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سال سوم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 1393-94
مقاله مروری

استراتژی ها و راهبردهای آموزش مفاهیم
دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی1، *رحیم مرادی2

ســابقه و هدف: آموزش مفاهیم و انتقال اطالعات به عنوان یكی از کارکردهای مهم آموزش پزشــكی به حســاب می آید. 
از طرف دیگر، امروزه آموزش مفاهیم پزشــكی به شــیوه ســنتی و مبتنی بر ســخنرانی به تنهایی جوابگوی آموزش نیســت و 
تدریس،  شیوه های جدیدی می طلبد. یكی از این رویكردها که شیوه های جدید را در آموزش مفاهیم پزشكی به دنبال آورده 
است، آموزش مفاهیم به وسیله استراتژی ها و راهبردهای نوین است. پژوهش حاضر تالش کرده است تا به بررسی تاثیر 
به کارگیری راهبردها و استراتژی ها در آموزش مفاهیم پزشكی بپردازد. بررسي جایگاه آموزش پزشكي به شیوه پودماني است.

روش ها: در این مقاله مروری، برای دســتیابی به مقاالت مرتبط کلید واژه های Concepts, strategies of concepts و 
کلید واژه های معادل فارسی آن در پایگاه های اطالعاتی SID, Science direct ،Eric ،Magiran جستجو شد. نتایج بازیابی 

شده به فاصله زمانی سال 1991 تا 2011 میالدی محدود شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشــان داد که برای آموزش مفاهیم پزشــكی می توان از راهبردهای: ارائه مثال و غیر مثا  های 
متنــوع از مفهــوم، تكیــه روی خصوصیات شــاخص و مهم مفهوم، ایجاد آمادگــی از طریق آموزش مفاهیم پایه و تقویت 
پاسخ های صحیح در یادگیری مفاهیم پزشكی، استفاده از سایر راهبردهای آموزشی مثل نقشه مفهومی، روش استقرایی، 

روش قیاسی، روش تلفیق و سازماندهی، چندرسانه ای، انیمیشن و استفاده کرد.
بحث و نتیجه گیری: در آموزش مفاهیم پزشــكی می توان با اســتفاده از راهبرد نقشــه مفهومی از یک موضوع عملكردهای 
شــناختی ســطح باال چون تحلیل، ترکیب و ارزشــیابی به طور مداوم بكار گرفته می شــود و می توان عمق و توســعه دانش 

فراگیران را ارزیابی کرد.
کلمات کلیدی: مفاهیم، آموزش مفاهیم، نقشه مفهومی، استراتژی قیاسی و استقرایی.

دانشیار گروه تكنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی 1ـ 
دانشجوی دکتری تكنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی )نویسنده مسئول( 2ـ 

 مقدمه
با گسترش سریع فناوری در قرن بیستم و پیشرفت همه جانبه ی 
علوم وفنون، شاهد تغییراتی در فلسفه، محتوا و روش های 
آموزشی هستیم. در رویكردهای جدید، انتقال دانش از طریق 
معلم و کتاب و یادگیری مبتنی بر حافظه، جای خود را به ساختن 
دانش از طریق یادگیری معنادار (meaningful learning) داده 

است. این تحول با گذر از دیدگاه رفتارگرایی به دیدگاه شناخت 
گرایی و به ویژه دیدگاه سازنده گرایی صورت گرفته است. 
سازنده گرایی به عنوان بخشی از جنبش شناختی معاصر به علت 
عدم رضایت از تعلیم و تربیت سنتی شكل گرفته است )1(.

یادگیری مفاهیم و اصول شالوده فعالیتهای ذهنی آدمی را 
می ریزند. ما از راه مفهوم آموزی دنیا را در ذهن خود خالصه 
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را  هستی  پدیده های  آنها،  میان  ارتباط  ایجاد  با  و  می کنیم 
می شناسیم و به تفكر می پردازیم. مفاهیم عناصر اصلی اصول 
و قوانین را تشكیل می دهند و اصول و قوانین به نوبه خود تار 
و پود نظریه ها و اندیشه های انسان را می سازند. به عبارتی هر 
فرد یا آدمی پیش از آنكه بتواند به محرکها و رویدادهای محیط 
خود پاسخ مناسبی بدهد باید با مفاهیم در خود و مربوط آشنایی 
کافی داشته باشد. مفهوم، طبقه ای است که جهت گروه بندی 
اندیشه ها یا اشیاء مشابه به منظور سازمان دهی دانش به کار 
برده می شود. مفهوم، ایده، تصور یا تصویر ذهنی است که 
معرف طبقه ای یا گروهی از اشیاء یا پدیده ها با خصوصیات 
ویژه است. مفاهیم معموال به صورت کلمه بیان می شوند و 
در هر زبان به غیر از اسامی خاص، معموال سایر کلمات هر 
یک نماینده یک مفهوم هستند. مانند مفاهیم صندلی، درخت، 
دوستی، اتم، الكترون. یادگیری یک قانون ساده، مستلزم دانستن 

حداقل چند مفهوم است )2(.
یادگیری مفاهیم، شالوده فعالیت های ذهنی آدمی را می ریزند. 
ما از راه مفهوم آموزی دنیا را در ذهن خود خالصه می کنیم 
و با ایجاد ارتباط میان آنها، پدیده های هستی را می شناسیم 
و به تفكر می پردازیم. در مفهوم عملكرد ممكن است شامل 
بازخوانی )مثال بیان تعریف و...( یا کاربرد باشد. راهبردهای 
پیشنهادی بازخوانی برای یک مفهوم مشابه راهبردهایی هستند 
که برای حقایق استفاده می شوند: تكرار، مرور ذهنی، بازنگری و 
یادیارها )2(. کالسمایر )1985( مفهوم را اطالعات سازمان یافته 
فرد درباره یک موجود یا گروهی از موجودات می داند که 
ایده ها )حقوق  تولد(  )روز  اشیا )درخت، توپ( رویدادها 
برابر، مساوات( یا فرایندها )تفكر، مطالعه( را شامل می گردد. 
کالسمایر مفهوم را نوعی سازمان ذهنی می پندارد که نه تنها 
پدیده های عینی بلكه پدیده های انتزاعی را نیز در بر می گیرد )2(.
یكی از راهبردهای آموزشی که تاثیر زیادی در آموزش و 
 (concept یادگیری مفاهیم پزشكی دارد، نقشه های  مفهومی
(map است. نقشه مفهومی از لحاظ نظری مبتنی بر نظریه 

یادگیری معنادار آزوبل است. دیوید آزوبل روان شناسی است 
که بین یادگیری طوطی وار و یادگیری معنادار تفاوت قائل 
می شود. بر اساس نظریه ی آزوبل ساخت شناختی و تغییراتی 
که بر اثر یادگیری در آن صورت می گیرد اساس یادگیری 
را تشكیل می دهد. نقشه های مفهومی با به نمایش گذاشتن 
ارتباطات ذهنی فرد از مفاهیم، امكان ارزیابی میزان درك او 
را فراهم می کنند. با تحلیل روابطی که یادگیرندگان در نقشه 
مفهومی بین مفاهیم ایجاد کرده اند، می توان عمق و توسعه دانش 
آنها را ارزیابی کرد. مطالعات متعددی نشان دادند که نقشه 
مفهومی می تواند باعث بهبود یادگیری معنی دار و کمک به 
یادگیرندگان در یادگیری مستقل می شود ازجمله پژوهش های 
چیو (Chiou)، ص: 378؛ کلیبورن (Cliburn)؛ هینز-فری و 
نواك (Heinz-Fry, J., & Novak)؛ کینچین (.Kinchin, I. M)؛ 
 (Novak, J.  ؛ نواك، گوین و جوناسن(Novak, J. D) نواك
 (Maas, J. D.,مس و لوبی D., Gowin, D. B., & Johansen,) 

(.Leauby, B. A &، اثربخشی نقشه های مفهومی در حوزه های 

مختلف تحصیلی مشخص شده است. از نقشه های مفهومی 
هم می توان به عنوان یک راهبرد آموزشی و هم به عنوان یک 
 (Muijs & راهبرد یادگیری استفاده کرد. مویجس و رینلدز
(Reynolds در کتاب تدریس اثربخش خود نقشه های مفهومی 

را به عنوان یک راهبرد آموزشی معرفی می کند که از طریق آن 
می توان در ذهن فراگیران ساختاری از مطالب را ایجاد کرد 
و استفاده از این راهبرد را به ویژه برای موضوع های دشوار، 

مفید می داند )3(.

اصول تدریس مفاهیم از دیدگاه رایگلوث
رایگلوث برای تدریس مفاهیم اصول زیر را پیشنهاد می دهد:
شكل گیری نمونه اولیه: یادگیرنده در ابتدا باید نمونه اولیه را 
تشكیل دهد. شما می توانید از طریق مثال ها اولیه این فرایند 

را تسهیل ببخشید. این مثال ها باید متنوع و گوناگون باشند.
تشخیص: در گام بعدی باید یادگیرنده اعضای هر طبقه مفاهیم 
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را در مقایسه با غیر اعضا یاد بگیرد که این امر تعریف مفهوم 
نام دارد. راه دیگر ارائه مثال ها و غیر مثال است

تعمیم: یادگیرنده باید بتواند ویژگی های اولیه را به سایر به 
اعضای طبقه مفهوم گسترش دهد و بتواند تشخیص دهد که 
چگونه مثال ها از هم متفاوت هستند در حالی که به یک طبقه 
تعلق دارند و یادگیرندگان بتوانند ویژگی های غیر مربوط به 
هر طبقه را نادیده بگیرند. این امر را می توان از طریق ارائه 

مثال های گوناگون به یادگیرندگان تسهیل کرد )4(.
در هر راهبردی که برای تدریس مفاهیم مورد استفاده قرار 

می دهید چهار جزء اساسی وجود دارند که عبارتند از:
1. نام مفهوم 2.تعریف مفهوم 3. صفات مناسب و نامناسب 

4. مثال ها و غیر مثال ها
نام مفهوم برای برقراری ارتباط مهم است. هرچند که نام یا 
برچسب برای درك مفاهیم الزم است اما یادگیری یک نام 
یا برچسب باعث نمی گردد که فرد مفهوم را درك کند. یک 
تعریف، هویت مفهوم را روشن تر می سازد. یک تعریف خوب 
دو عنصر دارد. اول آن که مفهوم جدید را به یک طبقه کلی تر 
ارتباط می دهد و دوم این که صفات تعریف شده مفاهیم جدید 
را بیان می کند. مشخص کردن صفات مناسب و نامناسب، جنبه 
دیگری از تدریس مفاهیم است. توانایی پرواز یک صفت 
مناسب برای حیواناتی تحت عنوان پرنده نیست اگرچه بسیاری 
از پرندگان پرواز می کنند برخی از آنها مثل پنگوئن و شتر 
مرغ پرواز نمی کنند و برخی دیگر از حیوانات که پرنده نیستند 
)مانند خفاش( پرواز می کنند. مثالها در تدریس مفاهیم نقش 
اساسی دارند. در تدریس مفاهیم پیچیده و تدریس مفاهیم برای 
یادگیرندگان کم توان تر و جوان تر مثالهای بیشتری مورد نیاز 
است. هم مثال ها و هم غیرمثال ها )که برخی آنها را مثال های 
مثبت و مثالهای منفی می نامند( برای روشن ساختن حدود طبقه 
ضروری هستند. بنابراین بحث درباره این که چرا خفاش یک 
پرنده نیست )به عنوان یک غیر مثال( به یادگیرندگان کمک 

می کند تا حدود مفهوم پرنده را تعریف کنند )5(.

مراحل آموزش مفاهیم از دیدگاه دی چکو و کرافورد
نادرست  اندیشه و استدالل  نادرست موجب  چون مفاهیم 
می شوند، به این جهت در آموزش آنها باید دقت کافی بكار 
برد. روش آموزش مفاهیم از نظر دی چكو و کرافورد )1974( 

را در هفت مرحله می توان شرح داد.
بیان هدف های آموزشی: عملكردی را که پس از آموزش  ـ  1
مفهوم از یادگیرنده انتظار دارید در آغاز درس بیان کنید؛ 
در یادگیری مفاهیم، عملكرد مورد نظر معموال به صورت 
توانایی یادگیرنده در شناسایی مثالهای تازه مفهوم یاد گرفته 
شده بیان می شود. بنابراین الزم است یادگیرندگان قبل از 
شروع یادگیری بدانند در طول یادگیری چه چیز را یاد 
خواهند گرفت و بعد از اتمام یادگیری چه عملكردی باید 

داشته باشند.
تعریف مفهوم: در این مرحله مفهوم مورد نظر را تعریف  ـ  2
کنید. و صفت های شاخص و ارزش های صفت های آن 
را مشخص کنید. از تعداد ویژگیهای مفاهیم پیچیده کم 
از  بارزتر جلوه دهید؛ برخی  کنید و ویژگیهای مهم را 
مفاهیم ویژگی های متعددی دارند. الزم نیست معلم تمام 
ویژگی های مربوط را نام ببرید. تاکید بر ویژگی های مهم 
ارزش بیشتری در یادگیری مفهوم مورد نظر خواهد داشت.
تعیین پیش نیازهای یادگیری مفهوم: واسطه های کالمی  ـ  3
الزم را در اختیار یادگیرندگان قرار دهید. شواهد تجربی 
نشان داده است یادگیری پاره ای از نامها و اصطالحات به 
صورت واسطه های کالمی به یادگیرندگان در یادگیری 

مفاهیم کمک می کند.
دادن مثال های مختلف مفهوم به یادگیرندگان: مثال های  ـ   4
مثبت و منفی مفهوم را در اختیار یادگیرندگان قرار دهید. 
برای مثال مفهوم توپ را در نظر بگیرد. توپ فوتبال، 
والیبال، بسكتبال مثال مثبت و کره، هندوانه، طالبی غیر 

مثال به شمار می روند.
فراهم آوردن فرصت های پاسخدهی به یادگیرندگان و  ـ  5
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تقویت پاسخ های درست آنها: در این مرحله فرصت هایی 
را برای پاسخگویی یادگیرندگان فراهم کنید و پاسخهای 

آنها را تقویت کنید.
ارزشیابی از یادگیری: در این مرحله یادگیری یادگیرندگان  ـ  6
را ارزشیابی کنید. بدین منظور، هم می توانید توانایی تعریف 
مفهوم و تشخیص صفت های شاخص و غیرشاخص آن 
و هم توانایی تشخیص مثال های مثبت و منفی مفهوم را 

مورد ارزشیابی قرار دهید )6(.

روش ها و استراتژی های آموزش مفاهیم
1ـ راهبردهای تلفیق و سازماندهی

راهبرد تلفیق ممكن است موجب شود یادگیرندگان با ساخت 
دو ستون روی یک تكه کاغذ و نوشتن مثال ها در یک ستون و 
غیرمثال ها در ستون دیگر، مثال ها و غیر مثال های جدیدی از 
مفهوم ایجاد کنند. دیگر راهبرد تلفیقی تمرین تشخیص مثال ها 
یا غیرمثال های مفهوم است. راهبرد تلفیقی، راهبرد دیگر نقشه 
شناختی است. در آموزش می توان یادگیرندگا ن را ترغیب کرد 
نقشه ای شناختی تهیه کنند تا چگونگی ارتباط مفهوم جدید را 

با مفاهیمی که از قبل یادگرفته اند، مشخص کنند )7(.

)استراتژی  به شیوه توضیحی  مفاهیم  2ـ روش آموزش 
قیاسی(

این روش احتماال بهترین راه حل برای آموزش مفاهیم و یا 
تعمیم مناسب است. روش تدریس استقرایی جهت آموزش 
مفاهیم حداکثر مشارکت یادگیرندگان را به کار می گیرد. این 
یک روش مناسب برای ایجاد انگیزه در یادگیرندگان و متمرکز 

شدن بر اهداف آموزش است.  
برچسب مفهوم را برای یادگیرندگان بیان کنید. مثل کتاب،  ـ 

درخت، مایع، فداکار، چهار ضلعی و...
تعریف مفهوم را ارائه دهید. همان طور که گفتیم تعریف  ـ 
مفهوم همان تعمیم است. برای مثال تعریف چهار ضلعی 

را ارائه دهید.
برای مفهوم مورد نظر مثال یا نمونه بیاورید. در مورد مفهوم  ـ 
چهار ضلعی، چند شكل بیاورید که دارای ویژگی های مورد 
نظر شما باشند. این کار را می توان به شكل های متفات 

انجام داد. استفاده از برنامه ویدئویی یا تصاویر.
به تدریج مثال های دشوارتری ارائه دهید و در صورت امكان  ـ 
برای درك بهتر یادگیرنده مثال های منفی را با مثال های 

مثبت همراه سازید )7(.
)استراتژی  پرسشی  شیوه  به  مفاهیم  آموزش  روش  ـ 
استقرایی(. از یادگیرندگان بخواهید تعدادی از اعضای 
گروه اصلی )گروه فراتر از مفهوم مورد نظر( را نام ببرند. 
برای مثال اگر قصد دارید مفهوم جانور را آموزش دهید 
از یادگیرندگان بخواهید چند جاندار را نیز نام ببرند. در 
بین موارد ذکر شده ممكن است جاندارانی از قبیل گیاهان، 

جانوران و آغازیان وجود داشته باشند.
با جدا کردن نمونه ها یا موارد مورد نظر خود از یادگیرندگان  ـ 
بخواهید ویژگی های مشترك آنها را شناسایی کنند. برای مثال 
از بین مواردی که یادگیرندگان بیان کرده اند، مانند درخت، آهو، 
خرگوش، گنجشک و... تعدادی را جدا کنید و از یادگیرندگان 

بخواهید ویژگی های مشترك آنها را بیان کنند.
از یادگیرندگان بخواهید با توجه به ویژگی هایی مشترکی که  ـ 
شناسایی کرد ه اند، مواردی که در دست دارند را طبقه بندی 
کنند. در این مرحله می توانید از یادگیرندگان بخواهید دلیل 
قرار دادن هر یک از موارد را در دسته مورد نظرشان را بیان 

کنند.
سپس یادگیرندگان را تشویق کنید تا تعریفی از مفهوم مورد  ـ 
نظر شما را ارائه دهند. برای مثال از آنها بخواهید برای 
مفهوم جانور با توجه به ویژگی های مشترکی که شناسایی 

کرده اند، تعریفی بسازند.
نمونه های جدید را در اختیار یادگیرندگان قرار دهید و از  ـ 
آنها بخواهید نمونه های جدید را در طبقه یا دسته مناسب 
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قرار دهند. این کار باعث می شود یادگیرندگان بتوانند به 
کشف مفهوم مورد نظر بپردازند و با قرار دادن نمونه های 
جدید در دسته مناسب و شناسایی مثال های مثبت یک 

مفهوم، کاربرد آنها را بهتر بیاموزند.
از یادگیرندگان بخواهید برای مرتب کردن یا طبقه بندی  ـ 
کردن اشیای جدید، شیوه جدیدی را ابداع نمایند. برای 
مثال ممكن است یادگیرندگان جانداری را بیابند که برخی 
از ویژگی های جانوران و تعدادی از خصوصیات گیاهان 
را داشته باشد. لذا الزم است یادگیرندگان با ایجاد طبقه 

بندی های جدید، نمونه های متنوع را دسته بندی نمایند.
در آخرین گام، یادگیرندگان مفهوم جدیدی را ابداع و  ـ 
آن را نام گذاری می کنند. برای مثال هنگامی که از مفهوم 
گوشتخواران سخن به میان می آید، عمدتا این مفهوم برای 
جانوران به کار می رود، در حالی که برخی گیاهان نیز 
حشرات را شكار و از آنها تغذیه می کنند. یادگیرندگان 
می توانند با در نظر گرفتن این مورد، طبقه بندی جدیدی 
برای گوشتخواران ارائه دهند و مفهوم " گیاهان گوشتخوار" 

را خلق کنند )8(.

ـ  چند رسانه ای ها و آموزش مفاهیم 3
امروزه استفاده از چندرسانه ای ها برای آموزش انواع بازده های 
یادگیری رایج است. در مجموع ادبیات موجود نشان دهنده 
آن است که چندرسانه ای ها باعث غنی تر شدن محیط های 
به  یادگیری می شوند. مهمترین مزیت چندرسانه ای نسبت 
و  اطالعات  ارائه  در  انعطاف پذیری  دیگرآموزش،  اشكال 
است. هدف  بازخورد  آوردن  فراهم  در  آن  دستیابی سریع 
اصلی از کاربرد چندرسانه ای، کمک به یادگیری یادگیرندگان 

و ارتقای سواد آنهاست )9(.
در پژوهشی که ادواردز و فریتز )1997( انجام داده اند بیان 
کرده اند که ارائه درس از طریق چند رسانه ای های آموزشی بر 
یادگیری مفهوم موثر است. یادگیری از طریق چند رسانه ای های 

آموزشی لذت بخش تر و جذاب تر است و از نظر آموزشی به 
بازده های متفاوتی چون یادگیری و کاربرد مفاهیم می انجامد. 
برای آموزش مفاهیم برنامه های چند رسانه ای مختلفی تهیه 
شده است که به عنوان مثال می توان به Small Talker اشاره 
کرد. این برنامه یک محیط یادگیری چند رسانه ای است که 
برای یادگیری مفاهیم طراحی شده است. در زمینه علوم برای 
موضوعاتی چون طبیعت، موجودات زنده و غیر زنده، آلودگی 
محیط زیست و تاثیرات از بین رفتن الیه اوزون، زندگی گیاهان، 
حیوانات در زیستگاه های مختلف، چرخه آب، الكتریسیته، 
دستگاه گوارش، حواس انسان و... چند رسانه ای های آموزشی 
ساخته شده و تاثیر آنها بر یادگیری یادگیرندگان  بررسی شده 
است. در یكی از این پژوهش ها این نتیجه به دست آمد که 
استفاده از این چند رسانه ای ها موجب افزایش انگیزه و ارتقا 
کیفی یادگیری یادگیرندگان می شود و باعث می گردد شاگردان 

مفاهیم و موضوعات را خوب یاد بگیرند )4(.
در پژوهشی که رن زین )1989( با یادگیرندگان متوسطه آلمانی 
انجام داده است دو شكل متفاوت ارائه مثال یعنی آموزش مبتنی 
بر کامپیوتر و استفاده از ویدئوی تعاملی را در یادگیری مفاهیم 
مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش او نشان می دهد که 
یادگیری مفاهیم از طریق برنامه های مبتنی بر کامپیوتر موثر تر 

از ویدئوی تعاملی است )4(.
چند رسانه ای های آموزشی می توانند برنامه هایی سازمان یافته 
از تجارب یادگیری را برای افراد یا گروه ها فراهم آورند که در 
آنها تاکید ویژه ای بر یادگیری از طریق حواس مختلف صورت 
می گیرد. امروزه رشد اینترنت و توسعه کاربردهای مختلف 
چند رسانه ای فرصت های خارق العاده ای را برای آموزش 
مفاهیم فراهم می کند. یادگیرندگانی که از چند رسانه ای ها 
استفاده می کنند و همچنین کسانی که بر این آموزش نظارت 
دارند بایستی با مهارت های چندرسانه ای یا سواد چند رسانه ای 

آشنایی کافی و الزم را داشته باشند )10(.
4ـ استفاده از تصاویر ایستاو انیمیشن در آموزش مفاهیم
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نظریه های متعددی برای تبیین فرایندهای شناختی و یادگیری 
از طریق کلمات و تصاویر وجود دارند که عبارتند از: نظریه 
پردازش دوگانه (Dual coding theory)پایویو(Paivio) )11(؛ 
(Sweller) سوئلر(Cognitive load theory) نظریه بار شناختی

 .)13( مایر  چندرسانه ای  یادگیری  شناختی  نظریه  و   )12(
پژوهش ها نشان می دهند که چندرسانه ای ها در سیستم های 
مختلف آموزشی مانند مكانیک )14- 15(، شیمی )16(؛ فیزیک 
)17( زمین شناسی )18( و یادگیری زبان انگلیسی )19( و 

دیگر علوم مورد استفاده قرار گرفته اند.
با توجه به اینكه انیمیشن پویا است، ایده آل مناسبی برای آموزش 
پدیده های پویا در سیستم های مكانیكی )به عنوان مثال سیستم 
چرخ دنده( بیولوژی )نمایش پمپاژ خون، و یا فرآیندهای 
نامرئی مانند حرکت مولكول( و هواشناسی )جریان فشار باال 

و پائین در منطقه نقشه هواشناسی( است )20(.
انیمیشن در دو حالت می تواند در یادگیری موثر باشد: الف- 
زمانی که رویدادها در طول زمان در قالب تغییر و پویا هستند 
و یادگیرنده با تصاویر ایستا نمی تواند آنها را یاد بگیرد. ب- 
زمانی که یادگیرنده مبتدی و تازه کار است و هیچ مدل ذهنی 
مناسبی از فرایند را نمی تواند بسازد )مثال ساختار DNA( که 
این وضعیت ایجاد بار شناختی می کند. به این ترتیب، نمایش 
را  مبتدی  افراد  در  یادگیری  بار شناختی  انیمیشن می تواند 
کاهش دهند. انیمیشن یک نمایش دقیق و ظریف از اطالعات 
است ولی تصاویر ایستا این چنین نمایشی نیستند. از این رو، 
اطالعات بیشتری در نمایش انیمیشن نسبت به تصاویر ایستا 
در اختیار یادگیرندگان قرار میگیرد و باعث تسهیل یادگیری 

میشود )21(.

(Concept Map(5ـ روش نقشه مفهومی
یكی از راهبردهای آموزشی که تاثیر زیادی در آموزش و 
یادگیری مفاهیم دارد، نقشه مفهومی است. نقشه مفهومی از 
لحاظ نظری مبتنی بر نظریه یادگیری معنادار آزوبل است. 

دیوید آزوبل روان شناسی است که بین یادگیری طوطی وار 
و یادگیری معنادار تفاوت قائل می شود. بر اساس نظریه ی 
آزوبل ساخت شناختی و تغییراتی که بر اثر یادگیری در آن 
صورت می گیرد اساس یادگیری را تشكیل می دهد. نقشه های 
مفهومی با به نمایش گذاشتن ارتباطات ذهنی فرد از مفاهیم، 
امكان ارزیابی میزان درك او را فراهم می کنند. با تحلیل روابطی 
که یادگیرندگان در نقشه مفهومی بین مفاهیم ایجاد کرده اند، 

می توان عمق و توسعه دانش آنها را ارزیابی کرد )3(.
زمانی که مدرسان برای آموزش مفاهیم خود از نقشه مفهومی 
استفاده می کنند در فرآیند آموزش مفاهیم مهم و روابط بین 
آن ها با سایر مفاهیم بیشتر توجه می کنند. همچنین هنگامی که 
فراگیر به طراحی نقشه مفهومی یک موضوع می پردازند متوجه 
وجود ارتباط های احتمالی بسیار میان مفاهیم موجود شده به 
گونه ای که در انتخاب این مفاهیم و بیان روابط بین آن ها دچار 
چالش های ذهنی فراوانی می شوند. یک چنین فرآیندی منتج به 
عملكردهای شناختی سطح باال می شود. لذا در تهیه و طراحی 
یک نقشه مفهومی از یک موضوع عملكردهای شناختی سطح 
باال چون تحلیل، ترکیب و ارزشیابی به طور مداوم بكار گرفته 

می شود )22(.
مطالعات متعددی نشان داده اند که نقشه مفهومی می تواند باعث 
بهبود یادگیری معنی دار و کمک به یادگیرنده در یادگیری 
(Chiou)، ص:  )چیو  پژوهش های  ازجمله  مستقل می شود 
 (Heinz-Fry, ؛ هینز-فری و نواك(Cliburn) 378؛ کلیبورن
 (Novak, J.؛ نواك. (Kinchin, I. M)؛ کینچینJ., & Novak)

 (Novak, J. D., Gowin, D. ؛ نواك، گوین و جوناسنD)

 (Maas, J. D., & Leauby,؛ مس و لوبیB., & Johansen,)

(.B. A )23-29(، اثربخشی نقشه های مفهومی در حوزه های 

مختلف تحصیلی مشخص شده است. از نقشه های مفهومی 
همچنین می توان به عنوان یک راهبرد آموزشی و هم به عنوان 
 (Muijs &یک راهبرد یادگیری استفاده کرد. مویجس و رینلدز
 (Reynoldsدر کتاب تدریس اثربخش خود نقشه های مفهومی 
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را به عنوان یک راهبرد آموزشی معرفی می کند که از طریق آن 
می توان در ذهن فراگیران ساختاری از مطالب را ایجاد کرد 
و استفاده از این راهبرد را به ویژه برای موضوع های دشوار، 

مفید می داند. )30(

انواع نقشه مفهومی
  (networ: Spider Concept1ـ نقشه های مفهومی عنکبوتی
(maps )شبکه ای(: در این نقشه ها یک موضوع محوری یا 

عامل مشترك در مرکز نقشه قرار دارد و در حول این محور 
موضوعات فرعی گسترش می باید. هر چه از محور اصلی 

دورتر می شویم موضوعات نیز فرعی تر می شوند.
نقشه های  این  در  مراتبی:  سلسله  مفهومی  نقشه های  2ـ 
اطالعات در یک ترتیب نزولی از لحاظ اهمیت ارائه می شوند. 
نقشه هستند و عوامل جزئی  باالی  مهم ترین اطالعات در 
در قسمت های پایینی نقشه مفهومی قرار می گیرند. ترتیب 
سلسله مراتبی عالوه بر اینكه می تواند از باال به پایین باشد، 
همچنین می تواند از راست به چپ یا برعكس نیز گسترش 
یابد. ساختار نقشه های مفهومی معموالً سلسله مراتبی است؛ 
یعنی مطالب کلی تر و جامع تر در رأس آن قرار می گیرد و هر 
چه به پایین نقشه نزدیک شویم، مفاهیم و مطالب جزئی تر 
می شود. اجزای نقشه مفهومی شامل مفاهیم، پیوندها، سطوح، 
پیوندهای عرضی، و مثال ها است. مفاهیم که با نام گره یا هسته 
(node) نیز شناخته می شوند، یک کلمه یا عبارت کوتاهند که 

در داخل یک کادر بسته مثل بیضی یا مستطیل قرار می گیرند. 
مفاهیم به وسیله خطوط پیوندی برچسب دار که ماهیت رابطه ی 
بین دو مفهوم را نشان می دهند، با یكدیگر ارتباط پیدا می کند. 
گاهی اوقات از خطوط پیكان دار برای پیوندها استفاده می شود 
که در آن ها عالوه بر ماهیت رابطه، برای رابطه نیز نشان داده 
می شود. سطوح به روابط پایین و پایین تر بین مفاهیم اشاره 
دارد. معموالً در ساختار سلسله مراتبی کلی ترین مفهوم در 
باال و مفاهیم خاص تر در زیر این مفهوم کلی مرتب می شود.

3ـ نقشه های مفهومی گردشی: در این نقشه ها مطالب به 
شیوه های خطی سازمان می یابند. در این نقشه ها مراحل انجام 
یک فعالیت یا فرایند به صورت متوالی نشان داده می شوند. 
ارتباط های بین مفاهیم در این نقشه ها بسیار محدود است و 
هر مفهوم معموالً به مفهوم دیگر وصل می شود. از بین انواع 
مختلف نقشه های مفهومی ذکر شده معموالً نقشه های سلسله 
مراتبی کاربرد بیشتری دارند زیرا بر اساس نظر شناخت گرایان، 
از جمله آزوبل، مغز انسان اطالعات را به صورت سلسله مراتبی 

سازمان می دهد )31(.

کاربردهای نقشه مفهومی
حتی با نمایش یک نقشه ی مفهومی و خالی گذاردن برخی 
قسمت ها می توان از یادگیرندگان خواست با کامل کردن جاهای 
خالی به وسیله ی کلمات کلیدی، در ارزشیابی شرکت کنند. 
بنابراین می توان موارد کاربرد نقشه های مفهومی را به این 

صورت بیان کرد:
آموزش مفاهیم: زمانی که در فرایند آموزش، معلمان از  ـ  1
نقشه های مفهومی جهت ارائه ی مفاهیم استفاده می کنند، 
به مفاهیم مهم و رابطه ی آنها با سایر مفاهیم توجه بیشتری 
خواهندکرد که این سبب بهره وری در برنامه های کالسی 
شده و افزایش حس رضایت یادگیرندگان و بیشتر شدن 
انگیزه ی آنها در یادگیری مطالب ارائه شده را نیز در پی 

دارد.
ارزشیابی تکوینی: هنگاهی که نقشه های مفهومی توسط  ـ  2
خود یادگیرندگان تهیه می شود، ابزار بسیار مناسبی برای 
تشخیص نواقص یادگیری آنها به حساب می آید و معلم 
با توجه به ارتبا ط های درست و نادرست در این نقشه ها، 
نكاتی را که یادگیرندگان خوب متوجه نشده اند، تشخیص 

می دهد.
ارزشیابی پایانی: پس از پایان دوره ی یادگیری، جهت  ـ  3
سنجش تراکمی یادگیری های شاگردان، می توان از آنان 
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خواست، تا به تهیه ی نقشه ی مفهومی موضوع های آموزش 
داده شده، پرداخته و فعالیت نمایند. یادگیرندگان هنگام 
تهیه ی نقشه ی مفهومی یک موضوع، متوجه می شوند که 
ارتباط های زیادی می تواند میان مفاهیم وجود داشته باشد، 
به طوری که در انتخاب این مفاهیم و بیان روابط بین آنها، 

دچار چالش ذهنی می شوند.
4ـ برنامه ریزی آموزشی: براي آنكه آموزشي مفید واقع شود، 
و  آموزش  گوناگون  بین بخش هاي  روابط  است  الزم 
اولویت بندي آنها مشخص گردد. در چنین آموزش منظمی، 
قبل از آنكه تدریس مطالب شروع شود، نقشه های مفهومی 
بعنوان یک روش ارائه ی ساختار محتوای درس به کار 
می روند. همچنین بعد از اتمام یادگیری، ارائه یا تهیه ی 
نقشه  های مفهومی، می تواند خالصه ای از آنچه را که یاد 
گرفته است، اجرا کرده و در معرض مشاهده قرار دهد. در 
چنین شرایطی مطالب جدید تحت شمول مطالب کلی تر 
قرار می گیرند و یادگیری معنی دار به آسانی انجام می شود 

.)31(

نرم افزارهای ترسیم نقشه مفهومی
نرم افزارهای زیادی برای ترسیم نقشه مفهومی ارائه شده است. 
تعدادی از این نرم افزارها به همراه آدرس دسترسی به آنها در 

جدول زیر ارائه شده است:

Visual Mind 1ـ نرم افزار
نقشه  ترسیم  نرم افزارهای  دیگر  با  مقایسه  در  نرم افزار  این 
مفهومی از قابلیت های پیشرفته و وسیع تری برخوردار است. 
یكی از قابلیت های این نرم افزار این است که در هر لحظه 
تنها آن بخش از نقشه مفهومی را نشان می دهد که کاربر با آن 
کار دارد. با پنهان کردن بخش های غیرضروری نقشه مفهومی 
می توان همواره یک نقشه ساده و با اندازه فونت مناسب در 
دسترس داشت. همچنین در این نرم افزار خود برنامه بطور 

هوشمند با اضافه شدن شاخه های جدید به تنظیم مجدد ساختار 
شبكه می پردازد و بهترین حالت را انتخاب می کند. پس از 
ترسیم نقشه مفهومی می توان نقشه ایجاد شده را به شكل های 
سلسله مراتبی، شبكه ای و... در آورد. همچنین امكان پیوند 
دادن (Link) فایل های برنامه های دیگر به نقشه مفهومی تهیه 
شده بوسیله این نرم افزار وجود دارد. این نرم افزار امكان 
افزودن عكس، فیلم و آدرس الكترونیكی(email)به امكانات 

نقشه را فراهم می کند )32(.

IHMC 2ـ نرم افزار
  CmapServerو Cmap Tools نرم افزارهای IHMC موسسه
در  می دهد  اجازه  کاربران  به  اولی  که  است.  کرده  تهیه  را 
کامپیوترهای شخصی نقشه مفهومی بسازند و از طریق نرم افزار 
دوم آنها را به اشتراك بگذارند و یا اینكه آنها را به پایگاه های 
نقشه مفهومی پیوند دهند همچنین می توانند آنها را با همكاری 
 Cmap- Tools دیگر کاربران ویرایش کنند. کارکردن با نرم افزار
ساده تر از نرم افزار قبلی است چرا که از پیچیدگی بسیار کمتری 
برخوردار است. ترسیم شاخه ها توسط کاربر به آسانی انجام 
می گیرد ولی تنظیم نقشه در این نرم افزار بر خالف قبلی 
اتوماتیک نیست و به صورت دستی انجام می گیرد. از این 
جهت اصالح نقشه های پس از پایان کار به زمان بیشتری نیاز 
دارد. پس از اضافه شدن مفاهیم و روابط جدید خود نرم افزار 
بصورت اتوماتیک فونت ها را کوچک می کند تا فضای الزم 

Visual Mind شکل 1- نمونه نقشه مفهومی ترسیم شده با
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برای تمام نقشه فراهم شود. در نرم افزار Cmap Tools امكان 
الصاق فایل های دیگر برنامه ها فراهم نیست؛ اما می توان به 
یک نقشه مفهومی، یک نقشه مفهومی دیگر و همچنین یک 

عكس، اطالعات یا آدرس یک سایت را پیوست کرد )32(.

MindGenius Business 5 3ـ نرم افزار 
 Cmap Tools ترسیم نقشه مفهومی با این نرم افزار به آسانی
نیست اما در این نرم افزار امكان پیوند دادن فایل های برنامه های 
دیگر از جمله Powerpoint و Word و عكس به نقشه مفهومی 
تهیه شده وجود دارد. می توان نقشه مفهومی تهیه شده با این 
 Powerpoint، Word، نرم افزار را بصورت عكس یا فایل

Excel یا PDF نمایش داد )38(.

از لحاظ تعداد افراد درگیر در فرایند نقشه کشی مفهومی   -
نیز دو شیوه ی ساخت نقشه مفهومی

وجود دارد که عبارتند از:  -
نقشه مفهومی انفرادی.  -

نقشه کشی مشارکتی یا گروهی.  -
در شكل زیر شیوه های مختلف ساخت نقشه های مفهومی   -

نشان داده شده است.

تا  می کند  کمک  یادگیرندگان  به  مفهومی  نقشه  از  استفاده 
یادگیرندگان، دانش و اطالعات یک حوزه را به صورت یک 
تصویر کلی به کار ببرند و اطالعات اضافی و سرگشتگی 
را کاهش دهند. استفاده از نقشه مفهومی در حوزه مختلف 
آموزشی مانند زیست شناسی، شیمی و زمین شناسی نتایج 
مثبتی را در پی داشته است. نقشه مفهومی می تواند هم به عنوان 
یک راهبرد آموزشی و هم به عنوان یک راهبرد یادگیری مورد 

استفاده قرار بگیرد )32(.
در  دانش،  از  نموداری  بازنمایی   ،)1 )شكل  مفهومی  نقشه 
مورد ایده ی اصلی خاصی است که رابطه های معنی دار بین 
مفاهیم را نشان می دهد و شامل گره هایی است که با خطوط 
برچسب گذاری شده به هم مربوط شده اند. کلمه ها یا عباراتی 
قرار داده  که مفاهیم را مشخص می کنند، در درون گره ها 
هرخط  روی  مختلف  مفاهیم  بین  ارتباط های  و  می شوند 

شکل 2- افزودن یادداشت به نقشه مفهومی

شکل 3. افزودن لینک سایت اینترنتی به نقشه مفهومی

شکل 4. شیوه های مختلف ساخت نقشه مفهومی
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مشخص می شود. سه تایی )مفهوم- عبارت اتصالی- مفهوم( 
در نقشه مفهومی گزاره(propositions)نامیده می شود )33(. 
یكی از ویژگی های نقشه مفهومی این است که مفاهیم به 
صورت سلسله مراتبی(Hierarchical) نمایش داده می شوند. 
سلسله مراتبی بودن نقشه های مفهومی به این معناست که 
مفاهیم کلی تر در باالی نقشه و مفاهیم جزئی تر در قسمت های 

پایین تر نقشه واقع می شوند )34(.
دیگر ویژگی نقشه های مفهومی ارتباط های عرضی هستند( 
crosslinks. ارتباط های عرضی بین بین مفاهیم در نواحی 

مختلف از نقشه مفهومی رابطه برقرار می کنند و نشان می دهند 
با  نقشه،  دانش روی  از  از یک شاخه  مفهومی  که چگونه 
مفهومی از شاخه دیگر در نقشه مرتبط می شود. در شكل 1 
ارتباطی که بین مفاهیم "گره" و "کلمات اتصال" برقرار شده 
است، ارتباطی عرضی است. فقط یک نقشه مفهومی صحیح 
در مورد یک مفهوم وجود ندارد و می توان برای یک مفهوم، 
نقشه های مفهومی گوناگونی را رسم کرد )35(. شكل نقشه 
مفهومی به ساخت شناختی افراد، ادراك ها و برداشت های 
متفاوت آنها و نحوه برقراری ارتباط بین مفاهیم در ذهن هر 

فرد بستگی دارد. اصول کلی مراحل ترسیم ساده یک نقشه 
مفهومی به شرح زیر است:

یک مفهوم انتخاب کنید. 1ـ 
فهرستی از مفاهیم مرتبط با مفهوم اصلی را تهیه کنید. 2ـ 

مفاهیم را بر اساس سلسله مراتبشان نسبت به هم سازمان  3ـ 
دهید. مفاهیم کلی و اصلی را در باال یا وسط صفحه و 
مفاهیم فرعی را در زیر یا کناره نقشه قرار داده، دور مفاهیم 

نوشته شده دایره بكشید.
با خطوطی این مفاهیم را به هم مرتبط کنید. 4ـ 

بر روی خط ارتباط دهنده بین دو مفهوم نوع ارتباط را  5ـ 
بنویسید.

نقشه مفهومی را مورد بازنگری قرار دهید )32(. 6ـ 

بحث و نتیجه گیری
به طور کلی، مقاله ی حاضر به صورت مختصر و موجز به 
مدرسان آموزش پزشكی یک چارچوب نظری جهت آموزش 
مفاهیم پزشكی ارائه داد که آنها بتوانند بر مبنای این دیدگاه 
آموزش خود را طراحی و اجرا نمایند. با توجه استراتژی ها 
پزشكی  درحوزه  مفاهیم  آموزش  آموزشی،  راهبردهای  و 
باید مبتنی بر نقشه مفهومی، چندرسانه ای، روش استقرایی، 
روش قیاسی، انیمیشن و چندرسانه ای و راهبردهای تلفیق و 
سازماندهی باشد. از میان موارد باال نقشه مفهومی اثربخشی 

زیادی در حوزه آموزش دارد.
یكی از روش های آموزشی نوین که ارتباط بسیار نزدیک با 
رویكرد سازنده گرایی دارد، نقشه مفهومی است. نقشه های 
مفهومی نشانگر روش تفكر و درك ما هستند و شاخصی از 
آگاهی ما از مفاهیم و روابط بین آنهاست. در تهیه نقشه مفهومی 
نوعی سلسله مراتب رعایت می شود که شبیه هرم شناختی 
آزوبل است. نقشه مفهومی بعنوان یک ابزار قدرتمند آموزشی 
ارتباط بین مفاهیم را به وضوح نشان داده، موجب سازماندهی 
مطالب در ذهن فراگیران می شود و در نتیجه یادگیری معنادار 

شکل 5. تعریف نقشه مفهومی به کمک نقشه مفهومی
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صورت می گیرد. بنابراین نتیجه گرفت که در اکثرنظریه هایی 
که در زمینه یادگیری آموزشگاهی ارائه شده است، می توان 
تلویحاتی در زمینه اثربخش بودن نقشه های مفهومی یافت. 
برونر،  اکتشافی  نظریه  آزوبل،  کالمی  یادگیری  نظریه های 
نظریه های شناختی و فراشناختی، نظریه های خبرپردازی نیز 

از این شیوه حمایت می کنند.

پیشنهادات کاربردی
در فرایند ترسیم یک نقشه مفهومی پیشنهاد می شود به نكات 

زیر نیز توجه شود:
موضوعی که یادگیرنده قصد تهیه نقشه مفهومی برای آن  ـ 
را دارد، بایستی برای شخص کاماًل آشنا و قابل فهم باشد.
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Concepts Education Strategies
Nili Ahmadabadi, *Moradi, R. PhD1

Abstract

Background: concepts education is considered as one of the important functions of medical education. 

On the other hand, now a days, medical concepts education with traditional and lecture-based methods are 

not effective and using new approaches is necessary. One of the approaches that brought new methods 

in medical concepts education is education of the concepts through new strategies. This study aimed to 

examine the effect of using strategies on medical concepts education.

Methods: In this review article, Magiran, Eric, SID, and Science Direct databases were searched to find 

related articles published inthe years1991-2011.

Results: The results showed that some strategies can be used for medical concepts education such as: 

1. provision of examples and non-examples of the concept 2. Emphasis on important characteristics of the 

concept 3. preparation through basic concepts education and supporting the correct responses in medical 

concepts learning 4. Using other educational strategies such as conceptual map, deductive method, inductive 

method, organizing method, multimedia, and animation methods.

Conclusion: It can be concluded that effective strategies such as conceptual mapcan be used in medical 

concepts education. The conceptual maps provide the possibility of person’s understanding assessment 

by showing mental relationships of concepts. By analyzing the relationships that learners have developed 

between the concepts in conceptual map, it is possible to evaluate their depth of knowledge. Therefore, in the 

preparation and design of a conceptual map of a subject, the high-level cognitive functions such as analysis, 

synthesis and evaluation are constantly used.

Keywords: concepts, concepts education, conceptual map, deductive strategy, inductive strategy.
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