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1931، بهار 1پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

 مقدمه 

ل روز ئپيشتازترین مسا ءدر جهان کنوني، تعليم و تربيت همچنان جز که شاید بتوان گفت

آموزشي نيز یکي پس از   هایروشپردازی در تعليم و تربيت، گيری نظریهاوج است. همزمان بـا

درس راه یافتند. هدف فعاالن حوزه علوم تربيتي ایجاد ساخت و سازهایي  هـایدیگری بـه کـالس

د. هایي داشته باشببخشد و برای سؤاالت و مشکالت پيش رو پاسخ است که یـادگيـری را توسـعه

 میادگيری، راه بهتر را برگزیني -اددهيخواهد کرد تا در فرآیند ی شناخت دقيق یادگيری به مـا کمـک

آموزان به طور مداوم به دليل افزایش دانش نمایي دانش امروزه. (34، ص. 5434 ، رضایي و )سوادپور

که نيشوند. زماو حجم وسيعي از اطالعاتي که باید پردازش کنند و یاد بگيرند، به چالش کشيده مي

آموزان رود دانشکند، انتظار ميخواندن به خواندن برای یادگيری تغيير ميتمرکز از یادگيری چگونه 

زمان بيشتری را صرف  یادگيری مطالب جدید از کتب  درسي کنند. بنابراین ایجاد یک روش مطالعه 

در رویکردهای . (5431، ص. 2152کر، مرچي و وان)خوب برای رسيدگي به این نيازها ضروری است 

انش د معلم و کتاب و یادگيری مبتني بر حافظه، جای خود را به ساختن جدید، انتقال دانش از طریق

ایي گراست. این تحول با گذر از دیدگاه رفتارگرایي به دیدگاه شناخت داده 5اداراز طریق یادگيری معن

گرایي به عنوان بخشي از جنبش شناختي  سازنده .گرایي صورت گرفته استسازندهو به ویژه دیدگاه 

  .م رضایت از تعليم و تربيت سنتي شکل گرفته استعد لتمعاصر به ع

 استفاده از نقشه مفهومي بارنخستينمفهومي است.  یکي از رویکردهای نوین آموزش، نقشه

نقشه . شد ارائه 5312سال نواک در ژوزف دی. یادگيری  توسط  -راهبرد یاددهي عنوان یکهب

 اشدبميدهنده در نظریه یادگيری معنادار کالمي آزوبل ازمانسشمفهومي برگرفته شده از مفهوم پي

در واقع  .شده استهای معنادار بعدی  که در آن تأکيد زیادی بر نقش دانش قبلي فراگير بر یادگيری

را  گيریاساس یاد، گيردمي  که بر اثر یادگيری  ی آزوبل ساخت شناختي و تغييراتيبر اساس نظریه

م، امکان ارتباطات ذهني فرد از مفاهي های مفهومي با به نمایش گذاشتننقشه .دهدتشکيل مي

ين مفهومي ب کنند. با تحليل روابطي که یادگيرندگان در نقشهرا فراهم مي ارزیابي ميزان درک او

احمد آبادی و مرادی ) ها را ارزیابي کردآن دانش یتوان عمق و توسعهاند، ميایجادکرده مفاهيم 

 نمودارها و ای ازنقشه مفهومي ابزاری برای نمایش اطالعات در قالب مجموعه .(45ص.  ،5434

 .روشني در آن قابل مشاهده است متصل به هم است که ارتباط منطقي بين مفاهيم به هایشکل

استدالل  2. باليمشکل گرفته است چگونه دهد که ارتباطات مفاهيم در ذهن مانقشه مفهومي نشان مي

طور فعال هتا بکند کند که نقشه ذهني یک تکنيک بصری مبتني بر مغز است و به افراد کمک ميمي
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...کیفیت بهبود و تسهیل در مفهومی نقشه افزارهای نرم کاربرد بر مروری  

از نميکره راست به خوبي نيمکره چپ مغز استفاده کنند. توانایي یادگيری زماني که دو نيمکره مغز 

 .(2441، ص. 2151اورکلي و دیگران، )یابد کنند، افزایش ميبه صورت هارموني و هماهنگ کار مي

 

 تحقيقات انجام شده

 تحقيقات انجام شده در ایران

ای با عنوان مقاله 5431در سال  جواد حاتميو  رسول عبدااهلل ميرزایي، جواد عباسي

پژوهش با در این چاپ کردند.  "ی متوسطههای مفهومي در آموزش شيمي دورهکاربرد نقشه"

فصل اول کتاب شيمي سـال ( طراحي یک الگوی تدریس عملياتي برای مفاهيم انتزاعي ساختار اتم

مفهومي، اثربخشي این رویکرد در افزایش  کـشيمفهـومي و نقـشه هبـر مبنـای نقـش( دوم متوسـطه

تجزیه و  .استه آنان به یادگيری معنادار بررسي شد ميزان پيشرفت تحصيلي فراگيران و دسـتيابي

های آزمایش و کنتـرل و را ميان نمرات آزمون گروه تحليل نتایج به دست آمده تفاوتي معنادار

های آزمایش و کنترل های دختران نسبت به پسران در گروهگروه همـينطـور ميـان نمـرات آزمـون

ن حوزه از اثربخشي های کاربردی دیگر در ایپژوهش و پژوهش بررسـي نتـایج ایـن .ه استنشان داد

یادگيری و قابليت گـسترش آن در آمـوزش  -آموزشي در فرایند یاددهي این رویکرد یفوق العاده

 .(235، 5433ميرزایي، عباسي، حاتمي، عبداهلل) نشان دارد سـایر دروس

تأثير  "ای با عنوانمقاله 5432 جواد حاتمي، اسکندر فتحي آذری و ژیال کاردان در سال

ی متوسطه در درس تحصيلي دانش آموزان دوره استفاده از نقشه مفهومي در تدریس بر پيشرفت

گيری هدفمند کالس درسي به روش نمونههای تحقيق عبارتنداز شش چاپ کردند. نموه "فيزیک

           کالس کنترل( انتخاب دو کالس ارائه و ساخت نقشه مفهومي و دو کالس ارائه نقشه مفهومي، دو )

های هر سه گروه نسبت به دهد که ميانگين نمرات پس آزمونهای پژوهش نشان ميیافته اند.هشد

گروه ارائه و ساخت نقشه مفهومي )ترکيبي( و  ثير درأها افزایش یافته اما بيشترین تپيش آزمون

سطوح  االت آزمون براساسؤکه س. با توجه به ایناستشدهکمترین آن در گروه کنترل مشاهده 

ت دهنده وجود تفاو های فرا گيران نشانیادگيری شناختي بلوم طراحي شده تجزیه و تحليل پاسخ

 های آزمایش وی بلوم )درک به باالتر( در گروهدستيابي فرا گيران به سطوح باال معنادار در ميزان

های دختران و پسران که هيچ کدام از گروه دیگر این پژوهش این است یباشد. نتيجهکنترل مي

 .(11، ص. 5432ر، آذفتحي و   حاتمي ،)کاردان برتری مشخصي نسبت به هم نداشتند

ای با عنوان مقاله 5431در سال  دکتر ابراهيم ریحاني، فهيمه بهداني ، سيد امير خواجه

مفهومي ذهني با استفاده از نرم افزارهای  به کمک نقشه های یادگيری-بهبود روش های یاددهي"

Minding Map " های مفهومي ترغيب دانش آموزان به رسم نقشهسعي در    مقالهچاپ کردند. این



 

1931، بهار 1پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

ی داشته و با ارائهها ریاضي و ارتباط منطقي موجود بين آن درگير شدن ذهن آن ها با مفاهيمو 

خواجه، بهداني، )یادگيری ریاضي دارند -های یاددهيروش های مفهومي تالش برای بهبودنقشه

 .  (5431 ریحاني،

 المللیتحقيقات بين

بررسي کاربرد قابليت دسترسي نقشه "ای با عنوان مقاله 2151در سال  9وسيل آیکاک

چاپ کرد. این مقاله برای درس هنرهای  "آموزش هنر بصری براساس روش یادگيری فعالذهني در 

آموز کالس، دانش 31. از بين ه استتجسمي در دانشگاه مارمارا، دانشکده آموزش آتاتورک انجام شد

نفر 51ها برای کنترل گروهي و نفر از آن 51ها ميانگين موفقيت مشابهي داشتند که نفر از آن 21

. روش سنتي برای کنترل گروهي و روش یادگيری فعال اندهر برای گروه آزمایشي انتخاب شددیگ

. درکالس کنترل گروهي به دليل استفاده از روش یادگيری ه استکار گرفته شدبرای گروه تجربي به

 که در کالس گروه آزمایشيدر حالي تر استفعال، دسترسي به نقشه مفهومي و استفاده از آن آسان

 .(5313، ص. 2151آیکاچ، ) چنين نيستاین

بازتاب مفهوم یادگيری الکترونيک با  "ای با عنوانمقاله 2153در سال  4ایوانا سيمونووا

مفهومي به عنوان روش تحقيق، یک  چاپ کرد. نقشه "استفاده از نقشه مفهومي برای دانشجویان

کند. آزمون از یادگيرنده را کشف ميتر پيشکند و سطوح عميقبينش چند بعدی را فراهم مي

گيری از طرح خان، هر دو تغيير در مدل بعدی یادگيری الکترونيک و بهره 3دهندگان با مدل پاسخ

نفر از دانشجویان فناوری اطالعات در  513ی تحقيق، اند. نمونهیا ساختن مفهوم خود را انجام داده

نوان عدانشگاه هرادک کرالوو بودند. با بررسي نتایج دانشجویان یادگيری الکترونيک را نه تنها به

 .(5433ص. ، 2153سيمينوا، )عنوان ابزار آموزشي در نظر گرفتند کارشناسان فناوری اطالعات بلکه به

های شده در ایران، ضمن بيان مزایای نقشهحقيقات انجامت در این مقاله نيز مانند مقاله سوم یعني

بود ها سعي در بههای مفهومي کاغذی، با به کارگيری این نقشهمفهومي دیجيتالي نسبت به نقشه

 یادگيری شيمي را داریم.-کيفيت یاددهي

 نقشه مفهومی 

اطالعات در قالب یک سری نمودارها و کادرهای متصل به هم است که  ابزاری برای نمایش

ها قابل مشاهده بوده و به نوعي بازنمایي تجسمي روابط روشني در آن ارتباط منطقي بين مفاهيم به

ای از مجموعه طورمعمولبهمفهومي به زبان ساده،  نقشه. شوددار بين مفاهيم محسوب ميمعني

نوشته شده است. این  ي شکل است که در هرکدام یک اسم یا یک حادثهی بيضهای بستهمنحني
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...کیفیت بهبود و تسهیل در مفهومی نقشه افزارهای نرم کاربرد بر مروری  

های فرعي شاخهی اصلي به شاخه ی اصلي یاایده اند.شدهی معين متمرکز ها روی یک ایدهمنحني

 به شيوه حرکت از کل به جزءطورمعمول بهتر یک نقشه مفهومي که هو به زبان سادشوند تقسيم مي

 .(5313، ص. 2151آیکاچ، ) های هسته، گره و رابطه استدارای بخششود، مي تنظيم

  اهميت الگوی تدریس نقشه مفهومی

ده ی راست مغز را به یادگيرنکرهالگوی تدریس نقشه مفهومي، فرصت فعاليت بيشتر نيم

. با استفاده از نقشه مفهومي، مطالب شودميکسب بازدهي بيشتر  دهد و سبب افزایش یادگيری ومي

. درنتيجه، مغز فرصت و نيروی شودمي به صورت کدگذاری و رمزبندی شده در اختيار مغز گذاشته

نقشه مفهومي امکان کسب بيشترین بازدهي را  آورد.سازی مطالب را به دست ميکافي برای ذخيره

تطابق دارد که امکان  ای با مغز و ساختار کارکردی آنیند به گونهآسازد. این فراز مطالعه فراهم مي

الب با توجه به توع مطیادگيری و به خاطر سپردن کامل مطالب را با یک بار یادگيری فراهم مي سازد. 

، 2151آیکاچ، )رد هم چنين تنوع در طراحي مي توان نقشه مفهومي را در شکل های گوناگون اجرا ک

 .(5313ص. 

 های مفهومی انواع نقشه

 ایی(نقشه مفهومی عنکبوتی )شبکه

با  هایيدارد و مفاهيم مرتبط به صورت شعاع مفهوم اصلي در وسط نقشه قراردر این نقشه 

ل .  شکشوندتر ميشویم موضوعات نيز فرعيتر مي راصلي دومفهوم هر چه از . آن در ارتباط هستند

 دهد.ای از یک نقشه مفهومي عنکبوتي شکل را نشان مي،  نمونه5

 

 
 ای از نقشه مفهومي عنکبوتي(: نمونه5شکل )
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 های مفهومی سلسه مراتبی نقشه

. رندگيقرار مي هاآن تر در پائينجزئي تر در باالی نقشه ومفاهيم کلي هادر این نوع نقشه

واند از راست تمي ،تواند از باال به پایين باشدکه ميعالوه بر این ها در این نقشه ترتيب سلسله مراتب

 نمراتبي را نشا ای از یک نقشه مفهومي سلسله،  نمونه2.  شکل به چپ یا بر عکس نيز گسترش یابد

 دهد.مي

 
 

 مراتبيای از نقشه مفهومي سلسله (: نمونه2شکل )

 اییهای مفهومی سيکليک یا حلقهنقشه

 که چگونه مفاهيم ارتباطصورت دیناميک و این ارتباط چند مفهوم را به هااین نقشه

 بهشتيان، شکرباغي،عباسي،  ؛5434حقاني، جوهری، )د ندهنشان ميرا  تنگاتنگي با هم دارند

 .دهدفهومي را نشان ميهای مای از این نقشه،  نمونه4شکل   .(5434

 

 

 ای ای از نقشه مفهومي حلقه(: نمونه4شکل )
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 تفاوت نقشه مفهومی با نقشه ذهنی

به عبارتي شما یک موضوع کليدی  .آن است ساختار شعاعي ویژگي کليدی در نقشه ذهني،

ار ساخت اما اگر .های مختلف آن را بسنجيد یا ثبت یا بيان کنيدخواهيد جنبهو محوری دارید و مي

شعاعي را رعایت نکنيد و تعدادی مفهوم داشته باشيد که هر کدام به مفاهيم دیگری مرتبط هستند، 

( تفاوت 1( و شکل )3. در شکل )(5331بيوزن، ) است 1نقشه مفهومي ً  کنيد عمالآنچه ترسيم مي

 شود.نقشه ذهني و نقشه مفهومي بهتر دیده مي

 
 (: نقشه ذهني یون3شکل)

 

 

 
 مفهومي انواع پيوند شيميایي(: نقشه 1شکل)

 

                                                           
 5Concept Map   



 

1931، بهار 1پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

ها قابل مشاهده است در نقشه ذهني یون،  به یک موضوع کليدی طور که در شکلهمان

که در نقشه مفهومي انواع مانند یون اشاره شده و مفاهيم مرتبط با آن بررسي شده است در صورتي

در واقع نقشه مفهومي،  پيوند شيميایي، به چندین موضوع اشاره شده که با هم در ارتباط هستند.

 کند.که نقشه ذهني تنها یک موضوع جزئي را بررسي ميتر است در صورتيتر و کاملجامع

 های مفهومی مراحل ترسيم نقشه

 سؤال اصلی

شده در رابطه با چيست و چه سؤالي را جواب مي دهد. مهمترین قسمت  آموختهمطلب 

 .است ی مفهومي پاسخ به این سؤالنقشه

  مفاهيم یافتن 

ی بعد باید مفاهيم مربوط در مطلب آموخته نشده را استخراج کرد. باید در این در مرحله

 .تر استخراج شودمفاهيم را هر چه بيشتر و مربوط توانجا که ميمرحله سعي کرد تا آن

  مرتب کردن مفاهيم

اختصاصي یا از طوری که مفاهيم از عمومي به هد بنشودر این مرحله مفاهيم مرتب مي

 .اختصاصي مرتب شوند بزرگ به کوچک یا از غيراختصاصي به

 مربوط کردن

شوند یعني هر مفهوم به دار به هم مربوط ميمعنيدر این مرحله مفاهيم مربوط با خطوط 

 .شودخط نوع ارتباط نوشته مي مفهوم دیگر با خط وصل و روی

 بررسی مجدد

ي جایهها یا جاباز نظر زیبابي، ترسيم شده وبررسي  ی مفهومي مجددا در این مرحله نقشه

 .شودمفاهيم دوباره منظم مي

  ی فرا مفهومیرابطه

 هایی جدید یا ارتباطتوان رابطهشود تا ببينيم آیا ميدر این مرحله نقشه دوباره بررسي مي

 دررد. يم رسم کجا که بشود خطوط عرضي بيشتری بين مفاهآن  دیگری بين مفاهيم ایجاد کرد و تا

کرد. به طور خالصه هر تر کامل یارتباطات بيشتر با رسم شده راتوان نقشه مفهومي این مرحله مي

ت. این بيشتر روی آن نقشه اس نشانگر تالش و فکر بيشتر باشدی مفهومي ارتباطات در نقشهاین چه 

همراه با تکرار مطالب درسي و  آموزیا دانش تقویت قدرت خالقيت دانشجو موجبی استفاده نحوه

ی مفهومي از مطالب آموخته شده و افزایش به خاطر سپاری درازمدت رسم یک نقشه همچنين

 .(5431 کجوری،) مطالب آموخته شده خواهد شد
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 مراحل اجرای الگوی تدریس نقشه مفهومی

 استخراج نکات کليدی

 روخواني درس به صورت فردی یا گروهي، توجه به عناوین، نکات کليدی و مفاهيم مهم  

 یادداشت برداری از مطالب مهم درس. درس و

 تشخيص مفاهيم اصلی از فرعی 

های هشاخ ی مدل نقشه و تعيين تعدادتعيين مفاهيم اصلي و فرعي، تصميم گيری درباره  

 .اصلي و فرعي

 تکميل نقشه

ی مفهومي، نوشتن مفاهيم اصلي و فرعي داخل نقشه و استفاده از رنگ، شکل رسم نقشه  

 .فرعي از یکدیگر های اصلي وجدا کردن شاخه و ... برای

 ارزشيابی

ی ، بحث و گفت وگو جهت اصالح نقشه ها و ارائهآموزانهای مفهومي دانشبررسي نقشه

 .(5431 کجوری،) ی مفهومي از درس توسط استادنقشه ال به صورتؤس

 های مفهومی موارد استفاده از نقشه

 ای برای آموزشوسيله

ه درس استفاده ئهای مفهومي جهت ارانقشهزماني که در فرایند آموزش، یاد دهندگان از  

 موجباین امر . ها با سایر مفاهيم توجه بيشتری خواهند کردآنی کنند، به مفاهيم مهم و رابطهمي

ا در هآن یو بيشتر شدن انگيزه افزایش حس رضایت یادگيرندگان، های کالسيوری در برنامهبهره

 گردد.ه شده ميئیادگيری مطالب ارا

 ریزی درسیای برای برنامهوسيله

توانند در تهيه طرح و برنامه آموزشي مفيد واقع شوند. های مفهومي همچنين مينقشه

ها و اولویت بندی بين آن ها را آموزش، روابط بين این بخش های مختلفبخش توانندها ميآن

های شود، نقشه مطالب شروع یک چنين آموزش منظمي قبل از آن که تدریس مشخص کنند. در

ع شرو رود. به بياني دیگر قبل ازمفهومي به عنوان یک روش ارائه ساختار محتوای درس به کار مي

کند. همچنين بعد از اتمام درس جدید ارائه نقشه مفهومي نقش یک پيش سازمان دهنده را بازی مي

دگرفته شده است را برای چه که یاای از آنتواند خالصهتهيه نقشه مفهومي مي یادگيری ارائه یا

و  هگرفتمطالب جدید تحت شمول مطالب کلي تر قرار  فراگيران فراهم آورد. در یک چنين شرایطي

 .گيرددار به آساني انجام ميیادگيری معني



 

1931، بهار 1پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

 ای برای ارزشيابی وسيله

 ای برای ارزشيابی تکوینی وسيله

کنند، ابزارهای بسيار مناسبي ها را تهيه ميیادگيرندگان آن های مفهومي که خودنقشه 

های درست و توجه به ارتباط ها محسوب شده و آموزش دهنده باتشخيص نواقص یادگيری آن برای

 .هددشخيص ميرا ت اندمتوجه نشده يخوببهیادگيرندگان  ها، نکاتي را کهنادرست در این نقشه

 ای برای ارزشيابی پایانیوسيله

های تراکمي یادگيرندگان از توان برای سنجش یادگيریيپس از پایان واحد یادگيری م

 به فراگيرانکه هنگاميرا تهيه کنند.  داده شده های آموزشخواست تا نقشه مفهومي موضوع آنان

ممکن زیادی بين مفاهيم  هایشوند که ارتباطتهيه نقشه مفهومي یک موضوع مي پردازند متوجه مي

شوند. دچار چالش ذهني مي هاآنبيان روابط بين  این مفاهيم وطوری که درانتخاب وجود دارد به

 عملکردهای شناختي سطح باال را هاآنچنين فرایندهایي در برگيرنده چيزی است که بنيامين بلوم 

رزشيابي ا تحليل، ترکيب و مانندنامد. در تهيه یک نقشه مفهومي عملکردهای شناختي سطح باال مي

ه تواند بدهد که چگونه یک نقشه مفهومي ميشود. این امر نشان ميته ميبه کار گرف طورمداومبه

 .(5431 کجوری،) قوی مورد توجه قرار گيرد عنوان یک ابزار ارزشيابي

 ای برای افزایش خالقيتوسيله

تقویت خالقيت و یا به عبارت جامع تر روش بسيار برای نقشه مفهومي روشي بسيار خوب 

 ينروابط ب روابط فرا مفهومي و فراگيری ششم که است. در مرحله جهت آموزش تفکر انتقادی خوبي

ا هها و دانسته. در این حالت تمام آموختهشودمي ی جالبي روبروکند با پدیدهای را بررسي ميشاخه

اطات تواند ارتبکمي فرا مفهومي فکر کند مي فراگيرقرار دارد و اگر در این مرحله  فراگيرجلوی چشم 

دمي فراتر از مرز دانش شناخته شده حرکت کند. همچنين هنگام کشف نشده را محک بزند و ق

وع های متنافزارهای مربوطه، به دليل استفاده از اشکال و رنگنرم یوسيلهبهطراحي نقشه مفهومي 

 .(45ص.  ،5434احمد آبادی و مرادی ) شوداسالیدها، خالقيت نيز تقویت مي

 ای برای تندخوانیوسيله

 کهصورتيخواند کلمه در یک دقيقه مي 211-311دقيقه یک خواننده متوسط در یک 

برداری ذهني به طو قابل توجهي در خواند. نقشهکلمه در دقيقه مي 5111-5111خواننده سریع 

کند. در واقع یک نمایش بصری از مفاهيم است ها و ارتباطات کمک ميحفظ و فراخواني مفاهيم، ایده

راحتي هبهای تندخواني با نقشه ذهني آموزش داده شود، مانند اینفوگرافيک. بنابراین وقتي تکنيک

  شود. اطالعات مهم پردازش و بازیابي مي
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 یابی به تندخوانی از طریق نقشه ذهنیچگونگی دست

روابط دشوار و درک  یدهندهبرداری ذهني نشاناطالعات مختصر و ساخت ارتباط: تکنيک نقشه -5

شود. ميموجب درک بهتر و بازگرداندن اطالعات  Minding Mapافزار مفاهيم مختلف است. نرم

 .کردن اطالعات استسرعت خواندن با استفاده از خالصه ءبنابراین نقشه ذهني یک اصل برای ارتقا

دارید. این  Minding Mapثر ابزار ؤسازی مپردارش بهتر اطالعات: در تندخواني نياز به یکپارچه-2

افزار  موجب درک مفاهيم دشوار، شناسایي ارتباط بين موضوعات مختلف و دستيابي سریع به نرم

یک ابزار ضروری برای کمک به تندخواني از طریق دریافت  Minding Mapشود. در واقع نتيجه مي

 بخشد.آمده است و کل فرآیند یادگيری را بهبود ميو اجرای دانش به دست

 کيد بر موضوعأثر خواندن: یکي از اصول ضروری در نقشه ذهني تؤجویي در زمان و بهبود مصرفه-4

 گيرند. بنابراین رعایت این اصلاصلي است و مفاهيم دیگر در ارتباط با آن به صورت شعاعي قرار مي

  . (2151اسکات، ) شودیادگيری مي-موجب کاهش اتالف وقت در فرآیند یاددهي

 نرم افزارهای برتر ترسيم نقشه ذهنی  

 Xmindنرم افزار 

است.  1Minding Map افزارنرم ترسيم نقشه ذهني افزارهایترین نرماییکي از حرفه

این نرم افزار به شما امکان ایجاد یک نقشه ذهني استاندارد، جدول زماني، نمودار یا هر نوع دیگری 

و به راحتي در  کردههای مختلف پشتيباني دهد. همچنين از انواع فرمتاز ساختار بصری را مي

لب ه برای قاشود. برای کوتاه کردن زمان صرف شدهای مختلف به اشتراک گذاشته ميسيستم عامل

دارای ساختار نقشه ذهني آماده موجود در پایگاه داده خود است. این  Xmindبندی نقشه ذهني، 

 کندبه شما کمک مي و  دادهاسالید طراحي شده را ارائه   511آیکون و  11111نرم افزار بيش از 

. دهدرا نشان مي Xmindنمایي از نرم افزار ،  1شکل  نقشه ذهني دلخواه خود را طراحي کنيد. که 

افزار را ی کارکرد این نرمنحوه  1شکل  است. در XMindافزار رسم نقشه مفهومي، ترین نرمدر ایران محبوب

 دهيم.شرح مي
 

                                                           
 نرم افزار نقشه ذهنی 6



 

1931، بهار 1پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

 
 Xmind(: نمایي از نرم افزار 1شکل)

 

 
 XMind(: نحوه کارکرد نرم افزار 1شکل )

مربوط  5زنيم. در شکل عدد را مي new Blankافزار، ابتدا دکمه برای شروع به کار نرم

مربوط به مدل  4های انتخابي، عدد مربوط به مدل شکل 2بندی اشکال انتخابي، عدد به مدل چارت

مربوط نحوه  1مربوط به اندازه دور اشکال، عدد  1مربوط به رنگ اشکال، عدد  3نوشتار مطالب، عدد 
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مربوط اتصال  3شدن، عدد  نحنای چندشاخهمربوط به اندازه مدل ا 1شاخه شدن اشکال، عدد چند

 افزار است. مربوط به خروجي گرفتن از نرم 3چند شکل با هم و عدد 

 Mindomoنرم افزار   

موزان و حتي آیک برنامه کاربردی با هدف تبدیل اطالعات به دانش برای معلمان، دانش

است که توسعه نقشه ذهني  1دهندهه ارائگي ژاست. این نرم افزار دارای یک وی هاشرکت و هاسازمان

دهد بنابراین نياز به اتالف وقت برای ایجاد یک اسالید جدید را به صورت اسالید به اسالید نشان مي

وتي نيز ي و صئ. این نرم افزار قادر به پشتيباني یادداشت های ویدونيستبرای تکميل نقشه ذهني 

نمایي از نرم ،  3شکل  به هر طریقي بهتر ارائه دهند.باشد تا کاربران بتوانند موضوعات خود را مي

 .دهدرا نشان مي Mindomoافزار 
 

 
 Mindomo(: نمایي از نرم افزار 3شکل)

  Cacooنرم افزار

ند کیک نرم افزار مبتني بر نمودار است و این امکان را برای کاربران فراهم ميافزار، این نرم

ند. امکانات این نک تهيه را هاها و فریممانند نمودارها، فلوچارتهای ذهني تا انواع مختلفي از نقشه

                                                           
1 presenter 



 

1931، بهار 1پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

 های اجتماعينداز: ویرایش چند کاربره، اظهار نظر در برنامه، به اشتراک گذاری رسانهانرم افزار عبارت

توانيد هماهنگي با همکاران خود به حضور فيزیکي مي زبازدید مجدد سابقه مرور. در واقع بدون نيا و

 .دهدرا نشان مي Cacooنمایي از نرم افزار ،  3شکل  یجاد کنيد.را ا

 

 

 Cacoo(: نمایي از نرم افزار 3شکل)

 Mindjet Mindmanagerنرم افزار 

 ایک نرم افزار شناخته شده در جهان است که ابزارهای قدرتمند ساخت محتوافزار، این نرم

ها و وری کرد و این امر برای ادغام دادهآتوان از هر نوع مکاني جمع دهد. اطالعات را ميه ميئراارا 

ها ایتها، سایجاد نقشه ذهني دشوار است. این نرم افزار قادر به پشتيباني انواع مختلف اسناد، رسانه

نمایي ،  51شکل  .(5، ص. 2151تاکر و دیگران، ) های مختلف مي باشدها و سيستم عاملو برنامه

 دهد.را نشان مي Mindjet Mindmanager از نرم افزار
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 Mindjet Mindmanager(: نمایي از نرم افزار 51شکل)

 Bubbl.usنرم افزار 

یک نرم افزار مبتني بر وب است و برای افرادی که هميشه در حال حرکت افزار، این نرم

ه گيرد و بهای خبری مورد استفاده قرار ميانسآژه در ژ. این سيستم به ویباشدميهستند مناسب 

نقشه ذهني دلخواه  ،منزل، جاده و پروازمانند  ستيدهدهد تا در هر کجا که شما این امکان را مي

يد. برای استفاده از این نرم افزار نياز به دانلود و نصب برنامه نيست و فقط با هر خود را ایجاد کن

را  Bubbl.usنمایي از نرم افزار ،  55شکل  .مرورگری مي توانيد وارد حساب کاربری خود شوید

 دهد.نشان مي
 



 

1931، بهار 1پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

 

 

 Bubbl.us (: نمایي از نرم افزار55شکل)

 

 کاغذیهای مفهومی دیجيتالی با تفاوت نقشه

ی های مفهومي کاغذهای مفهومي دیجيتالي ظاهری بسيار سازگارتر و تميزتر از نقشهنقشه 

عتر تر و سریهای ذهني دیجيتالي آسانسازی اطالعات بيشتری هستند.  نقشهدارند و قادر به ذخيره

الي را با های ذهني دیجيتتوانند نقشهآموزان ميشوند. دانشهای ذهني کاغدی ایجاد مياز نقشه

دا و ویدیو، ص مانندای دیگران به اشتراک گذاشته و بازیابي نمایند.  استفاده از ابزارهای چندرسانه

 يهای مختلفآموزان از حسشود دانشرود موجب ميهای دیجيتالي به کار ميانيميشن که در نقشه

گذارد. استفاده از  ماوس و صفحه ميير أثدر یادگيری و ادراک ت هاآن و بر عملکرد  کردهاستفاده 

سازد تا از طریق ذهن دیجيتالي حرکت کنند آموزان را قادر ميدانش ،کليد به عنوان دستگاه ورودی

 .(5113، ص. 2154بيلي، جي)
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 نتيجه گيری

آگاهي ما از مفاهيم و روابط  مفهومي نشانگر روش تفکر و درک ما و شاخصي از هاینقشه  

 تيشود که شبيه هرم شناخنوعي سلسله مراتب رعایت مي . در تهيه نقشه مفهوميباشندا ميهآنبين 

ارتباط بين مفاهيم را به وضوح نشان  عنوان یک ابزار قدرتمند آموزشيهآزوبل است. نقشه مفهومي ب

-صورت مي شود و در نتيجه یادگيری معنادارمطالب در ذهن فراگيران مي وجب سازماندهيداده، م

رائه که در زمينه یادگيری آموزشگاهي ا هایينظریهبيشتر نتيجه گرفت که در  توانمي گيرد بنابراین

های ذهني نقشه های مفهومي یافت.در زمينه اثربخش بودن نقشه تلویحاتي توانشده است، مي

آموزان با دیجيتالي یک محيط آموزشي پویا هستند که فضای آموزشي را گسترش داده و دانش

های تفکر گسترش یابنده،  نه تک بعدی، قادر به درک های خود با استفاده از مهارتسازماندهي ایده

ال پيشرفت علمي توان گفت که استفاده از ذهن دیجيتشوند و درنتيجه ميبهتری از مفاهيم مي

 Minding Mapافزارهای با نرم ترسيم نقشه مفهوميدهد. در واقع آموزان را افزایش ميدانش

 در های آموزشيسبب پي بردن به کج فهمي ،آموزان عالوه بر افزایش درک و فهم آنانتوسط دانش

به درک بهتر و در آموزش شيمي  دیجيتالي فراگيران مي شود. به ویژه استفاده از نقشه مفهومي

توجه به هوشمندسازی با  .کندکمک ميو تندخواني نيز متوسطه  تر مفاهيم انتزاعي شيمي دورهعميق

 های مفهومي دیجيتالي بهره برد.یادگيری علم شيمي از نقشه-توان جهت یاددهيميمدارس، 
  

 منابع

های مفهومي معلم (. بررسي اثر بخشي آموزشي به کمک نقشه5434اکبر ) ،رضایي و نسرین، سوادپور

ای در درس حرفه و فن بر عملکرد یادیگيری های مفهومي با تلفيق چندرسانهساخته و نقشه

 .جان. فصلنامه آموزش و ارزشيابيآموزان دختر پایه سوم راهنمایي شهر زنو انگيزش دانش

 . 34-13سال هفتم، صفحه  ،21شماره 

-(. راهبردهای نوین یاددهي5434) الساداتعباسي، مصطفي. بهشتيان، جواد و شکرباغي، اشرف

های مفهومي. ششمين همایش ملي آموزش بادگيری و سنجش مفاهيم شيمي از طریق نقشه

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي. 

فيت آموزش مفاهيم درس بهبود کي (.5433) جواد ،عباسي .رسول و عبداهلل ميرزایي .جواد ،حاتمي

 . 235-231های مفهومي. شيمي به کمک نقشه

(. پنجمين سمينار آموزشي مسایل آموزشي در علوم 5434) حقاني، فریبا و جوهری، زهرا 

 های مفهومي(. پزشکي)نقشه



 

1931، بهار 1پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

یادگيری به -(. بهبود روش های یاددهي5431) ریحاني، ابراهيم بهداني، فهيمه و امير. خواجه، سيد

. وبگاه Minding Mapهای مفهومي ذهني با استفاده از نرم افزارهای نقشهکمک 

 های آموزش ریاضي. کنفرانس

ثير نقشه مفهومي بر پيشرفت تحصيلي أت (.5432) اسکندرر، آذفتحي و جواد ،حاتمي .ژیال ،کاردان

 .11-11 دانش آموزان دوره متوسطه در درس فيزیک.

مفهومي. مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي (. کتاب نقشه 5431جواد ) کجوری،

(. استراتژیها 5434رحيم ) ،مرادی .محمدرضا ،دانشگاه علوم پزشکي شيراز. نيلي احمدآبادی

و راهبردهای آموزش مفاهيم. نشریه مطالعات آموزشي، مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .45-32دوم. سال سوم، شماره  ،پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش
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Abstract 

        One of the new cognitive perspectives in education is conceptual 

mapping. The mapping is a tool to display information in the form of a 

diagram, in which the logical links among concepts can be clearly 

visualized. In other words, the conceptual mapping is a graphical method 

that can replace the traditional note-taking methods. For active learning, 

effective communication is required between what we already know and 

what we need to know. By using the mental map, the learners could 

combine their existing knowledge with the new concepts and therefore 

active learning is promoted through a conceptual map. The conceptual map 

is also an appropriate tool for curriculum development, developmental 

evaluation, final evaluation and creativity enhancement. Conceptual maps 

drawn in mind mapping software such as Xmind, Mindomo, and 

Mindmanager are digital concept maps. These drawings are easy to design, 

build, edit, store and share. In this paper, we have tried to improve the 

quality of chemistry pedagogy while presenting these softwares to draw 

up conceptual digitization maps and designing conceptual digital maps of 

the topics of chemistry. Also, applying these maps will limit common 

misunderstandings and improve speed reading. 

Keywords: Cognitive view, Digital Conceptual maps, Minding Map 

software. 
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