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  چکیده
مقایسۀ سه روش آموزش مبتنی بر نظریۀ بار  با هدف پژوهش این

میزان پیشرفت و آموزش سخنرانی در اي شناختی، آموزش چندرسانه
آموزان در یادگیري درس علوم چهارم انجام گیزش دانشو انتحصیلی 

یک مدرسۀ مجهز به فناوري اطالعات در آماري پژوهش،  ۀجامع شد.
شامل پژوهش  نیابزارهاي اشهرستان محمودآباد (استان مازندران) بود. 

 ۀنامپرسش. 2چهارم درس علوم  ساخته درآزمون یادگیري محقق .1
. مقیاس انگیزش 3) 1985( و همکاران ورلندی لیتحص شرفتیپ زشیانگ

بندي ذهنی بار شناختی . مقیاس درجه4) و AMSپیشرفت تحصیلی (
ها نامهآوري پرسشبود. نتایج حاصل از جمع) 1993پاس و ون مرینبوئر (

و آزمون یادگیري به کمک تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار 
که  یآموزاندانشش زی، انگيریادگمیزان ی گرفتند. نتایج نشان داد که

به طور معناداري  ،اندبوده مبتنی بر نظریۀ بار شناختیآموزش  ریتحت تاث
اي و سخنرانی را در که آموزش چندرسانه بود یآموزاندانش شترازیب

 گروه در بار شناختی همچنین میانگین. ندکرد افتیدرس علوم در
ر گروه آموزش مبتنی بر ) و د82/3اي ()، گروه چندرسانه47/4سخنرانی (

آموزان دانشاین بدین معنی است که  ) بود.63/3نظریۀ بار شناختی (
بار شناختی کمتري از آموزش مبتنی بر نظریۀ بار شناختی، گروه 
شود کردند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می دریافتگروه سایر آموزان دانش

اساسی نظریه بار  و اصول پایه ةدربار تحصیلی ریزانبرنامه ومعلمان 
شناختی آموزش ببینند تا بتوانند این اصول را با توجه به ظرفیت محدود 

انگیزشی محیط هاي آموزان و با توجه به جنبهدانش فعال ۀحافظ
  کار گیرند. بهها ریزي درسیادگیري، در آموزش و برنامه

  کلیدي گانواژ
  علوم چهارم ابتدایی.بار شناختی، ش، زیانگآموزش، 

Abstract  
The aim of this study was to compare three methods of 
teaching based on the cognitive load theory (CLT), 
multimedia education, and speech on the level of 
achievement and motivation of students in learning the 
fourth elementary science course, which was done as a 
quasi-experimental project. The statistical population 
of the study was the students of a school equipped with 
information technology in Mahmudabad city. The tools 
of this research include 1. Researcher-made learning 
test in the fourth science course 2. Questionnaire of 
academic achievement motivation of Verland et al. 
(1985) 3. Academic motivation scale (AMS) and 4. 
Measurement scale of Pass and Van Merriënboer 
(1993). The results of the questionnaires and the learn-
ing test were analyzed by using ANOVA. The results 
showed that the level of learning, the motivation of 
students who were under teaching based on cognitive 
load theory was significantly higher than students who 
received multimedia education and speech. Also, the 
mean of the cognitive load in speech group was 4.47, 
multimedia group 3.82, and in training group based on 
cognitive load theory 3.63. This means that students in 
the teaching group based on cognitive load theory re-
ceived less cognitive load than students in other 
groups. Based on the results of this study, it is suggest-
ed that teachers and educational planners train the basic 
principles of cognitive theory so that they learn these 
principles and due to the limited capacity of students' 
active memory and the motivational aspects of the 
learning environment, they apply them in teaching and 
planning lessons.

Keywords 
Education, Motivation, Cognitive, Fourth Elementary 
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  مقدمه
 و توجه دور هايگذشته از آموزش ۀتوسع و يریادگی بهبود
 رشد به توجه با است. کرده جلب خود به را محققان عالقه

 متحول و کردن روزبه در یسع همواره ،آموزشی تکنولوژي
 بوده آن تیفیک بهبود و ارتقا و یآموزش هايروش دنکر

 از يبرخوردار لحاظ از يریادگی و آموزش فرآیند است.
 يعناصر و اجزا ،مختلف هايجنبه يدارا ،خاص هايیژگیو

 يگرید بر کی هر و است متقابل هايکنش يدارا که است
 ).1387 فردانش،( ردیپذمی ریتأث يگرید از و گذاردمی ریتأث
 بهبود در اصلی جزء یک عنوان به آموزش کیفیت واقع در

 و (موسوي شودمی محسوب یادگیري انگیزش و یادگیري
 سخنرانی تدریس روش ).1398 باقرپور، ؛1397 همکاران،

ارائۀ  به، دارد آموزشی هاينظام در طوالنیاي سابقه که
 از آنان یادگیري و لممع طرف از شفاهی طور به مفاهیم
 آموزدانش طرف از برداريیادداشت و کردن گوش طریق
 اطالعات شفاهی طور به معلم روش این در پردازد.می

 تا دقیقه چند از است ممکن که مدتی طول در را مفاهیم
 دهدمی ارائه کالس در بکشد، طول بیشتر یا ساعت یک

   ).2016 همکاران، و 1واکانی(
 یزندگ مختلف هاينهیزم در تحوالت نافزو روز رشد

 او يفکرة گستر و یزندگۀ عرص در را زیادي راتییتغ ،بشر
 يفناور از استفاده روزافزون شیافزا است. دهکر ایجاد

 از و هازمینه تمام در را بزرگ یتحول ارتباطات و اطالعات
 با .دهدمی دینو يریادگی و آموزش ةحوز ترمهم همه

 بهاي چندرسانه ابزار از زیادي استقبال ،انهیرا علوم گسترش
 راتیتأث شد باعث و آمد وجود به یآموزش يهاافزارنرم شکل
 و آموزش فرآیند در ژهیو به یآموزش هاينظام در آنها
 ،2آندرسون و گاریسون( ردیگ قرار توجه مورد يریادگی

 عوامل ۀزمین در بسیار تحقیقاتی ۀپیشین وجود ).2003
 روند در آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ةکنندیبینپیش

 ةکنندبیان ،3)تیمز( اتیاضیر و یعلم مطالعات یالمللنیب
 و تحصیلی پیشرفت زمینه در زیادي ةکنندتعیین عوامل
 میان این در .است علوم درس در آموزاندانش کارآیی
 آنها، به تدریس هايمهارت آموزش معلم، نقش به توانمی

                                                
1. Vaccani 
2. Garrison & Anderson 
3. Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS) 

 مناسب آموزشی ۀبرنام ۀتهی درسی، موضوع به مثبت نگرش
 مطالعات ملی مرکز( کرد اشاره فعال، تدریس هايروش و

   ).2011 پرلز، و تیمز
 که است شناختی هاينظریه از یکی 4شناختی بارۀ نظری

 به درسی مطالب آموزشی در را توجهی قابل تحقیقات ااخیرً
 دهیسازمان براي آن از توانمی و است داده اختصاص خود

 کرد. استفادهاي چندرسانه روش با آموزش اصولی و مناسب
 جانبه وسیلۀ  میالدي هشتادۀ ده در شناختی بارۀ نظری
 شد مطرح ولز نیوسوت دانشگاه در همکاران و 5سوئلر

 سوئلر، و رنکل پاس، ؛2006 سوئلر، و کالرك کرایسشنر،(
 و یادگیري اصولۀ نظری عنوان به توانمی را آن و )2004
 ساختارشناختی به مربوط فرضیات مبناي بر آموزشی حیطرا

 این اصلی ادعاي ).2004 سوئلر،( کرد تعریف یادگیري
 دانش بدون آموزشی طراحی اثربخشی که است این نظریه
 این واست  تصادفی احتماالً انسان شناختی ساختارة دربار

 آموزش هايتکنیک از بسیاري که کندمی مطرح را استدالل
 طور به را انسان شناختی ساختار هايمحدودیت سخنرانی
 غیرضروري طور به آنها چون اند.نداده قرار مدنظر دقیق

 شناختی سیستم محوري خالء یعنییادگیرنده،  فعالحافظۀ 
 تالش شناختی بارۀ نظری اساس این بر کنند.می پر را وي
 شناختی سیستم عملکرد و ساختار به مربوط دانش تا کندمی

 و فریز اشنوتز،( کند ادغام آموزشی طراحی اصول با را انسان
   ).2009 هورتز،

 دانش بر یمبتن یآموزش هايهیتوص ی،شناخت بار نظریۀ
 که کندمی فرض نظریه این دهد.می ارائه را انسان شناخت
 به انسان که یکیولوژیب نظر از هیاول اطالعات به دیبا دانش
 نظر از و است یافته لتکام آن به یابیدست يبرا خاص طور
 رشد آن کسب يبرا خاص طور به که هیثانو یشناخت ستیز

 هايمهارت از بیشتر ییابتدا دانش شود. میتقس ،است نکرده
 انسان يبقا يبرا که است شده لیتشک یشناخت -یعموم
 دست به ناخودآگاه رایز ،آموخت را آن تواننمی و است مهم
 دارد خاص یتیماه معموالً هیثانو دانش که یحال در ،دیآمی
 پرورش و آموزش هاينهیزم در حیصر وزشآم به ازین و

 هايهیرو یطراح يبرا یشناخت يمعمار از نظریه نیا دارد.
 اطالعات به مربوط بیشتر که کندمی استفاده یآموزش

                                                
4. Cognitive Load Theory (CLT) 
5. John Sweller 
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 دارند. فعال ۀحافظ بار کاهش به ازین که استاي دهیچیپ
 یآموزش يفناور کمک با یآموزش هايروش نیا از ياریبس
  ).2020 سوئلر،( رندیگ قرار استفاده مورد یراحت به توانندمی

 در تحقیق ۀپیشین با ارتباط در توانمی آنچه مجموع در
 نهیزم نیا در که است نیا کرد، بیان جهان و ایران

 ازمندین طهیح نیا و گرفته انجام یاندک هايپژوهش
 دیآمی بر گرفته جامان قاتیتحق از. است شتریب هايپژوهش

 از استفاده که دارند نظر اتفاق هاپژوهش بیشتر که
 آموزاندانش ادداريی و ريیادگی بر آموزش دراي چندرسانه

 و یعلم اصول به باتوجه هارسانه نیا اگر و دارد ریتاث
 ،شوند دیتول و یطراح رندگانیادگی یشناخت بار کاهش
 نیا دهند. شیافزا يادیز زانیم به را ريیادگی توانندمی

 به وسیلۀ اطالعات پردازش اصول بر یمبتن دیبا اصول
 دیبااي چندرسانه هايطیمح یطراح نیبنابرا ؛باشد هاانسان
 خالصه طور به باشد. افراد ريیادگی یچگونگ بر یمبتن

 افراد نکهیا درباره ما دانش قبال در دیبااي چندرسانه اصول
  باشد. حساس کنند،می پردازش را اطالعات چگونه

 مبتنی آموزش روش اثربخشی )1396( رستمی و عبدي
 ادراك یبار شناخت درسی، پیشرفت بر یبار شناخت اثرات بر

 تجربی علوم درس یادگیري به آموزاندانش انگیزش و شده
 آموزانیدانش داد نشان آنان نتایج دادند. قرار مطالعه مورد را
 یبار شناخت اثرات بر مبتنی آموزشی روش طریق از که

 باالتري انگیزش و درسی پیشرفت ةنمر ،بودند دیده آموزش
 تدریس روش با دیده آموزش آموزاندانش با مقایسه در

 بار آزمایش گروه آموزاندانش همچنین؛ داشتند سنتی
 کردند. ادراك کنترل گروه آموزاندانش از کمتري شناختی

 )1398( همکاران و بگلو حسین دیگري، پژوهش در
 مبتنی ايچندرسانه آموزش طراحی که است شده مشخص

 کالسی یادگیري در تواندمی سوئلر شناختی بار نظریۀ بر
 و موثر رو پیش هايفرصت به آن انتقال و ریاضی درس
  باشد. مفید

 انیدانشجو درك )2020( 1جنسن لی و بریگز فیلیپس،
 کردند. رسیبر را یشناخت بار با آن وندیپ و بلوم يبندطبقه از

 یابیارز از یشناخت بار وجود که بود این از حاکی آنان نتایج
 یشناخت بار ،نیبنابرا ؛کندمی يریجلوگ آموزاندانش قیدق

1. Phillips, Briggs & Lee Jensen

 قیدق سنجش از است ممکن امتحان االتؤس در یاضاف
 يریجلوگ هاارزیابی نیا در انآموزدانش دانش و هامهارت

 از یشناخت بار بردن نیب از يبرا انیمرب ازین به امر نیا کند.
  کند.می اشاره امتحاناتشان
 عنوان با پژوهشیدر  )،2017( ٢یئونگ و نگو فان،

 و آموزشی يوربهره بهینه روش بهترین به یابیدست«
 »ریاضی مسائل حل در شناختی بارۀ نظری از استفاده
 به یابیدست براي تالش در آموزاندانش که دریافتند
 هايتوانایی حداکثر شخصی، نتایج و بهینه روش بهترین
 عملکرد واقعی، دستاورد چنین کنند.می منعکس را خود

 هرگونه بدون و متوسط قابلیت است ممکن کهرا  شخصی
  دهد.می نشان، باشد تالش هزینه یا و انگیزه آرمان،

 عنوان با پژوهشیدر  )،2016( ٣کوپر و ستون ماسون،
 دوره یکدوبارة  طراحی ايبر شناختی بارنظریۀ  از استفاده«

 رسیدند نتیجه این به ،»دانشجویان داده پایگاه هايسیستم
 مورد آموزشی مواد اما بود، مناسب معمولیة دور محتواي که

 حد از بیش ،تازه وارد دانشجویان براي ویژه به استفاده
 رضایت که داد نشان نتایج همچنیناست؛  پیچیده

 بعدي مطالعات از بازخورد و یافته افزایش نیز دانشجویان
  .است مثبت بسیار

 بار اثر« عنوان با پژوهشیدر  )2015( ٤پرترات و کامس
 براي که دریافتند »تاخیري یادآوري روي بر شناختی
 و تکرار به نیاز فعال،ۀ حافظ در اطالعات اثربخش یادداري
ة دور دانشجویان روي بر را پژوهش این است. ذهنی مرور

 کنترل گروه تعداد اند.داده انجام شیمی درس درکارشناسی 
ۀ نتیج است. بوده نفر 29 و 27 ترتیب به آزمایش گروه و

 اصول از استفاده که داد نشان پژوهش این انجام از حاصل
 یادآوري میزان افزایش باعث ی،ۀ بار شناختنظری به مربوط

  شود.می دانشجویان
 هايروش با رسدمی نظر به یاد شده، موارد توجه با
 در آنها يریکارگ به و یبار شناخت واي چندرسانه یآموزش
 کردن یکیالکترون يبرا را یمناسب بستر که هوشمند مدارس
 وسازي براي آسان یمناسب ۀنیزم ،اندکرده فراهم آموزش
 شود. فراهم مدارمسئله حل و معنادار يریادگی ندآیفر تسریع

2. Phan,  Ngu, & Yeung
3. Mason, Seton, & Cooper
4. Camos & Portrat 
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 بر مبتنی یآموزشمقایسۀ شیوة  پژوهش، این تمایز وجه
 نظر به است.اي چندرسانه روش با ینظریۀ بار شناخت

 منظور به آموزش امر در فناوري گیريبه کار رسدمی
 پردازش اصول بر مبتنی اگر یادگیري فرآیندسازي آسان

 اثربخش تنها نه نباشد، یادگیرنده شناختی نظام در اطالعات
 باد؛ بنابراین باش نیز یادگیري بازدارنده تواندمی بلکه ،نیست
 آموزش فرآیند در فناوري از روزافزوناستفادة  به توجه
 بر مبتنی آموزش واي چندرسانهمقایسۀ  و اثربخشی بررسی

 این در رو، این از دارد. ضرورت و اهمیت یبار شناخت
بار  واي چندرسانه سخنرانی، هايروشمقایسۀ  پژوهش
 و داییابت چهارمپایۀ  علوم درس یادگیري در یشناخت

 ضمن تا است گرفته قرار بررسی مورد آموزاندانش انگیزش
 آن هايیافته یکدیگر، با آنهامعنادار  تفاوت آشکارسازي

 فرآیند در تدریس هايشیوه کارآمدتر گیريبه کار ساززمینه
   گردد. یادگیري

  
  پژوهش روش

  نمونۀ تحقیق و پژوهش طرح) الف
 هايهشپژو جزء هدف لحاظ از حاضر پژوهش روش

 با آزمایشی شبه هايپژوهش جزء اجرا لحاظ از و کاربردي
 اجراي براي .است آزمون پس با ناهمسان گروهی سه طرح

اي نامه معرفی مازندران دانشگاه از ابتدا حاضر، پژوهش
 مازندران استان پرورش و آموزش مدیریت همکاريبراي 
 مالز هايهماهنگی سپسشد؛  اخذ ساري شهرستان در واقع

 محمودآباد شهرستان پرورش آموزش مدیریت به ارجاعبراي 
 مدرسه یک محمودآباد، شهرستان مدارس بین از شد. انجام
 نفر 60 ،مدرسه این چهارمۀ پای کالس دو از و شد انتخاب

 قرار نفر 20 گروه سه در و شدند انتخاب تصادفی صورت به
   گرفتند.
  

  ب) محتواي آموزشی
اي دقیقه 35-40 جلسه 4 در آموزش این ی:بار شناخت

 و نظري مبانی دقیقۀ مطالع با اولۀ مرحل در شد. انجام
 درس براي آموزشی طراحی ی،ۀ بار شناختنظری تجربی
 به توجه با شب) در آسمان( چهارمۀ پای تجربی علوم هشتم
 تکمیل اثر شده، حل مثال اثر( بیرونی یبار شناخت اثرات
 در و افزونگی) اثر و ضیتعر اثر توجه، تقسیم اثر مسئله،
 به ساده تکنیک( درونی بار مدیریت هايروش گرفتن نظر

 هايمثال و تخیل( بارمطلوب افزایش و محتوا)ارائۀ  پیچیده
 طراحی در شد. انجام یبار شناخت گروه در اجرا براي متنوع)
 علوم درسیۀ برنام اهداف درس، هر براي هادرس طرح
 هادرس طرح شد. گرفته نظر در یبار شناخت اثرات و چهارم

 توجه با و شدند بررسی اجرا از قبل علوم معلم سهبه وسیلۀ 
 شد. انجام کار روي الزم اصالحات انتقادات و پیشنهادها به
نظریۀ بار  اصول از استفاده با هافعالیتتمام  دقیق طور به

به وسیلۀ  شده ارائه الگوي و شدند آماده آن اثرات و یشناخت
 بود. پژوهش این در اجراة شیو مبناي )2012( آکسو و تکیر
 رسیدن براي. بود آموزاندانش قبلی دانش تعیین گام اولین
 هاکالس برگزاري از پیش، زمینه این در کامل آگاهی به

 پژوهش در حاضر آموزدانششصت  هايخانواده بااي جلسه
 فردي هايویژگی و آموزاندانش دقیق مشخصات و برگزار

 هايسال معلم سه با سپس شد. يآورجمع آنها حصیلیت و
 در و برگزاراي جلسه آموزاندانش سوم) تا اولۀ پای( گذشته
 گذشته هايسال در آموزاندانش تک تک شرایط مورد
، درونی بار مدیریت برايشد. پس از آن  نظر تبادل و بحث
 با آن تفاوت و ستاره( موضوعترین ساده از فصل مباحث
 از یک هر خاص هايویژگی( موضوعترین پیچیده به )سیاره
 که اقداماتیۀ هم وجود با شد چیده شمسی) منظومه سیارات
  شد. انجام آموزاندانش سطح و قبلی دانش تعیین براي

آموزان پرسید و در آغاز درس، معلم سؤاالتی از دانش
روز کردن حافظۀ مروري در مورد موضوع، به منظور به

و فعال کردن دانش قبلی انجام شد و  آموزاندانش
آموزان در رابطه با مبحث اطالعات عمومی و کلی دانش

ها آسمان در شب سنجیده شد؛ به طور مثال شب
اید بعضی از  اید؟ دقت کردهآسمان را دیدههاي ستاره
دانید پرنورتر و برخی کم نورتر هستند؟ میها ستاره

ها یا آدم فضاییتلسکوپ چیست؟ در مورد سفینۀ فضایی 
هاي اید؟ نقطۀ شروع در هر درس ارائۀ مثالفکر کرده

هاي کار کاري (حل شده) بود. معلم هر موضوع را با مثال
شده به طور شفاهی (اثر عرضیت یا مجراي حسی) توضیح 

افزار آموزشی که از لحاظ ساختاري داد و گاهی از نرممی
فاده و خود در اثر مجراهاي حسی را رعایت کرده بود، است

پس از آن یک تمرین عملی  کرد.آن لحظه سکوت می
واره ارائه آموزان براي ارضاي ساختار طرحمشابه به دانش

آموزان داد تا دانششد و زمان مورد نیاز و کافی را میمی
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مسئله را تکمیل کنند و کالس را به منظور کمک به 
  کرد. آموزان مشاهده و وارسی میدانش

هاي عملی بعد موضوعات به جاي ارائۀ مثال در برخی
کردنی استفاده هاي کاملهاي حل شده از مثالاز مثال

هاي شد. به عبارت دیگر معلم در آغاز هر درس، مثالمی
داد، سپس به کاري را به صورت شفاهی توضیح می

آموزان زمان کافی براي تکمیل مراحل از قلم افتادة دانش
داد و در پایان تمرینات عملی به می کردنیکاملهاي مثال
شد. در همۀ موضوعات، براي در نظر گرفتن محول میا آنه

اثر تقسیم توجه، معلم چیزي بر روي تختۀ وایت برد 
نوشت. افزون بر این تهیۀ جزوة درسی حاوي نمی

اي از محتواي درس آسمان در شب، مانع از خالصه
رس به منظور در آموزان در کالس دبرداري دانشیادداشت

شد.نظر گرفتن اثر تقسیم توجه می
در آغاز ارائۀ هر موضوعی از درس، از ارائۀ هر توضیح، 
تصویر و فعالیت کالسی اضافی، براي در نظر گرفتن اثر 

آموزان تجربۀ شد. بعد از اینکه دانشافزونگی پرهیز می
مرتبط با موضوع را به دست آوردند، از آن جا که به دلیل 

حل شده و هاي معکوس خبرگی دیگر مثال اثر
متنوع و هاي تمرینات کامل و مثال - کردنی مضرندتکمیل

شوند، کار گروهی که باعث افزایش بار شناختی مطلوب می
آموزان محول شد. در پایان از روش بسیار موثر به دانش

افزایش بار شناختی مطلوب یعنی کاربرد تخیل استفاده شد 
شمان خود را بستند و با روایت معلم سوار آموزان چو دانش

بر سفینۀ فضایی شدند و با قدرت خیال مسیري را از 
خورشید به سمت هشتمین سیاره (نپتون) تجربه کردند و 

رسیدند آن را تجسم و در راه به هر یک از سیارات که می
کردند. در نهایت پس از مشخصات آن را با خود مرور می

آموزان هر انگیز، هر یک دانشپایان این سفر هیجان
تصویر شاخصی را که از این سفر در ذهنش مانده بود، 

نقاشی کرد.
یکی از کاربردهاي فناوري اطالعات و اي: چندرسانه

نوین آموزشی با هاي ارتباطات در آموزش و یادگیري شیوه
آل افزارهاي ساده و ایدهپاورپوینت است. پاورپوینت از نرم

اي و تصویري است که با هاي چندرسانهلبراي ساخت فای
توان اسالیدهاي دیجیتال را تهیه و از آن براي ارائه آن می

در ها اطالعات استفاده کرد و امروزه جزء اصلی ارائه
مجهز هاي همایش و کالسهاي سخنرانی، اتاقهاي سالن

روش مرسوم ارائۀ این گروه از  نیدر ابه رایانه است 
در استفاده شد. ی پاورپوینت ارائه محور اي یعنچندرسانه

این روش معلم ابتدا اهداف درس هشتم علوم پایۀ چهارم 
کند و در افزار پاورپوینت آماده میرا تعیین و آنها را در نرم

کند. پایان به آن متن، تصویر، نمودار و یا کلیپ اضافه می
پاورپوینت تهیه شده براي در برگرفتن همۀ مباحث درس 

اسالید بود که هر  24ن در شب کتاب درسی، شامل آسما
اسالید حاوي تصویر بود. همچنین از دو فیلم و دو نمودار 
در آن استفاده شد. معلم در چهار جلسۀ حدوداً چهل 

اي، هر جلسه پنج یا شش اسالید را براي دقیقه
  کرد. آموزان ارائه و تدریس میدانش

در این گروه آموزش، آموزش سخنرانی: 
آموزان محتواي آموزش را که در آن معلم در رابطه با دانش
  کند، دریافت کردند.ها سخنرانی میفصل

  ج) ابزار
: یادگیري علومدر  (یادگیري) آزمون پیشرفت درسی

 آموزانبه منظور سنجش میزان پیشرفت تحصیلی دانش
 آزمون یکبا همکاري معلم نمونه مورد مطالعه،  (یادگیري)

از درس علوم تجربی بر اساس جدول  ساختهموازي محقق
 سؤاالت محتوا تهیه و تنظیم گردید. - مشخصات هدف

مذکور با توجه به سطوح مختلف حیطه  ۀنامپرسش
شامل بیست  شناختی بلوم طراحی و تدوین گردید که

  نامه است. اي براي هر پرسشسوال چهارگزینه
از مقیاس  :یادگیري علومدر  آزمون انگیزش

ورلند، که به وسیلۀ  AMS(1ش پیشرفت تحصیلی (انگیز
 یمختاري دسخود یۀبر مبناي نظر ریو بر سیبل تر،یپل
) طراحی شده است و داراي هفت 1985( انیور

) 1379در مطالعۀ باقري (مقیاس است، استفاده شد. خرده
گیري بار شناختی میزان آلفاي کرونباخ مقیاس اندازه

ر پژوهش حاضر اعتبار گزارش شده است. د 62/0- 86/0
به دست  78/0نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ این پرسش

ها در نمرة انگیزش درونی، از آمد. محاسبۀ نمرات آزمودنی
مجموع نمرات سه عامل (انگیزش درونی براي فهمیدن، 

1. Academic Motivation Scale (AMS)
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انگیزش درونی براي تجربه تحریک و انگیزش پیشرفت 
، 6، 4، 2سواالت براي انجام کار) به دست آمد که شامل 

بود و نمرة انگیزش بیرونی  27و  25، 23، 20، 16، 11، 9
از مجموع نمرات چهار عامل (تنظیم همانندسازي شده، 

انگیزگی) فکنی شده، تنظیم بیرونی و سازه بیتنظیم درون
، 12، 10، 8، 7، 5، 3، 1به دست آمد که شامل سواالت 

  د.بو 28و  26، 24، 22، 21، 19، 17، 15، 14
بندي ذهنی مقیاس درجهنامۀ بار شناختی: پرسش
 9(تالش ذهنی بسیار کم) تا  1اي از درجه 9تک آیتمی 

(تالش ذهنی بسیار زیاد) که به وسیلۀ پاس و ون مرینبوئر 
گیري بار شناختی ) ارائه شده است. براي اندازه1993(

آموزان مورد استفاده قرار گرفت. در ادراك شده دانش
) میزان آلفاي کرونباخ 1994پاس و مرینبوئر (مطالعۀ 

گزارش شده است.  82/0گیري بار شناختی مقیاس اندازه

) همسانی درونی 1391در پژوهش محبوبی و همکاران (
و اعتبار  86/0مقیاس بار شناختی از طریق آلفاي کرونباخ 

گزارش شده است. در پژوهش حاضر  86/0بازآزمایی 
به  88/0ا استفاده از آلفاي کرونباخ نامه بپایایی این پرسش

  دست آمد.
به منظور تجزیه و  روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

 آمارتوصیفیهاي پژوهش از شاخصهاي تحلیل داده
 فرضیات بررسی جهت و فراوانی، میانگین، انحراف معیار)(

) به وسیلۀ ANOVAواریانس ( تحلیل آزمون از
  اهد شد.استفاده خو SPSSافزاري آماري نرم

نتایج 
نتایج توصیفی آزمون یادگیري و بار شناختی  .1جدول 

  آموزان به یادگیري درس علومدانش
  انحراف معیار  میانگین  گروه  متغیرها

  یادگیري
  76/2  45/15  سخنرانی

  78/2  15/16  چندرسانه اي
  98/1  15/17  مبتنی بر نظریۀ بار شناختی

بار 
  شناختی

  12/1  47/4  سخنرانی
  15/1  82/3  ندرسانه ايچ

  11/1  63/3  مبتنی بر نظریۀ بار شناختی

، میانگین نمرات 1بر اساس اطالعات مندرج در جدول 
، گروه 15/17گروه آموزش مبتنی بر نظریۀ بار شناختی 

و گروه آموزش سخنرانی  15/16اي آموزش چندرسانه
گردد میانگین طورکه مالحظه میاست. همان 45/15

گروه آموزش مبتنی بر نظریۀ بار شناختی بیشتر  نمرات در
، میانگین نمرات1- 4از دو گروه دیگر است. در شکل 

یادگیري به تفکیک براي سه گروه نشان داده شده است. 
 بار میزان معیار انحراف و ، میانگین1همچنین جدول 

آزمون  نمرات براساس گروه سه در درس علوم را شناختی

49/5 45/9 42/3
54/8 54 51/8
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 بار متغیر معیار انحراف و میانگین .دهدمی یادگیري نشان
) و در گروه آموزش 47/4سخنرانی ( گروه در شناختی

 آن ذکر قابل ) بود. نکته63/3مبتنی بر نظریۀ بار شناختی (
اجراي  نمرات میانگین حاصل شناختی بار نمرة که است

 علوم درس جلسات تمام پایان در شناختی بار نامهپرسش
نشان دهنده  4تا  1شناختی بین  ارب نمرة .ها استگروه در
نشان دهنده بار شناختی  9تا  5نمره  و کم، شناختی بار

 آموز درشناختی، ده دانش بار محدودة به توجه باال است. با
آموز در گروه آموزش مبتنی بر سخنرانی، سه دانش گروه

آموز در گروه آموزش نظریۀ بار شناختی و پنج دانش
 بودند؛ بنابراین باال شناختی بار ةمحدود اي درچندرسانه

 بیشتري شناختی بار که گروه سخنرانی آموزاندانش تعداد
آموزش  گروه آموزاندانش تعداد از بیشتر کردند، تجربه را

  .بود اي و آموزش مبتنی بر نظریۀ بار شناختیچندرسانه
ها از تحلیل واریانس از آنجا که براي بررسی فرضیه

هاي این تحلیل ابتدا پیش فرض استفاده خواهد شد،
گردد. یکی از این پیش فرض ها، نرمال بودن بررسی می

آزمون توزیع نمرات است که براي این کار از 
شود. نتایج آزمون استفاده می رنوفیاسم- کولموگروف

جهت بررسی نرمال بودن  رنوفیاسم - آزمون کولموگروف
ارائه  2ل توزیع نمرات یادگیري انجام و نتایج آن در جدو

  شده است.

  یادگیري) نمرات( رنوفیاسم-کولموگروف آزمون نتایج .2جدول 

  آماري هايشاخص
 آموزش گروه
ۀ نظری بر مبتنی

  یبار شناخت

 آموزش گروه
  اي چندرسانه

 آموزش گروه
  سخنرانی

  20  20  20  تعداد
- کولموگروف آماره
541/0  575/0  599/0  رنوفیاسم

  931/0  896/0  866/0  يمعنادار سطح

 آماره معناداري سطح ،2 جدول در مندرج نتایج اساس بر
 نرمال فرض بنابرایناست؛  05/0 از بزرگتر شده محاسبه
  شود.می پذیرفته یادگیري نمرات توزیع بودن

 و F=273/2( ،3 جدول در مندرج نتایج اساس بر
05/0<p،( معنادار  درصد 5 سطح در هاگروه بین تفاوت

 مورد پژوهشی فرض و شده رد صفر فرض بنابرایناست؛ 
 آموزش گروه که شودمی نتیجه چنین و گیردمی قرار تایید
 چند آموزش گروه به نسبت یۀ بار شناختنظری بر مبتنی
 اند.کرده کسب باالتري نمرات سخنرانی آموزش واي رسانه
 آموزش که گرفت نتیجه گونه این توانمی اساس این بر

 یادگیري افزایش موجب یۀ بار شناختنظری بر مبتنی

   شود.یم
 بررسیبراي  رنوفیاسم -کولموگروف آزمون نتایج
 در آن نتایج و انجام انگیزش نمرات توزیع بودن نرمال
 ،4 جدول در جمندر نتایج اساس بر است. شده ارائه 4 جدول
است؛  05/0 از تربزرگ شده محاسبه آماره معناداري سطح

 پذیرفته انگیزش نمرات توزیع بودن نرمال فرض بنابراین
  شود.می

یادگیري میزان طرفه یک واریانس تحلیل آزمون نتایج. 3جدول 
  کنندگان شرکت

منبع
  تغییرات

مجموع
  مربعات

ۀدرج
  آزادي

میانگین
  مربعات

نتیجه .F  Sig مقدار

گروه
  آموزش

200/29  2  600/14  273/2  01/0  **

422/6  57  050/366  خطا
59  25/395  مجموع

انگیزش) نمرات( رنوفیاسم-کولموگروف آزمون نتایج .4 جدول

هايشاخص  متغیر
  آماري

گروه
 آموزش
 بر مبتنی
ۀ بار نظری
  یشناخت

 گروه
 آموزش
 چندرسانه

  اي

 گروه
 آموزش
  سخنرانی

202020تعداد
 انگیزش
  درونی

آماره
- کولموگروف

  رنوفیاسم
559/0  626/0  526/0  

945/0  828/0  913/0  يمعنادار سطح
انگیزش
  20  20  20  تعداد  بیرونی

آماره
- کولموگروف

  رنوفیاسم
602/0  426/0  610/0  

851/0  994/0  862/0  يمعنادار سطح
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 هاينیانگیم نیب ،5 جدول در مندرج جینتا اساس بر
 معناداري تفاوت یشیآزما گروه سه بیرونی و درونی انگیزش
 چند قیطر از آموزش که یآموزاندانش یعنی؛ دارد وجود
 در ،اندکرده افتیدر را یبار شناخت بر مبتنی و هايارسانه

 نسبت را باالتري نمرات یدرون ةزیانگ و یادگیري هايآزمون
 هیفرض گرید عبارت به .انددهکر کسب سخنرانی آموزش به
 گونه این توانمی اساس این بر شود.می دییتا پژوهش دوم
بار ۀ ینظر بر یمبتن آموزش از استفاده که گرفت نتیجه
 پیشرفت( انگیزش میزان در معناداري تفاوت یشناخت

 بین در ابتدایی چهارمۀ پای علوم درس تحصیلی)
  دارد. آموزاندانش

  و بحث گیرينتیجه
 که داد نشان نتایج مطالعه این اول ۀفرضی براساس
 یۀ بار شناختنظری بر مبتنی آموزش گروه آموزاندانش
 ،سخنرانی گروه واي چندرسانه آموزش گروه به نسبت
 ادراك یبار شناخت و داشتند علوم درس در باالتري عملکرد
 مبنی آمده دست به هايیافته کردند. گزارش تريپایین شده
 یادگیري در یبار شناختۀ ینظر بر یمبتن وزشآم اثربخشی بر

 )،1396( رستمی و عبدي پژوهش هايیافته با علوم درس
 همکاران و ساالري )،1395 ،1394( همکاران و زارع

 و یرمضان موسی ،)1394( پناه اسالم و ياحمد ،)1395(
 فیلیپس، )،1398( همکاران و بگلو حسین )،1392( همکاران
 )،2017( همکاران و 2فان )،0202( 1جنسن لی و بریگز
 و )2014( همکاران و 4کیاو )،2015( 3پرترات و کامس

1. Phillips, Briggs & Lee Jensen
2. Phan
3. Camos & Portrat 
4. Qiao 

 این تبیین در .است همسو )2009( همکاران و 5اسچیتر
 یبار شناخت ۀنظری اصلی فرض که کرد بیان توانمی هایافته

 انسان شناختی ساختار هايویژگی بر مبتنی آموزشی طراحی
 باید آموزش که است آن بیانگر مطلب این است.

 ضرورت بر و بگیرد نظر در را فعال حافظه هايمحدودیت
 در باید آموزشی هايتکنیک که کند تأکید مطلب این

 انسان شناختی سیستم اساسی عملی اصول راستاي
 هايتکنیک از بسیاري .شوند ریزيبرنامه و ریزيطرح

 هب را انسان شناختی ساختار هايمحدودیت سنتّی، آموزشی
 بنابراین ؛دهندنمی قرار توجه مورد درست و دقیق طور

 افزایش را یادگیري نتایج شناختی بار اثرات بر مبتنی آموزش
 و عبدي( رساندمی حداقل به را ادراکی یبار شناخت و

 به )2001( 6چندلر و مایر دیگري تحقیق در ).1396 رستمی،
 نديب بخشاي چندرسانه ابزارهاي که رسیدند نتیجه این
 شود.می آموزاندانش بهتر یادداري و انتقال باعث شده

 مدت دراز حافظه از اطالعات بازخوانی به مربوط یادداري
 تفکیکتر کوچک واحدهاي به را هاارائه، بنديبخش است.
 ارائه مواد پیچیدگی واحدها این بین توقفاجازة  وکند می
 زمانبا  هستند قادر آموزاندانش و دهدمی کاهش را شده
 اینکه بدون کنند، توجه الزم شناختی هايفعالیت بر کافی

 توجه ورودي جدید اطالعات بر همزمان طورهب بخواهند
 در امر این یابد.می کاهش بیرون یبار شناخت نتیجه درکنند؛ 
 مواد از شناختی هايوارهطرح ایجاد به منجر مدت دراز

 منجر نهایت در و گرددمی مدتحافظۀ بلند در شده آموخته
 پژوهش در شود.می شده یادگرفته مطالب بهتر یادآوري به
 ةانگیز چه هر است آمده )2000( 7راینبرگ و مایز وال

5. Scheiter
6. Mayer & Chandler
7. Vollmeyer & Rheinberg

  کنندگان شرکت انگیزش میزان طرفه یک واریانس تحلیل آزمون نتایج. 5جدول 
نتیجه .F  Sig مقدار  مربعات میانگین  آزادي درجه  مربعات مجموع  تغییرات منبع

**  032/0  667/3  200/259  2  400/518  آموزش گروه  درونی انگیزش
  684/70  57  4029  خطا

  59  4/4547  مجموع
  **  04/0  577/1  016/46  2  031/92  آموزش گروه  بیرونی انگیزش

  187/29  57  672/1663  خطا
  59  703/1755  مجموع
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 صرف براي بیشتري تمایل یادگیرنده باشد، باالتر یادگیرنده
 تابعی تنها نه مطلوب بار بنابراین ؛دارد یادگیري در پافشاري

 خود ازاي تأثیرجنبه تتح بلکه ،است آموزش کیفیت از
 آموزشی هايمحیط طراحی .است نیز یادگیرنده تنطیمی
 فعال یادگیري اساس بر که شناختی بار اثرات بر مبتنی
 یادگیري ارزش آموزاندانش شودمی باعث ،است شده بهینه
 نتیجه این به خود هايتوانایی به اعتماد با و نندک درك را

  .کنند پیشرفت و بگیرند ادی قبول قابل تالش با که برسند
 که گردید مشخص مطالعه این دوم ۀفرضی براساس

 مبتنی آموزش( گروه سه بین در علوم یادگیري در انگیزش
 گروه واي چندرسانه آموزش گروه ی،ۀ بار شناختنظری بر

 به هايیافته دارد. وجود يمعنادار تفاوت سخنرانی) آموزش
بار ۀ ینظر بر یمبتن آموزش از استفاده بر مبنی آمده دست
 تحصیلی پیشرفت میزان در معناداري تفاوت یشناخت

 بین در ابتدایی چهارمۀ پای علوم درس انگیزش)(
 و سنکو محققانی پژوهش هايیافته با آموزاندانش

 و زارع )،1396( رستمی و عبدي )،2011( همکاران
 و کامس )،2017( همکاران و فان )،1395 ،1394( همکاران
 و اسچیتر و )2014( همکاران و کیاو )،2015( پرترات
 و احمدي مطالعات در باشد.می همسو )2009( همکاران
 درس شرفتیپ در که کردند گزارش )1394( پناه اسالم
 که ییابتدا پنجمۀ یپا آموزاندانش یلیتحص زشیانگ و علوم
 گرفته قرار یۀ بار شناختنظری بر مبتنی آموزش تاثیر تحت
 خصوص در تفاوت این اما شد؛ مشاهدهمعنادار  تفاوت بودند،

 موسی دیگري تحقیق در نبود.معنادار  بیرونی انگیزش

 تحصیلی پیشرفت بین دکر گزارش )1390( رمضانی
 واي چندرسانه آموزش تاثیر تحت که آموزانیدانش

 با که نگردید مشاهده تفاوتی گرفتند، قرار سخنرانی
.است ناهمسو تحقیق این هايیافته
 کسب به وابسته را زشیانگ ،ییرفتارگرا کردیرو روانیپ
 بر زشیانگ از برداشت نیا دانند.می هیتنب از اجتناب و تیتقو
 ندیگومی که است استوار انیرفتارگرا یاصل ۀشیاند
 آنها ةکنندکنترل و کنندهتیهدا ،رفتارها و اعمال امدهايیپ

 زشینگا يگیرجهت دو هر چه اگر ).1388 سیف،( هستند
 یول دارد، وجود هاکالس بیشتر در یرونیب و یدرون
 ستمیس و یآموزش سساتؤم و مراکز یعلم هايوهیش

 زشیانگ يگیرجهت که شودمی زيیرطرح طوري هاکالس
 جینتا به توجه با .کندمی عیتسر یافراط صورت به را یرونیب

 چند قیطر از آموزش گفت توانمی حاضر پژوهش
 است شده یطراح طوري یبار شناخت بر مبتنی و هاايرسانه
 و کند تیهدا درون به رونیب از را افراد ةزیانگ توانسته که
 ۀجینت نیا که گرداند ختهیخودانگ را آموزاندانش ريیادگی

 و ريیادگی در یتوجه قابل و مثبت اثرات تواندمی مهم
  باشد. داشته آنان ادداريی

 شودمی پیشنهاد هش،پژو این از حاصل نتایج به توجه با
 ۀنظری اساسی و پایه اصول ةدربار اندرکاران دست و معلمان
 به توجه با را اصول این بتوانند تا ببینند آموزش یبار شناخت
 به توجه با و آموزاندانش فعال حافظه محدود ظرفیت
 و آموزش در یادگیري، محیط انگیزشی هايجنبه
  ند.گیر کار به را آن هادرس يریزبرنامه

  منابع
 یمبتن آموزش نقش ).1394( پناه اسالم میمر و محمد ي،احمد
 زشیانگ و یدرس شرفتیپ در یشناخت بار دگاهید بر

 کنفرانس نیدوم ،ییابتدا پنجم هیپا آموزاندانش یلیتحص
 مطالعات ،یشناسروان و یتیترب علوم در داریپا توسعه یمل

 قاتیتحق و مطالعات مرکز تهران، ،یفرهنگ و یاجتماع
 یعال آموزش موسسه ،يمرتضو حکمت سروش یاسالم
  .داریپا توسعه به یابیدست يراهکارها مرکز ، اروند مهر
 پیشرفت انگیزش مقیاس هنجاریابی ).1379( ناصر باقري،

 نامه پایان تهران. هايدبیرستان آموزاندانش بین تحصیلی
  کرج. معلم تربیت دانشگاه ارشد. کارشناسی

 براساس پیشرفت اهداف بینیپیش ).1398( معصومه باقرپور،
 سرزندگی میانجی نقش با هوشمند مدارس کارایی

فصلنامه  گلستان. استان متوسطه آموزاندانش تحصیلی
.62-51 )،3(7 ،پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

 رضایی، جهانگیر؛ یاري، موسی؛ پیري، کوروش؛ بگلو، حسین
 نظریۀ بر مبتنی ايچندرسانه وزشآم طراحی ).1398( اکبر
 و تحصیلی درگیري بر آن تأثیر تعیین و سوئلر شناختی بار

 سوم پایه فراگیران در ریاضی درس یادگیري انتقال
فصلنامه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و  ابتدایی.
  .44-31 )،4(6 ،مجازي
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 به آموزش یرونیب یشناخت بار یبررس ).1393( محمد زارع،
 .لیمر یآموزش یطراح يالگو بر یمبتناي رسانه چند ةویش

  .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان
 مصطفی ساالري، جواد؛ مهربان، ؛راحله ی،خانیسار ؛محمد ،زارع

 زانیم بر یسنت و یبیبا سیتدر روش ریتأث سۀیمقا ).1394(
 و ابتکار مجله ی.میش درس در یبار شناخت و تیخالق
  .76-55 )،2( 5 انسانی، علوم در تخالقی
 زوارکی، زارعی محمدحسن؛ امیرتیموري، مصطفی؛ ساالري،

 چهار یآموزش یطراح يالگو ریتأث ).1395( اسماعیل
 مسئله حل مهارت و یرونیب یشناخت بار زانیم بر يامؤلفه
 12 ،هاي نوین تربیتیفصلنامه اندیشه .کیزیف درس در
)1،( 142-117.  
 نوین: پرورشی یشناسروان ).1388( راکب علی سیف،

 تهران: ششم). ویرایش( آموزش و یادگیري یشناسروان
  آگاه.
 آموزش روش اثربخشی ).1396( مریم رستمی، علی؛ عبدي،

 یبار شناخت درسی، پیشرفت بر یبار شناخت اثرات بر مبتنی
 علوم درس یادگیري به آموزاندانش انگیزش و شده ادراك
  .67-43 )،40( 10 ،زش و ارزشیابی. مجله آموتجربی
اور ينظر یمبان ).1387( هاشم فردانش،  چاپ( یآموزش يفنّ
  سمت. تهران: .)پنجم

 فردانش، محمدرضا، سرمدي، حسین؛ زارع، طاهره؛ محبوبی،
 یطراح اصول تیرعا ریتأث ).1391( آوات فیضی، هاشم؛
 هايطیمح در يریادگی موضوعات یبار شناخت بر یآموزش

آموزش  یمطالعات برنامه درسمجله  اي.چندرسانه يریادگی
  .46-29 )،6( 3 ،یعال
 از اجمالی گزارش ).2011( پرلز و تیمز مطالعات ملی مرکز

 عملکرد با آن مقایسه و 2011 پرلز و تیمز نتایج ترینمهم
انتشارات شازمان  قبل. هايدوره در ایران آموزاندانش

  .پژوهش و برنامه ریزي آموزشی
 مهناز تفتی، اخوان علیرضا؛ کیامنش، ماهرخ؛ سیده ي،موسو
 کیفیت واسطه با تحصیلی پیشرفت بررسی ).1397(

 و همساالن کمک به یادگیري تحصیلی، درگیري آموزشی،
 و آموزدانش سطح دو در مطالعه (یک تحصیلی انگیزش

 ،فصلنامه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي معلم).
5)4،( 9 -24.
 واي چندرسانه آموزش تاثیر ).1390( سونیا مضانی،ر موسی
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