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  چکیده

از هاي اخیر ، نرم افزارهاي مختلفی ساخته شده اند که قادر به نمایش تصویري اطالعات، مفاهیم و روابط بین آن ها هستنددر سال

  .امروزه به توان این ابزارها براي اهداف آموزشی پی برده شده است. ''نقشه استداللی ''و یا  "نقشه ذهنی ''،''نقشه مفهومی": جمله

ایـن    .استفاده از فناوري اطالعات و کامپیوتر، دستیابی به نقشه برداري اطالعات را با سهولت به مراتب بیشـتري ممکـن کـرده اسـت    

آنها چیست؟ مزایا و معایب آنها چیسـت؟ آنهـا چگونـه موجـب ارتقـاء آمـوزش و        هايها و تفاوتدهند؟ شباهتابزارها چه کاري انجام می

این  .اطالعات را مرور می کنیمشوند و سه تا از رایج ترین ابزارهاي نقشه برداريها بررسی مییادگیري می شوند؟ در این مقاله این پرسش

هاي استداللی را به طور خالصـه بیـان   هاي مفهومی و نقشهنی، نقشههاي ذهنقشه: برداري، یعنیمقاله تفاوت هاي بین اشکال اصلی نقشه

  .شود، بستگی داردبرداري تا حد زیادي به هدفی  که آن ابزار استفاده میکرده است و انتخاب یک ابزار نقشه

  

  نقشه استداللی –نقشه ذهنی –نقشه مفهومی:کلمات کلیدي

  

  

  مقدمه. 1

بردهکاربهبایدموقعچهودرسیچهبرايروشیچهاینکه.داردوجودیادگیري-یاددهیامردرمتعدديهايروشامروزه

آمـوزان، دانـش شـناختن یعنـی تـدریس رکنسهدربایدمعلم. داردبستگیآناجرايدرويتواناییومعلمانتخاببهشود

  هايشیوهوهاروشبربایداو.باشدکارآمدتدریس،روشوموضوع

  .]1[نمایداجراکالسآنبرايماهرانهرامناسبتدریسروشکالس،نوعووضعیتبهتوجهباوباشدمسلطتدریسگوناگون

کـه خـود یـادگیري،  هـاي تکنیـک ازاسـتفاده باارتباطدرآموزان،دانشآموزشسیستمدرتغییربهافزونروزنیازامروزه

  .شودمیاحساسدارد،فعالینقشیادگیريفرآینددریادگیرنده

ـ   ایـن  به طـور معمـول، از  .گسترش یافته استاطالعات نقشه برداري هاياز نرم افزار استفادهدر سال هاي اخیر،   رايابـزار ب

و  روابـط بـین مفـاهیم    ركکـردن دانـش آمـوزان بـراي د     توانـا هاي انتقادي و تحلیلی به دانش آمـوزان،  کمک به انتقال مهارت

اسـتفاده از روابـط  هـا  هاي مشـترك همـه ایـن ابزار   از ویژگی.داستفاده می شو نجش و ارزیابیهمچنین به عنوان یک روش س

و هستند از کلمات  تر قابل فهم ها ،تصاویر و نمودار به نظر می رسد . توصیف هاي کتبی یا شفاهی استبرايمختلف نموداري
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نقشـه   '':شـامل در دسـترس   هـاي از ایـن ابزار  برخـی .هستنددرك درستی از مباحث پیچیده  دستیابی بهتر براي وشی دقیق ر

با این حال، ایـن  . دنمترادف استفاده می شو واژه ها به طورگاهی اوقات این . است ''ینقشه استدالل "و"یذهنقشه ن ''،''یمفهوم

سـه روش مکمـل   البتـه ایـن   . داردهر یک از این ابزارهاي نقشـه بـرداري وجـود    دری، تفاوت هاي روشنخواهد دادمقاله نشان 

اسـتدالل   همچنین  .آنها ارائه می کند در دسترس و مزایا و معایب هايین مقاله یک نماي کلی از انواع مختلف ابزارا. یکدیگرند

  .شوداستفاده می  براي آن است که ابزار ی وابستههدف بهنقشه برداري تا حد زیادي ابزار کند که انتخاب می

  

  اطالعات کشینقشههدف استفاده از ابزارهاي  . 2

هاي مفهومی این است که آنها یک مزیت بزرگ استفاده از نقشه .مشابه استکشی هاي نقشههدف مهم همه تکنیک

کنند و فرد می تواند به آسانی بر هر  تصویري جامع و روشن از مفاهیم و رابطه بین آنها را در یک فضاي کوچک فراهم می

. هاي غیرترسیمی است مرور مفاهیم از این طریق بسیار سریع تر و عملی تر از خالصه برداريامکان . قسمتی از آن متمرکز شود

اگر دانش آموزان ].2[توانند هم در یاددهی و هم در یادگیري مفاهیم مورد استفاده قرار گیرند هاي مفهومی می بنابراین نقشه

روابط را درك کنند، آنها را به یاد ، بیشتر احتمال دارد آنداي پیچیده از روابط در یک نمودار را بیان کننبتوانند مجموعه

هاي یادگیري را توسعه می روش  "سطح''و  "عمق"به نوبه خود، این،  .آورند و قادر به تجزیه و تحلیل اجزاي آنها باشند

  ]).3[و]4[و]5[و]6([دهد

  ].7[شودبه یادگیري بیشتر میدارد، و این منجر تر یادگیرندهکار ساخت نقشه نیاز به تعامل فعال

نقشه ذهنی اجازه تصور . برداري مشابه هستند، اختالفاتی در کاربرد آنها وجود دارددر حالی که اهداف مهم ابزارهاي نقشه

آموزان اجازه درك روابط بین مفاهیم و برداري مفهومی به دانشدهد، نقشهآموزان میو اکتشاف ارتباط بین مفاهیم را به دانش

آموزان اجازه نشان دادن نقشه استداللی به دانش. دهداي که به آن تعلق دارند را میدر نتیجه درك خود آن مفاهیم و دامنه

  . دهدهاي اساسی استدالل را میها  و ارزیابی آنها در و صحت فرضیهارتباطات استنباطی بین گزاره

با این . ]8[برداري مختلف انجام شده استهاي نقشهین تکنیکهاي بها و تفاوتهایی براي طرح شباهتبه تازگی تالش

این مقاله، به تشریح سه نوع . سازي کامپیوتري یعنی نقشه استداللی نشده استاي به جدیدترین ابزار نقشهحال، هیچ اشاره

  .ی استداللی کشی مفهومی و نقشهکشذهنی، نقشه کشینقشه  :برداري می پردازداصلی از نقشه

  یذهنکشینقشه. 2-1

هاي ذهنی نقشه]. 9[ها و روابط آنها تعریف شده استهاي تصویري و غیر خطی ایدهنمایشبه عنوان1کشی ذهنینقشه

هدف . تواند به هر ایده دیگري متصل شوددر نقشه ذهنی، هر ایده می .دهنداي از مفاهیم متصل و مرتبط را تشکیل میشبکه

 .هاي ارتباطی هستندهاي ذهنی اصوال نقشهبه این ترتیب، نقشه .ها استکردن ارتباط بین ایدهکشی ذهنی، پیدا نقشه

ها شامل استفاده از ضخامت خط، این تکنیک. ])10[و]11([کشی ذهنی مسلما توسط بوزان آغاز شدهاي رسمی نقشهتکنیک

-برداري ذهنی توصیه میزان موارد زیر را هنگام نقشهبو. ها، تصاویر و نمودارها براي کمک به به خاطر آوردن دانش استرنگ

  ]).11[و]12([کند 

.رنگ قرار دهید 3تصویر و یا مطلب اصلی را در مرکز و با استفاده از حداقل . 1

.از تصاویر، نمادها، کدها، و ابعاد در سراسر نقشه ذهن خود استفاده کنید. 2

.یا کوچک بنویسید کلمات کلیدي را انتخاب کنید و با حروف بزرگ.3

                                               
1 Mind mapping or ‘‘idea’’ mapping
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.تصویر به تنهایی بر روي خط خود قرار دارد/ هر کلمه.4

.شوندتر میتر هستند و با دور شدن از مرکز نازكخطوط مرکزي ضخیم .خطوط را از تصویر مرکزي شروع کنید.5

.تصویر بکشید/ خطوط را به اندازه طول همان کلمه. 6

.استفاده کنیدها در سراسر نقشه ذهنی از رنگ.7

.کشی ذهنی، توسعه دهیدسبک شخصی خود را در نقشه.8

.از تأکید و نمایش روابط در نقشه ذهنی خود استفاده کنید.9

ها را در نقشه ذهنی را با استفاده از سلسله مراتب شعاعی و یا خالصه و طرح کلی، واضح و شفاف نگه دارید تا شاخه.10

  .برگیرد

در صفحه  .کنندطور که خواهیم دید، از تزئینات نگارشی و تصویري و طراحی گرافیکی استفاده نمینقشه مفهومی، همان

  :داده شده است ) 1شکل(بعد، یک نمونه نقشه ذهنی در مورد مطالعه و موفقیت در امتحان

  یک نقشه ذهنی -1شکل
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  نقشه مفهومی. 2-2

نقشـه  .استمفهومیهاينقشهازاستفادهموجود،شناختیساختاربهجدیدمطالبدادنربط مؤثربسیارهايراهازیکی

معنـادار را یـادگیري مفهـومی نقشه. استمراتبیسلسلهومنسجمطریقیبهمفاهیمبینروابطنمایشبرايابزاريمفهومی

روابط نسبتازايشبکهقالبدربلکهنیستند،همازپراکندهاجزايصورتبهمفاهیممفهومینقشهدرکهچراسازد،میآسان

.دارندقرارهمبه

بـراي ایجـاد یـک نقشـه      .دهـد ها و روابط بین آنهـا را نشـان مـی   نقشه مفهومی ارائه تصویري دانش است که مفاهیم و ایده

ایی بین هشوند و سپس فلشها و غیره محصور میها، مثلثمفهومی با نوشتن کلمات کلیدي که درون اشکالی مانند دوایر، مربع

  .شودسپس یک توضیح کوتاه روي فلش براي توضیح نوع رابطه مفاهیم اضافه می. شوندمفاهیم مرتبط به هم، رسم می

  .]13[کشی مفهومی، روشی است که به طور گسترده براي ترویج یادگیري معنادار پذیرفته شده استنقشه

]14[یمفهوم کشینمایش نقشه مفهومی مفاهیم کلیدي در نقشه-2شکل
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سـال دوهر 2کاناسآلبرتوونواكژوزفسرپرستیبه 1(IHMC)آمریکا ماشینوانسانانجمن شناخت2004سالاز

جهـان نقـاط تمامپژوهشگرانازعلمیهايجدیدترین مقالهآندرکهکند،میبرگزاررامفهومیکشینقشه سمینارباریک

  .]15[شود میبررسیمفهومیکشینقشهومفهومیهايبه نقشهراجع

  

  

  مفهومیهاي اهداف نقشه. 1-2-2

راروابطآندارداحتمالبیشتر کنند،بیانیک نموداردر روابط راازپیچیدهايمجموعهبتوانندآموزاندانشاگر

هاي روش "سطح''و"عمق"خود،نوبهبهاین، .آنها باشنداجزايتحلیلوتجزیهبهقادروآورند،یادبهراآنهاکنند،درك

  .دهدمیتوسعهرایادگیري

ترندآسانبسیارشفاهیوکتبیهايتوصیفازهانقشهافراد،اکثربراي.  

شودمیبیشتریادگیريبهمنجراینوداردیادگیرندهترفعالتعاملبهنیازنقشهساختکار.

تصویرينمایشکهدهدمینشانتجربه.استمؤثردانشبهبودوحفظگسترش،درکشی مفهومینقشهاز استفاده

.شودمیافزایش یادگیريباعث

مغزي بارش(پردازيایده(

 دارمعنایادگیريافزایش(سازي دانش جدید و قدیمییادگیري با یکپارچهبه کمک:(

  .گیردمیصورتوجهبهترینبهموجود،دانشباجدیدمفاهیمبینارتباطایجادبادار،معنییادگیري

هابدفهمی یا تشخیص سنجش درك و فهم  

برداريخالصهوبرداري یادداشت

پیچیدههاياستداللها وایدهارتباط بینبرقراري

براي یادگیريیادگیري (فراشناختبهبود(

حافظهبهبود

 دوره  يبراي سازماندهی محتوا آموزاندانشکمک به  

خود میزان یادگیريآموزان براي ارزیابی دانشبه  کمک

.تأکید دارنداین وظایفبرهاي مفهومینقشه تحقیقات بر اثربخشیبیشتر 

و پیوندها یـا  محصور در دوایر یا کادرهایی هستند معموالً کهباشدیا مفاهیم میهااي واژهنماینده شبکه مفهومیهاي نقشه

معنـایی بـین دو مفهـوم را    ارتبـاط  ،کلمات روي خطـوط . شوددو عبارت نشان داده میروابط بین مفاهیم، توسط یک خط بین 

  .شودنامیده می "گزاره"و است "مفهوم -عبارت اتصال-مفهوم"ياصلی معنایی شامل یک مجموعهواحد. کنندمیمشخص 

بـا   نقشـه مفهـومی  نظران در زمینـه  احببه عقیده نواك، نقشه مفهومی حتماً باید ساختار سلسله مراتبی داشته باشد اما همه ص

افتـد و محـدود   اي اعتقاد دارند که همه پیوندهاي میان مفاهیم در یک سلسله مراتب اتفاق نمـی عده. این عقیده موافق نیستند

قشـه  به ویژه افرادي کـه بـر اسـتفاده از ن   . کندکردن نقشه مفهومی به ساختار سلسله مراتبی، روابط میان مفاهیم را محدود می

                                               
1 - Institute for Human & Machine Cognition
2 - Alberto J. Canas
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زیرا به عقیده آنـان،  . موافق  نیستند مفهومی هاينقشهمفهومی براي پرورش قوه خالقیت تأکید دارند، با ساختار سلسله مراتبی 

  .]16[تواند قوه خالقیت را افزایش دهدالحاق غیر عادي مفاهیم می

ارتباط هـاي عرضـی بـین مفـاهیم در نـواحی مختلـف از       . هستند 1هاي مفهومی، ارتباط هاي عرضیویژگی مهم دیگر نقشه

اي دیگـر از  دهند که چگونه مفهومی از یک حوزه از نقشه بـا مفهـومی از حـوزه   کنند و نشان مینقشه مفهوومی رابطه برقرار می

یـت قـوه تفکـر خالقانـه     هاي مفهومی در تقوهاي عرضی به نقشهافزودن رابطه ]18[به عقیده نواك  ].17[شودنقشه، مرتبط می

  .مهم است

  

  

  اجزاي نقشه مفهومی . 2-2-2
  مفاهیم: 2هاگره-1

  )سویهبا یک فلش یک معموالً(دهند مینشانرامفهومدوبینرابطه:3اتصالیخطوط -2

  برچسب روي خطوط اتصالی: 4اتصالی عبارات-3

  اتصالیعبارتباهمراهمفهومدوازگروهیک: 5هاگزاره -4

  6هامثال -5

  

  

  

  

  

  

  

اجزاء تشکیل دهنده نقشه مفهومی -3شکل

از یـک مفهـوم بـه مفهـوم     معموالً یک فلش یک سـویه (، خطوط اتصال)ها یا مفاهیمعبارت(هایک نقشه مفهومی شامل گره

-اتصال، خطـوط برچسـب  خطوط اتصال همراه با عبارات . کنند، استها را توصیف میگره، و عبارات اتصال که رابطه بین)دیگر

                                               
1 - Cross connections
2 - nodes
3 - Linking lines
4 - Linking phrases
5 - Propositions
6 - examples
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عالوه بر این، نحوه چیدمان . شونداند، گزاره نامیده میدار به یکدیگر مرتبط شدهخط برچسبدو گره که با. نامیده می شود 1دار

) به عنوان مثال، سلسله مراتبی و یا غیر سلسـله مراتبـی  (کندمفاهیم و جهت خطوط اتصال، ساختار نقشه مفهومی را تعیین می

]19[.  

  نقشه استداللی. 3-2

هـاي اسـتداللی ماننـد    دارند و شامل هر نوع از فعالیتتمرکزمنطقیها و اتصالهاياستنباطساختاربراستداللیهاينقشه

هـا در  کشی استداللی روشی بـراي نشـان دادن سـاختار منطقـی اسـتدالل     نقشه .استدالل، استنتاج، بحث، و موارد دیگر هستند

هـا بـراي   کنند و از خطوط، کادرها، رنگ ها و نوشـته دهنده آن تجزیه میک استدالل را به ادعاهاي تشکیلی. قالب نمودار است

  .کنندهاي مختلف استفاده مینشان دادن روابط بین بخش

  :تعاریف

  .براي اطمینان از اینکه آن ادعا درست است) دالیل(یک ادعا و دلیل : ٢استدالل •

  . نقطه اصلی یک استدالل، تالش براي اثبات کردن یک باور است: ٣گیرينتیجه •

  .شواهد داده شده براي حمایت از نتیجه: ٤دلیل •

ها هر دلیلی که داراي حداقل دو پیش فرض است، و هر یک از این پیش فرض. اي از یک دلیلزیرمجموعه: ٥پیش فرض •

  .ها باید به دلیل حمایت از ادعا، درست باشندفرض

  .بر نادرست بودن ادعا ، مدارکی علیه یک ادعا "دلیلی": ٦ضاعترا •

  .اعتراض به اعتراض قبلی: ٧)تکذیب(رد •

  

  :به یاد داشته باشید

توانند داشته گیري میتوانند تعداد زیادي ادعا، دلیل ، اعتراض و تکذیب داشته باشند، اما تنها یک نتیجهها میاستدالل •

  .باشند

  .از یک ادعا با دو دلیل مستقل را تشخیص دهید) فرضمتشکل از شرکت دو پیش(ل یک ادعا با یک دلی •

سازد ها را میهاي همه استداللبلوك) 4شکل(استدالل ساده. ها از یک یا چند استدالل ساده ساخته شده استهمه بحث •

، چند استدالل ساده مرتبط به هم 5شکلاستدالل پیچیده، مانند . است)فرضبا دو یا چند پیش(و شامل یک ادعا و یک دلیل 

  . در این مثال، چهار استدالل ساده، یک اعتراض، و یک رد وجود دارد. دارد

گیري چیزي داراي دو دلیل خوب براي نتیجه Aبه عنوان مثال، اگر سمت . ساختار دقیق یک استدالل بسیار مهم است •

ممکن است هنوز درست باشد یا  Aکند یکی از این دالیل بد است، پس نتیجه فکر می) Bسمت (است ، و سمت مقابل آنها  

  .موجه باشد

                                               
1 - Labeled lines
2  - Argument
3 - Conclusion
4 - Reason
5 - Co-premise
6 - Objection
7 - Rebuttal
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نقشه استداللی ساده -4شکل

  
نقشه استداللی پیچیده -5شکل

  مزایاي نقشه استداللی

سـاخت  آموزان در دستیابی به درك مفاهیم اولیه، درك بهتـر چگـونگی   کشی استداللی براي کمک به دانشمعلمان ازنقشه

تواند یـک راه مـؤثر بـراي بهبـود     برداري استداللی مینقشه.کنندهاي استدالل آنها استفاده مییک استدالل، و باال بردن مهارت

  .هاي تفکر انتقادي باشدمهارت

شـده  هاي استداللی بسیار اندك پرداختـه  هاي مفهومی انجام شده است اما به نقشههایی در مورد نقشهدر کشور ما پژوهش

تـوان بـه آن   در صورتیکه دستیابی فراگیران به تفکر انتقادي هدف مهمی است که با استفاده از این روش نسبتاً جدید می. است

کـه دادآمـوزان، نشـان  دانـش انتقـادي تفکربراستداللیهاينقشهتأثیرالبته لطفی در پژوهشی با عنوان بررسی. دست یافت

ودختـر آمـوزان دانـش درانتقاديتفکرنمراتمیانگینافزایشبرعلوممباحثدرکالسدراستداللیهاينقشهروشاجراي

  .]20[استشدهواقعمؤثرپسر

  .ارائه شده است  6یک طرح شماتیک از چگونگی عملکرد نسبی هر یک از ابزارها، در شکل 
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کشی دانشمقایسه عملکرد انواع ابزارهاي نقشه -6شکل

مورد بحث کشینقشهسه شکل مختلفهاي بینتفاوتازخالصه اي -1جدول 

کلمات ارتباطی ابزارهاي مرتبط گره ها یدگیسطح چک ساختار هدف

کلمات ارتباطی 

و       "استفاده"(

و  "هارنگ"

)"اتصاالت"

خطوط           

ضخامت خطوط     

ها             رنگ

سایه 

تصاویر           

کلمات           

نمودارها

کلی  غیرخطی           

ظم             من

شعاعی

-ارتباط بین ایده

ها، مباحث و 

چیزها

                       

  نقشه ذهنی

عبارات ارتباطی       

        "در رابطه با"( 

ساخته شده  "

)"از

                       

هافلش

                    

کادرها

متوسط            سلسله مراتبی         

درخت مانند

روابط بین 

مفاهیم

نقشه مفهومی

کلمات اتصالی 

استنباطی        

              "زیرا"(

            "نه"

)"اگرچه"

خطوط               

ها              رنگ

سایه 

کادرها                    

و                    

خطوط

جزئی    سلسله مراتبی   

درخت مانند

استنتاج بین 

- نتیجه(ادعاها

و ) گیري ها

حمایت و 

پشتیبانی 

فرضیه هاي (

  

نقشه استداللی
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  گیرينتیجه. 3

تواند به عنوان یک مکمل براي سایر فعالیت ی دانش در اشکال مختلف آن میکشکند است که نقشهاین مقاله ادعا می

هاي مفهومی و هاي ذهنی، نقشهنقشه: ی، یعنیکشمقاله تفاوت هاي بین اشکال اصلی نقشه .هاي تدریس و یادگیري باشد

مقاله ادعا . هاي استداللی را به طور خالصه بیان کرده است و یک توجیه آموزشی براي استفاده از آنها فراهم کرده استنقشه

با این که ایده   .شود، بستگی داردن ابزار استفاده میی تا حد زیادي به هدفی  که آکشکند که انتخاب یک ابزار نقشهمی

سازي به طور گردد، تنها در اوایل قرن بیست و یکم است که این نوع از نقشههاي دانش به چند دهه قبل برمیاستفاده از نقشه

کند که به غنی فراهم میآموزان و معلمان این پیشرفت، ابزار آموزش و یادگیري جدیدي را براي دانش .شودجدي استفاده می

  .هاي جدید در آموزش و پرورش در آینده، کمک می کندسازي و ارائه روش
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