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  چکیده
اي افزار چندرسانهپژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر نرماین 

آموزان دختر پایۀ ساخت نقشۀ ذهنی بر سرعت پردازش اطالعات در دانش
در این . آزمایشی بود، از نوع نیمه روش پژوهشهشتم انجام شده است. 

جامعه د. آزمون با گروه کنترل استفاده شپس - آزمونپیشپژوهش از طرح 
بودند که با  مدارس شهر کرمان هشتمپایه  دخترآموزان پژوهش دانش آماري

انتخاب و به روش تصادفی در دو اي چند مرحله خوشه اي روش نمونه گیري
 آزمون وپیش . درشدند جایگزین) نفر کنترل 20 نفرآزمایش و 20( گروه
 (خرده چهارم آزمون وکسلر ویرایش طریق از ها،آزمودنی همه آزمونپس
هاي گروه آزمودنی .شدند ارزیابی آزمون نمادیابی) رمزنویسی و خرده آزمون

افزار نقشۀ ذهنی را آموزش مبتنی بر نرم ۀ دو ساعتهجلس دهآزمایش در 
کوواریانس  تحلیل آزمون از استفاده با به دست آمدههاي دریافت کردند. داده

 تأثیر که داد نشان دست آمده به ند. نتایجشدتجزیه و تحلیل  تک متغیري
 پردازش سرعت بر ساخت نقشۀ ذهنیاي افزار چندرسانهآموزش مبتنی بر نرم

 است. بر کنترل گروه از بیشتر معناداري به طور آزمایش گروه در اطالعات
آموزش  از دست یافت که نتیجه این به توانمی تحقیق این نتایج اساس

ارتقاي عملکردهاي  براي توانمی نیافزار ساخت نقشۀ ذهمبتنی بر نرم
  آموزان استفاده کرد.دانش شناختی از جمله سرعت پردازش اطالعات

  
  کلیدي واژگان

هاي شناختی، سرعت پردازش اي، راهبردافزار چندرسانهنقشه ذهنی، نرم
  آموزان دختر.اطالعات، دانش

 
 

Abstract 
The purpose of this study was estimating the effec-
tiveness of educational package based on mind map-
ping multimedia software and its effect on infor-
mation processing speed in 8th grade female students. 
The methodology of the research was semi-
experimental, with pretest-posttest and control group. 
The population of the study was 8th grade female 
students of Kerman schools selected by multistage 
cluster sampling and divided randomly into two 
groups (20 students in experimental group and 20 
students in control group). In pre-test and post-test, 
all subjects were evaluated by fourth edition 
Wechsler test (sub-test of coding and sub-test of 
symbolism). The experimental group received the 
educational program in 10 sessions. Data were ana-
lyzed using covariance analysis. The results showed 
that the effect of the educational package based on 
mind mapping multimedia software on the speed of 
information processing in the experimental group was 
significantly higher than the control group. Based on 
the results of this research, we can conclude that the 
educational package based on the mind mapping 
software can be used in improving the cognitive func-
tions such as student information processing speed. 

 
Keywords 
Mindmap, Multimedia Software, Cognitive Strate-
gies, Information Processing Speed, Female Students.
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  مقدمه
 پرورش به عنوان یکی از نهادهاي اجتماعی، وآموزش 
و اجتماعی بوده فناوري و تحوالت  تغییرر ثیأتحت ت

مشکالت جدید در زندگی  با وجود انواع مسائل و است.
تر آموزشی سنگینهاي بار سنگین نظام ها،روزمره انسان

 مشکالت با مقابله براي که عواملی از یکی شده است.
 گرفته، استفاده از قرار توجه دمور کشورها در آموزشی

امروزه تمرکز زیادي بر افزایش  .است آموزش فناوري در
آموزان با استفاده از فناوري به موفقیت و پیشرفت دانش

پردازان و معلمان در عنوان یک ابزار وجود دارد. نظریه
آموزش به هاي و روشها حال تجدید نظر در برنامه

یرات آموزش و بازده منظور به حداکثر رساندن تأث
آموزان هستند. با توجه به استفادة فراوان فناوري دانش

در دنیاي امروزي، کاربرد و استفاده از آن در آموزش و 
به شرط آنکه بتوانیم تأثیري  ؛یادگیري ضروري است

آموزان ایجاد کنیم. در ماندگار بر چگونه آموختن دانش
و تأکید آنها بر حال حاضر، با هجوم استانداردهاي جهانی 

فناوري، استفاده از آن به یک اولویت بزرگ در مدارس 
 هاياین پیشرفت ).2014، 1تبدیل شده است (کاستلی

وري اطالعات و ارتباطات عالوه بر تأثیر بر بسیاري از افن
چشمگیري  ندگی بشر، بر آموزش نیز تأثیراتابعاد ز

 تقدند کهگذاشته است، به همین دلیل دانشمندان مع
هاي تدریس آموزشی و روش تلفیق فناوري در محتواي

 موزان براي ورود به دنیايآدانش به منظور آماده کردن
صنعت و کسب و کار بسیار ضروري است (کیم و 

؛ به نقل از صیف، رستگار و ظهیري، 2013همکاران، 
1396.(  

پیشرفت و ترویج فناوري و  ،گذشتههاي طی دهه
یادگیري با استفاده هاي از سیستمي ارایانه، تعداد فزاینده

از کامپیوتر را، در نهضت بهسازي آموزش و پرورش 
معاصر، تقویت کرده است. یادگیري مبتنی بر کامپیوتر، 
به عنوان کاربرد و استفاده از کامپیوتر براي دستیابی به 

                                                
1. Costley 

 ،2اهداف و مقاصد آموزشی تعریف شده است (ایفین تالر
آموزشی با هاي ري یا شیوه) که به فرایند یادگی2012

ها، کمک گرفتن از محتواي کامپیوتري، سیستم عامل
اشاره دارد (سریزاوسدي و ها ها و تسهیل کنندهافزارنرم

) در پژوهشی 2008( 4). بیدر و لگاسی2016، 3پانجابور
آموزان بررسی تأثیرات فناوري را بر درك مطلب دانش

ایل دارند که با آموزان تمکردند و دریافتند که دانش
ارائه شده از طریق کامپیوتر، هر چه هاي تصاویر و ویدئو

  بیشتر برانگیخته شوند.
اخیر، افزایش عالقه به توسعه هاي همچنین در سال

اي پیشرفته به منظور و استفاده از محتواي چندرسانه
 پیدایش . بااست افزایش کیفیت و یادگیري وجود داشته

 با یادگیريهاي محیط ارتباطات، و اطالعاتهاي فناوري
هاي محیط این در .اندشده پدیداراي بی سابقه قدرت

 تا شودمی فراهم مناسبی الکترونیکی یادگیري، وسایل
 مشکل بتوانند خود تالش و آنها کمک به یادگیرندگان

هاي ايچندرسانه نقش میان این در .دریابند را خود
 با توانداي میرسانهچند فناوري .است تأمل قابل آموزشی

 صدا انیمیشن، تصویر، متن، مختلفی مثل ترکیب عناصر
 دهیشکل امکان عملی، اصول از گیريبهره نیز و

 یادگیري، انگیزة ایجاد اول، دسته تجارب یادگیري
 و ترعمیق تر،سریع یادگیري ایجاد و وقت در جوییصرفه
ل از ؛ به نق1385کند (شاه جعفري،  را فراهم پایدارتر

). 2016، 6، امبیلو و کیساکا5؛ مت بی1393کرمی، 
مطالعات نشان داده است که استفادة مناسب از ابزار 

پیشرفته در زمینۀ آموزشی چندین مزیت اي چندرسانه
آموزان از تواند به بهبود درك دانشکند که میفراهم می

). 2014، 7مطالب درسی کمک کند (لی، هسیو و هو
) معتقد است فعال کردن حواس 2200( 8استفن سون

                                                
2. Ifenthaler 
3. Srisawasdi & Panjaburee 
4. Bitter & Legacy 
5. Mtebe 
6. Mbwilo & Kissaka  
7. Lee, Hsiao & Ho  
8. Stephenson 
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متعدد در محیط آموزشی به درك، عملکرد، حافظه و 
هاي شناختی و حرکتی کمک توجه دیداري و مهارت

  ).2015، 1خواهد کرد (به نقل از بیدوغان و هایران
یکی از اصطالحاتی که براي یادگیرندگان امروزي به 

، الف 2001 ،3(پرنسکی 2رود بومیان دیجیتالیکار می
دهند ب) است. یادگیرندگان دیجیتالی ترجیح می 2009

را قبل از متن، ها و ویدئوها تصاویر، صداها، رنگ
پردازش کنند و برعکس بسیاري از معلمان به ارائۀ متن 

چون که این  ؛قبل از تصویر، صدا و رنگ تمایل دارند
یعنی استفاده از  ؛یادگیرندگان در درجه اول بصري هستند

به طور قطع با سبک یادگیري و عادات هر سبکی که 
  ).2016، 4معلمی در تضاد است (هازلینا و ثریااحمد

وجود دارد که وابسته به هایی تکنیک ،در این راستا
راهبردهاي شناختی هستند که ساخت و استفاده از آنها از 

پذیر است. یکی از طریق ابزار مبتنی بر فناوري نیز امکان
بسته به راهبرد شناختی سازماندهی و که واها این تکنیک

باشد، نقشه ذهنی است. نقشه ذهنی یک تکرار و مرور می
است که فرض  5راهبرد شناختی بر اساس نظریۀ آزوبل

کند اطالعات مغز یادگیرندگان در یک قالب سلسله می
براي تسهیل یادگیري و ترین تا خاصترین مراتبی از عام

). این 2013، 6(فانگاند بازیابی اطالعات شکل گرفته
) 2012، 8ایجاد شد (ویلیامز 7تکنیک توسط تونی بوزان

که در آن ارتباط بین مفاهیم، اطالعات و افکار از طریق 
یک شبکه یا یک نمودار غیرخطی با استفاده از عناصر 

شود (دیندسا، کاسیم و کالمی و نمادي نمایش داده می
 ،1960اواخر سال  ). نقشۀ ذهنی ابتدا در2011، 9اندرسون

برداري توسعه پیدا کرد و به عنوان یک تکنیک یادداشت
که به فعال کردن هایی اخیراً به واسطۀ برخی ویژگی

                                                
1. Beydogan & Hayran 
2. Digital natives 
3. Prensky  
4. Hazlina & Suraya Ahmad 
5. Ausubel 
6. Fang 
7. Buzan, T 
8. Williams 
9. Dhindsa, Kasim & Anderson 

دانش قبلی از طریق تقویت حافظه، خالقیت و یادگیري 
کند، برتري پیدا کرده است. در این روش مؤثر کمک می

ر کردن شان براي فک یادگیرندگان معموالً از نیمکرة چپ
شان براي به کار گرفتن عناصر بصري  و از نیمکرة راست

). 2010، 10کنند (اورکلی و بالیمدر نقشه استفاده می
اي اظهار داشت، استفاده از ) در مطالعه2014( 11آیکاك

کره، یادگیري را تسهیل و حفظ اطالعات را هر دو نیم
  کند.تضمین می

ن نکته ) در پژوهشی به ای2014( 12آکدال و ساهین
تأکید کردند که براي داشتن یک محیط یادگیري بهتر، 

و راهبردهاي مختلفی باید ها تکنیک و مختلفهاي روش
 14) و موري و کیتانو1992( 13به کار برده شود. گاف

) اضافه 2014، 15، به نقل از آیدین و تنبلوق لو1997(
کردند که هدف آموزش و پرورش آماده کردن 

توان یایی با افزایش تنوع است و میآموزان براي دندانش
راهبردي متفاوت است که قدرت  ،گفت که نقشۀ ذهنی

  تنوع بخشیدن به فضاي آموزشی را دارد. 
 شوند؛ي میبندطبقهذهنی به دو نوع هاي نقشه

 ذهنیهاي نقشه و کاغذي)-(مداد مرسوم ذهنیهاي نقشه
 ،16یتاسم و (میشل )افزارنرم از استفاده (با الکترونیکی

ها ایده که است اینافزار نرم از استفاده اصلی مزیت ).2009
 حین در و شوند روز به و کنترل راحتی به توانندمی روابط و

 آن بصري قدرت شود، اصالح تواندمی اصلی چوبرچا اینکه
 وها رابط تصاویر، رنگارنگ،هاي عالمت دادن قرار با نیز

 همافزار نرم ).2009 ،17مر(دور یابدمی افزایشها کلیپ ویدئو
 ایجاد و ذهنیهاي نقشه بازسازي آمیزي،رنگ دستکاري،
 ایجاد روند هم و کندمی تسهیل راها شاخه وها منحنی
 ،18(دومنیک شودمی انجام ترراحت و ترسریعها نقشه

 شکل با مقایسه درافزار نرم از استفاده این بر عالوه ).2014
                                                
10. Evrekli & Balim 
11. Aykac 
12. Akdal & Sahin 
13. Gaff 
14. Morey & Kitano 
15. Aydin & Tonbuloglu 
16. Mitchell & Smith 
17. Dormer 
18. Dominik 
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 تالش و مواد زمان، (کاغذي)، یذهنهاي نقشه ایجاد سنتی
هاي یافته ).2015 ،1سباح (سلمان طلبدمی را کمتري
 یبررس به که )2014( 2الغدیري و جافر صفار، پژوهش
 از ستفادها بارهدر علوم معلمان لیتما و هانگرش ادراکات،
 یک عنوان به آن با مرتبطهاي افزارنرم و یذهنهاي نقشه
 ،يریادگی و آموزش يبرا ،پذیرطافانع و کننده لیتسه ابزار
 از % 2/74 که داد نشان پرداختند، علوم آموزش در

 آگاهی قبل از ذهنیهاي نقشه بارهدر کنندگانشرکت
 داشتند اظهار % 8/96 به نزدیک آنها، اکثریت ولی ؛داشتند
 ندارند. آشنایی هیچ ذهنی يبردارنقشههاي افزارنرم با که

 و ذهنیهاي نقشه کارگیريهب از معلمان همۀ همچنین
 بسیار رضایت آموزش، در آن با مرتبط کاربرديهاي برنامه
هاي مؤلفه ابزار، این که بودند معتقد آنها داشتند. باالیی
 علوم آموزش در موفقیت و پیشرفت ارتقاي براي مهمی
   کند.می فراهم

 حافظه تقویت روش برترین ذهنی کشینقشه فرایند
 سایر با مقایسه در ذهنی کشینقشه شود.می محسوب
 ترکیب ایجاد با وارطوطی مطالعۀ و سنتیهاي راهبرد
 دیداري يبندطبقه وها رنگ تصاویر، از فردي به منحصر
 را حافظه از اطالعات یادآوري چشمگیري طور به فضایی
 از یکی حافظه ).2015 سباح، (سلمان دهدمی افزایش

 ،واقع در .است طالعاتا پردازش با همبستههاي لفهؤم
 یخوان باز و )يسازرهی(ذخ ينگهدار ییتوانا عنوان به حافظه

 به عادات) وها مهارت ( هاهیرو و یشخص تجارب اطالعات،
 پردازش مفهوم .)2008 ،3ویبه و اسپی (بول، رودمی شمار

 تبیین و توضیح براي اساسی مفاهیم از یکی اطالعات
 نظریۀ براساس است. نسانا در شناختی عالیهاي فعالیت
 ینترمهم از یکی اطالعات پردازش سرعت ذهن، سرعت
 که شودمی محسوب شناختیهاي تواناییهاي پایه

 در را شناختی عملکرد و شناختی باالي سطحهاي توانایی
 را شغلی عملکرد نیز و دانشگاه مدرسه، همانند واقعی دنیاي
 از یکی العات،اط پردازش سرعت دهد.می قرار تأثیر تحت
 ینترمهم از یکی و شناختیهاي فرایند اصلیهاي مؤلفه

                                                
1. Salman Sabbah 
2. Safar, Jafer & Alqadiri  
3. Bull, Espy &Wiebe 

 مطالعۀ است. شده واقع توجه مورد اخیراً که است متغیرهایی
 و اطالعات) پردازش (سرعت ذهن سرعت بین رابطۀ
 گرددبرمی گالتونهاي اندیشه به شناختیهاي توانایی
 ممکن پردازش سرعت ).1393 فرخی، و باغطیفونی (کرمی
 و هوش طریق از غیرمستقیم یا مستقیم صورت به است

 بگذارد تأثیر واقعی دنیاي در شناختی عملکرد بر خالقیت
 رضایی و حسنی از نقل به ؛2004 ،4نیوبار و (ریندرمن
 سرعت است معتقد )1995( 5دیري ).1393 جمالویی،
 رشد در کننده تسریع یا کننده محدود عامل یک پردازش
 فرد، تحولهاي سال طول در است. شناختی هايتوانایی
 پردازش سرعت در کوچک فردي تفاوت یک ظهور و بروز

 و هوش در بزرگهاي تفاوت سبب است ممکن اطالعات
 عملیات تواندمی باال پردازش سرعت همچنین ؛شود عملکرد
 آبشاريهاي مدل باشد. داشته پی در را باال سطح شناختی
 کودکان اطالعات پردازش رعتس که دهدمی نشان تکاملی

 افزایش به که است یشناخت رشد در محرك سمیمکان کی
 ،مرتبط یشناختهاي ییتوانا و بازدارنده کنترل ،کاري ۀحافظ
 حسین فرند، ).2014 همکاران، و (کالرك کرد خواهد کمک

 بلند حافظۀ ،ذهنی یکشنقشه که دریافتند )2002( 6هنزي و
 کاربرد و داده افزایش %10 ات را پزشکی دانشجویان مدت
 را عمیق پردازش از باالیی سطح زیاد احتمال به روش این
 که داد نشان )1992( 7انتریکین پژوهش و دارد دنبال به

 یادآوري و سپردن خاطر به در ذهنی يبردارنقشه راهبرد
 ریاضی اطالعات پردازش براي ضروري مراحل و روابط
  است. بوده مؤثر بسیار
 اصلی عناصر از یکی پردازش سرعت که یآنجای از
 از یکی دلیل همین به شود،می محسوب شناختی فرآیند
 رشد تحصیلی، عملکرد یادگیري،هاي مهارت ینترمهم

 مدت عنوان به و رودمی شمار به تجربه و استدالل عقالنی،
 انجام را ذهنی تکلیف یک فردي کشدمی طول که زمانی
 به شودمی مربوط پردازش سرعت .شودمی تعریف دهد،

 که اطالعاتی به و کند درك تواندمی فرد یک که سرعتی

                                                
4. Rindermann & Neubauer 
5. Deary 
6. Farrand, Hussain & Hennessy  
7. Entrekin 
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 شنوایی چه ،)اعداد و حروف( بصري چه کند،می دریافت
 دیگر، عبارت به ؛دهد نشان واکنش حرکتی یا و )زبان(

 به دادن پاسخ و محرك دریافت بین زمان پردازش سرعت
  ).2008 ،1(ساتلر است آن

 موفقیت به هوش، مهم جزء عنوان به پردازش سرعت
 و خواندن مانند مختلفهاي زمینه در پیشرفت و تحصیلی
 این در فرديهاي تفاوت تواندمی و شودمی مربوط ریاضیات
هاي سیستم امروزه ).2006 ،2ویس( کند تبیین را زمینه

 تولید محدود زمان در کههایی پاسخ اهمیت بر آموزشی
 دلیل تواندمی پردازش سرعت و کنندمی تأکید شود،می

 که انیآموزدانش در تحصیلی پیشرفت مشکالت
 مهمی ارتباط بنابراین، ؛باشد هستند، کنديهاي پردازنده

 دارد وجود تحصیلیهاي موفقیت و پردازش سرعت بین
 یا کند پردازش سرعت البته ).2012 ،3دودنو و دودنوا(

 ردازشپ سرعت شود،نمی هوش عملکرد به مربوط ضعیف
 مانند مشخص، تکالیف از برخی که است معنی این به کند

 برداريیادداشت و دادن گوش ریاضی، مسائل حل خواندن،
 و است تکالیف سایر از دشوارتر سخنرانی، برگزاري یا
 در ).2014 ،4(ترل کند دخالت اجرایی عملکرد در تواندمی

 بارهدر )2011( 5زبرزنیت و شیران توسط که پژوهشی
 سرعت و یادآوري ۀدامن بر شناختی آموزش ربخشیاث

 صورت عادي و نانارساخو کودکان در اطالعات پردازش
راهبردهاي  گرفت به این نتیجه رسیدند که آموزش

 ذخیره مؤثر بوده است و تواناییمختلف  شناختی
کاري و نمرات  ۀاطالعات کالمی و بصري در حافظ

واندن در درك خ ،پردازش اطالعات سرعت رمزگشایی،
نتایج  .افزایش یافته است ه عادي و نارساخوانهر دو گرو

) با 1394ارفع ( و قمرانی، سیفی پژوهش یارمحمدیان،
حافظه،  بر راهبردهاي شناختی آموزش هدف اثربخشی

آموزان اطالعات دانش سرعت پردازش و خواندن عملکرد
شناختی  که آموزش راهبردهاينارساخوان نیز نشان داد 

 سرعت پردازش اطالعات، حافظه خواندن، لکردبر عم

                                                
1. Sattler  
2. Weiss 
3. Dodonova & Dodonov 
4. Terrell 
5. Shiran & Brezntiz 

 .ثري باشدؤرویکرد متوانست  حافظه بصري کالمی و
) 1395همچنین فتحی آشتیانی، اخوان تفتی و خادمی (

در پژوهش خود به آموزش راهبردهاي شناختی از طریق 
کار با رایانه با کودکان مبتال به ناتوانی یادگیري پرداختند 

 سرعت خشی این راهبردها بر افزایشکه در پایان به اثرب
دیداري  و کالمی حافظۀ کاري و اطالعات پردازش

  فضایی گروه آزمایشی دست یافتند. 
)؛ لوسی، 2005و همکاران ( 6کلینبرگهاي پژوهش

) و زارع و همکاران 2012( 7بوسچکوهل، پیریگ وجاگی
 این و در تمامی به نتایج مشابهی دست یافتند نیز

 پردازش بر شناختیهاي تکنیک أثیرت برها پژوهش
یادگیري  ناتوانی به مبتال کودکان در و توجه اطالعات
  است. شده تأکید

انجام شده نشان داد که هاي بازنگري پژوهش
اثربخشی آموزش انواع مختلف راهبردهاي شناختی از 

ذهنی بر سرعت پردازش اطالعات  جمله راهبرد نقشۀ
هاي شکالت و ناتواناییآموزان داراي مبیشتر در دانش

یادگیري انجام شده و طیف وسیعی از جامعۀ 
آموزان نرمال و عادي هستند، مورد آموزان که دانشدانش

که  یهایاند. همچنین به رغم پژوهشغفلت قرار گرفته
هاي مختلف آموزشی بر متغیرهاي در زمینۀ تأثیر روش

 زیادي در اینهاي تحصیلی انجام شده، هنوز تناقص
هاي توان گفت که اکثر پژوهشزمینه وجود دارد. می

انجام شده در این زمینه به تأثیر این راهبردها روي 
یادگیري و یادسپاري و پیشرفت تحصیلی پرداخته است و 

اي اثربخشی آنها بر متغیرهاي شناختی به کمتر پژوهشی
است. بر این  کردهمثل سرعت پردازش اطالعات توجه 

به پیشینۀ موجود، این پژوهش درصدد  اساس و با توجه
افزار تعیین اثربخشی آموزش با استفاده از نرم

که آموزش  استو پاسخگویی به این سوأل اي چندرسانه
 زمانهماین راهبرد شناختی از طریق کامپیوتر و ترکیب 

افزار عناصر متن، صدا، تصویر، انیمیشن، با استفاده از نرم
ر سرعت پردازش اطالعات چه تأثیري باي چندرسانه
  آموزان عادي دارد؟دانش

  
                                                
6. Klingberg 
7. Loosli, Buschkuehl,Perigg & Jaeggi 
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  روش 
 - آزمونپیشپژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح، 

. با توجه به ماهیت متغیر استآزمون با گروه کنترل پس
افزار) و نیاز به مستقل (بستۀ آموزشی مبتنی بر نرم

اجراي پژوهش،  برايافزاري در مدارس امکانات سخت
پایۀ هشتم  آموزان دخترپژوهش را کلیۀ دانش جامعۀ این

 افزاري شهر کرمانمدارس متوسطۀ داراي امکانات سخت
مشغول به تحصیل  1395 - 96 سال در تشکیل دادند که

گیري انتخاب نمونۀ پژوهش، از روش نمونه برايبودند. 
به این صورت که  ؛استفاده شداي چندمرحلهاي خوشه

ستان کرمان یک منطقه به ابتدا از بین دو منطقۀ ا
سپس از بین مدارس آن منطقه،  ؛تصادف انتخاب شد

 برايافزاري تعداد مدارسی که داراي امکانات سخت
اجراي پژوهش بودند مشخص شدند. از بین این مدارس، 

انتخاب گروه آزمایش و یک  برايدو مدرسه (یک مدرسه 
 وضعیتانتخاب گروه کنترل) که داراي  برايمدرسه 
، به بودند هم مشابه اجتماعی و و جغرافیایی یلیتحص

سپس از بین سه کالس  ؛صورت تصادفی انتخاب شدند
پایۀ هشتم این مدارس، یک کالس به صورت تصادفی 

آموزان کالس انتخاب شده، به انتخاب شد و از بین دانش
نفر در  20نفر در گروه آزمایش و  20 ،شیوة تصادفی

  گروه کنترل، قرارگرفتند.
  

  ابزار
 iMindMapافزار نرم 7 نسخۀ شامل؛ پژوهش ابزارهاي

 یذهنهاي نقشه ساخت براي پژوهش این در که بود
 نظارت باافزار نرم این ابتدایی نسخۀ .شد داده آموزش
 شرکت توسط و طراحی 2006 سال در بوزان تونی مستقیم

افزار تولید نوامبر سال این نرم 7بوزان تولید شد. نسخۀ 
امکانات ویژه و افزار . این نرماستهمین شرکت  2013

 و دهددر اختیار کاربر قرار می نقشه زیادي براي کشیدن
این  کاربرست که به ا دست و کاربرديافزاري خوشنرم

هاي آسانی نقشهدهد که با سرعت و بهامکان را می
پذیري باال ذهنی خود را به صورت گرافیکی و با تفهیم

افزار ماهیت گی اصلی این نرمویژ. دکنترسیم 
آن است که امکان به کار بردن متن، صدا، اي چندرسانه

قرار داده و در ها را در ساخت نقشه ...وتصویر، انیمیشن 

توان نقشۀ ذهنی ساخته شده را به صورت پایان کار می
  ویدئو دو بعدي و سه بعدي نمایش داد.

عات ي سرعت پردازش اطالگیراندازههمچنین براي 
 (WISC-IV)از آزمون هوش کودکان وکسلر چهار 

 آزمون شده نظر تجدید فرم استفاده شد. این آزمون
 که است )1991کودکان ویرایش سوم ( هوشی وکسلر

 سال تهیه16تا  6 کودکان براي )2003( وکسلر توسط
در ویرایش چهارم مقیاس هوش وکسلر  است. شده

کالمی، درك کلی هاي چهار نمرة شاخص ،کودکان
استدالل کالمی، حافظه کالمی و سرعت پردازش 

آید. مقیاس سرعت پردازش اطالعات به دست می
آزمون (آزمون رمزنویسی و  اطالعات شامل دو خرده

در کنار هم ها نمادیابی) بود که نمرات این خرده آزمون
 نمرة کسبسازند. عامل سرعت پردازش اطالعات را می

 با تواندمی فرد که ان معناستبدها آزمون این در باال
 .کند را یکپارچه آنها و جذب را اطالعات زیادي سرعت

) روي 1390این آزمون توسط صادقی، ربیعی و عابدي (
سالۀ ایرانی اجرا و  16تا  6آموزان از دانشاي نمونه

هنجاریابی شده است. براي بررسی روایی ویرایش چهارم 
تجدید نظر شدة  مقیاس هوش وکسلر کودکان از مقیاس

) و 1974(وکسلر،  )WISC-R(هوش وکسلر کودکان 
) استفاده شد. 1938روندة ریون (ریون، پیشهاي ماتریس

نتایج روایی نشان داد که بین ویرایش چهارم مقیاس 
هوش وکسلر کودکان، مقیاس تجدید نظر شدة هوش 

روندة ریون در هاي پیشوکسلر کودکان و ماتریس
مبستگی معناداري وجود دارد. مرتبط ههاي بخش

همچنین به منظور محاسبۀ پایایی ویرایش چهارم مقیاس 
هوش وکسلر کودکان از دو روش بازآزمایی و دو نیمه 
کردن استفاده شد که ضرایب پایایی حاصل از بازآزمایی 

از کافی تا عالی ها سازي کلیۀ زیر مقیاسو دو نیمه
ازآزمایی بهرة گزارش شد که به ترتیب ضریب پایایی ب

دیگر ضرایب پایایی هاي و در مقیاس 91/0هوشی کلی 
(سرعت پردازش) و  80/0(درك کالمی) تا  88/0از 

و  95/0سازي بهرة هوشی کلی ضریب پایایی دو نیمه
 83/0(درك کالمی) تا  91/0ضرایب پایایی در بازة 

 ضریب همچنین وکسلر (سرعت پردازش) قرار گرفت.
به  را رمزنویسی آزمون ونی براي خردهدر همسانی پایایی
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 ضریب پایایی و 85/0) 1945گیلفورد ( فرمول وسیله
(به نقل از  است کرده گزارش 79/0 نمادیابی آزمون خرده

  ترجمۀ شریفی و نیکخو).  ؛1384مارنات، 
  

  روش اجرا
روش اجرا در پژوهش حاضر به این صورت بودکه ابتدا 

زوة آموزشی جزوة آموزشی ساخت نقشۀ ذهنی و ج
 ؛توسط پژوهشگر تهیه شد )iMindMap0/7افزار (نرم

مبحث از کتاب درسی علوم پایۀ هشتم براي  3 سپس
و ها اجراي پژوهش انتخاب و مطالب، تصاویر، انیمیشن
  هاي آزمایشات مربوط به این مباحث، براي ساخت نقشه

در بستۀ آموزشی قرار داده شد.  DVDذهنی در قالب 
هاي و قرار دادن آنها در گروهها پس از انتخاب آزمودنی

آزمایش و کنترل، ابتدا از هر دو گروه با استفاده از ابزار 
سپس گروه  ؛عمل آمد آزمون بهتعیین شده پیش

ساعته، بستۀ آموزشی ساخت  2جلسۀ  10آزمایشی، طی 
را آموزش دیدند و  )iMindMap0/7نقشۀ ذهنی (

افزار آموزش داده شده به ساخت سپس با استفاده از نرم
ذهنی از مباحث انتخاب شدة کتاب درسی هاي نقشه

در حالی که گروه کنترل همین مباحث  ؛علوم اقدام کردند
  ز طریق آموزش مرسوم (آموزش معلم) دریافت کردند. را ا

پس از اتمام جلسات آموزشی، هر دو گروه آزمایش و 

گروه آزمایشی، هاي ند. آزمودنیشد دهکنترل دوباره آزمو
نقشۀ ذهنی، کاربرد، مزایا  بارهدر طی جلسات آموزشی، در

و اصول ساخت و ترسیم آن، به صورت تئوري و عملی 
الصۀ محتواي جلسات آموزشی این آموزش دیدند. خ

  بود: 1جدول گروه به شرح 

 خالصۀ محتواي جلسات آموزشی .1جدول 
  جلسهمحتواي هر   تعداد جلسات

ها، ایجاد انگیزه در آنها و توضیحاتی دربارة اهداف پژوهش، روش اجرا، اهمیت آشنایی و برقراري تعامل با آزمودنی  جلسۀ اول 
  شناخت و کاربرد راهبردهاي شناختی

ی (تدریس دهندة نقشۀ ذهنکارگیري و اجزاي تشکیله هاي آن، اهمیت بآموزان با نقشۀ ذهنی، ویژگیآشنایی دانش  جلسۀ دوم
  همراه با جزوه تهیه شده به وسیلۀ محقق)

کاغذي روي تابلو، ساخت نقشۀ ذهنی توسط خود محقق از مفاهیم مختلف و نشان دادن  -آموزش نقشۀ ذهنی مداد  جلسۀ سوم
  آموز ساختههاي ذهنی دانشهاي متنوع از نقشهمثال

  وزان از مفاهیم کتاب درسی علوم (با نظارت محقق)آمکاغذي توسط خود دانش -ساخت نقشۀ ذهنی مداد  جلسۀ چهارم
جلسۀ پنجم، 

  (همراه با جزوة آموزشی تهیه شده به وسیلۀ محقق) iMindMap 0.7افزار آموزش نرم  ششم و هفتم 
جلسۀ هشتم و 

  نهم
ر (با نظارت افزاآموزان از مفاهیم انتخاب شدة کتاب درسی علوم با استفاده از نرمساخت نقشۀ ذهنی توسط خود دانش

  محقق)
هاي ذهنی بندي و تکرار و مرور مطالب گفته شده در جلسات قبلی و رفع اشکاالت احتمالی و بررسی نقشهجمع  جلسۀ دهم

  آموزانساخته شده توسط دانش
ها ی به آزمودنیهای* الزم به ذکر است که در هر جلسه پس از پایان آموزش به منظور اطمینان از یادگیري مطالب گفته شده، تمرین

  .گردیدشد که پیش از آغاز جلسۀ بعد، توسط محقق بررسی میداده می
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 و توصیفی سطح دو درها داده ،آزمونپس اجراي از پس
 تحلیل و تجزیه SPSSافزار نرم از استفاده با استنباطی

 و میانگینهاي شاخص از توصیفیهاي داده بیان در .ندشد
 بر مبتنی آموزش اثربخشی تعیین براي و معیار انحراف
 ها،آزمودنی اطالعات پردازش سرعت بر ذهنی نقشۀافزار نرم
  .شد استفاده متغیري تک کوواریانس تحلیل آزمون از
  

  هایافته
 و (میانگین توصیفیهاي شاخص ابتدا، ،بخش این در

 در اطالعات پردازش سرعت نمرات استاندارد) انحراف
 آموزشی برنامه تحت که (گروهی آزمایش گروه انآموزدانش
نقشۀ ذهنی قرار گرفتند) و  ساختاي چندرسانهافزار نرم
کنترل (دریافت آموزش مرسوم) در مراحل  گروه
ارائه شده  2آزمون، در جدول شماره و پس آزمونپیش

  است. 
نشانگر آن است که در مرحله  2نتایج جدول شمارة 

نمرات رمزنویسی، نمادیابی هاي بین میانگین ،آزمونپیش
گروه نقشه ذهنی و کنترل  و سرعت پردازش اطالعات دو

آزمون، اما در مرحله پس ؛داردتفاوت چندانی وجود ن
نمرات رمزنویسی، نمادیابی و سرعت پردازش  میانگین

اطالعات گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش 
یافته است که نشان دهندة اثر بخش بودن مداخالت 

نمرات سرعت پردازش هاي است. تفاوت بین میانگین
کل در گروه آزمایشی و گروه کنترل در مراحل 

نمایش داده  1آزمون در نمودار شمارة و پس آزمونشپی
  شده است. 

گروه کنترل هاي به منظور مقایسۀ عملکرد آزمودنی
و آزمایش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیري 

آزمون به عنوان آموزان در پیشاستفاده شد و نمرة دانش
. قبل اجراي شدمتغیر هم تغییر در این تحلیل استفاده 

هاي از مفروضهنکردن ابتدا تخطی  ،کوواریانستحلیل 
ند تا شرایط استفاده از این آزمون آماري شدآن بررسی 
  تأیید گردد.
نرمال بودن توزیع نمرات متغیر  بررسی مفروضۀبراي 

، از آزمون کولموگروف آزمونپیشوابسته در مرحله 
  استفاده شد.  1اسمیرنف
شود، یمشاهده م 3طور که در جدول شمارة  همان

آزمون کولموگروف اسمیرنف  zسطح معناداري آمارة 
 05/0بزرگتر است ( 05/0براي متغیر وابسته از سطح 

>pتوان گفت که فرض نرمال ). در چنین شرایطی می
همچنین بودن توزیع نمرات متغیر وابسته برقرار است. 

 3آزمون لون و 2شیب رگرسیون همگنیهاي مفروضه
  ها)، آزمون و تأیید شدند.یانس(جهت تعیین همگنی وار

 که شودمشاهده می 4گونه که در جدول شمارة همان
 و شده رعایت رگرسیونهاي همگنی شیب فرض پی

                                                
1. Kolmogorov-Smirnov Test 
2. Homogeneity of regression 
3. Levene’s test 

هاي توصیفی نمرات سرعت پردازش اطالعات در دو گروه آزمایش و شاخص .2جدول 
 آزمونآزمون و پسکنترل در مراحل پیش

 )N=20(گروه کنترل   )N=20( نقشه ذهنیگروه   

 میانگین  مرحله  متغیر
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 

 ستانداردا

  رمز نویسی
 22/8 20/54  85/7  80/55  آزمونپیش

 17/10  10/57  98/9  35/70  آزمونپس

  نمادیابی
 56/4 10/28 16/4 45/24  آزمونپیش

  13/5 55/28 60/6 40/34  آزمونپس

سرعت پردازش 
  اطالعات

 50/10 30/82 60/10  25/80  آزمونپیش

 41/13 65/85 25/13 75/104  آزمونپس

0

20

40

60

80

100

120

پیش آزمون
پس آزمون

گروه نقشه ذهنی  گروه کنترل
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  .است کوواریانس بالمانع تحلیل اجراي
 دهد، پیشنشان می 5همچنین نتایج جدول شمارة 

  ) برقرار است.<05/0Pبا (ها فرض همگنی واریانس
افزار ساخت وزش مبتنی بر نرم: آمفرضیهبررسی 

نقشه ذهنی بر 
سرعت پردازش 
اطالعات تأثیر 

  دارد. 
به منظور 

افزار ساخت نقشه آموزش مبتنی بر نرم ثیرأبررسی ت
براي ثابت نگه ذهنی بر سرعت پردازش اطالعات، 

 در دو گروهسرعت پردازش  ،آزموننمرات پیش داشتن اثر
آزمون سرعت و کنترل و مقایسه نمرات پس آزمایش

هاي رمزنویسی و پردازش اطالعات و خرده مقیاس
 تک متغیري از آزمون آماري تحلیل کوواریانسنمادیابی 

  است.  آمده 6شمارة در جدول که نتایج آن استفاده شد 
محاسبه  F مقدار 6شمارة  با توجه به نتایج جدول

گروه در  پردازش آزمون سرعتپیش شده براي نمرات
 01/0(است  دارامعن کنترلگروه  و آزمایش

,P<436/47= )37،1(F .(   

آزمون پس نمرات براي شده محاسبه F همچنین و
 نگه ثابت از بعد کنترل و آزمایش گروه پردازش سرعت
 اطالعات پردازش سرعت آزمونپیش نمرات اثر داشتن
 نتیجه در ؛)P<804/54= )37،1( F, 01/0( است دارامعن
 پردازش سرعتآزمون پس نمرات میانگین بین

 اثر داشتن نگه ثابت با کنترل گروه و آزمایش گروهاطالعات
 مقایسۀ دارد. وجود دارامعن تفاوتآزمون پیش نمرات
 میانگین که دهدمی نشان گروه دو شده تعدیلهاي میانگین
 )M=72/105( آزمایش گروه در اطالعات پردازش سرعت
 محاسبه اثر اندازه است. )M=67/84( کنترل گروه از باالتر
 مبتنی آموزش زیاد بسیار تأثیر نشانگر 2Eta(=597/0( شده
 سرعت بر ذهنی نقشۀ ساختاي چندرسانهافزار نرم بر

 )1998( کوهن نظر براساس .است انآموزدانش پردازش
 اثر نشانگر 06/0 کوچک، اثر نشانگر 01/0 اتا مجذور

 بودن معنادار همچنین است. زیاد اثر نشانگر 13/0 و توسطم
 رمزنویسیآزمون پس نمرات براي شده محاسبه F مقدار

)01/0 ,P< 638/25= )37،1(F( نمادیابی و )01/0 
,P<051/27= )37،1(F( در کنترل و آزمایش گروه در 

 که دهدمی نشان گروه، دو اینآزمون پیش نمرات با مقایسه
افزار ساخت نقشۀ ذهنی بر دو خرده بر نرم آموزش مبتنی

 آزموننتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف براي متغیر سرعت پردازش اطالعات در دو گروه در مرحله پیش .3جدول 
 )N=20گروه کنترل(  )N=20( نقشه ذهنیگروه   

  داريسطح معنا  کولموگروف اسمیرنف zمقدار   داريسطح معنا  کولموگروف اسمیرنف zمقدار   آزمونپیش مرحلۀ
 200/0 151/0 200/0 118/0  سرعت پردازش اطالعات

 Tests of between-subjects)همپراش  و مستقل متغیر بین رگرسیون (تعامل شیب همگنی مفروضه بررسی .4جدول 
 معناداري F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع تغییر

  007/0  073/8  746/603  1  746/603  گروه
گروه * 
  067/0  575/3  365/267  1  365/267  آزمونپیش

      788/74  36  365/2692  خطا

میانگین نمرات سرعت پردازش درگروه آزمایش و  .1نمودار 
 آزمونآزمون و پسکنترل در مراحل پیش
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مقیاس رمزنویسی و نمادیابی نیز به طور معناداري مؤثر 
  بوده است.

افزار ساخت نقشۀ ذهنی بنابراین آموزش مبتنی بر نرم
آموزان در گروه بر سرعت پردازش اطالعات دانش
در مقایسه با  ،اندآزمایش که این برنامه را دریافت کرده

ان گروه کنترل که آموزش مرسوم را از طرف آموزدانش
طوري که ه معلم دریافت کردند، تأثیر داشته است ب

موجب افزایش سرعت پردازش اطالعات (رمزنویسی و 
  شده است. گروه آزمایشآموزان نمادیابی) دانش

  
  
  

  گیريو نتیجهبحث 
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر 

ر سرعت ساخت نقشۀ ذهنی باي افزار چندرسانهنرم
آموزان انجام گرفت. نتایج تحلیل پردازش اطالعات دانش

کوواریانس نشان داد که آموزش این راهبرد شناختی با 
افزار موجب افزایش سرعت پردازش استفاده از نرم

آموزان شده است. با توجه به اینکه اطالعات در دانش
تفاوت آماري در دو گروه آزمایش و کنترل در آزمون 

و نمادیابی معنادار بود، این تفاوت معنادار را  رمزنویسی
توان به اجراي بستۀ آموزشی نسبت داد. با توجه به می

به اینکه سرعت پردازش اطالعات متغیري است که اخیراً 
بنابراین تحقیقات بسیار کمی در رابطه با  شدهتوجه آن 

واقع  این متغیر صورت گرفته و نتیجۀ این پژوهش در
. از تحقیقات مشابهی که در استقبلی بسط تحقیقات 

شیران و هاي توان به پژوهشاین رابطه انجام گرفته می
) و فتحی 1394)، یارمحمدیان و همکاران (2011برزنیتز (

به هاي ) اشاره کرد که با یافته1395آشتیانی و همکاران (
 . شیران و برزنیتزاستدست آمده در این پژوهش همسو 

د نشان دادند که پس از تمرین ) در پژوهش خو2011(
سازي اطالعات در اي، توانایی ذخیرهشناختی رایانه

حافظۀ فعال و سرعت پردازش اطالعات در دو گروه 

آموزان نارساخوان و عادي افزایش یافته است. دانش
) 1394همچنین نتایج پژوهش یارمحمدیان و همکاران (

 هابررسی مفروضه همگنی واریانس .5جدول 
 2df 1df F معناداري

973/0  38  1  001/0  

سرعت پردازش اطالعات (رمزنویسی و نمادیابی) در گروه آزمایش نقشه ذهنی و  نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت نمرات .6 ولجد
  گروه کنترل

غیر
مت

  

مجموع  منابع تغییر
 مجذورات

df  میانگین
 مجذورات

F اندازه اثر معناداري  
2Eta 

سی
زنوی
رم

  

 479/0 001/0 037/34 706/1848 1 706/1848 آزمونپیش
 409/0 001/0 638/25 546/1392 1 546/1392 گروه
    315/54 37 644/2009 خطا
     39 975/5613 کل

ابی
مادی
ن

  

 338/0 001/0 890/18 765/448 1  765/448  آزمونپیش
 422/0 001/0 051/27 630/642 1  630/642  گروه
    756/23 37  985/878  خطا
     39  975/1669  کل

ش 
رداز
ت پ
سرع

عات
طال
ا

  

 562/0 001/0 436/47 570/3794 1  570/3794  آزمونپیش
 597/0 001/0 804/54 949/4383 1  949/4383  گروه
    993/79 37  730/2959  خطا
     39  400/10402  کل
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وزش )، نشان داد که آم1395و آشتیانی و همکاران (
راهبردهاي شناختی، عملکرد حافظه و در نتیجه سرعت 

آموزان دچار اختالالت یادگیري پردازش اطالعات دانش
  دهد. را به میزان زیادي افزایش می

توان پژوهش حاضر را میهاي بر این اساس یافته
گونه تبیین کرد که راهبرد نقشۀ ذهنی به عنوان یک  این

از عناصري نظیر رنگ،  استراتژي یادگیري با استفاده
ها) و تکرار به تصاویر (تصویرسازي)، ارتباطات (تداعی

تر کند تا اطالعات را خیلی آسانآموزان کمک میدانش
هاي به خاطر آورند. این بینش کلیدي در ساخت نقشه

ذهنی منجر به تسریع پذیرش شکل نوینی از راهبردهاي 
یري است مطالعه شد که منطبق با اصول حافظه و یادگ

)، انتریکین و 2001فرند و همکاران (هاي که در پژوهش
) به اثبات رسیده است. همچنین 1997همکاران (

) نشان داد که استفاده از 2009( 1هاي پژوهش تویییافته
 %32آموزان قدرت حافظه را تا این راهبرد توسط دانش

بخشد. براساس دیدگاه خبرپردازي، حافظه یکی بهبود می
که بهبود  استمرتبط با پردازش اطالعات هاي لفهاز مؤ

منجر در عملکرد آن به افزایش سرعت پردازش اطالعات 
هر تدبیري که به همچنین بر اساس این رویکرد  ؛شودمی

 و پردازش اطالعات کمک کند در واقع به یادگیري
این تدابیر که توسط  د.یادآوري کمک خواهد کر

راهبردها یا  ده،ش خبرپردازي ابداع انشناسروان
نامیده  )شناختی و فراشناختی( هاي یادگیرياستراتژ
)، که آموزش آنها به 2003و مصرآبادي،  سیف(اند شده

یادگیرندگان باعث افزایش سرعت بازیابی اطالعات از 
  حافظه و پردازش آنها خواهد شد.

 نیز اطالعات پردازشهاي نظریه براساس همچنین
 ذهنیهاي نقشه از استفاده که یگفت از آنجای توانمی

مطالب را  یادآوري و اندوزش یادسپاري، فرایندهاي
 پردازش سرعت تواند برنتیجه می در ؛دهدافزایش می

 دوگانه رمز نظریۀ تلویحات. بگذارد مثبت تأثیري مطالب
 و گانه سههاي حافظه یعنی دیگر نظریۀ دو از 2پاویو

                                                
1. Toi 
2. Paivio 

 رمز نظریۀ اساس بر. است ترروشن پردازش سطوح
 در تصویري و کالمی صورت به اطالعات پاویو دوگانه
ها رمزگردانی این اگر که شوندمی رمزگردانی حافظه
 به بهبود شود، انجام شیوه دو هر به موضوع یک دربارة

 پردازش نتیجه در و شودمنجر می را فرایندهاي حافظه
. شد خواهد انجام بیشتري سرعت با مطالب ذهنی
 ارائهاي ترسیمی قالب در را کالمی مواد ذهنیهاي نقشه
 بر و شود استفاده شیوة رمزگردانی دو هر از که دهندمی

 از گیريبهره داشت انتظار توانمی اساس همین
 مطالب و یادآوري سرعت یادگیري در ذهنیهاي نقشه
  ).1991باشد (پاویو،  مؤثرتر مطالب کالمی ارائه به نسبت
 ،دومنیک از نقل به ،1998( بوزان گفتۀ اساس بر
 تمام از که است گرافیکی راهبرد یک ذهنی نقشۀ )،2014

 یادگیري و خالقیت حافظه، ویژه به مغز کارکردهاي
 به را یادگیري راهبردهاي )1998( 3مایر کند.می پشتیبانی
 چگونگی روي که یادگیرنده یک از رفتارهایی عنوان
 (به کندمی تعریف ردگذامی تاثیر او توسط اطالعات پردازش
 5داوینگ همچنین ).2006 ،4رینولدز و استرود از نقل

 هايفعالیت ،یادگیري راهبردهاي که است معتقد )2000(
 هنگام در که هستند اطالعات پردازش پنهان و پیدا

 و اکتساب در تسهیل براي یادگیرنده وسیله به رمزگردانی
 که طالعاتیا صحیح بازیابی نیز و جدید اطالعات اندوزش
 اساس بر همچنین .شودمی گرفته کار به ،اندشده یادگرفته
 توانمی 6شیفرین و اتکینسون گانه سه حافظۀ نظریۀ

 را اطالعات پردازش سرعت بر ذهنیهاي نقشه اثربخشی
 شیوة تریناصلی نظریه، این طبق که کرد تبیین گونه این

 مدت، دبلن حافظۀ به مدت کوتاه حافظه از مطالب انتقال
 که است، حافظه دو این محتویات بین ارتباط برقراري
 طریق از را ارتباطی چنین یک ایجاد امکان ذهنیهاي نقشه
 عینی طور به مطالب بینهاي ارتباط و ساختارها دادن نشان
 پردازش سطوح نظریه براساس .کنندمی ترروشن و ترآسان

                                                
3. Mayer 
4. Stroud & Reynolds 
5. Dowing  
6. Atkinson & Shiffrin 
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هاي نقشه از استفاده که گفت توانمی نیز الکهارت و کریک
 تهیه یادگیرندگان خود وسیلۀ به که زمانی در ویژه به ذهنی
 پردازش تريعمیق سطح در مطالب شود،می موجب شود،
 آنها یادآوري و ترطوالنی آنها یادداري صورت این در ؛شوند
 تیجهن توانمی اساس همین بر .بود خواهد ترآسان و ترسریع
 حافظۀ تقویت به تواندمی هاتمهار این آموزش که گرفت
 اطالعات پردازش سرعت افزایش و بصري و کالمی
 اطالعات پردازش سرعت افزایش و کند کمک انآموزدانش
 افزایش در ذهنیهاي نقشه زیاد بسیار تأثیر به توانمی را

 دلیل به حاضر پژوهش در داد. نسبت حافظه عملکرد
 داخلت و همدرس در انآموزدانش حضور زمانی محدودیت
 براي پیگیري ةدور اجراي پژوهش، انجام در معلم آموزش
 دلیل به همچنین .نشد میسر آموزش اثربخشی تداوم ارزیابی
 روي فقط حاضر پژوهش پژوهشگر، محدود توان و امکانات

 اجرا علوم درسی مباحث و هشتم پایۀ دختر انآموزدانش
 ادپیشنهها پژوهش سایر نتایج به توجه با بنابراین ؛شد
 وها پایه تر،بزرگهاي نمونه در پژوهش این که شودمی

 همچنین .دشو تکرار نیز پسر انآموزدانش و مختلف دروس
 براي اطالعات پردازش سرعت توانایی اینکه به توجه با

 و است ضروري مختلفهاي موقعیت به اثربخش دهیپاسخ
هاي توانایی تسریع و یادگیري تسهیلبه  آن افزایش
 یک هر در اختالل و شودمی منجر یادگیرندگان در یشناخت
 زمینۀ در مشکالتی بروز باعث تواندها میحوزه این از

 پردازش حوزةهاي توانایی بررسی بنابراین ؛شود تحصیلی
 لذا است؛ اساسی اهمیت داراي انآموزدانش در اطالعات
 اثربخشی بارهدر بیشتريهاي پژوهش شودمی توصیه
 روي مهارت این افزایش در مختلف اهبردهاير وها تکنیک
  گیرد. صورت انآموزدانش از وسیعی طیف
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