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 بار نظریۀ بر یمبتن اي چندرسانه آموزش یطراح هدف با حاضر پژوهش

 درس یادگیري انتقال و تحصیلی درگیري بر آن تأثیر و سوئلر شناختی

 شبه طرح از پژوهش، شد. انجام ییابتدا سوم یۀپا رانیفراگ ریاضی

 آماري جامعۀ شد. استفاده »گواه گروه با آزمون پس - پیش« آزمایشی

 چایپاره شهرستان ابتدایی سوم پایۀ پسر انآموز دانش تحقیق، این در

 روش از استفاده با بود. 1396 -1397 یلیتحص سال در نفر) 502(

 صورت به کالس هر از و مدرسه دو از کالس 2 اي، خوشه گیري نمونه

 و آزمایش هاي گروه به تصادفی صورت به و انتخاب نفر 15 تصادفی

 درگیري هاي نامه پرسش از استفاده با ها داده شدند. منتسب کنترل

 (محقق ریاضی یادگیري انتقال آزمون و )2006( بکر و شوفلی حصیلیت

 چند کوواریانس تحلیل ،1 فرضیۀ تحلیل براي شدند. گردآوري ساخته)

 به که داد نشان نتایج رفت. کار به مستقل t آزمون 2 فرضیۀ و متغیره

 سوئلر شناختی بار نظریۀ بر یمبتن اي چندرسانه آموزش یطراح کارگیري

 انتقال و جذب تعهد، توانمندي، هاي مؤلفه شامل تحصیلی، درگیري بر

 توجه با دارد. معناداري و مثبت تأثیر یاضیر درس در رانیفراگ یادگیري

 بر مبتنی آموزش که گرفت نتیجه توان می حاضر، پژوهش هاي یافته به

 میزان افزایش هاي راه از یکی عنوان به سوئلر شناختی بار نظریۀ

 جدید هاي موقعیت به آن انتقال و کالسی یادگیري در فراگیران درگیري

  رود. کار به تواند می

  

  کلیدي واژگان

 درگیري ،سوئلر شناختی بار نظریۀ ،اي چندرسانه یآموزش یطراح

  یادگیري. انتقال تحصیلی،

 

Abstract 
The purpose of this study is to design a multimedia in-
struction based on the Sweller's Cognitive Load Theory 
and its impact on the engagement, and transfer of learn-
ing Math subject in the 3rd grade students of elementary 
school. The quasi pre-, post-test, with control group were 
used in this research. The statistical population were all 
of the 3rd grade students of elementary school in 
Chaipareh (502 students) in 1396-1397 educational year. 
According to the cluster sampling method two classes 
from two schools and 15 students from each class were 
selected randomly. These two groups, in their own, were 
also randomly assigned to experimental and control 
groups. The data were collected by academical engage-
ment questionnaire of Shufley & Becker (2006), and the 
test of transfer of learning of Mathematics (designed by 
the researcher). Analyzing hypotheses with MANCOVA 
and t test indicated that the teaching basis of a multime-
dia instruction based on the Cognitive Load Theory on 
the students has also a positive effect on the academic 
engagement including skills, commitment and ab-
sorbtion components and transfer of learning of math 
lesson. According to the findings of this research, it can 
be concluded that a multimedia instruction based on the 
Sweller's Cognitive Load Theory can be regarded as one 
of the efficient ways of expanding the level of learners' 
engagement in classroom learning process and transfer-
ring it to newer and higher educational situations. 
 
Keywords 
Multimedia Instruction Design, Sweller's Cognitive 
Load Theory, Academic Engagement, Transfer of 
Learning. 
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  مقدمه

 یاضیر دانش مؤثر یريفراگ که باورند ینا بر نظران صاحب

 و خالق تفکر تحول و تکامل ،پختگی یندفرا در تواند می

 ؛1989 ،1شوئنفلد( کند یفاا کننده تعیین ینقش پویا، اندیشۀ

 یف،س و یفیانلط یه،رضو از نقل به ؛1992 ،2لئود مک

 و یرسم آموزش در یاضیر یژةو نقش وجود با ).1386

 جذابی درس یاضیر ان،آموز دانش برخی نظر به ی،عموم

 دهند نمی نشان یچندان ۀعالق آن به انآموز دانش و یستن

 در یافته انجام هاي پژوهش ).1390 ،ربردبا تابع و شمس(

 ،انآموز دانش یبرخ که دهد می نشان کشورها یرسا و ایران

 ی،زمان( دارند یاضیر درس به نسبت یمنف عواطف و نگرش

 این ؛)1391 ی،عل یدي،سع محمد؛ یدي،سع عشرت؛ یب یب

 و علوم المللی بین مطالعۀ سومین نتایج که است حالی در

 که TIMSSR(4( آن مجدد اجراي و 3)TIMSS( ریاضی

 ایران شرکت با IEA(5( تحصیلی پیشرفت ارزشیابی انجمن

 نشان است، داده انجام جهان دیگر کشورهاي از برخی و

 پیشرفت و ضعیف عملکرد ایرانی انآموز دانش دهد می

 (کیامنش، دارند کشورها سایر به نسبت پایین بسیار تحصیلی

 و ریاضیات در ایرانی انآموز دانش عملکرد همچنین ).2006

 چندانی تغییر 2007 تیمز به نسبت 2011 تیمز در علوم

 از تر پایین معنادار طور به وضعیت، دو هر در و است نداشته

 و زاده بخشعلی (کریمی، است بوده تیمز مقیاس میانگین

 بهبود در گفت، توان می کلی طور به ).1391 کبیري،

 ،ریاضی درس در انآموز دانش شدن درگیر و درسی پیشرفت

 نقش به توان می میان این در که دارند دخالت زیادي عوامل

 به مثبت نگرش آنها، به تدریس هاي مهارت آموزش معلم،

 هاي روش و مناسب آموزشی ۀبرنام ۀتهی درسی، موضوع

 ؛)1388 پرلز، و تیمز مطالعات (مرکز کرد اشاره فعال تدریس

 انتخاب یادگیري و تدریس هاي فعالیت ،آن با که ییها هشیو

 یادگیري محیط شرایط همچنین و شوند می دهی سازمان و

 به معلمان گرایش متأسفانه، دارند. بسزایی نقش آن در

                                                 
1. Schoenfeld 
2. McLeod 
3. Third International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) 
4. Third Trends International Mathematics and Sci-

ence Study – Repeat (TIMSSR) 
5 . International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA) 

 ان،آموز دانش ذهن به دانش انتقال به متکی هاي روش

 و دهد می افزایش معلم به را نآموزا دانش وابستگی و تمایل

 محتواهاي ۀزمین در یادگیري مشکالت شدن تر وخیم به

   ).2008 ،6بویل و (لی شود می منجر گوناگون

 رویکردهاي بر بیشتر که سنتی آموزش هاي شیوه

 موضوع که شرایطی در هستند، مبتنی رفتارگرا یادگیري

 است الزم نتیجه در ؛نیستد کارآمد باشد، پیچیده یادگیري

 پردازش نظام هاي محدودیت به سنتی آموزش نظام که

 پردازش ظرفیت هاي محدودیت نیز و انسان اطالعات

 طراحی الگوهاي کارگیري هب با و کند توجه ،کاري حافظۀ

 آموزشی هاي موضوع و ها موقعیت با متناسب آموزشی

 امیر (ساالري، باشد مؤثر یادگیري ایجاد پی در ،خاص

 از بسیاري که جایی آن از ).1395 کی،زوار زارعی و تیموري

 هاي شیوه تأثیر تحت انآموز دانش یادگیري هاي بازده

 طراحی از استفاده که رود می انتظار است، آموزشی طراحی

 میان تعامل افزایش علت به اي چندرسانه بر مبتنی آموزشی

 بهبود سبب بتواند یادگیري، محتواي و انآموز دانش

 و (مهدوي دشو انآموز دانش در یادگیري پیامدهاي

 آموزشی هاي روش که چرا )؛1390 امیرتیموري،

 آموزش در محوري - یادگیرنده رویکرد به قائل اي، چندرسانه

 بر تمرکز مانند آموزشی، فعال هاي روش اصول از و هستند

 ضمن یادگیرندگان نیازهاي به پاسخ فراگیران، ویژگی

 آموزشی محتواي و کاربر میان تعامل بر تمرکز آموزش،

 )1996( 8ناپ و ناپ هاگز، ).2017 ،7(یانگ ندنک می تبعیت

 افراد آموزش در را آن اي، چندرسانه تعاملی ماهیت معتقدند

 کند می تشویق را فراگیران تعامل، چون است؛ کرده جذاب

 جورج بگیرند. عهده بر یادگیري فرایند در را فعالی نقش تا

 انآموز دانش که کردند گزارش )2009( 9فیالك و پالیلونیس

 فرایندهایی و اي چندرسانه تکنولوژي، با خوبی  به توانند می

 از را پیچیده یادگیري شود می باعث که شوند سازگار

 بگیرند. یاد بهتر و متفاوت سنتی درس کالس در یادگیري

ی و اسدي  از استفاده دادند نشان )2011( 10جمال

                                                 
6. Lee & Boyle 
7. Young 
8. Hughes & Noppe & Noppe 
9. George- Palilonis & Filak 
10. Asadi & Jamali 



  33      اي مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر و تعیین تأثیر آن بر... طراحی آموزش چندرسانه :و همکاران کوروش حسین بگلو

 

 بیشتر کارایی باعث جغرافیا درس آموزش براي اي چندرسانه

   د.شو می انآموز دانش یادگیري کیفیت افزایش و آموزش

 بهتر آموزشی طراحی ضرورت خالی جاي حال، این با

 آموزشی هاي طراحی برخی منفی اثرات کاهش براي

 بودن یکنواخت یادگیري، خستگی جمله، (از اي چندرسانه

 از استفاده با که و...) یادگیري عملکرد کاهش یادگیري،

 اي چندرسانه امکانات با آن تلفیق و یادگیري هاي نظریه

 در شناختی هاي نظریه شود. می احساس گردد؛ می حاصل

 توجه، مانند شناختی، هاي فعالیت تبیین به یادگیري ۀمطالع

 ،1برونینگ و (گالور پردازند می یادسپاري و یادآوري ادراك،

 که است شناختی هاي نظریه از شناختی بار نظریۀ ).1990

 مطالب آموزشی طراحی در را يچشمگیر هاي پژوهش اخیراً

 بار نظریۀ ،ها   نظریه این از یکی .است برگرفته در درسی

 بار است. اي چندرسانه آموزشی طراحی در 3سوئلر 2شناختی

 ها قابلیت به توجه با یادگیري پیامدهاي بینی پیش شناختی،

 نظریه این ؛است انسان شناختی ساختار هاي محدودیت و

 کار به یادگیري هاي محیط از وسیعی گسترة در تواند می

 بارشناختی، نظریۀ کاربرد گستردگی این دلیل به شود. گرفته

 که است گرفته صورت زمینه این در وسیعی هاي پژوهش

 و آموزشی مواد طراحی انسان، شناختی ساختار میان ارتباط

 ).2012 ،4(کالیوگا گذارند می نمایش به را موفق یادگیري

 منزلۀ به ها طرحواره ۀتوسع و ایجاد براي ،شناختی بار نظریۀ

 در بهینه اجراي براي یادگیرنده تشویق براي کمکی ابزار

 ،5 پاس و مرینبور وان (سوئلر، است مطرح ذهنی هاي فعالیت

 تواند می مطلوب شناختی بار ،شناختی بار نظریۀ در .)1998

 را یادگیري به نگرش و بخشد نظم را ذهنی عملکرد سطح

  ).2003 ،6 سوئلر و رنکال (پاس، دهد بهبود

 و 8بیرونی ،7درونی ۀدست سه به اغلب را شناختی بار

 که شود می عنوان درونی، نوع در ؛کنند می تقسیم 9وابسته

 نوع در هستند؛ همراه ذاتی دشواري با ها آموزش تمامی

 طراح کنترل تحت فراگیر به اطالعات ۀارائ هاي راه بیرونی

                                                 
1. Glover & Bruning 
2. Cognitive Load Theory 
3. Sweller 
4. Kalyuga 
5. Sweller, Van Merriënboer and Paas 
6. Paas & Renkl 
7. Intrinsic Cognitive Load 
8. Extraneous 
9. Germane 

 و تمرکز فرایند به وابسته، نوع در و گیرد می قرار آموزشی

 ،نظریه این اساس بر شود. می توجه طرحواره خودکارسازي

 طور به نتیجه در ؛اند متفاوت باهم پردازش ظرفیت در افراد

 کم سطح از را تکالیف توان می ریاضی، معادله یک در مثال

 بندي درجه بیشتر، تا اعداد از اي ساده فهرست یادآوري مانند

 طراحی در مهم عاملی شناختی بار ).1988 (سوئلر، کرد

 خواهد رخ زمانی معنادار یادگیري است. اي چندرسانه آموزش

 طول در شناختی فرایند درگیر ذاتی طور به یادگیرنده که داد

 شناختی پردازش براي یادگیرنده ظرفیت اما ؛شود یادگیري

 زمانی شناختی، بار اضافۀ موقعیت است. محدود شدت به

 براي اطالعات پردازش تقاضاي درخواست که افتد می اتفاق

 از باشد. فراتر یادگیرنده ناختیش ظرفیت از تکالیف

 ایجاد اي چندرسانه آموزش طراحان اصلی هاي دغدغه

 ).2003 ،10(مایر است شناختی بار کاهش براي هایی پتانسیل

 تولید و طراحی در شناختی بار اصول به توجه صورت در

 به نظریه این د.شو می مؤثر یادگیري آموزشی، محتواي

 را یادگیري تا کند می توجه انسان شناختی هاي محدودیت

 در چه آن واضح صورت به برساند. ممکن حد بیشترین به

 بر مبتنی اي چندرسانه آموزش (طراحی یعنی مستقل متغیر

 طراحی از عبارت است، مطرح سوئلر) شناختی بار نظریۀ

 ابتدایی سوم پایۀ ریاضیات موضوع با آموزشی افزار نرم

 شناختی بار است. سوئلر شناختی بار نظریۀ اصول با مطابق

 (جرج، باشد داشته یادگیري بر مطلوبی تأثیرات تواند می

 طراحی با نظریه این تلفیق ).2017 ،11دانیال و وگل پینتو،

 یادگیري انتقال و تحصیلی درگیري در تواند می يا چندرسانه

 با رایانه کمک با آموزش ،واقع در باشد. داشته یراتیتأث

 تجربه فرایند در زمان هم را حس چند اي چندرسانه یتقابل

 افراد براي توان می شیوه این از استفاده با گیرد. می کار به

 را یادگیري مطلوب محیط مختلف، هاي ویژگی با متفاوت

 نجمی، یبرات آقا و بیانی احمدزاده (نوروزي، کرد ایجاد

1390.(  

 که هستند عواملی پی در همواره آموزشی، نهادهاي

 عوامل این کند. می تضمین را جدید نسل تحصیلی پیشرفت

 این در اخیراً که آنها از یکی ؛هستند متنوع و متعدد بسیار

 متغیر است، کرده جلب خود به را پژوهشگران توجه زمینه

                                                 
10. Mayer 
11. Jorge & Pinto& Vogel and Daniel 
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 اگر که است داده نشان ها پژوهش است. 1تحصیلی درگیري

 و تحصیلی مسائل درگیر بیشتر چه هر را انآموز دانش بتوان

 آنان علمی موفقیت به توان می بیشتر کرد، یادگیري تکالیف

 و کارتر ؛2008 ،2فورالنگ و کریستنسن (اپلتون بود امیدوار

 و لی ؛2004 ،4همکاران و فردریکس ؛2012 ،3همکاران

 لینن نظر از ).2013 ،6ارو- سالمال و آپادیایا ؛2011 ،5لرنر

چ و برینک  نوعی تحصیلی، درگیري )2003( 7پینتری

 یادگیري، براي مستقیم تالش و شناختی روان گذاري سرمایه

 در که است هنرهایی و ها مهارت دانش، در تسلط و فهمیدن

 ؛گیرد می صورت آنها ارتقاي براي تحصیلی هاي فعالیت واقع

 کیفیت تحصیلی، درگیري که معتقدند آنان دیگر،  عبارت به

 هدفمند هاي فعالیت صرف انآموز دانش که است تالشی

 تر مطلوب نتایج به مستقیم صورت به تا کنند می آموزشی

 که است فرایندهایی کلیۀ بر مشتمل یرمتغ این یابند. دست

 و (رشلی شود می تکلیف یک دادن انجام مشغول آنها با فرد

   ).2006 ،8کریستنسون

 ؛2002( 9بکر و روما - گونزالز ساالنووا، شوفلی، نظر از

 تحصیلی درگیري )،2016 ،10نیو و فان الرشیدي، از نقل به

 فعالیت در او تعهد یا یادگیرنده مشارکت میزان از عبارت

 را تحصیلی درگیري هاي مؤلفه آنان است؛ یادگیري هدفمند

 این بر ابتدا آنان دانند. می جذب و تعهد توانمندي، شامل

 است محور یفتکل فعالیت تحصیلی، درگیري که بودند عقیده

 نیز یادگیري در شدن درگیر به را مفهوم این اخیراً ولی

 این )2002( همکاران و شوفلی همچنین اند. داده گسترش

 اظهار و کرده بررسی شناختی روان دیدگاه از را مفهوم

 کار یک همچون انآموز دانش تکالیف و ها فعالیت اند: داشته

 و تکالیف در آموز دانش کارمند، یک همانند است؛

 ها، پروژه و تکالیف تکمیل (مانند ساختارمند هاي فعالیت

 و شود می درگیر درس) کالس به توجه کردن معطوف

 حرکت در پایانی) هاي آزمون (مانند کلی هدف یک سوي به

 با تحصیلی درگیري کار، در درگیري با قیاس در است.

                                                 
1. Academic Engagement 
2. Appleton, Christenson, & Furlong 
3. Carter & et al 
4. Fredricks et al 
5. Li & Lerner 
6. Upadyaya & Salmela-Aro 
7. Linnebrink & Pintrich 
8. Reschly & Christenson 
9. Schaufeli, Salanova, Gonza´lez-Roma, & Bakker 
10. Alrashidi, Phan & Ngu 

 و درس به نسبت تعهد توانمندي، از انآموز دانش احساس

 مشخص محور، مدرسه هاي فعالیت و تکالیف در شان جذب

ل و ولترز د.شو می  درگیري معتقدند )2010( 11روزنتا

 درگیري ؛است عاطفی و شناختی درگیري شامل تحصیلی

 و است فراشناختی و شناختی راهبردهاي شامل شناختی

 عاطفه و ارزش احساس، مؤلفۀ سه شامل عاطفی درگیري

 نظر از را تحصیلی درگیري توان می دیگر،  عبارت به است؛

 زمانی کرد. بررسی دارد، آموز دانش براي تکلیف که معنایی

 توجه باشند، داشته ارزش و معنا ،آموز دانش براي تکالیف که

 خود انرژي آموز دانش درنتیجه و کنند می جلب را آموز دانش

 تکالیف این به نسبت تعهد نوعی و بسیج، آنها انجام براي را

 باعث تعهد، احساس این کند. می احساس ها فعالیت و

 و کند پافشاري تکلیف اتمام براي آموز دانش که دشو می

 وجود آن انجام براي بیرونی مشوق یا پاداش هیچ اگر حتی

 دکن آن انجام صرف را بیشتري زمان باشد، نداشته

 که است آن مهم نکتۀ ،نهایت در ).2009 ،12(اسکلکتی

 درگیري افزایش که تربیتی مداخالت یا و تمرین آموزش،

 ندنبرگزی را راهبردهایی باید دهند؛ می قرار هدف را تحصیلی

 دهد؛ ارتقا را آنها و کند آسان را جذب و تعهد توانمندي، که

 با خودکارآمدي افزایش طریق از درگیري بهبود همچنین

 تشویق و ترغیب مثبت، بازخورد راهبردهاي از استفاده

 مقایسۀ و انآموز دانش قبلی هاي مهارت و ها موفقیت

 ،13نیو و (فان است پذیر امکان نقش ایفاي و اجتماعی

 و خوب روابط مشارکتی، یادگیري روش از استفاده ).2014

 و آنها از باال انتظارات داشتن ان،آموز دانش با کننده حمایت

 داشتن براي انآموز دانش براي هایی فرصت کردن فراهم

 را آنان مشارکت انجام، حال در تکالیف روي بیشتر کنترل

 به توجه با دهد. می افزایش یادگیري و یاددهی فرایند در

 چند بر مبتنی آموزش که است این بر انتظار باال مطالب

 در انآموز دانش تحصیلی درگیري افزایش بر بتواند  اي رسانه

   شود. منجر یادگیري و یاددهی فرایند

 است این پرورش، و  آموزش مهم اهداف از دیگر یکی

 هاي موقعیت در درس کالس در شده  آموخته محتواي که

 یشناس روان ادبیات در که باشد داشته کاربرد مدرسه از خارج

                                                 
11. Wolters & Rosental 
12. Schlechty 
13. Phan & Ngu 
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 یادگیري انتقال گویند. می یادگیري انتقال آن به تربیتی

 به مسئله موقعیت یک از دانش کاربرد از است عبارت

 دهه چندین یادگیري، حوزة محققان جدید. و دیگر موقعیت

 آموزشی هاي محیط در یادگیري انتقال اهمیت بر که است

 این در ).2003 ،1جان و کلتنر (اندرسون، کنند می تأکید

 از انآموز دانش آن، طی که است فرایندي بر تأکید انتقال،

 یاد چیزي تا کنند می تالش فعاالنه، حدودي تا و قصد روي

 و شخصی را یادگیري هاي موقعیت و شرایط نیز و بگیرند

 هدف این متأسفانه ).2010 ،2تسینگ و (روي کنند پربار

 انتقال به قادر انآموز دانش و شود نمی برآورده بیشتر

 آن از خارج محیط به مدرسه در شده  آموخته اطالعات

 )؛1903( ثروندایک ).1993 ،3استربرگ و (دیترمن نیستند

 براساس ،کرد مطرح را »دانش انتقال همانند عناصر« نظریۀ

 تعداد را جدید موقعیت به دانش انتقال نمیزا نظریه، این

 سوي از کنند. می تعیین موقعیت دو بین مشترك عناصر

 ،4ماریانو از نقل به ؛1989( اندرسون و سینگلی نظر از دیگر،

 اشتراك و پوشی هم میزان محصول دانش، انتقال )2014

 هستند نیز دیگري هاي نظریه است. انتزاعی دانش ساختار

 طریق از شده  گرفته یاد مطالب و دانش انتقال معتقدند که

 براي يا ویژه اهمیت تعمیم تئوري گیرد. می صورت تعمیم

 دو میان زیادي تفاوت واقع در اما ؛است قائل باهدف تفکر

 است این دارد، اهمیت باره این در آنچه ندارد. وجود ۀنظری

 شده، تولید خصوص هب موقعیت یک در که رفتاري که

 موقعیت که این بر مشروط دارد، مجدد تکرار به ایلتم

 یک فقط گاهی د.وش ایجاد قبلی، موقعیت آن مشابه جدیدي

 قدیم در که رفتاري تا است الزم کوچک ۀنشان یا عالمت

  ).1395 (پارسا، شود ایجاد دوباره ،شده تولید

 مختلف ابعاد کشف سبب حوزه، این در محققان کار

 الف) است: موارد این شامل که است شده یادگیري انتقال

 ج) عمودي؛ و عرضی انتقال ب) هیچ؛ و منفی مثبت، انتقال

 از ).1987 ،5هالیوگ و (گلیک نزدیک انتقال و دور انتقال

 این در دور و نزدیک انتقال به یادگیري، انتقال انواع بین

 صورت زمانی خاص، یا نزدیک انتقال .شود می تأکید تحقیق

                                                 
1. Anderson, Keltner & John 
2. Reeve & Tseng 
3. Detterman & Sternberg 
4. Mariano 
5. Glick & Holyoak 

 تکلیف، یک فرعی و اصلی هاي ویژگی و اصول که گیرد می

 عمودي، یا دور انتقال که درصورتی ؛باشند هم شبیه کامالً

 تکلیف دو فرعی و اصلی هاي ویژگی که افتد می اتفاق زمانی

 دیگر  عبارت به )؛1987 هالیوگ، و (گلیک باشند غیرمشابه

  گرفته یاد مهارت یا واقعیت قاعده، انتقال نزدیک، انتقال

 مصداق ها مهارت بارهدر بیشتر و است مشابه موقعیت از شده

 یاد هاي نگرش و اصول گرفتن کار به دور، انتقال دارد.

 انتقال مانند است؛ نامشابه اغلب هاي موقعیت در شده  گرفته

 (سیف، شخصی زندگی به مسئله حل اکتشافی توانایی

 بر زیاد میزان به آموزشی هاي برنامه ارائۀ و طراحی ).1390

 برخی گذارد. می تأثیر انتقال نتایج نهایت در و یادگیري

 توالی و آموزشی محتواي همچون آموزشی طراحی عوامل

 یادگیري و انتقال بر را تأثیر بیشترین آموزشی، هاي فعالیت

 و تریسی دیدگاه اساس بر حال، این با ؛دارند کار، محل در

 انتقال زمینۀ در ها پژوهش از بسیاري تمرکز )1995( 6کاوانا

 اگر چون ؛است آموزشی محتواي و طراحی روي یادگیري،

 باشد منطبق فراگیران کاري عملکرد با آموزشی محتواي

 از نقل (به آید می دست به مثبت، انتقال جهت در نتایجی

  ).2006 ،7موریس و لیم

 چند آموزش یطراح تأثیر مختلفی هاي پژوهش

 چنانکه اند؛ کرده بررسی مختلف هاي بازده بر را اي رسانه

 به پژوهشی در )2018( 8میرینو و دومینیگیوز آلدونی، اولینو،

 و آموزش براي جدید اي چندرسانه برنامۀ یک بررسی

 که داد نشان نتایج پرداختند؛ شیمیایی تعادل یادگیري

 افزایش درصد 50 متوسط طور به آزمون مورد هاي گروه

 بودند موافق معلمان درصد 80 و آوردند دست به را یادگیري

 مثبتی اثر آن، مکمل هاي فعالیت و اي چندرسانه منابع که

 )2017( 9پارك و برانکن کورباچ، پژوهش نتایج .است داشته

 براي مختلف هاي گیري اندازه بودن مناسب که داد نشان

 اي چندرسانه یادگیري در مداوم شناختی مستقیم بار ارزیابی

 در )2017( 10زهانگ و رناندي جیانگ، دارد. وجود انسجام

 اي چندرسانه الکترونیکی آموزش ارزیابی بررسی به پژوهشی

 پرداختند؛ اي چندرسانه یادگیري شناختی نظریه منظر از

                                                 
6. Tracey & Kavanagh 
7. Lim & Morris 
8. Ollino, Aldoney, Domínguez and Merino 
9. Korbach, Brünken, Park 
10. Jiang, Renandya & Zhang 
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 اصل با طورکلی به ،افزار نرم این طراحی که داد نشان نتایج

 و فضایی همبستگی اصل سیگنالینگ، اصل هماهنگی،

 را کمیابی اصل اما ؛دارد مطابقت زمانی، همبستگی اصل

 معلمان ارزیابی که داد نشان نتایج همچنین کند؛ می مختل

 اصل و انصراف اصل انسجام، اصل بارهدر انآموز دانش و

 همچنین مطالعه این هاي یافته دارد؛ وجود فضایی پیوستگی

 تواند می اي چندرسانه یادگیري شناختی نظریۀ که داد نشان

 براي اي چندرسانه هاي کالس ارزیابی براي مفید ابزاري

 بار هاي ویژگی بر نظریه این زیرا ؛باشد یادگیري و آموزش

 به پژوهشی در )2016( 1چانگ است. مبتنی انسان شناختی

 از استفاده و ها اي رسانه چند از استفاده که رسید نتیجه این

 اضطراب، قبیل از روانی مشخص متغیرهاي بر شناختی بار

 و چن همچنین، ؛دارد تأثیر نفس عزت اجتماعی، هاي مهارت

  ضبط يها یسخنران که دادند نشان باره این در )2015( 2وو

 بین در را مناسبی شناختی بار تواند یم تصویر داراي و شده

 دهد. کاهش را منفی احساسات و کند ایجاد یادگیرندگان

 در يرسازیتصو تأثیر« عنوان با پژوهشی در )2013( 3فلر

 نتیجه این به »ایاسترال یشرق جنوب ۀجامع در علوم آموزش

 فضاي از استفاده و علوم آموزش در هیجانی تخلیۀ که رسید

  گیرد. می صورت مؤثر طور به کودکان میان در طبیعت

 در )1397( زاده صالحی و زاده مصطفی ،محمدي

 بر ها اي چندرسانه از استفاده تأثیر بررسی به پژوهشی

 ریاضیات دروس در ابتدایی مقطع معلمان تدریس اثربخشی

 مهارت بر اي چندرسانه آموزش که دادند نشان و پرداختند

 مسائل مطلب درك توان ،مسائل حل توان مهارت ریاضی،

 انآموز دانش ریاضی مسائل عداقو بهتر درك توان و ریاضی

 هب نقش بررسی به نیز )1396( کرمی است. ثیرگذارأت

 مفاهیم درك و یادگیري در آموزشی هايافزار نرم کارگیري

 کارگیري به که داد نشان نتایج پرداخت؛ هندسی

 مفاهیم فهم و درك و یادگیري در آموزشی هايافزار نرم

 )1393( چالی لیک و فالح د.دار معناداري تأثیر هندسی

 اضطراب کاهش به ،آموزشی افزار نرم ۀبرنام که دادند نشان

 )1395( ذوله ایل شاطري عالوه، به شود. می منجر ریاضی

 بر مبتنی ترکیبی آموزش تأثیر بررسی« عنوان با تحقیقی در

                                                 
1. Chung 
2. Chen and Wu 
3. Fleer 

 انآموز دانش تحصیلی اضطراب سطح بر آموزشی افزار نرم

 که داد نشان »ابتدایی ششم ۀپای تحصیلی افت داراي

 منجر اضطراب کاهش به آموزشی افزار نرم از استفاده

 تحقیقی در )1393( زارعی و نسار جان همچنین، د.شو می

 و انگیزه بر اي چندرسانه آموزش از استفاده تأثیر عنوان با

 ابتدایی دوره ششم پایه پسر انآموز دانش تحصیلی پیشرفت

 ةانگیز بر اي چندرسانه آموزش از استفاده که دادند نشان

   .دارد تأثیر ششم ۀپای پسر انآموز دانش پیشرفت

 زمینه این در محقق تجربیات و شده یاد موضوعات

 به مدارس، در رایج آموزشی هاي شیوه که است آن بیانگر

 به نسبت منفی هاي هیجان گیري شکل سبب معمول طور

 همچنین ؛دشو می انآموز دانش در یادگیري محیط و محتوا

 و جدید هاي موقعیت به دانش انتقال در انآموز دانش اکثر

 از و کنند می عمل ناموفق ریاضی، درس در ویژه به نامشابه

 و یاددهی فرایند در انآموز دانش درگیري میزان دیگر سوي

 به درگیري نبود این که نیست مطلوب حد در یادگیري

 این بنابراین ؛شود می منجر آنها در سطحی یادگیري

  است: زیر هاي فرضیه آزمودن درصدد پژوهش

 بار نظریۀ بر مبتنی اي چندرسانه آموزش از استفاده .1

 سوم پایۀ پسر فراگیران تحصیلی درگیري بر سوئلر شناختی

 دارد. تأثیر ابتدایی

 بار نظریۀ بر مبتنی اي چندرسانه آموزش از استفاده .2

 فراگیران ریاضی درس یادگیري انتقال بر سوئلر شناختی

 دارد. تأثیر ابتدایی سوم پایۀ پسر

  

  پژوهش روش

 هاي فرضیه و اهداف موضوع، یتماه لحاظ به پژوهش ینا

 آموزش زمینۀ در آن یجنتا از استفاده یلدل به و آن پژوهشی

 امکان نبود یلدل به و است يکاربرد نوع از یادگیري و

 یمهن هاي طرح ةزمر در گر، مداخله متغیرهاي یتمام کنترل

 - آزمون پیش طرح از آن در که رود می شمار به یشیآزما

 آماري جامعۀ .است شده  استفاده کنترل گروه با آزمون پس

 ابتدایی سوم پایۀ پسر انآموز دانش کلیۀ شامل پژوهش، این

 یلیتحص سال در که بود نفر) 502( چایپاره شهرستان

 یريگ نمونه روش بودند. تحصیل به مشغول 1396 -1397

 مدارس که يطور به ؛بود يا مرحله چند يا خوشه صورت هب

 غیر و برخوردار گروه دو به یپارهچا شهرستان ییابتدا

 دو برخوردار غیر مدارس ینب از و بندي طبقه برخوردار
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 صورت هب سوم یۀپا کالس یک مدرسه هر از و مدرسه

 صورت هب نفر 15 کالس هر از سپس ؛دش انتخاب یتصادف

 منظور به یونر هوش آزمون و  شدند انتخاب یتصادف

 شد. اجرا هوش نظر از کنترل) و (آزمایش گروه 2 همتاسازي

 و 2/88 برابر یبترت به 1 گروه استاندارد انحراف و یانگینم

 یبترت به 2 گروه استاندارد انحراف و یانگینم و ،68/12

 یتصادف صورت هب 2 و 1 هاي گروه بود. 27/15 و 73/87

  برحسب .ندداد تشکیل را کنترل و یشآزما هاي گروه

 منزلۀ به 1 گروه و یشآزما گروه منزلۀ به 2 گروه ،تصادف

 که پژوهش ینا کنندگان شرکت شدند. انتخاب کنترل گروه

 نفر 15 = یشآزما (گروه ينفر 15 گروه دو در ،بودند نفر 30

 از پس و یشپ شدند، یگزینجا نفر) 15 = کنترل گروه و

 سوئلر شناختی بار نظریۀ بر یمبتن یآموزش یطراح ياجرا

 یشیآزما گروه انآموز دانش شدند. اجرا یقتحق هاي آزمون

 و گرفتند قرار آموزش تحت يا یقهدق 30 ۀجلس 12 یط

   نکرد. یافتدر یآموزش نوع یچه کنترل گروه

  

  يگیر اندازه ابزارهاي

 يگیر اندازه منظور به یلی:تحص یريدرگ نامه پرسش

 یريدرگ نامۀ پرسش از انآموز دانش یلیتحص یريدرگ

 نامۀ پرسش شد. استفاده )2002( بکر و یشوفل یلیتحص

 .اند ساخته )2002( همکاران و یشوفل را یلیتحص یريدرگ

 و تعهد (توانمندي، مؤلفه سه و یهگو 9 يدارا یاسمق ینا

 )یشههم تا (هرگز اي درجه پنج یکرتل یاسمق یک با جذب)

 پژوهش در است. 5 تا 1 ینب یارزش يدارا ،ماده ره و است

 متخصصان و تاداناس رانامه  پرسش ییروا )1396( یفس

 از استفاده بانامه  پرسش یاییپا و اند کرده تأیید حوزه ینا

 این در .است آمده  دست به 85/0 کرونباخ يآلفا یبضر

 88/0نامه  پرسش کل براي کرونباخ آلفاي ضریب پژوهش

  آمد. دست به

 براي :1یاضیر درس یادگیري انتقال آزمون

 از سوم پایۀ انآموز دانش یاضیر یادگیري انتقال يگیر اندازه

 25 ابتدا که صورت  بدین ؛شد استفاده ساخته محقق آزمون

 یطراح محقق توسط یآموزش يمحتوا با متناسب الؤس

 یۀپا مجرب و متخصص معلم 3 توسط سؤاالت سپس ؛شد

                                                 
1. Math Learning Transfer 

 منظور به یپارهچا شهرستان مختلف مدارس از ییابتدا سوم

 شده  طراحی سؤاالت و شد ینیبازب ابزار، ییروا یبررس

 در الزم ییراتتغ و یافت کاهش سؤال 17 به محقق توسط

 یکارشناس به مراجعه با بعد، ۀمرحل در شد. اعمال آنها

 شهرستان پرورش و  آموزش یریتمد در یآموزش هاي گروه

 یزن شیآموز هاي سرگروه توسط سؤاالت بودن روا یپاره،چا

 هاي رشته متخصص تاداناس ،ادامه در شد. أییدت

 یبررس را سؤاالت یدرس یزير برنامه و یتیترب یشناس روان

 نهایت در که دادند انجام ها الؤس در یاصالحات و کردند

 با بار دو شده تأیید سؤاالت نهایت در .شد أییدت الؤس14

 یۀپا انآموز دانش از نفره 30 ۀنمون یک روي روز 10 فاصله

 و شد اجرا يآمار ۀنمون از غیر  به يا مدرسه ییابتدا سوم

 هب آزمون سؤاالت يگذار نمره آمد. دست به 84/0 آن یاییپا

   .است 1 و 0 صورت

 آموزش یطراح که پژوهش موضوع به توجه با

 است، سوئلر شناختی بار نظریۀ بر یمبتن اي چندرسانه

 ابتدایی سوم پایۀ ریاضیات موضوع با آموزشی افزار نرم

 در شده تهیه سوئلر شناختی بار نظریۀ اصول با مطابق

 اصول ،افزار نرم تهیه در د.ش اجرا 2الین استوري افزار نرم

 از ترتیب،  این به گردید، رعایت سوئلر شناختی بار نظریۀ

 منجر انآموز دانش پرتی حواس به است ممکن که مواردي

 و پارازیت صداي اضافی، خطوط صفحه، رنگ (شامل بشود

 و شنیداري حس دو از آمد عمل به جلوگیري اضافی) مطالب

 هب مطالب ارائۀ از و شد استفاده زمان هم بصورت دیداري

 باشد، مشکل آن فهم که گسترده و پیچیده صورت

 شد؛ ارائه ساده صورت به مطالب و آمد عمل به جلوگیري

 استفاده ضمن تکراري، اطالعات دادن از اجتناب با همچنین

 روزمره زندگی به مربوط ویژه (به کاربردي هاي مثال از

 راهنمایی منظور به کلیک) (محل باکس یک ان)،آموز دانش

 فراهم مناسب یادگیري امکان تا شد طراحی انآموز دانش

 مناسب فهم براي گسترده و متنوع هاي مثال از و شود

 مختلف هاي سؤال از مطلوب، ارزیابی منظور به شد. هاستفاد

 مناسب یادگیري امکان تا شد استفاده متنوع هاي آزمون و

  د.شو فراهم انآموز دانش

 صورت به و شد تهیه باال هاي ویژگی با افزار نرم این

 این به د؛ش ارائه آزمایشی گروه انآموز دانش به انفرادي

                                                 
2. Storyline 
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 تولید آزمایشی گروه انآموز دانش تعداد به افزار نرم که معنی

 به انآموز دانش گونه این رسمی، آموزش زمان در و شد

 آموزش رایانه، در افزار نرم اجراي طریق از انفرادي صورت

 افزار نرم طریق از انآموز دانش آموزش مدت در شدند. داده

 مشکلی تا داشت ایشان بر کافی نظارت محقق شده،  تهیه

 12 مدت به یادگیري نحوة این نباشد. افزار نرم اجراي در

 ریاضی محتواي آزمایش، اجراي طول در شد. اجرا جلسه

 محیط، و مساحت تقسیم، و ضرب (کسر، موضوعات شامل

 استفاده با بود نشده تدریس این از پیش که احتمال) و آمار

 از استفاده با این از پیش که اي چندرسانه آموزشی افزار نرم از

 (هر هفته 6 مدت به بود شده  تهیه سوئلر شناختی بار نظریۀ

 گروه براي جلسه) 12 جمعاً اي، دقیقه 30 جلسۀ دو هفته

 آموزش، از قبل که شود ذکر است الزم شد. اجرا آزمایش

 آزمون پیش اجراي و آموزش فرایند توجیه صرف جلسه یک

 اجراي و بندي جمع صرف آموزش از پس نیز جلسه یک و

 اجراي از حاصل هاي داده آوري جمع از پس د.ش آزمون پس

 ها داده تحلیل و  تجزیه منظور به و آزمون پس و آزمون پیش

  شد. گرفته کار به 20 نسخه SPSS افزار نرم

  

  ها یافته

 آمده پژوهش متغیرهاي توصیفی هاي آماره ،1 جدول در

   است.

 در پژوهش متغیرهاي توصیفی نتایج ،1 شماره جدول

 را آزمون پس -آزمون پیش در کنترل و آزمایش گروه دو

 گروه میانگین است، واضح که گونه همان دهد؛ می نشان

 به توانمندي مؤلفۀ در آزمون پیش در کنترل و آزمایش

 و 64/2( استاندارد انحراف و )47/10 و 13/11( ترتیب

 و آزمایش گروه دو در مؤلفه این میانگین اما است؛ )77/2

 انحراف و )27/11 و 4/13( ترتیب به آزمون پس در کنترل

 و آزمایش گروه میانگین است. )58/1 و 35/1( استاندارد

 و 27/10( ترتیب به تعهد مؤلفۀ ،آزمون پیش در کنترل

 میانگین اما ؛است )66/2 و 1/1( استاندارد انحراف و )60/10

 به ،آزمون پس در کنترل و آزمایش گروه دو در مؤلفه این

 و 48/1( استاندارد انحراف و )60/11 و 07/13( ترتیب

 آزمون پیش در کنترل و آزمایش گروه میانگین است. )76/1

 انحراف و )67/10 و 73/10( ترتیب به جذب، مؤلفۀ در

 این میانگین اما ؛آمد دست به )29/2 و 05/2( استاندارد

 ترتیب به آزمون پس در کنترل و آزمایش گروه دو در مؤلفه

 )47/1 و 29/1( استاندارد انحراف و )20/11 و 67/13(

 در کنترل و آزمایش گروه میانگین همچنین، شد. حاصل

 تأثیر مورد در متغیره چند کوواریانس تحلیل نتایج .2 جدول

  ها گروه

 F df P  ارزش  آزمون نام

Pillais T 537/0  043/10  3  001/0  

Hotelling 463/0  043/10 3  001/0 

Wilks 16/1  043/10 3  001/0 

Roys 16/1  043/10 3  001/0 

 آزمون پس -آزمون پیش در کنترل و آزمایش گروه دو در پژوهش متغیرهاي توصیفی نتایج .1 جدول

  گروه  ها مؤلفه  متغیرها
  تعداد  آزمون پس  آزمون پیش

M SD  M SD  N 

 درگیري

  تحصیلی

 توانمندي
13/11 آزمایش  64/2  4/13  35/1  15 

  15  58/1  27/11  77/2  47/10  کنترل

 تعهد
27/10 آزمایش  1/1  07/13  48/1  15 

  15  76/1  60/11  66/2  60/10  کنترل

 جذب
73/10 آزمایش  05/2  67/13  29/1  15 

  15  47/1  20/11  29/2  67/10  کنترل

 یادگیري انتقال

  ریاضی

  15  404/2  93/16  -  - آزمایش

  15  445/2  13/14  -  -  کنترل
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 )13/14 و 93/16( ترتیب به ریاضی، انتقال متغیر آزمون پس

   آمد. دست به )445/2 و 404/2( استاندارد انحراف و

 شناختی بار نظریۀ بر مبتنی آموزش اول: فرضیۀ

 افزایش را انآموز دانش تحصیلی درگیري سوئلر

  دهد. می

 چند کوواریانس تحلیل فرضیه این آزمون منظور به

 پیش بررسی رفت. کار به )MANCOVA( متغیره

 شامل کوواریانس تحلیل انجام براي الزم هاي فرض

 و )57/0 تا 31/0 (از کمکی متغیرهاي بین همبستگی

 نرمال )،56/0 تا 43/0 (از وابسته متغیرهاي بین همبستگی

 خطی )،33/0 تا 062/0از ویلک - شاپیرو (آزمون بودن

 مؤلفۀ براي 1لون آزمون طریق از ها واریانس همگنی بودن،

 تعهد مؤلفۀ براي و )F)1،28(=049/0 ؛P=83/0( توانمندي

)30/0=P28،1( =11/1 ؛(F( جذب مؤلفۀ براي و )14/0=P؛ 

34/2=)28،1(F( واریانس ماتریس همگنی مفروضۀ و بود- 

 ،6( =92/0 ؛p=48/0( باکس آزمون طریق از کوواریانس

30/5680(F، 24/6= M (رگرسیون هاي شیب همگنی و باکس 

  است. نشده تخطی ها مفروضه از کدام هیچ از که داد نشان

 براي متغیره چند کوواریانس تحلیل نتایج ،2 جدول در

 اثر کنترل با وابسته متغیرهاي ترکیب معناداري آزمون

 اثر در وابسته متغیرهاي ترکیب که داد نشان ،آزمون پیش

 است. دارمعنا سوئلر شناختی بار نظریۀ بر مبتنی آموزش

 سوئلر، شناختی بار نظریۀ بر مبتنی آموزش که صورت  بدین

 است بوده اثرگذار وابسته متغیرهاي از یکی براي حداقل

)001/0= P 23،3( =52/16 و( F، 683/0= Pillai T.(  

 آموزش اثر متغیرة چند واریانس تحلیل نتایج ،3 جدول

 تحصیلی درگیري بر سوئلر شناختی بار نظریۀ بر مبتنی

 که طور همان ؛دهد می نشان را کنترل و آزمایش هاي گروه

 سوئلر، شناختی بار نظریۀ بر مبتنی آموزش شود، می مشاهده

                                                 
1. Leven 

 است. شده انآموز دانش در تحصیلی درگیري افزایش سبب

 نشان نتایج زوجی هاي مقایسه براي بونفرونی آزمون نتایج

 مؤلفۀ )،P، 95/1 =D=001/0( توانمندي مؤلفۀ در که داد

 ،P=001/0( جذب مؤلفۀ و )P، 41/1 =D=006/0( تعهد

36/2 =D( در کنترل و آزمایش هاي گروه بین هاي تفاوت 

 بار نظریۀ بر مبتنی آموزش و است دارامعن ها، مؤلفه این

 افزایش را انآموز دانش تحصیلی درگیري سوئلر، شناختی

  است. داده

 شناختی بار نظریۀ بر مبتنی آموزش دوم: فرضیۀ

 مؤثر انآموز دانش ریاضی یادگیري انتقال بر سوئلر

  است.

 شد. استفاده مستقل t آزمون از فرضیه، این آزمون براي

 از حاکی ها، گروه واریانس یکسانی فرض پیش بررسی

 ،P=92/0( است t آزمون از استفاده شرایط برقراري

01/0=F.(  

 آزمون نتایج شود، می مشاهده 4 جدول در که طور همان

 آموزش که معنی بدین است؛ دارامعن ها گروه مقایسه براي

 انتقال افزایش سبب سوئلر شناختی بار نظریۀ بر مبتنی

  است. شده آزمایش گروه انآموز دانش ریاضی یادگیري

  

  بحث و گیري نتیجه

 مبتنی اي چندرسانه آموزش طراحی هدف با حاضر پژوهش

 درگیري بر آن تأثیر تعیین و سوئلر شناختی بار نظریۀ بر

 پایۀ فراگیران در ریاضی درس یادگیري انتقال و تحصیلی

 کنترل و آزمایش هاي گروه تحصیلی درگیري بر سوئلر شناختی بار نظریۀ بر مبتنی آموزش اثر متغیرة چند واریانس تحلیل نتایج .3 جدول

  اتا مجذور SS  df  MS  F P  متغیرها

  43/0  001/0  59/18  15/27  1  15/27  توانمندي

  27/0  006/0  17/9  36/14  1  36/14  تعهد

  56/0  001/0  97/31  94/39  1  94/39  جذب

 کنترل و آزمایش گروه مقایسه براي مستقل t آزمون .4 جدول

 ریاضی یادگیري انتقال در

 میانگین  گروه
 انحراف

 معیار
t df p 

  404/2  93/16  آزمایش
162/3  28  004/0  

  445/2  13/14  کنترل
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 اول فرضیۀ آزمون از حاصل نتایج .شد انجام ابتدایی سوم

 اي چندرسانه افزار نرم از استفاده با آموزش که داد نشان

 تحصیلی درگیري بر سوئلر شناختی بار نظریۀ بر مبتنی

 ؛دارد معناداري و مثبت تأثیر ابتدایی سوم پایۀ پسر فراگیران

 ویژگی با اي چندرسانه افزار نرم از استفاده که صورت این به

 پیش از بیش ان،آموز دانش که شود می این به منجر شده یاد

 دهند. نشان خود از بیشتري رغبت یادگیري، مسیر طی در

 همکاران و ینواول هاي پژوهش هاي یافته با فرضیه این نتایج

 و چن ،)2016( چانگ ،)2017( همکاران و کورباچ ،)2018(

 ،)1397( همکاران و محمدي ،)2013( فلر ،)2015( وو

 و )1397( تفتی اخوان و کیامنش موسوي، ،)1396( کرمی

  باشد. می همسو )1393( یزارع و نسار جان

 نظریۀ کارگیري به که گفت توان می ،باال یافتۀ تبیین در

 نظریه این که هایی مشخصه از استفاده و سوئلر شناختی بار

 در انآموز دانش مشاهدة  قابل رفتارهاي بر تواند می دارد،

 از کمک درخواست و پایداري تالش، تکالیف، با برخورد

 و پردازش فرایندهاي بهبود به و شود واقع مثبت دیگران

 شده یاد نظریۀ از استفاده همچنین ؛دشو منجر او توانمندي

 خود درونی منابع و انرژي تمام یادگیرنده که شود می باعث

 جذب باعث نهایت در و کند بسیج آن انجام براي را

 نظریۀ ویژگی این اما ؛شود  تحصیلی تکالیف به آموز دانش

 شامل شود، می استفاده اي چندرسانه تهیۀ در که شده یاد

 است. توجه تقسیم اثر و شده کار مثال عناصري، بین تعامل

 بار کاهش به تواند می خالصه صورت به تأثیرات این

 به نگرش بهبود و ذهنی عملکرد سطح بهبود شناختی،

 عاملی شناختی بار نظري، دیدگاه از د.شو منجر یادگیري

 معنادار یادگیري است. اي چندرسانه آموزش طراحی در مهم

 فرایند درگیر ذاتی طور به یادگیرنده که داد خواهد رخ زمانی

 براي یادگیرنده ظرفیت اما ؛شود یادگیري طول در شناختی

 همکاران، و (سوئلر است محدود شدت به شناختی پردازش

 که افتد می اتفاق زمانی شناختی بار اضافۀ موقعیت ).2011

 از تکالیف براي اطالعات پردازش تقاضاي درخواست

 اصلی هاي چالش از باشد. فراتر یادگیرنده شناختی ظرفیت

 براي هایی پتانسیل ایجاد اي، چندرسانه آموزش طراحان

 اشاره باید همچنین ؛)2003 (مایر، است شناختی بار کاهش

 خبرگی میزان به همیشه عناصر، بین تعامل میزان که کرد

 تواند می مشخص محتواي یک یعنی است؛ وابسته یادگیرنده

 یادگیرندة براي را عناصري بین تعامل از باالیی سطح

 سطح خبره، یادگیرندة براي که درحالی ؛کند ایجاد مبتدي

 افزایش با آورد. می وجود به را عناصر بین تعامل از پایینی

 و شوند می  ترکیب یکدیگر، با تعامل داراي عناصر خبرگی،

 نیز اتفاق این آیند. درمی ها طرحواره از کمتري تعداد شکل به

 حافظۀ بار از محیطی، دهی سازمان و ارتباط اصل با مطابق

 یک براي پیچیده تکلیف یک بنابراین، ؛کاهد می کاري

 ساده نسبت به تکلیفی خبره یک براي است ممکن مبتدي،

 به را امکان این یادگیرندگان، قبلی دانش د.شو تلقی

 و بپیوندند هم به که دهد می تعامل داراي عناصر از بسیاري

 کاري حافظۀ در که بدهند را واحدي طرحوارة تشکیل

 عوض، در ؛شود می گرفته نظر در »واحد عنصر« مثابه به

 نیستند قادر و دارند کمی قبلی دانش که یادگیرندگانی

 سعی باید کنند، تبدیل واحد طرحوارة یک به را اطالعات

 حافظۀ در را زیادي تعامل داراي عناصر زمان هم که کنند

 بار افزایش موجب خود این و کنند پردازش خود کاري

 آنان شناختی سامانه بر بار اضافۀ ایجاد و درونی شناختی

  ).1391 (والیتی، شود می

 داد نشان دوم فرضیۀ آزمون از حاصل نتایج نهایت، در

 بار نظریۀ بر مبتنی اي چندرسانه آموزش از استفاده که

 فراگیران ریاضی درس یادگیري انتقال بر سوئلر شناختی

 این به ؛دارد معناداري و مثبت تأثیر ابتدایی سوم پایۀ پسر

 بار نظریۀ بر مبتنی اي چندرسانه گیري بهره که صورت

 با انآموز دانش که شود می منتهی امر این به سوئلر شناختی

 هاي آموخته که شوند می قادر فعلی، هاي آموخته از استفاده

 هاي موقعیت در و یرندبگ یاد آسانی به نیز را بعدي مشابه

 با فرضیه این نتایج باشند. داشته مناسبی عملکرد مشابه،

 و کورباچ ،)2018( همکاران و ینواول هاي پژوهش هاي یافته

 چانگ  ،)2017( همکاران و جیانگ ،)2017( همکاران

 و محمدي ،)2013( فلر ،)2015( وو و چن ،)2016(

 سیف درتاج، نژاد، صالحی ،)1396( کرمی ،)1397( همکاران

 یلا شاطري ،)1393( یچال یکل و فالح )،1397( فرخی و

 است. همسو )1393( یزارع و نسار جان و )1395( ذوله

 آموزش از استفاده که گفت توان می باال یافتۀ تبیین در

 انتقال بر سوئلر شناختی بار نظریۀ بر مبتنی اي چندرسانه

 تأثیر ابتدایی سوم پایۀ پسر فراگیران ریاضی درس یادگیري

 ،آموزشی هاي نظریه دیدگاه از .دارد معناداري و مثبت

 توسط ابتدا باید دارند قرار آموزشی محتواي در که اطالعاتی

 طرحوارة فراگیري براي و شود پردازش کاري حافظۀ
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 طراحی اي شیوه به باید آموزشی محتواي دربارة شناختی

 شناختی بار نظریۀ دهد. کاهش را کاري حافظۀ بار که شود

 کاهش را کاري حافظۀ بار که دارد سروکار هایی تکنیک با

 فراگیري به مربوط که را بلندمدت حافظه تغییرات تا دهد می

 با اي چندرسانه آموزش بنابراین کند؛ آسان ،است طرحواره

 آوردن فراهم با سوئلر شناختی بار نظریۀ از استفاده

 محتوا جذابیت سبب آن، هیشب و عینی و واقعی هاي تجربه

 سطح نیاز، با منطبق دریافت سرعت افزایش یادگیرنده، براي

 نظریۀ نظري، دیدگاه از شود. می فراگیر پیشرفت و توانایی

 انسان شناختی معماري از هایی جنبه شامل شناختی بار

 معماري از که آموزشی نتایج همراه به آموزش به که است

 نهایی هدف و تأکید هستند. مربوط شود، می ناشی شناختی

 زمینۀ در خود دانش از بتوانیم که است این نظریه، این

 ببریم بهره آموزشی طراحی اصول تهیۀ براي انسان، شناخت

 اساس بر شناختی بار نظریۀ ).2011 همکاران، و (سوئلر

 از حمایت براي تربیتی یشناس روان در يخبرپرداز دیدگاه

 است. آمده وجود به کاري حافظۀ در ها داده پردازش فرایند

 ها، درس طراحی در آموزشی طراحان اصلی تالش ،واقع در

 سازگار انسان یادگیري فرایندهاي با که باشد يا گونه به باید

 تالش این از اي نمونه ،شناختی بار نظریۀ از استفاده باشد.

   ).1393 (زارع، است آموزشی طراحی در

 شود می پیشنهاد پژوهش، این از حاصل نتایج اساس بر

 مدارس تمامی در تقریبی طور به که این به توجه با که

 بر مبتنی آموزشی افزار نرم توان می دارد، وجود رایانه ابتدایی

 انآموز دانش تا دید تدارك را سوئلر شناختی بار نظریۀ

 .شوند درگیر درسی مطالب در بیشتر یادگیري، با همزمان

 در کالس شروع از پیش که شود می پیشنهاد همچنین

 دریافت را الزم هاي آموزش معلمان تحصیلی، سال ابتداي

 اي چندرسانه آموزش از یادگیري و یاددهی فرایند در تا کنند

 امر این ؛ببرند بهره سوئلر شناختی بار نظریۀ بر مبتنی

 به و دهد می کاهش را تدریس یکنواختی و خستگی

 را آنها یادگیري و شود می منجر انآموز دانش برانگیختگی

 چند کاربرد و تولید درسی واحد است الزم دهد. می افزایش

 ضمن هاي دوره یا معلم تربیت مراکز در آموزشی اي رسانه

 و  آموزش هاي مدیریت شود. گنجانده فرهنگیان خدمت

 تولید موضوع با را الزم هاي جشنواره و مسابقات پرورش

 معیار و کنند برگزار معلمان بین در آموزشی  اي رسانه چند

 هاي نظریه کاربست تولیدشده، هايافزار نرم ارزیابی اصلی

 به عنایت با باشد. آموزشی طراحی در یادگیري و یاددهی

 يها آموزش از استفاده در کالسی بافت و فرهنگی یراتتأث

 در تحقیق این موضوع که شود یم پیشنهاد ي،ا چندرسانه

 آنها فرهنگی یراتتأث و اجرا نیز دیگر يها استان و شهرها

  شود. مقایسه یکدیگر با
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