المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (تفکر علمی در علوم پایه)
نقشه مفهومی ()Concept map
امروزه استفاده از نقشه مفهومی ،نه تنها برای درک عمیق تر مطالب علمی ،بلکهه روشهی بهرای ارزیهابی دانشه ویاا و دانها مهوزاا
در بسیاری از دانشگاه ها و مدارس هاا استفاده می شود و ایگزیا مناسبی برای زموا های چند گزینه ای می باشد و از ن اییکه
امکاا بارم دهی کامل برای ا و ود دارد ،امکهاا حهحیک کهردا و نمهره دههی سهلیقه ای و وابسهته بهه محهحک  )Subjectiveدر ا
بسههیار کمتههر مههی باشههد و بنههابرایا مشههکآز مربههوط بههه زمههوا هههای تشههریحی را ناواهههد داشههز رسههم نقشههه مفهههومی طههی سههه دوره
برگزاری زموا المپیاد بعنواا قسمتی از زموا قرار گرفته که بیشتریا درحد نمهره زمهوا المپیهاد  45درحهد از کهل نمهره مرحلهه
انفرادی) را به اود ااتحاص داده اسز ذیآ نکاتی در مورد نحوه رسم نقشه مفهومی و نحوه بهارم بنهدی در سهال ههای گذشهته ارا هه
می گردد
 )1در ضمیمه دو فایل بحورز  PDFارا ه گردیده اسز نحوه رسم نقشه مفهومی در ایا دو فایل بطور کامل توضیک داده شده
اسز مطالعه فایل  Conceptmap1به اساتید و دانش ویاا و  Conceptmap2به اساتید توحیه می شود
 )2ایا مرحله از زمهوا دارای سهه باها مهی باشهد  )1رسهم نقشهه مفههومی بهر اسهاس سهه مقالهه احهیل  )Originalبهه زبهاا
انگلیسی و یک سناریو که شامل توضیحاتی به زبهاا فارسهی) در مهورد سهه مقالهه و ههد

احهلی زمهوا اواههد بهود )2

حداکثر یک حفحه توضیک در مورد نقشه مفهومی  )3طراحی سه سوال بر اساس نقشه مفهومی
 )3سهه ههزر در نقشهه مفهههومی دارای بههارم اواههد بههود کهه شههامل  ، Conceptsلینههک بهیا  Conceptsو توضههیک روی لینههک
اسز به نمودار زیر تو ه بفرمایید

B

شامل

A

 Aو  Bدو  Conceptهستند که دارای نمره می باشند لینک بیا نها ،که شامل یک فلا هز دار می باشد ،دارای نمره بوده و کلمه
"شامل" نیز دارای نمره می باشد
 )4در طراحی زموا سعی بر ا اسز که حرفا وابسته به دانا دانش و نباشد و دانا مربوطه در دروس دوره علوم پایه در
ااتیار دانش و قرار گرفته باشد به هر روی ،سناریوی ارا ه شده یکی از قسمز هایی اسز که دانها ززمهه بهرای مطالعهه
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مقازز در ا قرار می گیرد و قبل از شروع به اواندا مقازز ،باید بطور کامل مطالعه شود قسهمتی از دانها ززمهه نیهز
از مقازز ارا ه شده قابل استنتاج اواهد بود
 )5از ن اییکه مقازز دارای اهدا

فرعی متعدد می باشند ،بهرای لهوگیری از شهلود شهدا بهیا از حهد نقشهه مفههومی و پیهدا

کردا  Conceptsاحلی ،در مرحله اول رسم نقشه مفهومی که یافتا  Focus questionمی باشد دقز فراواا ان ام شود
سناریوی ارا ه شده کمهک زیهادی در یهافتا  Focus questionمهی نمایهد  Focus questionدر واقه سهوالی اسهز کهه بها
رسم  Concept mapبه دنبال پاساگویی به ا می باشیم
 )6بههه مراحههل رسههم نقشههه مفهههومی کههه در دو مقالههه ضههمیمه شههده و ههود دارد دقههز شههود  -2 Focus question -1یههافتا
 Conceptsای اد  -3 )parking lotمرتب نمودا  Conceptsو ای اد لینک  -4ای اد Revise -5 crosslink
 )7نقشه مفهومی در یک حفحه رسم شود
 )8ب ای نوشتا  Conceptsو کلماز روی لینک ها از نوشتا مله اودداری نمایید برای لوگیری از شهلود شهدا بهیا از
حد نقشه مفهومی  ،توضیک روی لینک ها را بیا از سه کلمه انتااب نکنید
 )9می تواا  Conceptsرا داال اشکال هندسی مانند مستطیل قرار داد که باعث زیبایی بیشتر نقشه مفهومی نیز می شهود بهه
هر روی دقز شود که تنوع شکل هندسی می تواند مفهوم  Conceptsرا عوض نماید مثآ می تواا داروهای ضد سرطاا
را با یک شکل هندسی مثآ دایره ،ریسک فاکتورهای سرطاا را با شکل دیگر و انهواع سهرطاا را بهه شهکل هندسهی دیگهر
نشاا داد در ایا حورز الگو باید در تمام نقشه مفهومی رعایز شود در غیر اینحورز توحیه می شود که فقط از یهک
شکل هندسی مثآ مستطیل در اطرا

 Conceptsاستفاده گردد
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 )11استفاده از رنگها در نوشتا  Conceptsو رسم لینک بیا نها و رنگ زمینه اشهکال هندسهی مهی توانهد دارای مفههوم اهاص
باشد مثآ می تواا از رنگ ااص برای اثر مهاری و از رنگ دیگر برای نشاا دادا اثر تحریکی اسهتفاده نمهود بها تو هه
به زماا محدود توحیه می گهردد از رنهگ ههای متعهدد اسهتفاده نگهردد در غیهر اینحهورز مفههوم رنهگ بایهد در کنهار نقشهه
مفهومی توضیک د اده شود
 )11می تواا از عآماز ماتل

برای توضیک روی لینک ها استفاده کرد مثآ عآمز منفی می تواند مفهوم "مههار مهی کنهد" و

عآمز مثبز نشانه اثر تحریکی باشد در حورز استفاده از عآماز ،معنی نها در کنار نقشه مفهومی نوشته شود
 )12در حورتی از  abbreviationاستفاده گردد که حتما درمقازز از ا استفاده شده باشد در هر حال ،فرم کامهل مربهوط بهه
 abbreviationدر کنار نقشه مفهومی ورده شود مثآ:
MMP: matrix metalloproteinase
 )13نقشه مفهومی در یک حفحه رسم گردد
 )14هد

ازطراحی سوال از نقشه مفهومی در واق پیدا کردا روابطی بیا  Conceptsاسز که در مقهازز بهه ا اشهاره نشهده

اسز بنابرایا سوازز طرح شده حتما باید از  Concept mapباشد ممکا اسز بنا به نظر طراحاا سهوال ،اواسهته شهود
تا ایا سوال بر روی نقشه مفهومی نشاا داده شود در ایا حورز لینک دید باید بیا دو  Conceptبرقرار گردد و نشاا
دهید که ایا سوال از طر

شما طر ح شده اسز به تعداد سوازز دراواسز شده دقز شود اگر دراواسز سه سوال شود

فقط سه سوال طرح نمایید بدیهی اسز در حهورز طراحهی بهیا از سهه سهوال ،فقهط سهه سهوال اول مهورد ارزیهابی قهرار
اواهد گرفز
 )15با تو ه به محدودیز زمانی برای مطالعه سهه مقالهه و رسهم نقشهه مفههومی  4سهاعز) مهدیریز زمهاا نقها بسهزایی در ایها
زموا اواهد داشز زمانی برای مرور و پاکنویس کردا نقشه مفهومی در نظر بگیرید
 )16بهتریا راه یادگرفتا رسم نقشه مفهومی تکرار و تمریا بیشتر اسز کهار بهه حهورز گروههی و دیهدا نقشهه مفههومی دیگهر
اعضای گروه باعث تقویز توانایی و سرعز رسم نقشه مفهومی اواهد شد
 )17لینک بیا  Conceptsباید هز دار باشد .ضاامز لینک ها می تواند مفههوم را عهوض نمایهد مهثآ لینهک دارای ضهاامز
بیشتر می تواند بعنواا سیگنالینگ احلی و ضاامز کمتر سیگنالینگ فرعی در نظر گرفته شهود اسهتفاده از اهط چهیا مهی
تواند به عنواا یک مسیر احتمالی و فرضی تلقی شود بنابرایا به اندازه لینک ها و نوع نها دقز شود سعی شود از لینک
های متحد الشکل استفاده شود در غیر اینحورز باید در کنار نقشه مفهومی توضیک داده شود مثآ:
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سیگنالینگ احلی
سیگنالینگ فرعی
اثر متقابل
سیگنالینگ احتمالی
 )18زیبایی در رسم نقشه مفهومی را مد نظر داشته باشید حتی ازمکاا از اطوط مستقیم بعنواا لینک بیا  Conceptsاستفاده
شود
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