهومي و ساختار 

 . احتمالي حافظه ي انسان مي تواند يكي از داليل اثر بخشي نقشه هاي مفهومي در همه ي افراد باشد

مربيان آموزشي، . تر با تسهيل يادگيري و كمتر با انتقال واقعيات مرتبط بوده استدر دهه هاي گذشته، آموزش پزشكي بيش

در نظر مي گيرند، به جاي « آموختن جهت آموختن»استراتژي هاي تدريس خود را بر حسب كمك كردن به دانش آموزان براي 

ر حسب تصادف حجم زيادي از اطالعات بي اينكه به آنها آموزش دهند كه با تفكيك تكرار، مطالب را ياد بگيرند يا چگونه ب

 . مصرف را ذخيره كنند

بدون شك، يادگيري بر اساس تكرار شيوه اي است كه بيشتر دانشجويان آن را مفيد مي دانند، با اين حال به دليل افزايش 

 . پيچيدگي اطالعات پزشكي، چگونگي يادگيري مفيد و هدفدار دانشجويان به يك سؤال تبديل مي شود

شيوه يادگيري اين است كه افراد مطالب و اطالعات جديد را به ايده هاي مربوط و موضوعاتي كه از قبل در ساختار  يك

يادگيري مفيد و معني دار، كار سختي است و يكپارچگي منفعل و غيركاربردي . ها وجود داشته است، ارتباط دهند اطالعاتي آن

 . آيند خالق و سازنده، شامل ارتباط و سازگار مفهومي استتكه هاي پراكنده اطالعات نيست، بلكه يك فر

از زمان جالينوس، . استراتژي هاي آموزش و يادگيري كه يادگيري هدفدار و مهم را پشتيباني مي كنند، شناخته شده هستند

كه نمي دانند، استفاده  استعارات و مقايسه ها براي كمك به يادگيرندگان، جهت اتصال شكاف بين آنچه قبالً مي دانستند و آنچه

 . شده است



اخيراً، تكنيك هاي نقشه مفهومي توسعه داده شده است كه به عنوان روشي براي تأييد روش هاي تسهيل يادگيري مؤثر 

 . طراحي مي شوند

 

 نقشه مفهوميتعريف 

نقشه مفهومي، وسيله اي . نقشه مفهومي، نمايش هندسي ارتباطات هدفدار و مرتبط دهنده ميان ايده ها و مفاهيم هستند

مفهومي   نقشهبه عبارت ديگر، . جا داده شده است  نموداري براي نمايش دسته اي از مفاهيم است كه در چارچوبي از موضوعات،

ابزاري براي نمايش اطالعات در قالب يك سري نمودارها و كادرهاي متصل به هم است كه ارتباط منطقي بين مفاهيم به 

 .شود دار بين مفاهيم محسوب مي بل مشاهده بوده و به نوعي بازنمايي تجسمي روابط معنيروشني در آنها قا

بصري را از تصورات و طرز تفكر كليدي تدارك مي بيند كه دانشجويان و اساتيد بايد در طول « نقشه راه»نقشه مفهومي، يك 

 . يك كارآموزشي ويژه، روي آن تمركز كنند

هايش و روابط بين آنها  هاي وي درباره آگاهي و نيز شاخصي از ديدگاه جوهاي تفكر و درك دانش نگر روشهاي مفهومي نشا نقشه

، دانش  در فرايند يادگيري. سازند هاي ذهني خود را مي ها يا نقشه گرايي افراد شخصاً طرحواره براساس نظريه ساختن. باشند مي

شوند،  ها بازنگري مي ر مي رود و از اين طريق اين طرحوارههاي جديد به كا قبلي به عنوان چارچوبي براي كسب يادگيري

 .گيرند يابند و يا مورد بازسازي قرار مي گسترش مي

نقشه . ، يادگيري مفيد، زماني راحت تر آغاز مي شود كه عقايد جديد، تحت عقايد فراگيرتر رده بندي شوند3آسودلطبق گفته 

دهي شوند كه در آن مفاهيم فراگير در باال و ايده هاي وابسته و فرعي در پايين مفهومي بايد در يك شيوه سلسله مراتبي سازمان

 . ترتيب داده شده اند

در اين شيوه، . بسته به چارچوب ارجاعات ادراكي مربي يا يادگيرنده، ارتباط بين تكنيك هاي عقايد فراگير وابسته تغيير مي كند

مثالً باال بردن يك مفهوم، به موقعيت فرعي، . ، در هر نقطه اي متوقف شودنقشه مفهومي مي تواند به عنوان يك شبكه مفهومي

 . ضمن حفظ رابطه اش با ديگر عقايد

نقشه مفهومي به زبان ساده، معموالً مجموعه اي از منحني هاي بسته ي بيضي شكل است كه در هركدام يك اسم يا يك حادثه 

 ن متمركز مي شوند، ايده ي اصلي ياشاخه ي اصلي به شاخه هاي فرعيمعي اين منحني ها روي يك ايده ي. نوشته شده است

يك نقشه مفهومي كه معموال به شيوه حركت از كل به جزء تنظيم تقسيم مي شوند و به زبان ساده تر ( مفاهيم مشخص تر)

تهيه ( گره -رابطه -گره) هاي مفهومي معموالً به شيوه سلسله مراتبي نقشه. هاي هسته، گره و رابطه است شود، داراي بخش مي

                                                 
3
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گيرند و هرچه به پائين نقشه نزديك شويم، مفاهيم و مطالب  تر و جامع تر در رأس آن قرار مي شوند، يعني مطالب كلي مي

 .تر مي شوند جزئي

 

 تاريخچه نقشه هاي مفهومي 

در دانشگاه كورنل آمريكا براي ( 911 )« نواك»هاي مفهومي به عنوان يك راهبرد آموزشي اولين بار توسط  استفاده از نقشه

توانند به نحو موثري براي ياددهي، يادگيري و  امروزه اين نقشه هاي مفهومي مي. ارايه مفاهيم به صورت نمودار مطرح شد

 هاي مفهومي در هاي علمي، استفاده از نقشه با توجه به تنوع وسيع موضوع. ارزشيابي از مفاهيم علمي مورد استفاده قرار گيرند

به طور روز افزوني در حال گسترش بوده و بر تعداد افرادي كه در سراسر جهان از اين ابزار توانمند استفاده  دانشگاهيآموزش 

 .گردد نمايند افزوده مي مي

از نظر آزوبل يادگيري زماني رخ مي . است( 991 )« آزوبل»دار كالمي  ايده اوليه نقشه مفهومي مبتني بر نظريه يادگيري معني

دهد كه يادگيرنده بتواند اطالعات را سازمان دهي كند و آنها را به ساختارهاي شناختي و مفاهيم آموخته شده قبلي ارتباط 

همچنين آزوبل بين يادگيري طوطي وار، يعني . در اين فرايند، يادگيري هاي قبلي دانش آموزان اهميت بسيار زيادي دارند. دهد

ري معنادار، يعني مرتبط ساختن دانش جديد به مفاهيم مرتبط از قبل موجود، تمايز قائل مي حفظ كردن از طريق تكرار و يادگي

يادگيري معنادار با تشكيل ارتباط هاي جديدي بين مفاهيم، موجب مجموعه اي تغييرات در كل ساختار شناختي مي . شود

 . داشته و به آساني فراموش نمي شوداز اين جهت يادگيري معنادار در مقايسه با يادگيري طوطي وار برتري . شود

 اساتيدكند كه بر اساس آن  آزوبل با توجه به ديدگاه خود درباره يادگيري، براي آموزش علوم يك مدل نمايشي پيشنهاد مي

از  همچنين يكي. مطالب را به صورت سازمان داده شده و كامالً متوالي و با يك ارتباط طولي مناسب به فراگيران ارائه مي دهند

روش آموزش نمايشي آزوبل هميشه با يك پيش سازمان دهنده شروع . مفاهيم اصلي در نظريه آزوبل پيش سازمان دهنده است

پيش سازمان دهنده يك بيان كلي و مقدماتي است كه قبل از تدريس ارايه شده و بخش اعظم اطالعات و مفاهيم . مي شود

واقع پيش سازمان دهنده بيان مطلبي است در آغاز هر درس كه داراي جنبه بسيار در . گيرد درسي را به اندازه كافي در بر مي

معموالً پيش سازمان دهنده ها نه فقط به صورت . كلي است و همچون پلي براي پي بردن به مواد جديد آموزشي به كار مي رود

هاي برانگيزاننده براي  جموعه اي از محركخالصه اي از عناوين و مطالب كلي مربوط به موضوع مورد يادگيري بلكه به صورت م

 .يادگيري قبل از مطالب اصلي مورد يادگيري به يادگيرنده عرضه مي شود

يادگيري معني دار زماني رخ مي دهد كه . هاي قبلي هستند بر اساس نظريه آزوبل، مهمترين عامل مؤثر در يادگيري، يادگيري

ر كل دهد، د زماني كه يادگيري معني دار رخ مي. دانسته ربط دهد قبل ميشخص آگاهانه دانش جديد را به مطالبي كه از 

هاي موجود  آيد كه آن هم باعث تغيير مفاهيـم موجود و هم تغيير ارتباط ي به وجود مي، تغييراتجوساختار شناختي ذهن دانش



يشتري نسبت به يادگيري غيرمعني به همين جهت است كه يادگيري معني دار از يادداري و قدرت تعميم ب. شود بين آنها مي

دار اطالعات صرفاً بدون ارتباط با ساختار  در يادگيري غيرمعني. شود دار يا حفظي برخوردار است كه به آساني فراموش مي

هاي مفهومي را نوعي  طرفداران نظريه آزوبل نقشه. كند وار را تداعي مي شود و يادگيري طوطي شناختي به حافظه سپرده مي

همچنين در تهيه نقشه هاي . كنند كه روابط بين اطالعات را مشخص مي كنند هاي تصويري معرفي مي ازمان دهندهپيش س

 .مفهومي نوعي سلسله مراتب رعايت مي شود كه شبيه هرم شناختي آزوبل است

 

 اهمیت الگوي تدريس نقشه مفهومي

 سبب افزايش يادگيري و به يادگيرنده مي دهد و غز راه ي راست مفرصت فعاليت بيشتر نيم كر الگوي تدريس نقشه مفهومي،

اختيار مغز گذاشته  بندي شده دررمز و گذاريمطالب به صورت كد استفاده از نقشه مفهومي، با .كسب بازدهي بيشتر مي شود

 .به دست مي آورد نيروي كافي براي ذخيره سازي مطالب را مغز فرصت و درنتيجه، .مي شود

ساختار كاركردي آن  مغز و اين فرايند به گونه اي با .از مطالعه فراهم مي سازد كسب بيشترين بازدهي راامكان نقشه مفهومي 

 باتوجه به نوع مطالب و .با يك بار يادگيري فراهم مي سازد به خاطر سپردن كامل مطالب را تطابق دارد كه امكان يادگيري و

 .شكل هاي گوناگون اجرا كرد در طراحي مي توان نقشه مفهومي را همچنين تنوع در

 

 هاي مفهومي انواع نقشه

تنوع شيوه نمايش نمودارها و نيز تنوع . هاي مختلفي براي نمايش نمودارهاي مرتب و منظم نقشه هاي مفهومي وجود دارد شيوه

 :است كه برخي از آنها عبارتند از هاي مفهومي شده موضوعات علمي منجر به پيدايش انواع مختلفي از نقشه

هاي مفهومي محسوب شده و در آن مفهوم اصلي در مركز  يكي از مشهورترين نمودارهاي نقشه: هاي مفهومي عنكبوتي نقشه - 

هاي  در اين نوع نقشه. شوند نمايش داده مي( رابط)هايي  و ويژگي يا مفاهيم مرتبط با آن بوسيله پيكان( گره)قرار داشته 

 .شود قرار داشته و چندين كلمه يا مفهوم كوچكتر به آن متصل مي مفهومي، كلمه يا مفهوم كليدي در مركز

هاي ارتباطي ساده اي از يك  توانند به صورت نقشه در اين نوع نمودارها، مفاهيم اصلي مي: هاي مفهومي تجميع يافته نقشه - 

 .كلمه مستقل به كلمه مستقل ديگر و يا از يك ايده به ايده ديگر مرتبط شوند

اي هستند  بندي شده در اين نوع نقشه هاي مفهومي، اطالعات ارايه شده داراي ساختار طبقه: اي نامه مفهومي شجره هاي نقشه -3

 .و ارتباط بين مفاهيم به روشني قابل مشاهده است



اثبات  اين نوع نمودارها بيشتر براي ارايه مفاهيم رياضي و فيزيك كه نياز به انجام محاسبه و: هاي مفهومي حلقوي نقشه -4

از . نمايند هاي مفهومي را جبران مي هاي رسم نقشه هاي موجود در ساير شيوه فرمول دارند، مورد استفاده قرار گرفته و كاستي

 .توان به ارايه جامع و هم زمان مفاهيم و معادالت رياضي اشاره كرد هاي مفهومي مي هاي بارز اين نوع نقشه ويژگي

 

 فهومي مبناي روان شناختي نقشه هاي م

سالگي  3چنين مواردي توسط كودكاني از اول تولد تا . بعضي مواقع يك پرسش به عنوان منشا مفاهيم اوليه ايجاد مي شود

مي دهند و شروع به شناختن نشانه ها و نماد هاي زباني  م و قواعدي را در اطراف خود تشخيصكودكاني كه نظ. انجام مي گيرد

پروسه هايي كه . ندهست گيري هاي اوليه ي مفاهيم، غالبا پروسه هاي يادگيري اكتشافيين يادا. مي كنندمربوط به اين قواعد 

ها و قواعد موجود در اتفاقات يا اشيا را تميز مي دهد و اين قواعد را با قواعد يكساني كه بزرگتر ها با در آن فرد يادگيرنده، الگو

اين ويژگي شگفت انگيز، قسمتي از وراثت تكاملي تمامي انسان ها مي  .ارتباط مي دهد ،واژه ها ي خاصي نمادگزاري كرده اند

اين فرآيند يادگيري را فرآيند يا پروسه ي . سالگي، قسمت اعظم يادگيري به واسطه ي زبان انجام مي گيرد 3بعد از . باشد

جديد با مفاهيم قبلي آموخته  در اين فرايند، مفاهيم جديد با پرسشگري و روشن سازي ارتباطات مفاهيم. مي ناميم پذيرشي

و از همين . اين كسب مفاهيم به شدت توسط آزمايش ها و تجربيات و فعاليت هاي فرد ياد گيرنده تقويت مي شود. مي شوند

اين موضوع نه تنها در . جاست كه به اهميت شيوه ي آموزش فعال پي مي بريم كه يكي از روش هاي آموزش مسائل علمي است

 .ر مورد همه ي افراد صادق استكودكان بلكه د

كه در )گيري پذيرشي و فرايند ياد( م را تشخيص مي دهدكه در آن فرد خود، مفاهي)عالوه بر تمايز فرايند يادگيري اكتشافي 

و يادگيري ( مفهومي)اوزوبل يك تمايز مهم ديگر بين يادگيري معنايي( آن مفاهيم توسط زبان توصيف شده و انتقال مي يابند

 :شرط است 3يادگيري مفهومي نيازمند  .را توضيح داد( طوطي واري)ري تكرا

مطلبي كه قرار است آموخته شود بايد از لحاظ مفهومي كامال روشن بوده و با زبان و به همراه مثال هايي مربوط به دانش . 

ين نقشه ها هم به برقراري ا. هستند نقشه هاي مفهومي كمك بزرگي براي رسيدن به اين شرايط. گذشته ي فرد ارائه شود

ارتباط بين مفهوم جديد و دانش قبلي فرد كمك مي كنند و هم با مرحله بندي و طبقه بندي مفهوم، به واضح و روشن بودن 

 .آن كمك مي كنند

 3از رط بعد البته اين ش. يد از نو پردازش شوددر طي يادگيري، دانش گذشته ي فرد كه در ارتباط با موضوع جديد است با.  

خواهد در درس هاي بعدي، يك دانش دقيق و خاص را ارائه دهد مهم است كه در  اگر فردي مي .سالگي قابل دسترسي است

 .به هم مرتبط بوده و هردو نيز مهم هستند  و   بينيد شرط  همان طور كه مي.ساختن چهار چوب مفهومي دقيق و واضح باشد



ياد گرفتن مطالب جديد با تالش براي برقراري ارتباط و . مفهومي را داشته باشدفردي كه ياد مي گيرد بايد قصد آموزش . 3

فقط به : در مقابل اين گزينه ، گزينه ي ديگري هم هست. متحد ساختن مطالب جديد با مطالب قبلي كه در ذهن فرد هستند

اي آموزشي و هم به استراتژي هاي انتخاب اول مي تواند هم به استراتژي ه...! حافظه سپردن جمالت مربوط به درس جديد

تاكيد بر ايجاد ارتباط بين مفاهيم جديد و آموخته هاي قبلي، آموزش مفهومي و خوب : استراتژي آموزشي. سنجشي منجر شود

مي توان آن ها را به اينكار  جوياندر مورد استراتژي هاي سنجشي نيز با سنجش ايجاد اين ارتباط توسط دانش. را رقم مي زند

يادگيري مفهومي سواالت جاي خالي معمولي به ندرت نياز به . يق كرد كه اين كار خود يادگيري مفهومي را به همراه داردتشو

تست هايي كه پاسخ دهنده بايد واژه ي . ترين نوع تست ها نيز تست هاي جواب كوتاه و جاي خالي هستنددر اصل بد. دارند

را مي  ندارد بلكه صرفا حفظيات دانشجوخاطر بياورد و اصوال هيچ ربطي به يادگيري دقيق به كار برده شده در متن كتاب را به 

 .سنجد

افراد متفاوت به دليل تفاوت كميت و كيفيت دانش ها و آموخته هاي قبليشان، طبيعتا ارتباطات گوناگوني را بين مطلب جديد و 

اين طور نيست كه فقط بين دو حالت مفهومي و حفظي مطالب قبلي در ذهن خود بر قرار خواهند كرد و بنابر اين آموختن 

يك يادگيري بسيار دقيق )ل ياد گيري مفهومي در سطح باال ما حص. بلكه به صورت طيفي است بين اين دو نوع ياد گيري. باشد

 . خالقيت باال است كه مي تواند به خلق ايده هاي جديد بيانجامد( و مفهومي

 

 مفهومي مباني اپیستمولوژيک نقشه هاي 

نظم و قاعده يا الگوي درك شده از اتفاقات يا اشيا يا ضبط شده ها : گونه تعريف كرديم طور كه قبال ديديد، مفهوم را اين همان

رفته رفته باور مي كنيم كه روند يادگيري مفهومي همان پروسه اي .و مداركي از اتفاقات يا اشيا كه با نماد ها مشخص شده اند

در اصل نواك بيان كرده ساختن . يا متخصصين يك رشته براي ساختن يك دانش جديد استفاده مي كنند است كه دانشمندان

دانش جديد چيزي نيست جز يك يادگيري مفهومي سطح باال توسط افرادي كه يك ساختار دانشي خوب سازماندهي شده در 

 .موضوع مربوطه و يك حس پافشاري در كشف موضوعات جديد را دارا مي باشند

يك رابطه ي بسيار مهمي . سروكار دارد "دانش و ساختن دانش جديد"اپيستمولوژي شاخه اي از فلسفه است كه با طبيعت 

وجود دارد بين روان شناسي آموزش كه امروز مي بينيم و توافق عمومي در حال رشد بين فيلسوف ها و اپيستمولوژيست ها در 

هيجانات، عواطف، يك انگيزشي ) سازنده است كه هردوي دانش و احساسات اين مورد كه ساختن دانش جديد، يك پروسه ي

كه براي ساختن يك  جويانيدانش. ير مي كندگما را در( اي ارائه ي اين مفاهيمبراي ساختن مفاهيم جديد و راه هاي جديدي بر

شوند و خود اين جريان مي نقشه ي مفهومي خوب تالش مي كنند در طي اين كار خودشان در گير مسائي خالقانه نيز مي 

تواند بسيار جالب و در عين حال دشوار باشد به خصوص براي افرادي كه بيشتر عمرشان را به يادگيري طوطي واري سپري 



يادگيري طوطي واري در بهترين حالت خودش تاثير بسيار بسيار اندكي بر ساختار دانشي ما مي گذارد و لذا نمي تواند . كرده اند

 .كر خالقانه يا شيوه ي جديد حل مسائل شودمنجر به تف

استفاده كنيم كه مفاهيم اتم هاي يك ماده و گزاره ها مثل مولكول هاي آن  براي فهم بهتر اين مفهوم مي توانيم از اين مثال

هر چند . د كنندنوع اتم داريم و اين انواع اتم ها مي توانند تنوع بي كران مولكول ها را ايجا 11 در كل تقريبا . ماده هستند

. بعضي از تركيبات واژه ها مي توانند بي معني باشند ولي باز هم امكان ايجاد گزاره هاي بينهايت با تعدادي كلمه وجود دارد

ما هم هيچ كاه فرصت . شاعر ها و نويسندگان هيچ گاه ايده هاي جديدشان براي ارائه به روش هاي جديد تمام نمي شوند

زماني كه مردم اتفاقات يا اشياي موجود يا جديد را ميبينند يا مي سازند مردم ! نش جديد تمام نخواهد شدهايمان براي توليد دا

ايجاد روش هاي جديد براي مشاهده يا ضبط اتفاقات اطراف . خالق به ساختن مفاهيم جديد و دانش جديد ادامه خواهند داد

 . ختن دانش جديدتقريبا هميشه فرصت هاي جديدي را ايجاد مي كند براي سا

 

 مراحل كشیدن نقشه ي مفهومي 

حداقل در اوايل تجربه شان، در رسم يا استفاده از نقشه هاي مفهومي با مشكل مواجه  جويانيبه مراتب ديده مي شود كه دانش

دي استفاده از به سال هاي متما اين موضوع ربط زيادي به توانايي هاي متفاوت مغز آدمي ندارد بلكه در اصل و عموماً. هستند

كه به كار برده مي شود  "شيوه هاي ياد گيري"واژه ي اشتباه . يادگيري طوطي واري و عدم ياد گيري مفهومي بر مي گردد

اين الگو ها در . مربوط مي شود به بازه هاي وسيعي از الگو هاي به كار برده شده در امر يادگيري كه توسط افراد انجام مي گيرد

كه  جوتغيير دادن الگو هاي يك دانش. مفهومي تا يادگيري كامال خام و طوطي واري متفاوت است ري كامالًيك بازه از يادگي

عالوه بر اين  .سال هاي زيادي به يادگيري طوطي واري پرداخته، به تمرين كردن براي ياد گيري مفهومي كار ساده اي نيست

بايد در مورد شيوه هاي سازماندهي و فعاليت مغز و  جويانانشكه نقشه هاي مفهومي مي توانند كمك زيادي بكنند، اين د

بدين منظور در اين قسمت به . ساختار دانشي نيز آموزش داده شوند و اين آموزش ها بايد با نقشه هاي مفهومي همراه باشند

 :توضيح مراحل رسم نقشه هاي مفهومي در راستاي تسهيل يادگيري دانشجويان مي پردازيم

 سؤال اصلي؛ . 

مهمترين قسمت نقشه ي مفهومي پاسخ به اين سؤال . مطلب يادگيري شده در رابطه با چيست و چه سؤالي را جواب مي دهد

 . است

 يافتن مفاهيم؛  . 

بايد در اين مرحله سعي كرد تا آنجا كه مي توان . در مرحله ي بعد بايد مفاهيم مربوط در مطلب آموخته نشده را استخراج كرد

 . بيشتر و مربوط تر استخراج شودمفاهيم را هر چه 



 مرتب كردن مفاهيم؛ .3

در اين مرحله مفاهيم مرتب مي شود بطوري كه مفاهيم از عمومي به اختصاصي يا از بزرگ به كوچك يا از غيراختصاصي به 

 . اختصاصي مرتب شوند

 مربوط كردن؛  .4

ي هر مفهوم به مفهوم ديگر با خط وصل و  روي در اين مرحله مفاهيم مربوط با خطوط تعريف دار به هم مربوط مي شوند يعن

 . خط نوع ارتباط نوشته مي شود

 بررسي مجدد؛  .5

 .در اين مرحله نقشه ي مفهومي مجدداً بررسي مي شودو از نظر زيبابي، ترسيم ها يا جابجايي مفاهيم دوباره منظم مي شود

 رابطه ي فرا مفهومي؛ .9

بينيم آيا مي توان رابطه ي جديد يا ارتباط  ديگري بين مفاهيم ايجاد كرد و تا در اين مرحله نقشه دوباره بررسي مي شود تا ب

توان نقشه مفهومي تشكيل و با  با استفاده از اين مرحله مي. آنجا كه بشود خطوط عرضي بيشتري بين مفاهيم رسم كرد

 تالش و فكر نشانگر ،مفهومي ديده شودطور خالصه هر چه بيشتر اين ارتباطات در نقشه ي ه ب. ارتباطات بيشتر را طراحي كرد

اين نحوه ي استفاده بابت تقويت قدرت خالقيت دانشجو به همراه با تكرار مطالب درسي و همچنين . ستبيشتر روي آن نقشه ا

 . رسم يك نقشه ي مفهومي از مطالب آموخته شده و افزايش به خاطر سپاري درازمدت مطالب آموخته شده خواهد شد

 

 موارد استفاده از نقشه هاي مفهومي

با اين حال، . شناختي براي يادگيري توصيف مي كند« نقشه راه»ريشه استعاره نقشه مفهومي، استفاده از آن را به عنوان يك 

در بعضي از موارد، نقشه هاي مفهومي، براي طرح ريزي . افراد متفاوت، از نقشه ها، به شيوه هاي متفاوت استفاده مي كنند

از اين ديدگاه، به مفاهيم ( كه به عقيده من اشتباه است)كوتاهترين فاصله بين دو مفهوم يا سطوحي از ادراكات به كار مي روند 

 . به عنوان ويژگي هاي توپوگرافي در يك چشم انداز شناختي، نگاه مي شود

مسيري كه توسط مربيان يا متخصصان تعيين  با ارزيابي موقعيت فعلي خود، مي توانيد جهت دلخواه را با دنبال كرده بهترين

 . شده است، حركت كنيد

عقيده غالب اين است كه به فرض وجود دو سطح از ادراك، يك مسير صحيح بين مفاهيم وجود دارد، حتي قبل از اينكه 

 . وان بهترين راه خود ببيندمتأسفانه، يادگيرنده مبتدي، ممكن است آن را به عن. يادگيرنده سفر خود را در راه يادگيري آغاز كند

سلسه مراتب مفاهيم مستدل كه روي نقشه مفهومي نشان داده شده است، ممكن است با جهتي كه توسط يك يادگيرنده 

 . منطبق نباشد مبتدي آغاز شده است،



فهومي هستند كه در كالم مجازي، نقشه هايي كه سلسله مراتب مفاهيم يك متخصص را نشان مي دهند، برابر با بزرگراه هاي م

 . يادگيري باشد -براي دانشجويان در صورتي مفيد است كه دستيابي سريع به مفاهيم مشخص، هدف مطلوب فرآيند آموزش

گيري به عقيده و فكر نقشه هاي مفهومي سلسله مراتب منطقي، مشمول كننده هاي مرتبط و ياد استادبا اين حال، هر چه 

در . نقشه هاي مفهومي را، نامرتبط تر و دور از حقايق فرآيند يادگيري خودشان مي يابند جويانصحيح، نزديكتر مي شود، دانش

 . گونه استفاده از نقشه هاي مفهومي، غالباً به تفاوت بين ديدگاه متخصص و يادگيرنده تأكيد مي كنند حقيقت، اين

يرندگان اجازه مي دهد تا براي مفاهيم و ارتباط بين نقشه هاي مفهومي، بهترين كاركرد خود را زماني دارند كه به مربيان و يادگ

از اين نقطه، آنها به عنوان نقشه هايي هستند كه چارچوب ادراكي يادگيرنده و ياددهنده را . مفاهيم، وجود خارجي قائل شوند

گر يا افرادي با يك شاخه اين امر، به عنوان فرآيندي محاسباتي است كه مي توان نقشه هاي آنها را با افراد دي. منعكس مي كنند

مي توانند از اين نقشه ها براي مطابقت  اساتيدكه كه عدم مطابقت ادراكي وجود دارد،  زماني. دانشي با موضوع مقايسه كنند

مفيد واقع در موارد زير د مي تواننقشه هاي مفهومي در آموزش پزشكي . دادن اين تفاوت ها با يك روش معني دار استفاده كنند

 :شوند

 استفاده از نقشه ي مفهومي در آموزش . 

زماني . تراتژي هاي يادگيري و آموزشي استجهت خارج كردن و عينيت بخشيدن به اس اساتيدنقشه مفهومي، راه مفيدي براي 

ير ها با سا كنند، به مفاهيم مهم و رابطه آن خود از نقشه هاي مفهومي جهت ارايه درس استفاده مي اساتيدكه در فرايند آموزش 

. به اين طريق كمتر احتمال وجود دارد كه وقت كالس را صرف موضوعات كم اهميت كنند. مفاهيم توجه بيشتري خواهند كرد

و بيشتر شدن انگيزه  جويانموجب افزايش حس رضايت دانشگردد، بلكه  هاي كالسي مي وري در برنامه اين امر نه تنها سبب بهره

 .گردد يآنها در يادگيري مطالب ارايه شده م

طبعاً مي توان از آن در آموزش مطالب در كالس ها استفاده  ؛گونه كه نقشه ي مفهومي روش خوبي براي يادگيري است همان

صورت ه نكته ي مهم در نقشه ي مفهومي به عنوان ابزار كمك آموزشي اين است كه نبايد اين روش را در آموزش ب. كرد

د نقشه ي مفهومي را بكشد يا به دانشجو ارائه دهد؛ چرا كه در اين حالت دانشجو استفاده كرد؛ يعني مدرس نباي4 غيرفعال

 .ا هدف نقشه ي مفهومي فاصله داردمفاهيم را مثل ساير مطالب حفظ مي كند، بدون آنكه روي آن فكر كند و اين ب

پايان درس از دانشجويان بخواهد در اين روش يادگيري مدرس بايد نقشه ي مفهومي را بصورت فعال استفاده كند؛ يعني پس از 

مفاهيم آموخته   خانه نقشه ي مفهومي رسم كنند و مطلب درسي را به صورت نقشه ي مفهومي در آورند يا به صورت كار در

 . شده در درس خود را به صورت نقشه ي مفهومي درآورند

                                                 
1- Passive        2- home work 



گـروه  . را پيدا كننـد بطة جديد بين اين مفاهيم يم در مرحله فرا مفهومي رابخواهپس از رسم اين نقشة مفهومي از دانشجويان 

  .هاي مختلف روش هاي مختلفي استفاده كردند

 استفاده از نقشه هاي مفهومي در يادگيري . 

يادگيري . نقشه مفهومي، تكنيكي مفيد براي يادگيرنده است كه مي تواند فرآيند يادگيري را از طريق راه هاي زير ارتقاء بخشد

در يك  شخصي سازه نقشه يك ساخت با .ين آنچه كه قبالً مي دانستيم با آنچه كه نياز است بدانيم مي باشدمؤثر، ارتباط مؤثر ب

 تنظيم جهت خالق فعاليت يك موضوع اين. بياميزد جديد مفاهيم با را خود موجود دانش تواند مي دانشجو حوزه مشخص،

 .ستجديد ا مفهومي بين روابط به منظور كشف مراتبي سلسله مفاهيم

 را خود مفهومي طراحي نقشه و خود مسئوليت يادگيري بايد دانشجويان. به وسيله نقشه مفهومي ارتقا يافته است فعال يادگيري

است؛  موضوع يك مفهومي ساختار درباره خود هاي ايده كردن فرموله و به وسيله تدوين در تشويق يادگيرندگان مفيد ابزار يك

 مفهومي شخص چارچوب دانشجو اغلب از آن در كه طوطيوار كردن حفظ روش هاي با شدت به تكنيك اين. به عهده گيرند

  .ضعيف همراه است نتايج هم با اغلب ديگري استفاده مي كند و

 خود مفهومي از نقشه استفاده با توانند مي دانشجويان. شود مي تسهيل مفهومي نقشه با طراحي زيادي حد تا فردي يادگيري

 مي تواند حتي شود، مي استفاده يك دانشجو توسط اول درجه نقشه اي، كه در چنين. بپردازند خود دگيرييا مسير رسم به

يادداشت  باشيد داشته توجه .شود آنان استفاده يادگيري راهبردهاي مورد در بحث منظور به كار دانشجو و استاد يك توسط

 طول در شده كشيده مفهومي بدون دقت هاي نقشه .داد فزايشا مفهومي نقشه روش از استفاده با توان مي برداري كردن را

 .نمود استفاده درس، هر از مروري يا عنوان خالصه به و تصحيح كرد بعد مرحله در مجدداً توان مي را ها سخنراني

 نظرهاي مفيد با تجديد بلكه محتوا، تحليل و تجزيه در تنها نه دانشجو را است كامل، ممكن سخنراني دوره يك از مركب نقشه

 .آماده مي شود خاص قطعه يك از اي عمده موضوعات سازماندهي و استخراج دانشجو جهت كمك كردبدين ترتيب

 درسي ريزي استفاده از نقشه هاي مفهومي در برنامه .3

تلف هاي مخ توانند بخش ها مي آن. نقشه هاي مفهومي همچنين مي توانند در تهيه طرح و برنامه آموزشي مفيد واقع شوند

در يك چنين آموزش منظمي قبل از آن كه تدريس . ها را مشخص كنند ها و اولويت بندي بين آن آموزش، روابط بين اين بخش

به بياني ديگر قبل از .  مطالب شروع شود، نقشه هاي مفهومي به عنوان يك روش ارائه ساختار محتواي درس به كار مي رود

همچنين بعد از اتمام يادگيري ارائه يا . كند يك پيش سازمان دهنده را بازي مي شروع درس جديد ارائه نقشه مفهومي نقش

در يك چنين شرايطي . اي از آنچه كه يادگرفته شده است را براي فراگيران فراهم آورد تواند خالصه تهيه نقشه مفهومي مي

 .ني انجام مي گيردگيرند و يادگيري معني دار به آسا مطالب جديد تحت شمول مطالب كلي تر قرار مي



 نشانگر عناصر تسهيل گردد كه مفهومي به وسيله نقشه تواند مي اي، رشته چند هاي دوره در ويژه به درسي، برنامه توسعه

 در مختلف موجود مفاهيم از نقشه با تهيه. مي باشد دوره اين در كه است تابع مافوق و هاي البته ايده و فرد به منحصر موضوعي

 طراحي هنگامي. آشكار نباشد، دست يافت است ممكن كه تدريس توالي روابط و درون جديد مفهوم به است ممكن دوره اين

 قرار استفاده ودانشجويان مورد استادان بين نظر تبادل و بحث تحريك جهت است ممكن مفهومي نقشه آموزشي، يك دوره

 چوب تشخيص در آموزاني دانش تواند براي نقشه، مي يك البق در دوره اين در بين آنها روابط مختلف و استخراج مفاهيم .گيرد

 .درختان مشكل دارند، بسيار مفيد و موثر باشد از

 استفاده از نقشه هاي مفهومي در ارزشيابي .4

 سنتي هاي روش كمك موثري به تواند مي آموزش از دوره يك از پس دانشجويان توسط شده ساخته هاي مفهومي نقشه

مفاهيم  مراتب سازماني سلسله سازمان براي معتبر عالئم اعطاي با پيشنهاد كردند كه 914 گوين در سال  و نواك. كند ارزيابي

 ترتيب اين به و امتيازدهي كرد را نقشه هاي مفهومي دار، معني اتصاالت از استفاده و مفاهيم و استفاده از عبارات صحيح بين

 :قشه هاي مفهومي در دو بخش از ارزشيابي مورد استفاده قرار مي گيرد بدين منظور استفاده از .قرار داد ارزيابي مورد

كنند، ابزارهاي بسيار مناسبي براي  آنها را تهيه مي شجويانشه هاي مفهومي كه خود داننق: اي براي ارزشيابي تكويني وسيله

كه در اين نقشه ها، نكاتي را  هاي درست و نادرست با توجه به ارتباط استادتشخيص نواقص يادگيري آنها محسوب شده و 

 .خوب متوجه نشده اند، تشخيص مي دهد جوياندانش

از آنان  جوياناي سنجش يادگيري هاي تراكمي دانشپس از پايان واحد يادگيري مي توان بر: اي براي ارزشيابي پاياني وسيله

به تهيه نقشه مفهومي يك جويان شه دانهنگامي ك. هاي آموزش داده شده بپردازند ضوعخواست تا به تهيه نقشه مفهومي مو

موضوع مي پردازند متوجه مي شوند كه ارتباط هاي ممكن زيادي بين مفاهيم وجود دارد به طوري كه درانتخاب اين مفاهيم و 

چنين فرايندهايي در برگيرنده چيزي است كه بنيامين بلوم آنها را . بيان روابط بين آنها دچار چالش ذهني مي شوند

در تهيه يك نقشه مفهومي عملكرد هاي شناختي سطح باال چون تحليل، تركيب و . هاي شناختي سطح باال مي نامدعملكرد

تواند به عنوان يك ابزار ارزشيابي  اين امر نشان مي دهد كه چگونه يك نقشه مفهومي مي. ارزشيابي مداوماً به كار گرفته مي شود

 :توان به دو طريق عمل كرد هاي مفهومي در ارزشيابي مي ه از نقشهبه هنگام استفاد. قوي مورد توجه قرار گيرد

تعدادي كلمات و اصطالحات علمي در اختيار فراگيران قرار داده و از آنها خواست تا ارتباط منطقي بين آنها را در قالب  - 

 .هاي مفهومي رسم نمايند نقشه

ها، از آنها  ها و يا رابط رار داده و با خالي گذاشتن برخي از گرههاي مفهومي رسم شده در اختيار فراگيران ق تعدادي نقشه - 

 .خواست تا در جاهاي خالي كلمات مناسب قرار دهند

 خالقيت استفاده از نقشه ي  مفهومي در .5



نقشه ي مفهومي روشي بسيار خوب درتقويت خالقيت و يا به عبارت جامع تر روش بسيار خوبي جهت آموزش تفكر انتقادي 

كند با پديده ي جالبي روبرو  را بررسي مي  مرحله ي ششم كه دانشجو رابطه ي فرا مفهومي ها وروابط بين شاخه اي در. است

 . مي شويم

در اين حالت تمام آموخته ها و دانسته ها جلوي چشم دانشجو قرار دارد و اگر در اين مرحله دانشجو كمي فرا مفهومي فكر كند 

 . ا محك بزند و قدمي فراتر از مرز دانش شناخته شده حركت كندمي تواند ارتباطات كشف نشده ر

در اين كارگاه از دانشـجويان خواسـته   . براي توضيح بيشتر تجربه شخصي خودم را در يك كارگاه آموزشي خالقيت بيان مي كنم

تـوان نقشـه    ن درصـد مـي  مي شود كه يك نقشة مفهومي از ارتباط درخت و انسان بكشند كه نمونه اي در آن بـا اسـتفاده از ايـ   

بطور خالصه هر چه بيشتر ايـن ارتباطـات در نقشـه مفهـومي ديـده شـود       . مفهومي تشكيل و با ارتباطات بيشتر را طراحي كرد

 . نشانگر بيشتر روي آن نقشه است و هدف آنكه يادگيري بيشتري است بيشتر ديده شود

ند روش بسيار خوبي براي جهت دهي به تفكر انتقادي و يك روش لذا به راحتي مي توان متوجه شد كه نقشه ي مفهومي مي توا

از طرف ديگر نقشه ي مفهومي يك روش خوب مديريتي در جهت . بسيار خوب جهت تقويت خالقيت و كمك به تحقيق باشد

 . استخراج مفاهيم مرتبط با شكل و استفاده از خالقيت در جهت برطرف كردن مشكالت اجرايي اداري است

مي توان متوجه شد كه نقشة مفهومي مي تواند روشي بسيار خوبي براي جهت دهي به تفكر انتقادي و يك روش  به راحتي

 . بسيار خوب جهت تقويت خالقيت و مي تواند روش بسيارخوب جهت كمك به تحقيق باشد

از خالقيت در جهت  از طرف ديگر نقشة مفهومي يك روش خوب مديرت در جهت استخراج مفاهيم مرتبط با شكل و استفاده

 . برطرف كردن مشكالت است

 

 ويژگي هاي نقشه هاي مفهومي

ساختار سلسله مراتبي در يك نقشه ي : نقشه هاي مفهومي دو ويژگي مهم دارند كه به تفكر خالقانه بسيار كمك مي كنند

 .مفهومي خوب و نيز قابليت جستجو براي ارتباطات عرضي بين مفاهيم

يكي از ويژگي هاي نقشه هاي مفهومي ترتيب سلسله مراتبي آن است كه مفاهيم عمومي تر ضيح داده شد؛ هانطور كه در باال تو

ساختار سلسله مراتبي براي يك دامنه ي . در راس و مطالب تخصصي و ريزتر در مراتب پايين اين تسلسل قرار مي گيرند

بنابراين بهتر است نقشه هاي مفهومي . شيده يا ارائه شده انداطالعات بستگي به زمينه اي دارد كه اين مفاهيم بر اساس آن اندي

نقشه ي . سوالي كه به آن پرسش كانوني خواهيم گفت. را براساس سوالي كه به دنبال پاسخ آن مي گرديم طراحي كنيم

 .مفهومي ممكن است مربوط به مسائلي باشد كه ما به دنبال سازماندهي اطالعات خود در آن زمينه هستيم



اين ارتباطات، ارتباطات يا اتصاالت بين . نقشه ي مفهومي وجود ارتباطات عرضي بين مفاهيم است يديگر از ويژگي ها يكي

اين موضوع به ما كمك مي كند تا بسيار راحت . مفاهيم گوناگون در قطعات يا دامنه هاي مختلف نقشه ي مفهومي مي باشند

در توليد اطالعات و دانش . با مفهومي ديگر در دامنه اي ديگر در ارتباط است بفهميم چگونه مفهومي در يك دامنه از اطالعات

و مورد نهايي كه مي توانيم به يك نقشه ي . جديد، همين ارتباطات عرضي هستند كه منجر به پيدايش تفكر خالقانه مي شوند

به شكل طبيعي . كمك زيادي بكنندمثال هاي خاص هستند كه مي توانند به روشن و واضح شدن مطلب  مفهومي اضافه كنيم

 .هيچ يك از اين موارد داخل كادر يا بيضي قرار نمي گيرند چرا كه ارائه دهنده ي مفوم نيستند و صرفاً مثال مي باشند

 

 مراحل اجراي الگوي تدريس نقشه مفهومي

مفاهيم مهم  ي ونكات كليد توجه به عناوين، گروهي، روخواني درس به صورت فردي يا :استخراج نكات كليدي - 

 .يادداشت برداري از مطالب مهم درس و درس

تعيين تعداد  و تصميم گيري درباره ي مدل نقشه فرعي، تعيين مفاهيم اصلي و :تشخيص مفاهيم اصلي از فرعي - 

 .فرعي شاخه هاي اصلي و

براي  ... شكل و استفاده از رنگ، فرعي داخل نقشه و نوشتن مفاهيم اصلي و رسم نقشه ي مفهومي، :تكميل نقشه -3

 .يكديگر جدا كردن شاخه هاي اصلي وفرعي از

ارائه ي سوال به صورت  و گفت وگو جهت اصالح نقشه ها بحث و ،جويانبررسي نقشه هاي مفهومي دانش :يابيارزش -4

 .استادنقشه ي مفهومي از درس توسط 

 

 فوايد نقشه هاي مفهومي

 جهت هاي بسياري در كمك يادگيري، و آموزش اسياس فرآيندهاي مفهومي، با تاكيد بر هاي طراحي نقشه . 

محتواي  ادغام بيشتر بر به عبارت ديگر، استفاده از نقشه هاي مفهومي، به دليل تاكيد .مي كند موثرتر يادگيري

پزشكي، كمك شايان توجهي در يادگيري ماندگار  مدارس دانش پزشكي به جاي حفظ كردن آن در درك آموزشي و

  .دمحتواي آموزشي دار

 . مي باشد موثر طور به يادگيري مفيد جهت تجزيه و تحليل عناصر ابزار يك هاي مفهومي نقشه . 

دانشجو روابط بين فردي خود را براساس آن، توسعه و ارتقا  و استاد تا دهد مي اجازه هاي مفهومي طراحي نقشه .3

 . دهند



 نه دانشجو آن در كه رويكرد ارد كه در آند« يادگيري براي يادگيري»تأكيد زيادي بر مفهوم  هاي مفهومي نقشه .4

  .را مي آموزد بلكه روابط بين دانش موجود خود با مفاهيم جديد آموزش پزشكي را درك مي كند واقعي دانش تنها

اعتماد به نفس دانشجويان نيز بسيار مؤثر است و مي تواند آنها را در مقابله با مشكالت  ءنقشه هاي مفهومي در ارتقا .5

 .حل آنها ياري كند پيش رو و

. شود در آزمون هاي پيشرفت تحصيلي مي جويانرات دانشاستفاده از آن موجب درك عميق مفاهيم و افزايش نم .9

به  جوياند يادگيري عميق تر در دانشهاي مفهومي را به عنوان يك راهبرد آموزشي براي ايجا نقشه اساتيدتعدادي از 

 . كار مي گيرند

ان را فراهم مي آورد كه به هنگام تشكيل يك مفهوم جديد، تجربه و درك كسب شده در يك نقشه مفهومي اين امك .1

اي جهت ارائه مطالب درسي  تواند به عنوان شيوه گذشته در يك چارچوب مفهومي مورد توجه قرار گيرد، بنابرين مي

 .شود به كار گرفته 

در . دهي اطالعات مورد استفاده قرار گيرند زمانتوانند به عنوان ابزارهايي براي مرور و سا هاي مفهومي مي نقشه .1

هاي مفهومي هم به هنگام نمايش و هم به هنگام تهيه آنها، مطالب چندين بار براي يادگيرنده تكرار  استفاده از نقشه

 . شوند مي

يك فضاي  استفاده از نقشه هاي مفهومي اين است كه آنها تصويري جامع و روشن از مفاهيم و رابطه بين آنها را در .9

امكان مرور مفاهيم از اين طريق . كنند و فرد مي تواند به آساني بر هر قسمتي از آن متمركز شود كوچك فراهم مي

 . ترسيمي است هاي غير بسيار سريع تر و عملي تر از خالصه برداري

 

 ساختن نقشه هاي مفهومي خوب

است كه فرد با دامنه اي از دانش شروع كند كه با آن بسيار  در آموزش چگونگي رسم نقشه هاي مفهومي يكي از موارد مهم اين

بهتر است براي  ،از آنجايي كه نقشه هاي مفهومي به مطالبي وابسته اند كه قرار است در آن زمينه استفاده شوند. آشنا تر است

انتخاب  ،ريم درك كنيمكه سعي دا رسم آن ها قطعه اي از يك مطلب، يك فعاليت آزمايشگاهي يا يك مشكل يا پرسش معمول

. اين زمينه اي را ايجاد مي كند كه به ما كمك خواهد كرد تا ساختار سلسله مراتبي نقشه ي مفهومي را تشخيص دهيم. شود

 .همچنين مي تواند به انتخاب يك دامنه ي محدود براي رسم اولين نقشه ي مفهومي كمك كند



اين پرسش به . مطرح كنيم 5ي مفهومي اين است كه يك پرسش كانوني يك راه خوب براي فراهم كردن يك زمينه براي نقشه

هر نقشه ي مفهومي به يك . مشخص مي كند ،موضوع يا مشكلي را كه قرار است نقشه ي مفهومي در مورد آن رسم شود وضوح

در حين آموزش . پرسش كانوني پاسخ مي دهد و يك پرسش كانوني خوب مي تواند به يك نقشه ي مفهومي غني تر بيانجامد

برخي مواقع نقشه هايي رسم مي كنند كه ممكن است به مفهوم مرتبط باشد ولي به  جويانساختن نقشه هاي مفهومي، دانش

 .هميشه گفته مي شود كه گام اول براي يادگرفتن مطلبي پرسيدن يك سوال صحيح است. پاسخ نمي دهد ،پرسش مطرح شده

و پرسش كانوني اي كه قرار است نقشه ي مفهومي را بر اساس آن ها رسم كنيم، گام با تعيين دامنه ي اطالعات مورد نياز 

مفهوم كليدي براي  5 الي  5 اغلب . بعدي تشخيص و تعيين مفاهيم كليدي است كه در اين دامنه با آن ها سر و كار داريم

وي اين ليست يك ليست ديگر به ترتيب اين مفاهيم كليدي بايد ليست شوند و از ر. رسم يك نقشه مفهومي خوب كافي هستند

اين ليست ترتيبي ممكن . تهيه شود( مفاهيم عمومي تر در باالي ليست و مفاهيم جزئي تر و اختصاصي تر در پايين)عموميت 

به طور كلي اين كار به ما كمك خواهد كرد نقطه ي شروعي براي ساختن نقشه ي مفهومي مان در دست . است تقريبي باشد

 . شيمداشته با

عالوه بر آن مي توان واژه ها را روي برگه هايي نوشته و به شكل كارت هايي در . گام بعدي رسم يك نقشه ي مقدماتي است

اين كار براي فردي كه براي اولين بار تالش مي . اين كار به شما كمك خواهد كرد كه مفاهيم را به راحتي جابجا كنيد. آوريد

اين فرصت  ،استفاده از دو روش فوق براي رسم نقشه ي اوليه مي تواند. ايجاد كند ضروري استكند يك ساختار سلسله مراتبي 

استفاده از . را نيز ايجاد كند كه بيش از يك نفر در رسم يك نقشه ي مفهومي همكاري كنند و ايده هايشان را به اشتراك گذارند

افراد ديگري در نقاط ديگري از دنيا در رسم اين نقشه ها همكاري نرم افزار فوق الذكر اين امكان را نيز ايجاد مي كند كه با 

 .كنيد

 نمونه اي از نقشه هاي مفهومي

                                                 
5
. Focus question 



 

 پیشنهادهاي كاربردي

 از   تري ربط دهند، به اصول اساسي دست يابند، كه مي آموزند به مفهوم جامع كمك كنيم تا آنچه را جويانبه دانش

 .بيابند دانشگاهيري و يادگيري لذت ببرند و نگرش مثبتي به يادگ

  و كتاب  استاداز يادگيري، خودكارآمدي را افزايش داده و از ميزان وابستگي يادگيرنده به  جوافزايش رضايت دانش با

 . بكاهيم

 براساس رويكرد نقشه مفهومي اساتيدهاي آموزشي براي  برپا كردن كارگاه . 

  مقاطع مختلف تحصيلي و  اساتيدبه  اي كارگاهيهپيشنهاد مي شود راهبردهاي يادگيري در چارچوب آموزش

  .مشاوران داده شود

  گنجانده شود دانشجويانآموزش راهبردهاي يادگيري در محتواي برخي از دروس اصلي و اختياري.  

  به جاي استفاده از سازماندهي مطالب درسي و عالمت گذاري و حاشيه نويسي از نقشه مفهومي استفاده نمايند كه

 .كمك كننده است جويانر تحليل ساختار متن و درك بهتر مطالب به دانشاين روش د

 نتیجه گیري



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

ش عمق يادگيري، دستيابي به سطوح توان به افزاي محسوب شده و از دستاوردهاي جانبي آن مي آموزش پزشكيعلمي نظير 

توان هم از طريق قلم و كاغذ و هم از طريق نرم افزارهاي  هاي مفهومي را مي نقشه. باالتر شناختي و تفكر انتزاعي اشاره كرد

ط هاي مفهومي منجر به درگير شدن ذهن آنها با مفاهيم و ارتبا به رسم نقشه دانشجويانترغيب . رسم كرد اي پيشرفته رايانه

يابي به شناخت و فراشناخت، ارزش هاي دست ها شده و اين امر در فرايند ياددهي و يادگيري و روش منطقي موجود بين آن

 .فراواني دارد

 جويانكه از نقشه مفهومي براي سازماندهي آموزش دروس به دانش اساتيدي در مقاله اي بيان نمود( 113 ) نواك جي دي

در تحقيقي كه توسط سنجيتا گاليتي روي دانش  .ها تفهيم مي كنند تري مطالب را به آناستفاده مي كنند، با سرعت بيش

نسبت به گروهي  ،كه آموزش هاي نقشه مفهومي دريافت كرده بودند جويانيدانش( 115 )آموزان دبيرستاني انجام شده بود 

همچنين اين محققين دريافتند كه . به طور چشمگيري امتياز بيشتري كسب كردند. كه متدهاي سنتي آموزش ديده بودند

تحقيق ديگري  .كه توانايي متوسطي دارند از نقشه مفهومي نسبت به آموزش سنتي سود بيشتري كسب مي كنند جويانيدانش

دريافتند كه آموزش نقشه مفهومي روي  ،روي دانش آموزان انجام شده بود( 115 )كه توسط جان فريدريك اسكاندريت 

معتقدند كه نقشه مفهومي مي تواند (  994 ،به نقل از دمبو، 919 ) واينستاين و ماير .تأثير مثبتي دارد مهارت هاي شنيداري

يادگيري در جهت  _ نظريه هاي تدريس .چون يادگيرنده را در تحليل ساختار متن كمك مي كنند ؛استراتژي مفيدي باشند

برنامه ريزان درسي در چارچوب نظريه ها مي توانند به جهان تعليم  و اساتيد. دادن به فعاليت هاي آموزشي تأثير بسياري دارند

خوب و خالق  جويانكه دانش براي اين .و تربيت از منظر خاصي بنگرند و بر جنبه هاي مختلف كالس درس تأكيد نمايند

بليت هاي چگونه قا جويانها دانش هايي گنجانده شود كه از طريق آن روش دانشگاهيتربيت كنيم، بايد در برنامه هاي 

را به جاي  جويانهاي آموزشي بايد به صورتي سازماندهي شوند كه دانش محيط. آموختن را از طريق نظم فكري بياموزند

هاي ابتكاري  روش. ها مواجه مي شوند ذخيره سازي حقايق علمي با مسائل درگير سازند، مسائلي كه در زندگي واقعي با آن

نقشه  .تر خواهد ساخت را براي يادگيري فزون جويانتر و رغبت و تالش دانش موزشي را جذابمنطبق با زندگي موقعيت هاي آ

 ي مفهومي و استفاده از آن در خالقيت و آموزش و تحقيق مي تواند روش جديد و قدمي نو به سمت آموزش بهتر براي تفكر

 . انتقادي و شكل دهي آموزش دانشجو محور باشد

 فصل نكات كلیدي

نقشه مفهـومي، وسـيله اي   . مي، نمايش هندسي ارتباطات هدفدار و مرتبط دهنده ميان ايده ها و مفاهيم هستندنقشه مفهو . 

 .جا داده شده است  نموداري براي نمايش دسته اي از مفاهيم است كه در چارچوبي از موضوعات،



ساختار كـاركردي   مغز و د به گونه اي بااين فراين .از مطالعه فراهم مي سازد امكان كسب بيشترين بازدهي رانقشه مفهومي  . 

 .با يك بار يادگيري فراهم مي سازد به خاطر سپردن كامل مطالب را آن تطابق دارد كه امكان يادگيري و

همان گونه كه نقشه ي مفهومي روش خوبي براي يادگيري است؛ طبعاً مي توان از آن در آموزش مطالب در كالس ها  .3

ر نقشه ي مفهومي به عنوان ابزار كمك آموزشي اين است كه نبايد اين روش را در آموزش به نكته ي مهم د. استفاده كرد

استفاده كرد؛ يعني مدرس نبايد نقشه ي مفهومي را بكشد يا به دانشجو ارائه دهد؛ چرا كه در اين حالت 9صورت غيرفعال

د و اين با هدف نقشه ي مفهومي فاصله دانشجو مفاهيم را مثل ساير مطالب حفظ مي كند، بدون آنكه روي آن فكر كن

 .دارد

ساختار سلسله مراتبي در يك نقشه ي : نقشه هاي مفهومي دو ويژگي مهم دارند كه به تفكر خالقانه بسيار كمك مي كنند .4

 .مفهومي خوب و نيز قابليت جستجو براي ارتباطات عرضي بين مفاهيم

آمـوزش، يـادگيري، برنامـه ريـزي درسـي،      : د زير مفيد واقع شوندنقشه هاي مفهومي در آموزش پزشكي، مي تواند در موار .5

 .و ايجاد خالقيت دانشجويان( تكويني و پاياني)ارزشيابي

استخراج نكات كليـدي، تشـخيص مفـاهيم اصـلي از     : مراحل اجراي الگوي تدريس نقشه مفهومي به صورت خالصه شامل  .9

 .فرعي، تكميل نقشه و ارزشيابي مي شود

نظـم دادن بـه   ( 3پيـدا كـردن مفـاهيم؛    (  پيدا كردن سؤال اصلي؛ (  : نقشة مفهومي شامل مراحل كشيدن يك .1

پيدا كردن روابط ابتدايي و نام گذاري ( 4مفاهيم بر اساس مهم به غير مهم يا كلي به جزئي و يا بزرگ به كوچك؛ 

 .پيدا كردن روابط پنهاني و فرا سطحي( 5كردن آنها و 

ب و خالقانه براي وادار كردن دانشجويان بـه فكـر روي مطالـب آموختـه شـده و وادار      نقشة مفهومي راه بسيار خو .1

كافي است از آنان بخواهيم از مطالب يك ساعت كـالس  . كردن دانشجويان به موضوع ديگري در رابطه با آن است

 . آموزشي در پايان ساعت يك نقشه مفهومي تهيه كنند  يا هر برنامه

 . براي آموزش خالقيت، مديريت، پژوهش و فكر پژوهش اوليه و تفكر انتقادي است نقشه مفهومي راه خالقانه .9

نقشة مفهومي به دليل جمع كردن كل مطالب دانسته شـده در يـك تصـوير فرصـت  فكـر بيشـتر و پيـدا كـردن          .1 

 . راهكارهاي بيشتر در هر موضوع مثل آموزش يا پژوهش يا تفكر انتقادي را مي دهد

يد خودش نقشة مفهومي بكشد و به دانشجويان دهـد بلكـه بايـد آنـان را وادار بـه برداشـت       معلم براي آموزش نبا .  

 . شخصي و كشيدن نقشه مفهومي توسط خودشان كند

                                                 
 


