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   چكيده

ارتباطي نزديك داشته ومي توانند درمراحل مختلف  4يكي ازروشهاي نويني است كه بانظريه ساختن گرايي،3هاي مفهومينقشه 
آشنايي دانش آموزان .از طراحي و تهيه محتواي برنامه درسي گرفته تا مرحله اجرا و ارزشيابي مورد استفاده قرار گيرند  آموزش

ب آنان به رسم نقشه هاي مفهومي منجربه درگيرشدن ذهن آنهابامفاهيم وارتباط منطقي ومعلمان بانقشه هاي مفهومي وترغي
يادگيري وسنجش مفاهيم -دراين مقاله ضمن معرفي نقشه هاي مفهومي كاربردآن رادرفرايندياددهي.موجودبين آنهامي گردد

  .يان خواهيم كردب)ذهني(شيمي وفوايدآموزش بانقشه هاي مفهومي 
  

  يادگيري، آموزش شيمينقشه هاي مفهومي، راهبرد ياددهي :كليديهاي  واژه
 
 
 
  
  ه مقدم

بخشي يادگيري علوم تجربي به ويژه شيمي استفاده  چند سال اخير، معلمان و پژوهشگران براي تسهيل، تسريع و عمق در
آموزان فراهم  براي معلمان و دانشهاي مفهومي اين امكان را  كارگيري نقشه به.اند هاي مفهومي به عمل آورده وسيعي از نقشه

تر كردن فرايند ياددهي و يادگيري همت گمارده و به سطوح باالتر شناختي و انواع تفكرهاي انتزاعي، خالق  سازد تا به عميق مي
زير رود تا معلمان ع اين مقاله به معرفي نقشه هاي مفهومي و كاربردهاي آنها پرداخته و انتظار مي. و انتقادي دست يابند

 كشورمان با به كارگيري اين ابزار قدرتمند، گامهاي بلندي  در فرايند ياددهي، يادگيري و ارزشيابي به ويژه مفاهيم شيمي
رچوبهاي نظري مهمي است كه درشكل گيري وهدايت بازنگريها وفعاليتهاي جديدآموزشي اسازنده گرايي ازچه نظريه.بردارند

ين ديدگاه دانش آموزتشويق مي شودكه دريادگيري مطالب به فعاليتهاي شخصي خويش ازاين رودرا.نقش مهمي راايفامي كند

                                                           
  . دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، تهران  -دانشجوي كارشناسي ارشدشيمي  -1
   j.beheshtian@srttu.edu                            دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي،تهران ، -ستاديار گروه شيميعضوهيأت علمي ، ا -2
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دانش قبلي موردتوجه قرارمي گيرد وحتي گاه نقدمي شود وتعامل ميان دانش آموزان ومعلم به آساني صورت مي .متكي باشد
  .گيرد

  
  :تعريف نقشه هاي مفهومي

يك سري نمودارها و كادرهاي متصل به هم است كه ارتباط منطقي  مفهومي ابزاري براي نمايش اطالعات در قالب  نقشه
يك  .شود دار بين مفاهيم محسوب مي بين مفاهيم به روشني در آنها قابل مشاهده بوده و به نوعي بازنمايي تجسمي روابط معني

هاي  نقشه. طه و گره استهاي هسته، راب شود، داراي بخش نقشه مفهومي كه معموال به شيوه حركت از كل به جزء تنظيم مي
تر و جامع تر در رأس آن قرار  شوند، يعني مطالب كلي تهيه مي) گره -رابطه -گره(مفهومي معموالً به شيوه سلسله مراتبي 

ها  در رسم نقشه هاي مفهومي، معموالً گره. تر مي شوند گيرند و هرچه به پائين نقشه نزديك شويم، مفاهيم و مطالب جزئي مي
 ).1984 1نواك و كوئين،(شوند  ها بر روي خطوط اتصالي نوشته مي بودن و رابطه داخل كادر

  
  نماي كلي يك نقشه مفهومي: 1شكل 

  
 

هايش و روابط  هاي وي درباره آگاهي آموز و نيز شاخصي از ديدگاه هاي تفكر و درك دانش هاي مفهومي نشانگر روش نقشه
در فرايند . سازند هاي ذهني خود را مي ها يا نقشه گرايي افراد شخصاً طرحواره ساختنبراساس نظريه . باشند بين آنها مي

ها بازنگري  هاي جديد به كار مي رود و از اين طريق اين طرحواره ، دانش قبلي به عنوان چارچوبي براي كسب يادگيري يادگيري
  ).2004, 2زله(گيرند يابند و يا مورد بازسازي قرار مي شوند، گسترش مي مي

استفاده از آن موجب . برنامه درسي مبتني بر نقشه مفهومي مزيت هاي زيادي نسبت به برنامه هاي درسي مرسوم دارد
هاي  تعدادي از معلمان نقشه. شود آموزان در آزمون هاي پيشرفت تحصيلي مي درك عميق مفاهيم و افزايش نمرات دانش

يك نقشه مفهومي . آموزان به كار مي گيرند جاد يادگيري عميق تر در دانشمفهومي را به عنوان يك راهبرد آموزشي براي اي
اين امكان را فراهم مي آورد كه به هنگام تشكيل يك مفهوم جديد، تجربه و درك كسب شده در گذشته در يك چارچوب 

  ).2004, 3فريمن(شود  ار گرفته اي جهت ارائه مطالب درسي به ك تواند به عنوان شيوه مفهومي مورد توجه قرار گيرد، بنابرين مي
  

  انواع نقشه هاي مفهومي
هاي مفهومي شده است  تنوع شيوه  نمايش نمودارها و نيز تنوع موضوعات علمي منجر به پيدايش انواع مختلفي از نقشه

  ) :2004, زله(كه برخي از آنها عبارتند از 
  هاي مفهومي عنكبوتي نقشه -3-1

                                                           
١ - Novak and Gowin 
٢ - Zele 
٣ - Freeman 
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و ويژگي ) گره(هاي مفهومي محسوب شده و در آن مفهوم اصلي در مركز قرار داشته  نقشهيكي از مشهورترين نمودارهاي  
هاي مفهومي، كلمه يا مفهوم كليدي  در اين نوع نقشه. شوند نمايش داده مي) رابط(هايي  يا مفاهيم مرتبط با آن بوسيله پيكان

 .ودش در مركز قرار داشته و چندين كلمه يا مفهوم كوچكتر به آن متصل مي

  
  نقشه مفهومي عنكبوتي: 2شكل 

   
  

  اي نامه هاي مفهومي شجره نقشه -3-2
شوند، يك موضوع كلي به چند موضوع جزئي تقسيم شده و  در اين نوع نقشه هاي مفهومي كه از از جزء به كل تنظيم مي

   .گردند بر اساس سلسه مراتب تنظيم مي
  نقشه مفهومي شجره نامه اي: 3شكل 

  
  هاي مفهومي حلقوي نقشه -3- 3 
اين نوع نمودارها بيشتر براي ارايه مفاهيم رياضي و فيزيك كه نياز به انجام محاسبه و اثبات فرمول دارند، مورد استفاده  

  .نمايند هاي مفهومي را جبران مي هاي رسم نقشه هاي موجود در ساير شيوه قرار گرفته و كاستي
  ). V=RIيعني (ساس رابطه ولتاژ كه با حاصل ضرب مقاومت در شدت جريان برابر است بر ا نقشه مفهومي حلقوي:4شكل 

  

  
  
  

  تهيه نقشه هاي مفهومي
  :جهت تهيه نقشه مفهومي ابتدابخشي ازكتاب راانتخاب كرده وطبق مراحل ذيل عمل مي كنيم
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 بخش انتخاب شده رابادقت خوانده وايده ها ومطالب مهم آن رامشخص مي كنيم.  
 كليدي وضروري بخش راجمع آوري كرده وروي كاغذ ليست مي كنيم مفاهيم.  
 مفاهيم عمومي راازمفاهيم اختصاصي جدا كرده ومفاهيم عمومي تررادرباالي ليست قرارمي دهيم.  
 مفاهيم راباخطوط ارتباطي برچسب داربه هم وصل كرده وجهت ارتباط راباپيكان نشان مي دهيم.  
 عرضي راپيدامي نماييم دربخش هاي مختلف نقشه ارتباطات.  
 نقشه طراحي شده راكنترل نموده واصالحات الزم به عمل مي آوريم. 

  نقشه مفهومي ساختاراتم شيمي دو دبيرستان: 5شكل 
  
  

  
  

  
  
  

  نقشه مفهومي بوسله كامپيوتر-تهيه نقشه مفهومي: 6شكل 

  
  اهداف ساخت نقشه هاي مفهومي

 سيال سازي ذهن(آفرينش ايده هاي جديد( 
 به صورتي ساده تر وقابل فهم ... وبسايتهاي بزرگ و-طوالني ونطراحي ساختارهاي پيچيده  اعم ازمت 

 برقراري ارتباط بين ايده هاي پيچيده 

 كمك به يادگيري با تجميع دانش قديم وجديد 

 تشخيص درك ياتشخيص كج فهمي ها وبرداشت هاي نادرست 

  يوشيوه هاي ساخت نقشه هاي مفهومنقشه هاي مفهومي دست ساز يا بوسيله كامپيوتر 
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  نقشه كشي بوسيله كامپيوتر-1
ايده هاي آموزشي زماني كه پاسخگوي  تمام ابعاد وانواع يادگيري زمان خودباشند جايگاه خودرابازكرده وايفاي         

ه به عنوان اصلي ترين يكي ازانواع يادگيري كه امروزه بسيارموردتوجه قرارگرفته است وبه نظرمي رسددرآيند.نقش مي كنند
به عبارت ساده آمورش الكترونيكي به ما قدرت يادگيري خارج  .يادگيري مطرح باشد يادگيري الكترونيك است –روش ياددهي 

اما . آموزش از راه دور هم اكنون سالها است كه در دنيا متداول و رايج است . از محيط فيزيكي كالس و دانشگاه را ميدهد 
  .شده است 1يادگيري الكترونيك آموزش با اينترنت منجر به ابداع روش جديدي از نحوه تدريس به نامتركيب اين نوع 

آموزش الكترونيكي در عين حال كه بسيار موثر و كار آمد است از لحاظ تجاري نيز مقرون به صرفه است و به سرعت قابل 
از نكاتي كه در اين روش از آموزش توجه افراد بسيار زيادي را يكي . دسترسي براي تمامي افراد از هر قشر و موقعيتي مي باشد 

در اين روش هيچ كس براي . به خود جلب كرده است ، آزادي در انتخاب موضوعات و سر فصلهاي مورد عالقه افراد است 
ممكن دسترسي پيدا موزش حد و مرزي روشن ندارد و به راحتي ميتواند به اطالعات تمامي رشته هاي علمي در حداقل زمان آ

                                           .                                                            كند
                                    :نقشه كشي بوسيله كامپيوتر

 قابليت طراحي وويرايش آسان 

 اتصال دادن پوياوكاربردي 

 فزودن نمودارها ورنگهاا 

 ساخت سريع 

 ارسال آسان الكترونيكي 

 ذخيره سازي آسان 

  )غيرديجيتالي(نقشه كشي دستي  -2
كاغذي معروف است وايده هاي خودرامستقيما برروي كاغذ مي -اين نوع نقشه كشي بوسيله دست انجام گرفته وبه مداد

  . آوريم
دانش آموزان به آساني مي توانند شكل .ستاستفاده ازقلم وكاغذ به نظرطبيعي ترين راه براي تهيه يك نقشه مفهومي ا

به طورمعمول نقشه .ها،كلمات وخطوط راايجادكنند،اماپاك كردن مي تواندخسته كننده بوده ومانعي براي فرايندبازنگري باشد
مي نقشه هاي مفهو.هاي مفهومي رانمي توان دريك نشست به طوركامل تهيه كرد،بلكه الزم است چندبارموردبازنگري قرارگيرند

  .كاغذي مي توانندبه آساني موردبازنگري قرارگيرند-تهيه شده بوسيله كامپيوترنسبت به نقشه هاي مداد

يادگيري به شيوه هاي گوناگوني مورداستفاده قرارمي -نقشه هاي مفهومي درموقعيت هاي آموزشي ودرفرايندياددهي
م معلم ودانش آموزدرفرايند ساخت نقشه مفهومي چه ازلحاظ اينكه چه كسي نقشه مفهومي راتهيه كند ويااينكه سه.گيرند

  .مقدارباشدآن هارابه دودسته تقسيم مي كنند
  ساخته شده توسط متخصصين ياازقبل آماده(نقشه مفهومي معلم ساخته.( 

  نقشه كشي مفهومي توسط خوددانش آموزان(نقشه مفهومي دانش آموزساخته.( 
 
 
  

                                                           
١ - e-learning 
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  شيوه ساخت نقشه مفهومي
نقشه مفهومي از مفاهيم انتخاب شده و مرتبط با موضوع مورد بحث و . نقشه مفهومي نسبتاً ساده استفرايند ساخت 

در نقشه مفهومي، مفاهيم به شكل هرمي در كنار هم قرار . شود  ها و يا نمادهاي ارتباط دهنده تشكيل مي همچنين از گزاره
  ).1998بيتز، (شود    به پايين نشان داده ميگيرند و ارتباط آنها به شكل پهلو به پهلو و يا از باال  مي

 
 )غيرديجيتال(نقشه مفهومي دستي: 7شكل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمايي ازفرايندساخت نقشه مفهومي: 8شكل 
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  هاي مفهومي كاربرد نقشه
در استفاده از  .قرار گيرنددهي اطالعات مورد استفاده  توانند به عنوان ابزارهايي براي مرور و سازمان هاي مفهومي مي نقشه

در . شوند هاي مفهومي هم به هنگام نمايش و هم به هنگام تهيه آنها، مطالب چندين بار براي يادگيرنده تكرار مي نقشه
مطالب » مرور نوشتاري«آموز به  مطالب و در تهيه نقشه ها، دانش» مرور ديداري«آموز به  هاي از قبل آماده شده، دانش نقشه
همچنين يك مزيت بزرگ استفاده از نقشه هاي مفهومي اين است كه آنها تصويري جامع و روشن از مفاهيم و رابطه . پردازد مي

امكان مرور مفاهيم . كنند و فرد مي تواند به آساني بر هر قسمتي از آن متمركز شود بين آنها را در يك فضاي كوچك فراهم مي
توانند هم در  هاي مفهومي مي بنابراين نقشه. هاي غيرترسيمي است الصه بردارياز اين طريق بسيار سريع تر و عملي تر از خ

توان  ها، مي با نمايش يك نقشه مفهومي و خالي گذاردن برخي گره. ياددهي و هم در يادگيري مفاهيم مورد استفاده قرار گيرند
توان  بنابراين مي. ارزشيابي شركت نمايند آموزان خواست تا با كامل كردن جاهاي خالي بوسيله كلمات كليدي، در از دانش

  ):2006, 1كينچين(كاربرد نقشه هاي مفهومي را به صورت زير بيان كرد 
زماني كه در فرايند آموزش معلمان خود از نقشه هاي مفهومي جهت ارايه درس استفاده : اي براي آموزش وسيله -1

به اين طريق كمتر احتمال وجود دارد كه . توجه بيشتري خواهند كردكنند، به مفاهيم مهم و رابطه آنها با ساير مفاهيم  مي
گردد، بلكه موجب  هاي كالسي مي وري در برنامه اين امر نه تنها سبب بهره. وقت كالس را صرف موضوعات كم اهميت كنند

  .گردد آموزان و بيشتر شدن انگيزه آنها در يادگيري مطالب ارايه شده مي افزايش حس رضايت دانش
كنند، ابزارهاي بسيار  نقشه هاي مفهومي كه خود دانش آموزان آنها را تهيه مي: اي براي ارزشيابي تكويني وسيله -2

هاي درست و نادرست در اين نقشه ها،  مناسبي براي تشخيص نواقص يادگيري آنها محسوب شده و معلم با توجه به ارتباط
  .تشخيص مي دهدنكاتي را كه دانش آموزان خوب متوجه نشده اند، 

پس از پايان واحد يادگيري مي توان براي سنجش يادگيري هاي تراكمي دانش آموزان  :اي براي ارزشيابي پاياني وسيله -3
هنگامي كه دانش آموزان به ). 1384احمدي، (هاي آموزش داده شده بپردازند  از آنان خواست تا به تهيه نقشه مفهومي موضوع

وع مي پردازند متوجه مي شوند كه ارتباط هاي ممكن زيادي بين مفاهيم وجود دارد به طوري كه تهيه نقشه مفهومي يك موض
چنين فرايندهايي در برگيرنده چيزي است كه . درانتخاب اين مفاهيم و بيان روابط بين آنها دچار چالش ذهني مي شوند

يك نقشه مفهومي عملكرد هاي شناختي سطح باال چون در تهيه . بنيامين بلوم  آنها را عملكردهاي شناختي سطح باال مي نامد
تواند به عنوان  اين امر نشان مي دهد كه چگونه يك نقشه مفهومي مي. تحليل، تركيب و ارزشيابي مداوماً به كار گرفته مي شود

اً از مدرسه تا نواك دراين زمينه بيان مي كند كه وحي منزل نيست كه حتم. يك ابزار ارزشيابي قوي مورد توجه قرار گيرد
هاي مفهومي  هاي چندگزينه اي براي  سنجش يادگيري هاي فراگيران استفاده شود، احتماالً در آينده از نقشه دانشگاه از آزمون

هاي مفهومي در  به هنگام استفاده از نقشه). 1984, ينئوكنواك و(به عنوان ابزارهاي ارزشيابي قدرتمند استفاده خواهد شد 
  :ان به دو طريق عمل كردتو ارزشيابي مي

تعدادي كلمات و اصطالحات علمي در اختيار فراگيران قرار داده و از آنها خواست تا ارتباط منطقي بين آنها را در قالب  -1
  .هاي مفهومي رسم نمايند نقشه

ها، از  ها و يا رابط هاي مفهومي رسم شده در اختيار فراگيران قرار داده و با خالي گذاشتن برخي از گره تعدادي نقشه -2
  .آنها خواست تا در جاهاي خالي كلمات مناسب قرار دهند

  

                                                           
١ - Kinchin 
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آنها . نقشه هاي مفهومي همچنين مي توانند در تهيه طرح و برنامه آموزشي مفيد واقع شوند: ريزي آموزشي برنامه -4
در يك چنين آموزش . شخص كنندها و اولويت بندي بين آنها را م هاي مختلف آموزش، روابط بين اين بخش توانند بخش مي

منظمي قبل از آن كه تدريس مطالب شروع شود، نقشه هاي مفهومي به عنوان يك روش ارائه ساختار محتواي درس به كار مي 
همچنين بعد از . كند به بياني ديگر قبل از شروع درس جديد ارائه نقشه مفهومي نقش يك پيش سازمان دهنده را بازي مي.  رود

در . اي از آنچه كه يادگرفته شده است را براي فراگيران فراهم آورد تواند خالصه گيري ارائه يا تهيه نقشه مفهومي مياتمام ياد
  .گيرند و يادگيري معني دار به آساني انجام مي گيرد يك چنين شرايطي مطالب جديد تحت شمول مطالب كلي تر قرار مي

  
  )ذهني( هاي مفهومي نقشه   فوايد آموزش با

  . يابد كنند، بنابراين پذيرش و مشاركتشان افزايش مي آموزان عالقه ايجاد مي ها در دانش اين آموزش. 1
  . كنند تر مي تر و خودانگيخته بخش تر، لذت آموزان، خالق ها درسها و ارائة مطالب را، براي معلم و دانش آن. 2
تر  تر و تطبيق روح باقي بمانند، منعطف وضوع خشك و بيهاي معلم در مورد م ها يادداشت به جاي آنكه با گذشت سال. 3

هاي آموزشي خود را به سرعت و  هاي سريع، ضروري است معلم بتواند يادداشت در اين زمانة تغييرات و پيشرفت. خواهند بود
  . ها اضافه كند تر تغيير دهد و به آن سادگي هرچه بيش

ها موارد مرتبط با موضوع درس را در قالبي روشن و به خاطر سپردني تن) ذهني( هاي مفهومي از آنجايي كه نقشه  . 4 
  . كنند هاي بهتري در امتحانات كسب مي آموزان نمره دهند، دانش ارائه مي
دهند،  ها را نشان مي ها كه رابطة ميان اين واقعيت نه تنها واقعيت) ذهني(هاي مفهومي  هاي خطي، نقشه برخالف نوشته. 5

  .دهند تر از موضوع درس مي آموزان دركي عميق انشو در نتيجه به د
  .شود هاي معلم در كالس به طرز چشمگيري كاسته مي ها و آموزش هاي مربوط به گفته از حجم فيزيكي يادداشت. 6
از . سودمند است» خوانش پريش«و به خصوص » مشكالت يادگيري«هاي داراي  هاي مفهومي  به ويژه براي بچه نقشه. 7

تر به صورتي طبيعي، كامل و  دهد تا بيش ، نقشة ذهني به كودك امكان مي»استيالي معناشناسي«دسازي كودك از طريق آزا
  .سريع به بيان خويش بپردازد

  
  اي در آينده هاي مفهومي رايانه انداز نقشه چشم 
ها، نقشه پردازي ذهني  گيري از آن رهبا به. اي سرانجام از راه رسيده و در اختيار همگان قرار دارند هاي مفهومي رايانه نقشه 

. پتانسيل حقيقي خود را در دنياي الكترونيكي مدرن بيش از پيش بازيافته و به تكنيك برگزيده در محيط كار بدل گشته است
حال پرسش اين است كه پيشرفت فناوري چگونه بر توسعة . دهد وقفة خود ادامه مي فناوري نيز همچنان به پيشرفت بي

  ازي ذهني در آينده تأثير خواهد گذاشت؟پرد نقش
تواند  نخست بايد بگوييم كه، تا اين لحظه نيز مقداري از اين تكنولوژي مسحور كننده در اختيار ما قراردارد كه مي

ي ها رايانه. چرخد مي) جوهر ديجيتالي(اين فناوري حول مفهوم . اي ارائه دهد هاي ذهني رايانه برآوردي معتبر از آيندة نقشه
ها را در رايانه به صورت مستقيم و با  شخصي داراي لوح ديجيتالي اكنون در دسترس است و به كاربران امكان وارد ساختن داده

افزارهاي قدرتمند تشخيص  سپس نرم! نويسيد دهد، انگار روي يك صفحة كاغذ معمولي مي استفاده از يك قلم ديجيتالي مي
هاي ديجيتالي كار  توانيد كماكان با دست نوشته كنند، يا اينكه مي اي تبديل مي ستاندارد رايانهها را به نوشتة ا ها، آن نوشته دست
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يعني  -كند ها كار مي نوشته و هم به فرم جوهر ديجيتالي پذيرفته و با آن ها را هم به صورت دست داده 1كاتياافزار  نرم. كنيد
از اين رو بديهي است كه روند پيشرفت   !اي خود را با دست ترسيم كنيد هاي ذهني رايانه توانيد به راحتي نقشه اينكه شما مي

كنيد و سپس از نسخة  تان را در رايانة شخصي ترسيم مي قشة ذهنيدر آينده بدين صورت خواهد بود كه شما مستقيماً ن
  . گيريد جايي و ديگر اعمال بهره مي براي تحليل، ارسال، جابه  اي رايانه

  
  اي تأثير خواهند گذاشت؟ هاي ذهني رايانه چه موارد ديگري از تكنولوژي بر دنياي نقشه

هاي  و از پيشرفتي سريع در قلمرو توليد و استفاده از رايانه هاي شخصي پيوسته در حال توسعه است فناوري رايانه 
تر، قابليت  هاي با ظرفيت باالتر و قدرت بيش تر از بابت ولتاژ، باتري تر و كم مصرف هاي پرقدرت بسيار سبك، پردارنده  2دستي

رو  undockingو   dockingهاي  تسيم، و همچنين قابلي هاي بي هاي دستي، گسترش فزاندة سلول سيم تعبيه شده در رايانه بي
كامالً آشكار است كه همه چيز در جهت تأمين كلية نيازها و انتظارات در رايانة شخصي دستي حركت . به بهبود برخودار است

هاي ذهني در حين سفر و  شمار قادر به خلق نقشه! اي به معناي حقيقي دستي خواهند شد هاي ذهني رايانه نقشه. كند مي
به متقاضي مورد نظرتان ) ها هاي منتج از آن ها و طرح ها، فعاليت ها، سخنراني و همچنين انواع گزارش(ها  فاصلة آنارسال بال

اي از مدتها پيش در حال نفوذ و گسترش در زبان تجاري دنيا هستند و چندين شركت  هاي ذهني رايانه نقشه. خواهيد شد
اين كار معرف . اند هاي ذهني منتقل كرده ا به محيطي كامالً سرشار از نقشهقسمت اعظم كار تجار خود ر) 3..نيوس وژنظير (

هاي تجاري در آينده است و افراد را تشويق به تفكر دربارة موضوع قبل از  روشي كامالً جديد و بيش از پيش بصري در فعاليت
محتويات برنامه، مرور آن و دستيابي به ها امكان گسترش  كند، به آن هرگونه اقدام به توسعة كلي و جزئي در كار خود مي

دهد كه كلية شريكان و عوامل تأثيرگذار نتيجة اين تغييرات را بر روي  دهد و در عين حال اطمينان مي توافقي جمعي مي
خواهيد؟ پس بد نيست  دورنمايي بيش از اين مي. ترين زمان ممكن مالحظه خواهد كرد ديگران و كل تشكيلالت شركت در كم

ها پيوندهاي سلسله  اند كه در آن هاي ذهني به وجود آمده هاي فضايي از نقشه هاي ذهني سه بعدي و مدل يد كه نقشهبدان
شود و مسيرهاي بديع براي سير و كاوش درون آن  هاي نقشة ذهني شمرده مي هايي به ديگر اليه مراتبي چند وجهي دروازه

آزادي انديشه در تركيب و همراهي با . اي درخشان خواهند بود كارا داراي آيندهاي آش نقشه پردازي ذهني رايانه.اند پديد آورده
اي تكنيك برگزيده براي افراد و  هاي ذهني رايانه دهند كه نقشه شك نويد اين موضوع را مي اي بي قدرت فزايندة پردازش رايانه

د و بندها هستند تا به اهداف كليدي برسند و به هايي خواهند بود كه به دنبال ره سازي كامل خود وتشكيالتشان از قي شركت
   .هاي اساسي در زندگي و كار نائل شوند بينش

، »هاي شناختي نقشه«توان آنها را با عناوين   گيرند، مي هاي مفهومي مورد استفاده قرار مي اي كه نقشه بسته به زمينه
تمام اين اصطالحات به مقاصدي . گذاري كرد نام» انشهاي د نقشه«هاي مفهومي و  ، شبكه مفهومي، درخت»هاي ذهني نقشه«

  ).2005گول و بامن، (دهند  آموزان را نشان مي ها و محتويات ذهني دانش كنند كه به طريقي بيانگر ترسيم ايده  اشاره مي
ند، بنابراين ساز  آنها ارتباط بين جنبه هاي مختلف موضوع را آشكار مي. هاي مفهومي براي معلمان نيز مفيد هستند نقشه

برنامه درسي مبتني بر نقشه مفهومي مزيت هاي . آيد، تا مثال ها و توضيحات زيادي در تدريس ارائه شود  فرصتي پيش مي
آموزان در  استفاده از آن موجب درك عميق مفاهيم و افزايش نمرات دانش. زيادي نسبت به برنامه هاي درسي مرسوم دارد

هاي مفهومي را به عنوان يك راهبرد آموزشي براي ايجاد  تعدادي از معلمان نقشه. ودش آزمون هاي پيشرفت تحصيلي مي
يك نقشه مفهومي اين امكان را فراهم مي آورد كه به هنگام تشكيل يك . آموزان به كار مي گيرند يادگيري عميق تر در دانش
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تواند به عنوان  جه قرار گيرد، بنابرين ميمفهوم جديد، تجربه و درك كسب شده در گذشته در يك چارچوب مفهومي مورد تو
  ). 2004, 1فريمن(شود  اي جهت ارائه مطالب درسي به كار گرفته  شيوه

تواند به فراگيران كمك كند تا حجم زيادي   اين روش، مي. استفاده از نقشه مفهومي ارزش فراواني در فرايند يادگيري دارد
در يك آموزش منظم ). 1998بيتز، (، ارتباطات دروني بين اين مطالب را متوجه شوند از مطالب را با هم تركيب نمايند و بتوانند

همچنين . كند  هاي مفهومي به عنوان يك روش پيش سازمان دهنده را بازي مي قبل از آنكه تدريس مطالب شروع شود، نقشه
كه يادگرفته شده است را براي فراگيران فراهم تواند خالصه اي از آنچه   بعد از اتمام يادگيري ارئه يا تهيه نقشه مفهومي مي

. گيرد  در يك چنين شرايطي مطالب جديد تحت شمول مطالب كلي تر قرار گيرند و يادگيري معنادار به آساني انجام مي. آورد
به هاي مفهومي موجب كاهش اضطراب، افزايش انگيزش و ترغيب  كشف كرده است كه استفاده از نقشه) 1998(همچنين بيتز 

  .شود  هاي گروهي مي شرايط فعاليت رشد تحصيلي به ويژه درافزايش 
به تعدادي از اين . يادگيري، محدوديت هايي نيز وجود دارد -هاي مفهومي به عنوان يك ابزار ياددهي در استفاده از نقشه

  :شود  محدوديت ها در زير اشاره مي
ياد بگيرندها را  در ابتدا فراگيران بايد ساخت و خواندن نقشه.  
  1998بيتز، (فراگيران ممكن است در ابتدا عالقه زيادي به استفاده از اين روش نشان ندهند.(  
 حتي اگر امكان اين فراهم باشد كه بتوان مفاهيم زيادي را در يك نقشه گنجاند، باز هم اين امر براي همه امكان پذير

  .نيست
گنجد  ميهميشه اطالعاتي وجود دارند كه در قالب نقشه ن.  
هاي مفهومي فعاليتي زمان بر است و همانگونه كه دالي و همكاران گزارش كرده اند، تعدادي از دانش  تهيه نقشه

به نقل از گول و (كنند   آموزان در هنگام تالش براي نشان دادن روابط محتوا در نقشه مفهومي احساس تلف شدن وقت مي
  ).2006بامن، 

هايي تهيه شده به وسيله قلم و كاغذ مشكالت بازنگري و اصالح آنها  محدوديت ديگر نقشه مفهومي به ويژه نقشه
 .است 

  
  گيرينتيجه

هاي متنوع  هاي مفهومي ابزار بسيار قدرتمندي براي ياددهي، يادگيري و ارزشيابي مفاهيم به ويژه موضوع بدون شك نقشه
توان به افزايش عمق يادگيري، دستيابي به سطوح باالتر  محسوب شده و از دستاوردهاي جانبي آن مي شيمي علمي نظير 

توان هم از طريق قلم و كاغذ و هم از طريق نرم افزارهاي پيشرفته  هاي مفهومي را مي نقشه. شناختي و تفكر انتزاعي اشاره كرد
اي مفهومي منجر به درگير شدن ذهن آنها با مفاهيم و ارتباط منطقي ه آموزان به رسم نقشه ترغيب دانش. اي رسم كرد رايانه

 يابي به شناخت و فراشناخت، ارزش فراواني دارد موجود بين آنها شده و اين امر در فرايند ياددهي و يادگيري و روشهاي دست
سازند، بنابراين   را آشكار ميآنها ارتباط بين جنبه هاي مختلف موضوع . هاي مفهومي براي معلمان نيز مفيد هستند نقشه

برنامه درسي مبتني بر نقشه مفهومي مزيت هاي . آيد، تا مثال ها و توضيحات زيادي در تدريس ارائه شود  فرصتي پيش مي
آموزان در  استفاده از آن موجب درك عميق مفاهيم و افزايش نمرات دانش. زيادي نسبت به برنامه هاي درسي مرسوم دارد

درآموزش شيمي كه داراي مفاهيم فراوان وانتزاعي است مي  يكاربردنقشه هاي مفهوم.شود شرفت تحصيلي ميآزمون هاي پي
عملكردنقشه هاي مفهومي ازطريق روشهايي ازقبيل ارتقاء يادگيري معنادار،ارائه .تواندبه درك بهتروعميق ترمفاهيم كمك كند
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اميدكه .وردبه دانش آموزان واجراي ارزيابي يادگيري اعمال مي شودمنبعي براي يادگيري،قادرساختن معلمان براي ارائه بازخ
- ه شيمي وارتقاي روشهاي ياددهيژباگسترش روزافزون آن شاهد شكوفايي رشداستعدادهاي دانش آموزان دردروس مختلف بوي
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