
  
  
  
  

  
   و سبک یادگیري بر یادداري، درك مفهومیتأثیر ساخت و ارائۀ نقشۀ 

  شناسی و حل مسئله در زیست
  

  ٤محمد مقدمدکتر  -٣اسکندر فتحی آذردکتر  -  ٢نسبد حسینی وواددکتر  - ١ مصرآباديجواددکتر 

  26/1/88 :تاریخ پذیرش  1/7/86:  دریافتتاریخ
  چکیده

هـاي از قبـل    هاي مفهومی توسط فراگیران و ارائۀ نقشه   دو شیوة ساخت نقشه   مقالۀ حاضر به مقایسۀ اثربخشی      
. هـا پرداختـه اسـت    آماده شده بر یادداري، درك و حل مسئله براي در نظرگرفتن سبک یادگیري آزمـودنی   

هاي قابـل قبـول روایـی و پایـایی      ها از طریق دو آزمون پیشرفت تحصیلی که داراي شاخص       اثرات کاربندي 
گیري سبک یادگیري وابسته به زمینـه و نابـسته بـه زمینـه،         براي اندازه . گیري قرار گرفتند    ورد اندازه بودند، م 
پژوهش بر اساس طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمـون  . ها از آزمون گروهی اشکال نهفته استفاده شد   آزمودنی

 2 گـروه آزمایـشی و   4عنـوان   گیري هدفمند بـه  شش کالس به روش نمونه. و پس آزمون طراحی شده است    
هـا ارائـه شـد و     هاي از قبل آماده شـده بـه آزمـودنی    در دو گروه آزمایشی، نقشه. گروه کنترل انتخاب شدند   

هـا   هاي کنتـرل نیـز آزمـودنی    گروه در. هاي مفهومی پرداختند اعضاي دو گروه آزمایشی دیگر به تهیۀ نقشه
دهنـد کـه ارائـۀ نقـشۀ      هاي پژوهش نشان می یافته. تندهاي درسی مشابه پرداخ    شیوة مرسوم به یادگیري متن      به

ها وابسته به زمینه باشد نسبت به ساخت تأثیر بیشتري دارد و  مفهومی در شرایطی که سبک یادگیري آزمودنی
ها داراي سبک نابسته به زمینه باشـند بـر ارائـۀ نقـشۀ مفهـومی       ساخت نقشۀ مفهومی در شرایطی که آزمودنی    

گیري نسبت به هـم   کدام از این دو روش برتري چشم در نظر گرفتن سبک یادگیري هیچ    بدون  . برتري دارد 
  .نداشتند
  پیشرفت تحصیلی، حل مسئله نقشۀ مفهومی، سبک یادگیري، :ي کلیديها واژه
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  مقدمه 
        هـا نـشان    ، پـژوهش  بـا ایـن وصـف   .آموزشی استهاي  م تجربی بخش مهمی از برنامۀ نظام    آموزش علو 

ی بسیار کمی براي کاربرد یمدت از محتواي علم هستند و توانا   فاقد فهم منسجم و بلند    که فراگیران   ند  ده  می
 چنین نارسایی مربوط بـه ایـن امـر اسـت کـه آمـوزش علـوم             ).1994 ،1هزل و پراسر  (  دارند  خود هاي دانسته

نـستند کـه   دا مـی نفعـل  شده است و یادگیرنـده را موجـودي م   تقال دانش نگریسته میاي براي ان   عنوان شیوه   به
 تدریس از جهات مختلف مورد انتقـاد قـرار   ، این شیوةي اخیرها سالدر  . دکن  میصرفاً اطالعات را دریافت     

 منتقدان بر این باورند که دانش در فراینـدي فعـال توسـط فراگیـر سـاخته         ). 1994 ،2روث( گرفته شده است  
هـاي آموزشـی مبتنـی بـر      در شـیوه . شـود  مـی   شـناخته  گرایـی  ایـن دیـدگاه اکنـون بـه نـام سـاختن           . شـود   می

). 2004 ،و همکـاران   3ونـا (شـوند     مـی و سطح باال مشغول      دار  به یادگیري معنی   انآموز  دانش ،گرایی ساختن
هایی را بیابند که این اطالعات را بـه آن چـه کـه از      آموزان باید راه    دانش ، اطالعات دار  معنیبراي یادگیري   

ار هاي بسیار مؤثر ربط دادن مطالب جدیـد بـه سـاخت       یکی از راه  ). 1998،  4آرندز( ستند ربط دهند  دان  میقبل  
  ). 1995 ،6اروین( است 5هاي مفهومی شناختی موجود استفاده از نقشه

هـا اسـت و    ی شامل گـزاره  مفهوم نقشۀ. گونۀ ترسیمی است    به مفهومی ابزاري براي بازنمایی دانش       ۀنقش
، همچنـین . سـازند  هم مـرتبط مـی   ها را به یابد که هسته د تشکیل می  یک جفت هسته و یک پیون     هر گزاره از    

 ، و همکـاران 7ونـگ (دهـد   مـی  ارائـه  ماهیـت روابـط   ةهاي موجود روي یک پیوند اطالعاتی دربـار   برچسب
 در اوایـل  8 یادگیري اولین بار توسـط نـواك  -عنوان یک راهبرد یاددهی    به مفهومی   ۀنقشاستفاده از   ). 2006
دار   یـادگیري معنـی  در نظریـۀ  برگرفته شده از مفهوم پیش سازمان دهندهمفهومی  ۀ  نقش. شد آغاز   1980 دهۀ

دهد کـه شـخص آگاهانـه دانـش      دار زمانی رخ می  یادگیري معنی ،بر اساس این نظریه   . کالمی آزوبل است  
 1لبراي موضوع گردش خون در شک مفهومی ۀنقشیک  . دانسته ربط دهد    جدید را به مطالبی که از قبل می       

  . شده استارائه

                                                
1- Hazel & Prosser 
2- Roth 
3- Wena 
4- Arendes 
5- Concept Map 
6- Irvin 
7- Wang 
8- Novak   
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  کار گرفته شده در پژوهش حاضر با موضوع دستگاه گردش خون بهمفهومی هاي  نقشهاي از  نمونه:  1شکل 
  

 ، شـیمی )1990، 1اکبوکـاال ( در آموزش علوم در حوزه هـاي مختلـف تحـصیلی ماننـد زیـست شناسـی             
از ) 2004،  4بلـک ( شناسـی و زمـین    ) 1992،  3روث و رویچانـدري   ( فیزیک ،)1998،  2مارکوف و النینگ  (

یـادگیري   -عنوان راهبردهـاي آموزشـی   توانند به ي مفهومی میها نقشه. ي مفهومی استفاده شده است    ها  نقشه
عنوان یک راهبرد آموزشی معرفـی    را بهنقشۀ مفهومی) 2005 (5مویجس و رینلدز. مورد استفاده قرار گیرند 

هـا   ، پـژوهش همچنین.  ساختاري از مطالب را ایجاد کرد انتوان در ذهن فراگیر     کنند که از طریق آن می       می
 6رایـس (عنوان یک راهبرد مؤثر یادگیري نیز در نظر گرفته شود     تواند به    می نقشۀ مفهومی دهند که     نشان می 

هـاي شـناختی فراگیـران     هاي مفهومی بـر ویژگـی   نقشهعالوه بر اثرات مثبت استفاده از ). 1998و همکاران،   

                                                
1- Okebukola  
2- Markow & Lonning 
3- Roychoudhury 
4- Blake 
5- Muijs & Reynolds 
6- Rice 
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؛ 1997 ،2 زانگ؛1990 اکبوکوال،( ، حل مسئله)1996،  1هال و اودانل  ( بازیابی اطالعات همچون یادداري و    
جگده و ( هاي عاطفی بر شاخصنیز ها تأثیر مثبتی  ، استفاده از آن)2002، 4اثرتون( ، خالقیت)1998 ،3کلمن

هاي  در اغلب حوزه) 1991 (از این رو، طبق پیش بینی نواك. فراگیران دارد ) 1998،  6؛ بیتز 1990،  5االیموال
  . شود هاي مختلف استفاده می  مفهومی به شیوهۀتعلیم و تربیت از نقش

ي از قبـل  هـا  نقـشه  ارائـۀ  توسط فراگیـران و  ها نقشهي مفهومی، ساخت   ها  نقشه اصلی استفاده از     ةدو شیو 
سـط   ایجـاد شـده تو  نقشۀ مفهـومی  ،)1998( مارکوف و النینگ   ةطبق عقید . آماده شده توسط مدرس است    

 از قبل آمـاده شـده بـه    نقشۀ مفهومی ارائۀکه  ی در حال،کند  عنوان یک راهبرد آموزشی عمل می       فراگیران به 
هاي  اند که مزایاي شیوه تعدادي از محققان تالش کرده . کند   آموزشی عمل می    نوعی مادة  عنوان  فراگیران به 

 در این زمینه به نتایج متناقـضی  ها وهشپژهم مشخص کنند؛ اما  هاي مفهومی را نسبت به     نقشهارائه و ساخت    
نـصیب   نقـشۀ مفهـومی  تـرین منـافع آموزشـی      بیان کـرد کـه اصـلی      ) 1990 (7در این مورد واندرز   . اند رسیده
هـاي پژوهـشی مـارکوف و      وي بـا  یافتـه  ةعقیـد . کنـد   نه شخصی که آن را دریافت می  ،شود   آن می  سازندة

 دهنـد کـه     نـشان مـی  ها پژوهش نتایج این .همخوان است) 1384(و مصرآبادي و همکاران     ) 1998(النینگ  
در ایـن زمینـه   ) 1991(  8ولی ویلرمـن و  مـک هارگ. ها است  آن ارائۀي مفهومی مؤثرتر از     ها  نقشه ساخت

 معلـم سـاخته شـود نـه     وسـیلۀ  بـه زمـانی اثربــخش خواهـد بـود کـه       نقشۀ مفهـومی  که اند رسیدهنتیجه این  به  
ي ساخته شـده توسـط   ها نقشهتر از   معلم بسیارکامل تر و دقیقوسیلۀ بهي ساخته شده ها نقشه  زیرا آموز،  دانش
 معلم بر پیـشرفت تحـصیلی   وسیلۀ بهي ساخته شده  ها  نقشهها یادآور شدند که اثربخشی        آن. آموز است   دانش

 اهـداف  سـوي  ان را بـه آمـوز  ي مفهـومی معلـم دانـش    ها  نقشهفراگیران ممکن است از این امر ناشی شود که          
نیـز نتوانـستند در   ) 1993( و همکـاران  9هـارتون . کننـد  هـاي آزمـون راهنمـایی مـی     واحد یـادگیري و سـؤال     

آمـوزان در یـادگیري    وسـیله دانـش   ي مفهومی تهیـه شـده بـه   ها  نقشهخود شواهدي مبنی بر این که        فراتحلیل
  . وسیله معلم است، بیابند ي تهیه شده بهها نقشهها مؤثرتر از  آن

                                                
1- Hall & O'Donnell 
2- Coleman 
3- Zhang 
4- Atherton 
5- Jegede & Alaiyemola 
6- Beitz 
7- Wandersee 
8- Willerman & MacHarg 
9- Horton 
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 ةتـوان انتظـار داشـت کـه هـر دو شـیو       طبق مبانی نظري می   ي پژوهشی بر  ها  یافتهود ناهمخوانی در    با وج 
 برونـر و  دو نظریـۀ . ی فراگیـران داشـته باشـند     ارائه و ساخت نقشه مفهومی اثرات مثبتی بر پیامدهاي تحـصیل          

 بـه بحـث و    یـادگیري آموزشـگاهی   خـاص در زمینـۀ     طـور   آزوبل از معدود نظریات یادگیري هستند که بـه        
در . هـم متفاوتنـد   اي نـسبت بـه   فـوق از جهـات عمـده    ، دو نظریۀرغم این وجه تشابه علی. اند  بررسی پرداخته 

و دیگـري بـر   )  آزوبـل نظریـۀ  (شـود  کیـد مـی   و نمایش اطالعـات بـه فراگیـر تأ      ها بر ارائه    یکی از این نظریه   
توان تلویحـاتی در هـر دو     می،این اختالفبا وجود ).  برونرنظریۀ(نش توسط فراگیر اصرار دارد   اکتشاف دا 

ي مفهـومی  هـا  نقـشه  هـم از  ،در واقع.  نقشه مفهومی یافت  و تهیۀ  نظریه براي اثربخش بودن هر دو شیوه ارائه       
هـا بـه کـشف روابـط و      تـوان از طریـق آن   توان استفاده کرد و هم می    عنوان ابزارهاي نمایش اطالعات می      به

ي مفهومی از قبـل آمـاده شـده    ها نقشهزمانی که مطالب در قالب . رداختاصول مستتر در مطالب آموزشی پ   
، هـا  نقـشه دار در این شیوه نهفتـه اسـت، زیـرا     هاي یادگیري معنی  تمام ویژگی شود،  آموزان ارائه می    به دانش 

ۀ  همچـون سـاختار هـرم شـناختی پیـشنهاد شـده در نظریـ       -البی سلسله مراتبی از کل به جـزء    مطالب را در ق   
  . دهند  نمایش می-لآزوب

دارتــر، مفیــدتر و پایــدارتر خواهــد بــود کــه     برونــر یــادگیري زمــانی معنــی اســاس نظریــۀ بــر،همچنــین
بـراي درك سـاختار مطالـب،            . شـوند، آگـاه باشـند    آمـوزان از سـاختار موضـوعاتی کـه تـدریس مـی              دانش
که صـرفاً بـه توضـیحات معلـم      ند تا این اساسی را خود تشخیص دهآموزان بایستی فعال باشند و اصول  دانش

عنـوان یـک فراینـد      اگر از دیدگاه برونر بـه یـادگیري بـه   ،در این صورت). 2004، 1وولفولک( گوش دهند 
  . شوند هاي جدید می  موجب کشف ساختار مطالب و راه حلي مفهومیها نقشهاکتشافی نگاه کنیم، تهیه 

 مفهـومی   و تهیـۀ نقـشۀ   ارائـه تظار داشـت کـه هـر دو شـیوة      ان توان  بندي مبانی نظري و تجربی می      با جمع 
رسد که بتوان به این سؤال که کدام شیوه مـؤثرتر   هاي تربیتی مؤثر واقع شوند و به نظر نمی   بازده توانند بر   می

تی بـه اثـرات تعـاملی احتمـالی      بایـس ،براي پاسخ به این سؤال . از دیگري است، به دقت و قاطعیت پاسخ داد        
غالـب متغیرهـاي   .  مفهومـی با تعـدادي از متغیـرهاي مداخله کننـده پرداختـه شـود    ۀستفاده از نقش  هاي ا  شیوه

ها بـه کاربنـدي آزمایـشی یـا      دهی آزمودنی  پاسخةمتغیرهاي تفاوت فردي هستند که بر نحو      مداخلـه کننده، 
 ةل مطرح شـود کـه دو شـیو    بهتر است این سؤا،بنابراین). 2001، 2پالنت( گذارند شرایط یک مداخله اثر می  

  تر باشند؟  توانند اثربخش  تحت چه شرایطی مینقشۀ مفهومیارائه و ساخت 

                                                
1- Woolfolk 
2- Pallant 
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ي آن تنظیم شد، این نکتـه اسـت   ها یافتهاساس   حاضر برض اصلی محققان در پژوهشی که مقالۀ  فر پیش
ودي هـاي ور   تعـدادي از ویژگـی  که اثربخش بودن هر کدام از این دو شـیوه بـه احتمـال زیـاد تحـت تـأثیر             

اگیران و اثربخش بودن ایـن دو  هاي میان فردي فر ، بین تعدادي از تفاوتتر به عبارت روشن  . فراگیران است 
  . هایی وجود دارد  تعاملشیوة

هاي فردي فراگیـران در یـادگیري و آمـوزش      گذشته تفاوت، در طول چند دهۀبا توجه به چنین اهمیتی  
شناختی بوده است و پیشنهاد شـده اسـت کـه از طریـق همخـوان       واني تربیتی و رها پژوهشدر کانون توجه    

لتـونر  ( کنند هاي یادگیري افزایش پیدا می هاي فردي یادگیرندگان بازده    کردن معیارهاي یادگیري با تفاوت    
هـاي فــردي    احتمـالی بــین تفـاوت   رسـد کـه الزم اســت بـه رابـط     مـی نظــر   بـه ،رو از ایـن ). 1998، 1و پـالس 
دهند یکـی    نشان میها پژوهش.  نیز توجه شود  نقشۀ مفهومی اثربخش بودن انواع راهبردهاي     گان و   یادگیرند

 5گذارد، سبک یـادگیري   میهاي آموزشی تأثیر هاي فردي فراگیران که بر اثربخش بودن مداخله       از ویژگی 
  ). 2006، 2الیگل و جانگی( فراگیران است

جانـسون و  ( درك و پردازش اطالعات هـستند هاي ترجیحی فراگیران براي    هاي یادگیري، روش    سبک
هاي مختلفـی ارائـه شـده     بندي هاي یادگیري تقسیم از سبک). 2000و همکاران،  3نقل از رید    گرابویسکی به 

ترین ایـن   شده  احتماالً یکی از شناخته(FI) 5و نابسته به زمینه(FD)  4سبک یادگیري وابسته به زمینه. است
  و نابـسته بـه زمینـه   (FD) سبک یادگیري وابسته به زمینـه     ). 1977و همکاران،    6وتگین( ها است  بندي تقسیم
(FI)   دهد، ادراك و فهم فراگیر تا چه حدي تحـت   هاي بین فراگیران است که نشان می    شاخصی از تفاوت
 افـراد داراي سـبک وابـسته بـه زمینـه      ) 2004(از نظر وولفولک    .  ادراکی پیرامونی است    اطالعات زمینۀ  تأثیر

(FD)  افـراد  ، دیگـر از طـرف . ء نیـستند کنند و قادر به تمایز بین اجزا صورت کلی درك می  یک الگو را به 
ي هـا  کنند و قادر به تحلیل الگو به بخـش  هاي مجزاي یک الگو را بهتر درك می   بخش (FI) نابسته به زمینه  
معتقد اسـت کـه افـراد    ) 1991 (7 تفاوت فراگیران داراي این دو نوع سبک اسالوین      در زمینۀ . سازنده هستند 

FD   دهند مواد درسی از قبل سازمان یافتـه باشـد    میرند و ترجیح تمایلی به سازماندهی مجدد اطالعات ندا، 
  .دهند مطالب را شخصاً سازمان دهند  ترجیح میFIاما یادگیرندگان 

                                                
1- Leutner & Plass             
2- Liegle & Janicki 
3- Reed  
4- Field Dependence 
5- Field Independence 
6- Witkin 
7- Slavin 
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ي فراگیـران داراي  ي از قبـل آمـاده شـده بـرا    هـا  نقشه ارائۀتوان فرض کرد که  با توجه به مباحث باال می  
ین گروه از فراگیـران سـریع و    ا زیرا  خواهد بود،  FI مفیدتر از فراگیران داراي سبک یادگیـري        FD سبک
 بـه احتمـال   ،از طرف دیگـر .  را خواهند پذیرفتها نقشه ساختار ارائه شده در این FI تر از فراگیران  راحت

 ایـن  زیـرا خواهنـد بـود،   FD تـر از فراگیـران    ق موفـ نقـشۀ مفهـومی   ۀ در تهیـ FIزیاد فراگیران داراي سبک 
هـا بـه     در کـشف سـاختار مطالـب درسـی و تبـدیل آن     FDفراگیران در مقایـسه بـا فراگیـران داراي سـبک      

  . تر عمل خواهند کرد ي مفهومی موفقها نقشه
هش هاي فعال پـژو  اي فردي فراگیران با اثربخشی نقشۀ مفهومی یکی از زمینهه بررسی تعامل بین تفاوت   

نظـران ایـن حـوزه بـراي      هاد تعدادي صـاحب  اخیر بوده است و طبق پیشن     هاي مفهومی در دهۀ     نقشه در زمینۀ 
ي مفهومی هنوز کارهاي پژوهشی زیادي ها نقشه با اثربخشی FI و FDهاي یادگیري     آگاهی از تأثیر سبک   

اي بـین نــوع    رابطـه بـا فـرض کـردن احتمـال وجـود     ). 2002اودانـل و همکـاران،   ( بـراي انجـام وجـود دارد   
می این پژوهش بـا هـدف   ي مفهوها  نقشه ارائۀهاي ساخت و     یادگیري فراگیران و اثربخشی شیوه    هاي    سبک

 ارائـۀ هاي ساخت و  هاي یادگیري فراگیران و اثربخشی شیوه   هاي احتمالی موجود بین سبک     تشخیص تعامل 
  . طرح و اجرا شد)یادداري، درك و حل مسئله(هاي شناختی   بر بازدهنقشۀ مفهومی

  
  روش پژوهش

  ها  آزمودنی
      علوم تجربی شـهر تبریـز در سـال تحـصیلی        ان سال دوم متوسطۀ رشتۀ آموز   آماري پژوهش دانش   جامعۀ

کیل یافته آموز در قالب شش کالس درسی از پیش تش  نفر دانش153 آماري از بین جامعۀ.  بودند86-1385
هـاي پـژوهش    دلیل محدودیت گیري هدفمند انتخاب شدند که به نمونهها به روش   این کالس . انتخاب شدند 

 از ایــن روش هــا،  رضــایت آزمــودنیل اداري،یاز لحــاظ شــرایط خــاص کنتــرل متغیرهــاي اثرگــذار، مــسا 
 هدفمند قضاوت محقق تعیین کننـده ایـن اسـت کـه اعـضاي نمونـه              گیري  نمونهدر  . گیري استفاده شد   نمونه
ي( جامعه هستند واقعی از افراد  ةنمایند رِ  زیر نظر یـک  سه کالس از این شش کالس). 1996و همکاران،  1اَ

و ) گروه ارائه و سـاخت ( ها به تصادف به دو گروه آزمایشی کالس این. شناسی آموزش دیدند معلم زیست
سـه معلـم مـستقل بودنـد کـه ایـن       سه کالس دیگر تحـت آمـوزش        . یک گروه کنترل تخصیص داده شدند     

  .  عنوان دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل انتخاب شدند طور تصادفی به بهها نیز  کالس

                                                
1- Ary 
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  گیري هاي اندازهابزار
 1ها از آزمون گروهـی اشـکال نهفتـه    ي یادگیري آزمودنیها در این پژوهش براي مشخص کردن سبک 

(GEFT)  بـه زمینـه   این آزمون توسط التمن و همکارانش براي ارزیابی سبک شناختی وابسته      .  استفاده شد
 تصویر پیچیده است که در هر کدام از این تصاویر از   25این آزمون شامل    . و نابسته به زمینه تهیه شده است      

 فرم نمونه را که در درون یـک طـرح پیچیـده نهفتـه       یکی از اشکال هندسی سادة     شود  آزمودنی خواسته می  
فتن اشـکال هندســی سـاده فـرم نمونـه در      توانایی آزمودنــی در یـا  . اسـت، پیدا کرده و با مداد پررنگ کند 

پایـایی ایـن آزمـون بـا     . دهـد  داخل طـرح پیچیده، میزان وابستگـی به زمینه و نابستگی به زمینـه را نـشان مـی       
 مردان  گزارش شده است و ضریب روایی مالکی براي82/0استفاده از روش بازآزمایی براي مردان و زنان   

  ). 1997 و همکاران، 2بوساکی( ه استدست آمد  به63/0 و براي زنان 82/0
 بعـد از کاربنـدي آزمایـشی در زمینـۀ     هـا در قبـل و   هاي آموزشگاهی آزمودنی ، میزان یادگیري  همچنین

بـا اسـتفاده از   . یلی سنجیده شد دو آزمون پیشرفت تحصوسیلۀ بهشناسی   مبحث گردش مواد در درس زیست     
 کاربنـدي آمـوزش داده شـد    تـوایی را در طـی دورة  هاي آموزشـی مح   یابی به هدف    آزمون میزان دست   پس

وسـیلۀ   بـه ) هـاي قبلـی   نیـاز هـدف   پـیش (هـاي ورودي شـناختی    ی بـه هـدف  یـاب  سـنجیده شـد و میـزان دسـت    
آزمون دانش، آزمون درك ( ها متشکل از سه آزمون فرعی     هر یک از این آزمون    . ن سنجیده شد  آزمو پیش

بعـدي   ها براي اطمینان از روایی محتوایی از جـدول دو  زموندر فرایند ساخت آ. بودند) لهو آزمون حل مسئ 
ریب  براي اطمینان از روایی مالکی از ض،همچنین. نظران استفاده شد ظر معلمان و صاحبهدف و محتوا و ن   

ان آمـوز  شناسی کالسی یک گروه از دانـش  ها و نمرات آزمون درس زیست همبستگی بین نتایج این آزمون 
ترتیـب برابـر بـا     و حل مسئله مقادیر ضریب روایی بـه هاي فرعی دانش، درك  آزمون  شبراي پی . استفاده شد 

  . بودند49/0 و 80/0، 81/0ترتیب برابر با  ها به آزمون  و براي پس48/0 و 68/0، 73/0
  

   روش
آزمـون و بـا    آزمـون و پـس   طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق یک طرح نیمه آزمایشی با پـیش        

 کـه امکـان اسـتفاده از    شـوند  کـار گرفتـه مـی     هاي نیمه آزمایشی در شرایطی بـه       طرح. قایسه بود هاي م   گروه
متغیرهاي مستقل پژوهش دو شـیوة اسـتفاده از نقـشۀ      ). 1374دالور،  ( هاي آزمایشی کامل وجود ندارد     طرح

نـه و نابـسته بـه    وابسته به زمی(و دو نوع سبک یادگیري )  مفهومی نقشۀساخت مفهومی و  ارائۀ نقشۀ (مفهومی  
                                                

1- Group Embedded Figures Test 
2- Bosacki  
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د کـه پـس   بودنـ ) دانش، درك و حل مسئله( شناختی سه بازدة پژوهش شامل    متغیرهاي وابستۀ . بودند) زمینه
 دانـش، (هـا در سـه رفتـار ورودي شـناختی      ، نمرات آزمودنیهمچنین. گیري شدند از اعمال کاربندي اندازه 

بـراي ارزیـابی    . در نظـر گرفتـه شـد   هـاي فـردي   براي کنتـرل تفـاوت    عنوان کووریت   به) درك و حل مسئله   
هـاي   هـاي داراي سـبک   هاي شناختی آزمـودنی  اده از نقشۀ مفهومی بر بازدههاي مختلف استف  اثربخشی شیوه 

هـاي   فرض  پیش،قبل از تحلیل نتایج .  شد ء اجرا 3×2متغیري   یادگیري مختلف یک تحلیل کوواریانس چند     
توزیـع متغیرهـاي وابـسته از آزمـون      ررسـی نرمـال بـودن   بـراي ب . تحلیل کوواریانس چند متغیره بررسی شـد  

بــراي اطمینــان از برابــر بـــودن نــسبی پراکنــدگی  .  اسمیرنـــف تـــک متغیــري اســتفاده شــد-کولمـوکروف 
ن استفاده شدها براي تک تک متغیرها از آمارة    ي وابسته در داخل هرکدام از گروه      متغیرها ، از همچنـین .  لوِ

  . پژوهش استفاده شدد ارتباط خطی بین متغیرهاي وابستۀفرض وجو  پیشاي براي بررسی نمودار نقطه
هاي موجود در انتخاب تصادفی و امکان کنترل تمام متغیرهـاي تأثیرگـذار، در ایـن           با وجود محدودیت  

عنوان کووریت براي  ها به  رفتارهاي ورودي شناختی آزمودنی  پژوهش براي افزایش اعتبار درونی آزمایش،     
مروري که از ادبیات پژوهشی حـوزة نقـشۀ    بر طبق زیراکار گرفته شد،  آزمون شناختی به    پس تعدیل نمرات 

  مفهومی مـؤثر هـستند  گذاري نقشۀ رفتارهاي ورودي شناختی با تأثیر    که دـعمل آمد، مشخص ش    مفهومی به 
مطرح شـده   بر طبق مباحث ،همچنین). 2002؛ اودانل و همکــاران، 1990؛ نواك،  1985،  1فراسر و ادوارز  (

عنوان متغیـر تعـدیل کننـده در طـرح پژوهـشی وارد و مـورد مطالعـه قـرار          هاي یادگیري به    در قبل اثر سبک   
  . گرفت

هاي ایجـاد انگیـزه،     روشهاي تدریس، یهاي ناشی از معلم همچون توانای ، براي کنترل ویژگی  همچنین
 انـد، از  گیـري  انـدازه  ابل شناسایی و نه قابلنهایت متغیر دیگر که به آسانی نه ق میزان رغبت به همکاري و بی  

 آزمایـشی  هـاي  ، کاربنـدي  نیـز بیـان شـد    گیري  نمونهگونه که در بخش      همان.  تحقیقی استفاده شد    یک شیو 
  متفـاوت  معلم واحد در سـه گـروه بـه سـه شـیوة      یک،در شرایط اول. عمل آمد  تحت دو شرایط متفاوت به    

به آموزش محتـواي درسـی یکـسانی پرداخـت تـا بـه ایـن         ) ه از نقشه   نقشه، ساخت نقشه و عدم استفاد      ارائۀ(
طور نسبتاً یکـسان توزیـع    هاي اثرگذار ناشی از معلم بر کیفیت آموزشی در هر کالس به   تمام ویژگی ترتیب  
هاي دیگر از طریـق معلـم و نیـز احتمـال      ر چنین شرایطی احتمال انتقال رویۀ یک گروه به گروه        د ،اما. شود

دار  هاي آزمایشی ممکن بود باعـث خدشـه    سي معلم خواه آگاهانه و یا ناآگاهانه نسبت به کال         بروز سوگیر 
 متفـاوت  ر توسط سه معلم مستقل در سه مدرسـۀ  سه گروه دیگ،از این جهت. دست آمده شود شدن نتایج به  

                                                
1- Fraser & Edwards 
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در . رل شـود ها از معلم و سوگیري توسط ایـن شـرایط کنتـ    ند تا اثرات احتمالی انتقال رویه  آموزش داده شد  
 بـه  نقـشۀ مفهـومی   سـاخت  نقشۀ مفهومی و دیگري به شـیوة  ارائۀطریق   شرایط نیز یکی از این معلمان به      این

یـی پـژوهش در   یـات اجرا جزی. نقشۀ مفهومی در آمـوزش اسـتفاده نکـرد      آموزش پرداخت و معلم دیگر از       
  : قالب چهار مرحله به شرح زیر استهاي آزمایش ساخت و ارائه در گروه
حلـه عبـارت   هاي ایـن مر  فعالیت. یشی فراهم شد مقدمات کاربندي آزما،در این مرحله  : سازي  آماده -1

هـاي درسـی    هاي مفهـومی بـراي مـتن    نقشهها، آموزش مدرسین و فراگیران و ساخت    بودند از انتخاب نمونه   
ی شناسـ  زیـست هاي آموزش  گر و چهار نفر از اعضاي گروه  ي مفهومی توسط پژوهش   ها  نقشه. انتخاب شده 

  .  استفاده شد02/4ویرایش  Cmap افزار از نرم ي مفهومیها نقشه براي تهیۀ. تهیه و بازنگري شدند
 براي ارزیابی میزان تـسلط  شناسی آزمون زیست ها پیش قبل از شروع کاربندي: ها آزمون  اجراي پیش  -2

خیص نـوع سـبک یـادگیري    ي تـش نیازهاي موضوع گردش مواد و آزمون گروهی اشکال نهفتـه بـرا       بر پیش 
  .ها اجرا شد م گروهها بر  روي اعضاي تما آزمودنی

 ،در طـول ایـن جلـسات   . اي انجـام شـد   دقیقـه  80 جلـسه   12هـا در طـول        کاربنـدي  : کاربندي  مرحلۀ -3
هاي متفـاوت مطالـب    زمان اما با شیوه  همطور فراگیران دو گروه ارائه، دو گروه ساخت و دو گروه کنترل به   

  :ا به قرار زیر بوده ها در گروه جزییات کاربندي. کسانی را آموزش دیدندموزشی یآ
ي مفهـومی از قبـل تهیـه شـده را     هـا  نقـشه هـا   ، آزمـودنی هـا  در این گروه: هاي آزمایشی ارائه   رویۀ گروه 
هـاي   هـا در بخـش   ي تهیه شـده در جلـوي کـالس نـصب شـد و از آن     ها نقشه ،براي این امر . دریافت کردند 

 قبـل از آمـوزش،   در مرحلـۀ  . دنحـو زیـر اسـتفاده شـ        ارائـۀ مطلـب بـه       یـک شـیوة    عنـوان   زش به مختلف آمو 
براي انجام این کار ابتدا به . اي از چارچوب و رئوس مطالب درس که در نقشه آمده است، ارائه شد     خالصه

ه  بـ هـا،  ، بـا حرکـت از وسـط بـه کنـاره     سپس. موضوع اصلی درس که در وسط نقشه آمده است، اشاره شد    
. کـرد  ، به خواندن مطالب نقـشه اقـدام مـی     سپس. تر اشاره شد   هاي فرعی   چگونگی گسترش مطالب به شاخه    

 محتـوا  ارائـۀ عنـوان ابـزار     بـه هـا  نقشه از ، حین آموزشدر مرحلۀ. کشید  دقیقه طول می3این مرحله در حدود 
 کـه بـه    در حـالی ر شـاخه، شاخه توضیح داده شد و پس از پایـان توضـیحات هـ        ابتدا مطالب هر  . استفاده شد 

 ،در ایـن مرحلـه  . بنـدي شـد    مطالب آن شاخه یک بار در نقشه جمع،شد مطالب آن شاخه در نقشه اشاره می  
 دقیقه اي این توضیحات در عرض کمتر از یک  دقیقه10 تا5ث درسی در دوره هاي     پس از توضیح هر مبح    

سـازي   بندي و یکپارچه  ابزاري براي خالصهنوانع  بهها نقشه از ، پس از آموزشدر مرحلۀ. در نقشه مرور شد 
طـور کامـل    بار دیگـر بـه   پس از اتمام کل توضیحات درس همچون مرحله قبل از آموزش یک    . استفاده شد 
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 توجه در این مرحلـه عبـارت بودنـد از    ا الزم ب دو نکتۀ . بندي شد   نقشۀ مفهومی خالصه   مطالب در قالب     تمام
هـاي سـاعت در     حرکت مطالب در جهت عقربـه    )2 ؛ها یجی به کناره  وسط نقشه و حرکت تدر    شروع از    )1

  .نقشه
روشـی کـه قـبالً تـدریس              هـا بـه هرگونـه     مطالب درسی در این گروه : هاي آزمایشی ساخت   رویۀ گروه 

ي مطالـب  طـور انفـراد    خواسـته شـد کـه بـه     آمـوزان   دانـش  از   ،پس از پایان درس   . شد، آموزش داده شد    می
ا در دو مرحلـه  هـ  روهاجراي کاربنـدي ایـن گـ   .  تبدیل کنندنقشۀ مفهومیهایی به   در دفترچه  آموزش داده را  

ۀ لـس  از مطالـب ج آمـوزان  دانـش ي مفهومی تهیه شـده توسـط      ها  نقشه ، پیش از آموزش   در مرحلۀ . انجام شد 
ه طالب آمـوزش داده شـد   آینده م، تأکید شد که در جلسۀدر مرحله پس از آموزش  .درسی قبل بررسی شد   

 قبـل از شـروع پـژوهش توسـط     هـا  نقـشه چگـونگی ترسـیم   .  مفهـومی ترسـیم شـود   صورت نقشۀ   مطالعه و به  
 یک مطلب مراحـل زیـر   نقشۀ مفهومیبراي ترسیم هر .  آموزش داده شده بود آموزان  دانشگران به    پژوهش
  :طی شد

  . دقیق مطلب آموزش داده شده و مشخص کردن رئوس مطالب هر پاراگرافمطالعۀ •
  . مفهومی قرار گیرنداهیم اصلی و فرعی که باید در نقشۀب مفانتخا •
  .قرار دادن این مفاهیم در قالبی از حداقل کلمات در داخل کادرها به شکل سلسله مراتبی •
  .دار ن مفاهیم با استفاده از خطوط جهتمشخص کردن روابط بین ای •
  .به روي خط ربط دهنده...) علت، ویژگی، مثال و (گر چگونگی رابطه  افزودن عبارت توصیف •
  . شناسی اجرا شد هاي زیست آزمون دي پس جلسه کاربن12پس از اتمام : آزمون  مرحلۀ پس-4

  
  نتایج

هــاي تحلیــل کوواریــانس چنــد متغییــري نتــایج آزمــون   فــرض هــا در بررســی پــیش قبــل از تحلیــل داده
رعـی درك داراي توزیـع    اسمیرنف تک متغیري نشان داد که تنها توزیـع نمـرات آزمـون ف               -کولموکروف

 ۀ از تبـدیل ریـش  ،از این جهت. نرمال است و توزیع نمرات دانش و حل مسئله داراي توزیع غیرنرمال هستند            
 05/0نمـرات تبـدیل شـده در سـطح احتمـال       هـاي  دوم براي هر سه متغیر اسـتفاده شـد کـه توزیـع باقیمانـده      

ن در س  نتایج آزمون . داري با توزیع نرمال نداشتند      اختالف معنی  ها از   نشان داد که گروه01/0طح احتمال  لوِ
اي نیـز مـشخص شـد     با مشاهدة نمـودار نقطـه  . هم ندارند ي نسبت بهدار لحاظ پراکنش واریانس تفاوت معنی  

  . پژوهش وجود دارده ارتباط خطی بین متغیرهاي وابستۀک
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در . دهـد  شی را نـشان مـی  هاي پژوهـ  هاي گروه آزمون ها و پس آزمون هاي توصیفی پیش     آماره 1جدول  
 نیز نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیري نمرات دانش، درك و حل مسئله ارائه شده است کـه اثـر        2جدول  

 دار  اما اثر تعاملی گروه با سبک یادگیري داراي مقدار معنـی ؛دار نبودند اصلی گروه و سبک یادگیري معنی  
  ).01/0در سطح احتمال( است  النداي ویلکزبراي آمارة

   
 هاي پژوهشی هاي گروه آزمون ها و پس آزمون هاي توصیفی پیش آماره: 1جدول 

  گروه هاي آزمایشی
  گروه کنترل  ارائهگروه   گروه تهیه  گروه کنترل  ارائهگروه   گروه تهیه

متغیر  نمرات پس آزمون   نمرات پیش آزمون
هاي 

 وابسته
ک یادگیري  

سب
  

 )انحرافمعیار(میانگین )انحرافمعیار(میانگین )انحرافمعیار(میانگین )انحرافمعیار(میانگین )حرافمعیاران(میانگین  )انحرافمعیار(میانگین

FD
* 

10)05/3(  48/11)09/3(  11)82/2( 56/10)36/3(  62/12)64/2(  9/10)3/2(  

ش
دان

  
  FI*

* 
59/11)36/3(  03/11)16/3(  93/10)65/2(  76/13)35/3(  8/11)27/3(  59/10)61/2(  

FD 03/8)24/3(  76/9)16/3(  29/7)57/2(  76/6)45/3(  82/9)26/2(  72/6)71/2(  ك
در

  

FI 84/8)56/3(  65/9)67/2(  78/7)78/3(  75/9)62/2(  64/7)13/3(  65/7)35/3(  
FD 14/5)66/3(  61/5)31/4(  25/7)59/2(  71/3)97/2(  85/2)32/1(  75/3)13/2(   حل

مسئله
  

FI 16/6)81/2(  94/6)72/3(  78/7)75/4(  57/3)05/2(  35/3)1/2(  4/4)15/2(  
* Field Dependent 
**Field Independent  

  
 خالصۀ تحلیل کوواریانس چندمتغیري نمرات دانش، درك و حل مسئله: 2جدول 

  يدار معنیسطح    خطاdf   فرضیهWilks'Lambda F  df  اثر
  67/0  129  3  57/0  99/0  سبک یادگیري

  07/0  258  6  93/1  92/0  گروه
  001/0  258  6  28/4  83/0  سبک یادگیري*گروه
  

. دهـد  درك و کـاربرد را نـشان مـی       نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري براي نمرات دانش،        3جدول  
 یـادگیري تنهـا بـر نمـرات     - یـاددهی ها به سه شـیوة  بندي آزمودنی  ، اثر گروه  شود  گونه که مشاهده می    همان

 با در نظر گرفتن سبک یادگیري ،همچنین. تأثیر است کاربرد بیدرك تأثیرگذار است و بر نمرات دانش و        
هـا و سـبک یـادگیري از نظـر      ي بین گروه بندي آزمـودنی دار گر اثر تعاملی معنی  یک متغیر مداخله  عنوان  به

  .شود نمرات دانش و درك مشاهده می
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  یهاي فرعی شناخت خالصۀ تحلیل کوواریانس تک متغیري براي نمرات آزمون: 3جدول 
  سطح معناداري SS df MS F   وابستههاي متغیر  منبع

  05/0  02/3  17/27  2  35/54 دانش
  02/0  92/3  68/32  2  35/65 درك

  
  گروه

  53/0  64/0  54/3  2  08/7 حل مسئله  
  006/0  29/5  53/47  2  05/95 دانش
  003/0  95/5  58/49  2  16/99 درك

  
  سبک یادگیري*گروه

  19/0  67/1  27/9  2  55/18 حل مسئله
  

هــاي نمــرات  هــاي جفتــی میــانگین  بــراي بررســی تفــاوت LSD نتــایج آزمــون تعقیبــی 4در جــدول 
، نمـرات  گونه که مشخص است  همان.  شده است  هاي مختلف ارائه    و درك در گروه    هاي دانش  آزمون  پس
از تـأثیر  داري با گروه کنترل دارد که نـشان    تفاوت معنی ساختآزمون دانش و درك دو گروه ارائه و          پس

آزمون دانـش و درك دو   هاي نمرات پس دانش و درك دارد؛ اما در میانگینهر دو شیوه بر افزایش نمرات  
 و سـاخت  گـر عـدم برتـري یکـی از دو شـیوة      داري مشاهده نشد که نشان       و ارائه تفاوت معنی    ساختگروه  

  .هومی نسبت به دیگري است مفارائۀ نقشۀ
  

  ها هاي دانش و درك گروه آزمون هاي نمرات پس ي تفاوت میانگین  براLSDآزمون تعقیبی : 4جدول 
  هاي مقایسه گروه   وابستههاي متغیر

  درك  دانش
تفاوت   2گروه  1گروه 

 ها میانگین
خطاي 
 استاندارد

سطح 
 معناداري

تفاوت 
 ها میانگین

خطاي 
 استاندارد

سطح 
 معناداري

  001/0  61/0  13/2  001/0  64/0  19/2  کنترل  تهیه
  03/0  61/0  37/1  04/0  64/0  31/1  کنترل  ارائه
  2/0  59/0  76/0  15/0  61/0  88/0  ارائه  تهیه
  FD  07/2  11/1  06/0  06/2  06/1  05/0 تهیه   FD ارائه
  FI  04/2  75/0  007/0  12/2  72/0  004/0 ارائه FI تهیه

  

عنـوان   دگیــري بـه   و ارائه با در نظر گرفتن سبک یاساخـتدر ادامۀ این جدول، نتایج مقایسۀ دو گـروه   
هـا    و ارائـه، مقایـسه  ساختجاي مقایسۀ دو گروه  در این شرایط، به. یک متغیر تعدیل کننده ارائه شده است    

هـا نـشان    این مقایـسه .  انجام پذیرفتFI، و ارائه و   FD، ارائه و  FI، ساخت و    FD و  ساخت بین چهار گروه  
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 و ارائۀ نقشۀ مفهومی تأثیر ساختهاي  ح، شیوهها در طر دهند که با وارد کردن سبک یادگیري آزمودنی      می
اي کـه شـیوة ارائـۀ نقـشۀ مفهومــی در       گونـه   گذارنـد؛ بـه     هـا مـی     متفاوتی بر نمرات دانش و درك آزمودنی      

 تـأثیر بیـشتري دارد و در عـوض،      ساختباشد نسبت به شیوة       FDها  شرایطی که سبک یادگیـري آزمودنی    
 باشـند بـر شـیوة ارائـۀ نقـشۀ      FIهـا داراي سـبک یـادگیري     دنی نقشۀ مفهومی در شرایطی کـه آزمـو      ساخت

  . به روشنی مشخص است3 و 2ها در شکل  این یافته. مفهومی برتري دارد

 

  

سبک یادگیري وابستھ بھ زمینھنابستھ بھ زمینھ
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 مفهومی بر نمرات دانشتأثیر تعاملی سبک یادگیري و شیوة استفاده از نقشۀ: 2شکل
 

سبک یادگیري وابستھ بھ زمینھنابستھ بھ زمینھ
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   مفهومی بر نمرات دركتأثیر تعاملی سبک یادگیري و شیوة استفاده از نقش: 3شکل
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  بحث
ان یـک راهبـرد   عنـو   مفهـومی بـه   کلی استفاده از نقشۀ طور  دهند که به    هاي پژوهش حاضر نشان می      یافته
ي ایـن بخـش از پـژوهش از    هـا  یافته.  یادگیري تأثیر مثبتی بر نمرات دانش و درك فراگیران دارد          -یاددهی

 هارتون ،)1990(  همچون اکبوکاالهاي چندین پژوهش  لحاظ مبانی نظري با تلویحات چندین نظریه و یافته        
 )1384( و مــصرآبادي و همکـــاران ) 2002 (1، فــاجونیومی )1996( ، هــال و اودانـــل )1993( و همکــاران 

ایـن  . توان شواهد حامی براي اثربخشی آن یافت     شناسی تربیتی می   هاي روان    نظریه در اغلب . همخوانی دارد 
 همچون تصویري بودن، روشن بودن مفاهیم اصلی و روابط بـین  نقشۀ مفهومیامر ناشی از ماهیت چندبعدي  

تواننـد    طبـق یـک یـا چنـد نظریـه مـی      ،هرکدام از این ابعاد  . است...ها و     مفاهیم، لزوم فعالیت در ساخت آن     
  .  یادگیري شوند-موجب تسهیل در فرایند یاددهی

دار کالمـی آزوبـل     یادگیري معنـی ، ایدة اولیۀ نقشۀ مفهومی مبتنی بر نظریۀ    گونه که قبالً بحث شد     همان
 تـصویري معرفـی   ان دهنـدة  یـک پـیش سـازم     عنـوان    را به  نقشۀ مفهومی ) 2003 (2میشل و هاتچینسون  . است
 نـوعی سلـسله مراتـب    نقـشۀ مفهـومی   ، در تهیۀهمچنین. کند کنند که روابط بین اطالعات را مشخص می  می

صورت کالمـی    اطالعات به3 رمز دوگانه اساس نظریۀبر. شود که شبیه هرم شناختی آزوبل است      رعایت می 
ی در مـورد یـک موضـوع بـه هـر دو حافظـه       اگر این رمزگردانـ . شوند و تصویري در حافظه رمزگردانی می 

 مفهومی اطالعات کالمـی و دیـداري را بـراي    ردهاي دیداري همچون نقشۀ راهب). 1991،  3پایویو( گردد  می
  ). 2007اودانل و همکاران، ( کنند بهبود کدگذاري و بازیابی در هم ترکیب می

طبـق نظـر سـیف    . ي نیـز دانـست  توان راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی مـؤثر       ي مفهومی را می   ها  نقشه
 بـه  دهی و راهبردهاي فراشـناختی   بسط و سازمان به سه دسته راهبردهاي مرور،ی راهبردهاي شناخت  ،)1379(

 عنوان  هم بهنقشۀ مفهومیدر استفاده از  . شوند دهی تقسیم می    ریزي، کنترل و نظم    سه دسته راهبردهاي برنامه   
ي از هـا  نقـشه در . شـود  طالب چندین بار براي یادگیرنده تکرار میها م    آن یک راهبرد نمایشی و هم در تهیۀ      

فراگیـر بـه مـرور نوشـتاري مطالـب       هـا  نقـشه  ر بـه مـرور دیـداري مطالـب و در تهیـۀ      فراگیـ  ،قبل آماده شـده   
ارتباطات واضح موجـود  . توانند ابزاري براي بسط اطالعات باشند ي مفهومی میها  نقشه ،همچنین. پردازد می

هـومی  ي مفهـا  نقـشه کـه    ایـن ،در نهایـت . سختی قابل نمایش در حالت متنـی اسـت       مفهومی به نقشۀ  در یک   
ي هـا  نقـشه  اسـتفاده کننـدگان   ).2005 ،4لـی و نلـسون  ( دهی اطالعـات هـستند    ابزارهاي مؤثري براي سازمان   

                                                
1- Fajonyomi 
2- Mitchell & Hutchinson  
3- Paivio 
4- Lee & Nelson 
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ونـگ و  ( دهی و تحلیـل اطالعـات، مفـاهیم کلیـدي را تـشخیص دهنـد         مفهومی الزم است از طریق سازمان     
  ). 2006کاران، هم

تـوان یـک     را مـی نقـشۀ مفهـومی  عنوان یـک راهبـرد شـناختی،          به نقشۀ مفهومی عالوه بر تأثیرات مثبت     
 به فرد ایـن امکـان   نقشۀ مفهومیاستفاده از ). 1998رایس و همکاران، ( راهبرد فراشناختی نیز محسوب کرد   

ي هـا  نقـشه کند کـه   بیان می) 1997 (1دهد که سطح فعلی دانش خود را نشان دهد، از این جهت هواي     را می 
هـا بـه مـدل شـناختی      تـوان از طریـق آن   کننـد کـه مـی    اي شناختی عمل مـی  عنوان یک جام شیشه مفهومی به 

هـاي   تواند دانش خود و شکاف  یادگیرنده نه تنها می  ،ي مفهومی ها  نقشهدر فرایند ساختن    . شخص نگریست 
هـاي نامناسـب     یادگیرنـده از رویـه  در طـی ایـن فراینـد،      . نـد اش نیز توجه ک    ، بلکه به راهبردهاي شناختی    آن

  .هاي مؤثرتري عوض کند  را با شیوهها دهد که آن آگاهی می یابد و این امر به او امکان می
ارائۀ نقشۀ مفهومی برتـري خاصـی    ساخت و ند که دو شیوة   ده  ها نشان می   نتایج بخش دیگري از تحلیل    

ر نظـر   بـا د ،امـا . همخـوان اسـت  ) 1993(  فراتحلیل هارتون و همکـاران نتیجۀاین یافته با   . هم ندارند   نسبت به 
ارائـه   ن نوع سبک یادگیري و اثربخـشی شـیوة  ها مشخص شد که تعاملی بی گرفتن سبک یادگیري آزمودنی 

گتـون   .  مفهومی وجود دارد   یا تهیۀ نقشۀ   بـین سـبک یـادگیري و    اي  نیـز رابطـه  ) 1999(  و ریـد  2در پژوهش اُ
 ة نتـایج پـژوهش حاضـر نـشان دادنـد کـه شـیو         ،در این مـورد   .  مفهومی مشاهده شده است    نقشۀعملکرد در   

ر شـرایطی کـه سـبک یـادگیري      ارائه دباشد و شیوة FIها  ساخت در شرایطی که سبک یادگیري آزمودنی 
  .شوند  بیشتر مؤثر واقع میباشد، FDها  آزمودنی

با مــرور  ) 1976 (3گودیانف. هاي یادگیـري اسـت  سبکها مؤید مبانی نظري موجود در زمینۀ        یافتهن  ای
بـر یادگیــري بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه افــراد           FDو  FIهاي  سوابق پژوهشـی مربوط به تأثیر سبک 

طبــق نظـر آیرسمــن و    . بندنـد  کـار مـی   اینــدهاي یـادگیري متفاوتــی را بـه     فر  FD و   FIهاي    داراي سبک 
کـه   هـا را هـدایت کننـد، در حـالی     متکی به مراجع بیرونی هستند کـه آن         FD فراگیران   ،)1995( 1میندن ون

هـا   ایـن اسـت کـه آن    FD از ویژگی فراگیـران  ،همچنین. کنند  بیشتر به مراجع درونی اتکا می FIفراگیران  
هـاي    بخـش وسـیلۀ   بـه هـا  آن.  دارنـد ،شـوند   مـی گونـه کـه ارائـه      ها به همان    گرایش به پذیرش ساختار و ایده     

ایـن   FIاز خـصایص فراگیـران   . کننـد  گیرند و حقایق غیرمرتبط را کسب مـی        تحت تأثیر قرار می    گیر چشم
منظـور هماهنـگ کـردن بـا یـک       هاي خویش دارند و اطالعات را بـه    گرایش به خلق فرضیه    ها  است که آن  

                                                
1- Huai   
2- Oughton 
3- Goodenough 
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 کلـی  طـور  بـه ). 2000 نقل از رید و همکاران،   جانسون و گرابویسکی، به   ( کنند   مفهومی کسب می   ةطرحوار
دهـی   تمایـل بـه تجدیـد سـازمان     FIکه افراد   در حالی،پذیرند  شده را می   ساختارهاي از قبل ارائه    FDافراد  

  .اطالعات دارند
 اطالعـات  ها استفاده شـد،  ي مفهومی از قبل آماده شده که در گروه ارائه از آن     ها  نقشه ،در این پژوهش  

این گـروه از  . واقع شد FDیشتر مورد پذیرش فراگیران دهی شده و مراجع بیرونی بودند که ب   از قبل سازمان  
کـه   FI فراگیـران  ،در عـوض .  را پذیرفتندها نقشهفراگیران به راحتی ساختارهاي از قبل تدوین شده در این       

ي مفهومی از مواد آموزشـی عملکـرد بهتـري    ها نقشه ، در تهیۀدهی مجدد اطالعات دارند   گرایش به سازمان  
از آنجا که ایـن گـروه فراگیـران از توانـایی تحلیـل و تجدیــد          . داشتند FD راي سبک نسبت به فراگیران دا   

ــران   ــه فراگی ــسبت ب ــاالتري ن ــد FD ســازمان ب  در کــشف اجــزاء و ســاختار مطالــب درســی و   ،برخوردارن
ي ایـن پـژوهش   هـا  یافتهبخشی از . تر عمل کردند هاي مفهومی موفق    نقشهها در قالب      دهی مجدد آن   سازمان

 فراگیـران  حـل مـسئلۀ   مفهـومی تـأثیري بـر عملکـرد     هاي استفاده از نقشۀ کدام از شیوه دهد که هیچ  نشان می 
 مفهـومی بـر حـل    ها مبنی بر اثربخش بودن نقشۀ   پژوهشي تعدادي از    ها  یافتهاین بخش از پژوهش با      . ندارد

 نـشان  هـا  ز پـژوهش نتـایج ایـن دسـته ا    .)1998 کلمـن، ؛ 1997 زانگ، ؛1990 اکبوکوال،( مسئله تناقض دارد 
آمیزي بـه تفـسیر مـسئله بپردازنـد      طور موفقیت  بهسازند تا ي مفهومی فراگیران را قادر میها  نقشهدهند که     می

، اطالعات مهم براي حل مسئله را به یاد آورند و از ارتباطات جدید بین مفاهیم مسئله آگـاه        )1997زانگ،  (
 ند که شیـوة ساخت نسبت به شیـوةده  نشان میها پژوهشی حتـ). 2005نقل از لی و نلسون،       هیس، به (شوند  
؛ لـی و  1998مـارکوف و النینـگ،   ( ي از قبل آماده شده بر عملکرد حـل مـسئله مـؤثرتر اسـت          ها  نقشه ارائۀ

  ). 2005نلسون، 
 مفهومی در اولین تبیین به شیوة کاربندي ناکارآمد نقشۀ . رسد   متناقض دو تبیین به نظر می      ۀبراي این یافت  

 مفهومی در طـرح  ۀ اعمال نقشةشیو. هاي آزمایشی مربوط است ي عملکرد حل مسئله در اعضاي گروه     ارتقا
ها اثر بگذارد که این امـر بـه احتمـال زیـاد ناشـی از        آزمودنیحاضر نتوانسته بر عملکرد حل مسئلۀ   پژوهشی  

شان دادن روابـط بـین   اي جهـت نـ    وسـیله عنـوان    در طرح پژوهشی حاضر تنها بـه       نقشۀ مفهومی این است که    
، امـا بـر عملکـرد    این شیوه استفاده در افزایش نمرات یادداري و درك مؤثر واقع شـده          . مفاهیم استفاده شد  

ي هـا  نقـشه  محـدود از  جـاي اسـتفادة   رسد اگر در پژوهش حاضـر بـه   نظر می به.  بوده استتأثیر حل مسئله بی 
ها براي نشان دادن اجـزاي مـسئله همچــون شـرایط،       از آن،)ابزاري براي نمایش ساختار اطالعات   ( مفهومی

هـاي مفهـومی اسـتفاده     نقـشه شـد، شـاید از     ایـن اجــزاء اسـتفاده مـی    معلومات، مجهـوالت و نیز روابط بـین     
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در ) 1997( زانـگ . آمـد  دسـت مـی   شد و نتایج دیگري به    تري در آموزش و یادگیري حل مسئله می        مناسب
را بر افزایش عملکرد حل مسئله مشاهده کـرده   رده و نتایج مثبت آن ء ک پژوهش خود چنین شرایطی را اجرا     

لی موجود در سنجش عملکـرد حـل    مفهومی ناشی از اشکاالت احتما   بودن نقشۀ  تأثیر یدومین تبیین ب  . است
ؤاالت حـل مـسئله   هـا بـه سـ    هاي آزمـودنی    با بررسی وضعیت پاسخ   .  پژوهش است  ها در این   مسئلۀ آزمودنی 

 ،هـا دارنـد و همچنـین    کمترین همبـستگی را بـا دیگـر آزمـون    هاي فرعی حل مسئله    نمشخص شد که آزمو   
 پایایی و روایی این آزمون در حـد دو  ،رغم چندین بار تجدیدنظر در سؤاالت آزمون فرعی حل مسئله         علی

  . آزمون فرعی دیگر نیست
و مـؤلفین کتـب درسـی    ي درسـی  ها توان پیشنهاد کرد که طراحان برنامه     ي پژوهش می  ها  یافتهاساس   بر
. هـا و محتـواي کتـب درسـی در نظـر داشـته باشـند        ي مفهـومی را در برنامـه    ها  نقشهشناسی استفاده از     زیست

ي مفهـومی از قبـل آمـاده    هـا  نقشه ارائۀهاي مختلف  ند در مراحل مختلف آموزش از شیوهتوان معلمان نیز می 
  را ترغیـب کـرد کـه بـا تهیـۀ     آمـوزان  دانـش تـوان   عنوان یک راهبرد آموزشی استفاده کنند و نیز مـی       شده به 
   .عنوان یک راهبرد یادگیري استفاده کنند ي مفهومی مطالب درسی از آن بهها نقشه

 در دو هـا   مربوطه به تعامل سبک یـادگیري فراگیـران بـا عملکـرد آن    ، تلویحات کاربردي یافتۀ   همچنین
هاي ذهنـی و انگیـزش فراگیـران بـراي      رغم ظرفیت شیوة استفاده از نقشۀ مفهومی در این نکته است که علی      

گیـري از دو    تعیین کنندة بیشتر میـزان عملکـرد در بهـره       ها  هاي یادگیري آن    یادگیري مطالب درسی، سبک   
 نقـشۀ مفهـومی  هاي اسـتفاده از   ، الزم است شیوهرو از این. خواهد بود ي مفهومیها  نقشه ارائه یا ساخت     شیوة

عنـوان   ي مفهـومی بـه  هـا  نقـشه  دیگر این است که اگـر از     نکتۀ.  انطباق داده شود   ي فراگیران با سبک یادگیر  
هـاي فراگیـران اسـتفاده شـود، بـه احتمـال زیـاد فراگیـران داراي سـبک           اي ارزشـیابی آموختـه   ابزارهایی بـر  

 این تفـاوت   الزم استرو،  از این  . خواهند بود  FDتر از فراگیران داراي سبک یادگیري         موفق FI یادگیري
آخـرین  . هـا   به حساب سبک یـادگیري گذاشـته شـود تـا میـزان آمـادگی آن      نقشۀ مفهومی در عملکرد تهیۀ  

 مفهـومی   استفاده از نقشۀپیشنهاد پژوهش حاضر معطوف به انجام تحقیقات بیشتر جهت روشن ساختن تأثیر         
  .بر عملکرد حل مسئله است
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