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  چکیده
 یادگیرندگان تسلط یادگیري، هايطمحیط در اساسی هايشچال از یکی
 .است واقعی زندگی در جدید دانش کاربرد و آموزشی محتواي بر

 طریق از دهشآموخته اطالعات فعاالنه درك شامل زایشی پردازش
 است فرد قبلی دانش با آن سازيیکپارچه و ذهنی دوبارة دهیسازمان

 جدید هايموقعیت در اند،آموخته را آنچه یادگیرندگان آن نتیجۀ در که
 است نیاز زایشی، پردازش مفهوم بودن بدیع به توجه با .گیرندمی کار به
 تکمیلی هايپژوهش یادگیري نوع این تقویت هايروش دربارة که

 راهبردهاي شناسایی هدف با حاضر پژوهش مبنا، این بر شود. انجام
 روش شد. انجام مطلوب شناختی بار طریق از زایشی پردازش تقویت
 روش از استفاده با که بوده کیفی ،مطالعه این در شده انجام تحقیق
 و مکتوب منابع همۀ پژوهش ةحوز است. شده انجام مضمون تحلیل
 با که است بوده مطلوب شناختی بار با مرتبط انگلیسی و فارسی دیجیتال
 ده در نظري، اشباع معیار گرفتن نظر در با و هدفمند رویکرد از استفاده
 پردازش ةحوز متخصصان و استادان نظر براساس مقاله 32 گذشته، سال
 و انتخاب نمونه عنوان به مضمون تحلیل روش با شناختی، بار و زایشی
 مضامین قالب در هایافته نهایت، در و گرفتند قرار ایینه بررسی مورد
 هب مضامین( دهنده سازمان مضامین ،ن)مت کلیدي نکات و کدها( پایه
 فراگیر مضامین و پایه) مضامین تلخیص و ترکیب از آمده دست

 بنديدسته کل) مثابه به متن بر حاکم اصول ةدربرگیرند عالی مضامین(
 مطالعه، هايداده تحلیل و تجزیه از پس شد. ترسیم مضامین شبکه و

 ها، ايرسانه چند کاربرد مضامین شامل اصلی مضمون پنج
 مضمون 53 و شده هدایت یادگیري و تفکر بازخورد، سازي،شخصی
  .شد پدیدار مطلوب شناختی بار و زایشی پردازش تقویت براي فرعی

  
  کلیدي واژگان
  ضمون.م تحلیل مطلوب، شناختی بار زایشی، پردازش

 

Abstract  
One of the main challenges in learning environments is 
learners' mastery of educational content and the appli-
cation of new knowledge in real life. Generative learn-
ing involves actively making sense of to-be-learned 
information by mentally reorganizing and integrating it 
with one’s prior knowledge, thereby enabling learners 
to apply what they have learned to new situations. Due 
to the novelty of the concept of generative processing, 
there is a need for additional research on methods to 
enhance this type of learning.Therefore, the present 
study tried to identify and explain the strategies for 
strengthening generative processing (GL) through 
germane cognitive load (GCL). The research method 
was qualitative, conducted with thematic analysis 
method. The study area was all written and digital 
Persian and English materials on GCL. Considering the 
theoretical saturation in the last ten years, thirty two 
papers were selected and analyzed as the sample, ac-
cording to the professors using content analysis and 
purposive approach in the field of GL and cognitive 
load. The results were categorized as basic themes 
(codes and key points of the text), organizational 
themes (themes obtained from the composition and 
summarizing the basic themes) and inclusive themes 
(excellent themes containing the principles governing 
the text as a whole) and the network of themes was 
planned. After data analysis, five main themes includ-
ing multimedia application, personalization, feedback, 
thought and guided learning, and 53 sub-themes 
emerged that strengthen optimal generative processing 
and cognitive load. 
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  مقدمه
 درصورت و است چندبعدي و پیچیده فرایندي آموزش
 امر انسان، شناختی فرایندهاي به نسبت نداشتن آگاهی
 چرا اینکه توضیح در و است کور آموزشی طراحی و آموزش
 پاسخ خیر، یا شوندمی واقع موثر خاص آموزشی هايروش

 به .)2011 ،1کالیوگا ایرس، سوئلر،( ندارد وجود مستدلی
 شرایطی به نسبت نداشتن آگاهی صورت در دیگر، عبارت
 چگونه اینکه یا و شودمی واقع موثر یادگیري آن در که
 و مبهم یاگیري، فرایند بخشیم، بهبود را یادگیري توانیممی
 سوئلر، و آگوستینو فورد، تیندال( رسدمی نظر به آمیز اسرار

 تفکر یادگیري، چگونگی با رابطه در دانش بنابراین، )؛2020
 یک تواندمی انسان) شناختی معماري( مسئله حل و

 موثر یادگیري و آموزش براي را واحد و منسجم چارچوب
   .)2019 ،2پاس و ونمرنبوئر سوئلر،( کند فراهم

 طراحی نظریۀ یک عنوان به شناختی، بار نظریۀ
 انسان شناختی معماري از بشر دانش براساس وزشی،آم

 هدف ).2020 همکاران، و فورد تیندال( تاس یافتهتوسعه
 نظر در با آموزشی پیامدهاي بینیپیش ،شناختی بار ۀنظری
 اصول و شناختی ساختار هايمحدودیت و هاقابلیت گرفتن
 )انسان شناختی معماري( انسان ذهن در اطالعات پردازش
 این وسیلۀ به هنظری این ).2011 همکاران، و وئلرس( است
 موثر یادگیري سناریوهاي طراحی که شودمی هدایت ایده
 و انسان ذهن فعالیت ةنحو مورد در ما دانش براساس باید

 دیگر، عبارت به .باشد او در اطالعات پردازش مکانیسم
 شناختی سیستم در دانش درك و کسب مختلف فرآیندهاي

 با و فعال اطالعات پردازش سیستم یک وانعن به انسان
 و مورنو پالس،( شودمی گرفته نظر در ،محدود ظرفیت
 به نظریه، این در شناختی بار اصطالح ).2010 ،3برانکن
 فعال حافظه بر اطالعات پردازش هنگام در که باري میزان
 در انتقال براي را موردنظر اطالعات بتواند تا آیدمی وارد

 تالش این دارد؛ اشاره کند، رمزگردانی مدت دراز حافظه
 شودمی نامیده شناختی بار اطالعات، پردازش براي ذهنی

   ).2020 همکاران، و فورد تیندال(

                                                
1. Sweller, Ayres & Kalyuga 
2. Sweller,Van Merriënboer  & Paas  
3. Plass, Moreno & Brünken 

 که است این بر اصلی تاکید شناختی، بار تئوري در
 بازة و ظرفیت وسیلۀ به ابتدا اصلی و پایه اطالعات تمامی
 در سپس و شوندمی پردازش فعال حافظه محدود زمانی
 مورد بعدها تا شودمی ذخیره نامحدود مدت بلند حافظۀ
 وقتی .)2019 همکاران، و سوئلر( بگیرد قرار استفاده
 و ظرفیت شدند، سازيذخیره مدت بلند حافظۀ در اطالعات

 به ما توانایی و شودمی ناپدید فعال حافظه محدود زمانی بازة
 قضیه .)2010 ران،همکا و پالس( شد خواهد تبدیل عملکرد

 پردازش که مبناست این بر تئوري این اصلی فرض و
 حافظه هايمحدودیت تاثیر تحت شدت به انسان شناختی
 اطالعات پردازش توانایی تنها ترتیب بدین و دارد قرار فعال
 همکاران، و سوئلر( داریم مشخصی زمانی بازه در را اندکی
 انتقال و یادگیري میزان ارتقاي منظور به بنابراین )؛2019

 ،شود مدیریت شیوه بهترین به شناختی بار باید یادگیري،
 و ضروري غیر شناختی هايپردازش که ايگونه به یعنی

 عوض در و شوند رسانده حداقل به یادگیري با غیرمرتبط
 چارچوب در درس، با مرتبط و ضروري شناختی هايپردازش

 به و کنند یداپ ارتقا فرد، شناختی ظرفیت هايمحدودیت
 و ونمرینبوئر( شوند داده قرار فرد اختیار در بهینه صورت
  ).2006 سوئلر،

 از پیروي با ،4ايرسانه چند یادگیري شناختی ۀنظری
 نظریۀ ،)2011 کولیوگا، آیرز، لر،ئسو( شناختی بار ۀنظری
 میر، و مورنو( کرد پیشنهاد را شناختی پردازش وجهیسه

 در یادگیري آن تبع به و ردازشپ نوع سه بین و )2010
 سه آن طبق بر که شد قایل تمایز انسان شناختی سیستم
 دارد: وجود یادگیري طول در شناختی پردازش نیاز نوع

 خارجی پردازش .7زایشی و 6ضروري ،5خارجی پردازش
 اطالعات درك براي که دارد شناختی فرآیندهاي به اشاره
 خارجی بار شافزای به منجر و ستندین ضروري جدید
 برآورده را آموزشی هدف پردازش، نوع این شوند؛می
 شودمی دایجا ضعیف آموزشی طراحی وسیلۀ به و کندنمی

 .شودمی خارجی شناختی بار ایجاد سبب و )2014 ،8مایر(
 نیاز مورد شناختی فرآیندهاي عنوان به ،ضروري پردازش

                                                
4. Cognitive Theory of Multimedia Learning (Ctml) 
5. Extraneous 
6. Essential 
7. Generative 
8. Mayer 
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 فعال حافظه در که جدید اطالعات ذهنی انتخاب براي
 شدهارائه طالبم رمزگردانی هدف با ،شودمی داده مایشن

 و هستند شده، ارائه محتوا پیچیدگی از ناشی که درحافظه
 پردازش کنند.می اعمال حافظه به را درونی شناختی بار

 اطالعات ذهنی دهیسازمان فرآیندهاي عنوان به زایشی،
 هاينمایش سازيیکپارچه و منسجم ساختار یک به جدید
 سازمان هايطرحواره قالب در قبلی دانش با جدید انشد

 با پردازشی ،زایشی پردازش دیگر، عبارت به است. یافته
 است یادگیري محتواي از آگاهی و عمیق درك ایجاد هدف
 فرآیندهاي در شدن درگیر براي یادگیرنده تالش از ناشی و

 و انسجام دهی،سازمان انتخاب، مانند یادگیري
 بار و است یادگیرنده قبلی دانش با محتوا يسازیکپارچه
 ،1میر و مورنو( کندمی تحمیل حافظه به را مطلوب شناختی

2010.(  
 چگونه که دارد بستگی این به تنها نه زایشی پردازش
 هايروش یعنی( شودمی ارائه یادگیرندگان به اطالعات
 چگونه یادگیرندگان که دارد بستگی این به بلکه )آموزشی
 ).2015 میر، و فیورال( کنند درك را اطالعات کنندمی سعی

 در تحقیق اي،رسانه چند یادگیري شناختی ۀنظری براساس
 هاییتکنیک روي بر ابتدا مؤثر، آموزشی هايروش با رابطه
 قرار مانند( ضروري غیر پردازش رساندن حداقل به براي
 و کلمات کاهش یا متناظر تصویر کنار در چاپی متن دادن

 شامل تدریج به و داشت تمرکز )مرتبط غیر تصاویر
 مانند( شد ضروري پردازش مدیریت براي هاییتکنیک
 در و تر)کوچک هايبخش به پیچیده درس یک شکستن
 پردازش تقویت آنها هدف که هاییروش بر تمرکز نهایت
 کمتر هاپردازش سایر با قیاس در که یپردازش است، زایشی
 پژوهشی خال زمینه این در و استگرفته رارق مطالعه مورد
  ).2014 میر،( دارد وجود
 شناختی نظریۀ زایشی پردازش پایۀ فرضیۀ به توجه با

 به یادگیري محیط که زمانی حتی ايرسانه چند یادگیري
 و کند حذف را غیرضروري پردازش که شود طراحی دقت

 کاهش را ضروري پردازش و شدهآموخته مطالب پیچیدگی
 نشوند، یادگیري به موفق انآموزدانش است ممکن دهد،
 آن هدف که باشد هاییروش شامل آموزش اینکه مگر
 و دانش ساخت در ذهنی تالش در یادگیرنده کردن درگیر

                                                
1. Moreno & Mayer 

 مطلوب شناختی بار به پرداختن که باشد هاییفعالیت
 که آنجا از ).2010 همکاران، و مورنو( یابدمی اختصاص

CLT مطلوب و خارجی، درونی، ياباره که کندمی فرض 
 افزایش به منجر باید نیز زایشی پردازش و هستند افزایشی

 بار زایشی پردازش مبنا، این بر .شود کلی شناختی بار
 هايفعالیت از ناشی که باري اما دهد،می افزایش را شناختی
 .است آن خودکارسازي و طرحواره اکتساب با مرتبط شناختی
 مطلوب)( مرتبط شناختی بار ،شناختی بار نظریۀ براساس
 زیرا یابد افزایش یادگیري طول در باید که است بار نوع تنها

 آن با ،باشد داشته تداخل یادگیري با اینکه جاي به«
 کلید بنابراین، )؛2019 همکاران، و سوئلر( »کندمی مشارکت
 فعاالنه درك به منجر که زایشی پردازش به یابیدست

 و ذهنی دوباره دهیسازمان طریق از شدهموختهآ اطالعات
 توانا را یادگیرنده و است فرد قبلی دانش با آن سازيیکپارچه

 به جدید هايموقعیت در استآموخته را آنچه که سازدمی
  است. مطلوب شناختی بار بر تمرکز بگیرند، کار

 شناختی بار معتقدند )2010( مورنو و میر اساس این بر
 کمک یادگیري به که است شناختی ازشدپر ،مطلوب
 شناختی بار دارد. همراه به را زایشی پردازش و کندمی

 مستقیم طور به که فعال حافظۀ منابع به دارد اشاره مطلوب
 به درونی شناختی بار صرف( یادگیري با مرتبط اطالعات به

 و فورد تیندال( یابدمی اختصاص بیرونی) شناختی بار جاي
 ترغیب یا و کشیدن چالش با امر این ).2020همکاران،
 شودمی ایجاد مطالب درك براي تالش اعمال به یادگیرنده

 درگیر طریق از مطالب از یادگیرنده عمیق درك شامل و
 ؛است  انسجام و دهیسازمان شناختی فرایندهاي در شدن
 شناختی بار افزایش باعث زایشی پردازش دیگر، عبارت به

 هايفعالیت حاصل که باري شود،می دانشجویان مطلوب
 و کسب فرایندهاي به مربوط که است شناختی

   .است طرحواره خودکارسازي
 بر مبتنی که CLT شده پذیرفته فرضیۀ اساس بر
 )2003 سوئلر، از نقل به ؛1971( شیفرن و اتکینسون نظریۀ
 اطالعات و است زیاد بسیار بلندمدت حافظۀ ظرفیت است،
 هايطرحواره قالب در ندمدتبل حافظه در موجود
 اطالعات توانندمی هاطرحواره اند.یافتهسازمان
 واحد عنصر یک قالب در فقط را شانیافتهسازمان
 حافظۀ در یافتهسازمان اطالعات این و کنند بنديدسته
 امر همین و شوندمی پردازش واحد یک عنوان به کاري
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 شودمی کاري حافظۀ هايمحدودیت بر غلبه به منجر
 هدف که مطلوب شناختی ارب )؛2010 همکاران، و پالس(

 خودکارسازي و جدید هايارهطرحو ساخت اشکلیدي
 سوئلر( گیردمی قرار مکانیسم این درخدمت ست،ها طرحواره

 شده یادگرفته محتواي سازي خودکار .)2019 همکاران، و
 موجب و کند غلبه کاري ۀحافظ هايمحدودیت بر تواندمی
 تواندمی که آنجا تا آموزشی طراح .شود یادگیري ایشافز
 مورد آموزشی محتواي در را شناختی بار نوع این باید

 براین،بنا ؛)2013 سوئلر،( دهد افزایش خود، طراحی
 در گذاريسرمایه به را یادگیرندگان موثر آموزشی هايروش
 تشویق اتوماسیون و طرح ساخت براي مرتبط شناختی بار
  .کندمی

 دادن کاهش طریق از انسان شناختی ظرفیت کردن آزاد
 مگر شود،نمی بیشتر یادگیري به منجر الزاماّ ،بیرونی بار

 کسب با مرتبط هايفعالیت صرف شده آزاد منابع اینکه
 و 1برن( شوند مطلوب شناختی بار افزایش و طرحواره

 مطرح کلیدي سوال یک بنابراین ؛)2018 ونمرینبوئر،
 شناختی بار وانمیت هاییروش چه از استفاده با شود:می

 شناختی ظرفیت اینکه بدون کرد، تقویت را مطلوب
   ؟شود مواجه شناختی بار اضافه با را یادگیرنده
 توانندمی که طراحی اصل پنج )،2010( میر و مورنو

 مورد مطلوب بارشناختی و زایشی پردازش افزایش براي
 ،2ايچندرسانه اصل :دکردن معرفی ،گیرند قرار استفاده
 .6 تفکر و 5بازخورد ،4شده هدایت فعالیت ،3سازيشخصی
 دوگانه گردانی رمز ۀنظری بر مبتنی ايرسانه چند اصل

 هايسیستم که است ایده این بر مبتنی که )1987 پاویو،(
 تصاویر و کلمات براي که آنهایی مانند( گردانی رمز مختلف

 ۀفرضی اساس بر .کنندمی ویتتق را یکدیگر )روندمی کار به
 ايجداگانه مجاري داراي هاانسان CTML دوگانه مجاري
 و مورنو( هستند کالمی مواد و تصویري مواد پردازش براي
 کالمی قالب دو در اطالعات که زمانی بنابراین ؛)2007 میر،
 ترفعال شناختی نظر از یادگیرندگان شوند، ارائه دیداري و
 بین ارتباط و دهیسازمان را بازنمایی هر باید زیرا شوندمی

                                                
1. Bruin 
2. Multimedia Principle  
3. Personalization Principle 
4. Guided Activity Principle 
5. Feedback Principle 
6. Reflection Principle 

 اصل .)2019 پاس، و ونمرینبوئر سوئلر،( کنند ایجاد را هانآ
 که زمانی اطالعات که داردمی بیان سازيشخصی
 غیر و دوستانه عامیانه، صورت به یعنی( شوند سازيشخصی
 و خشک صورت به که زمانی به نسبت شوند) ارائه رسمی
 ،7کالیوگا( بود خواهند موثرتر یادگیري رد شود، ارائه رسمی
 که است ایده این ۀپای بر سازيشخصی اصل ).2016
 با جدید اطالعات کردن مرتبط وسیلۀ به ،سازيشخصی
 ؛دهدمی ارتقا را فعال پردازش ،آموزدانش خود تجربیات
 .کندمی ایجاد یادگیري ۀتجرب از تريعمیق ۀحافظ بنابراین

 وادار آموزاندانش وقتی که است این دیگر تفسیر یک
 یادگیري، محیط ةمشاهد جاي به آنها که کنند باور شوندمی

 آموزشی مطالب درك درگیر بیشتر هستند، کنندهشرکت
 داردمی بیان بازخورد اصل .)2007 ر،یم و مورنو( شوندمی
 شناختی پردازش به منجر یادگیري حین در بازخورد ارائۀ که
 ۀرابط به یادگیري اثربخشی و شودمی ترعمیق فهم براي
 یادگیرنده پیشین دانش و شدهداده بازخورد مقدار بین

 دادن، بازخورد دیگر، عبارت به ).2004 میر،( دارد بستگی
 انتخاب هدایت طریق از را مولد و ضروري پردازش
 و کندمی تشویق جدید اطالعات دهیسازمان و آموزاندانش
 مورنو،( شودمی یادگیري براي انگیزه افزایش به منجر
 و مولد پردازش فرضیه قلب در تعقل و تفکر اصل ).2009
 که داردمی بیان و دارد قرار مطلوب بار افزایش هايروش
 محتواي با او شناختی درگیري و یادگیرنده عمیق تفکر

 و پالس( شودمی اطالعات ترعمیق درك به منجر یادگیري
 کار به مختلفی هايشکل هب اصل این ).2010 همکاران،

 ئۀارا به آموزاندانش تشویق مثال، عنوان به رود؛می
 و دهیسازمان ،شانخود براي اصول بر مبتنی توضیحات
 را آموزاندانش قبلی دانش با جدید اطالعات یکپارچگی

 ۀفرضی این، بر افزون ).2016 کالیوگا،( دبخشمی ارتقا
 وقتی که داردمی بیان CATLM فراشناختی ايواسطه
 باشد الزم است ممکن نیستند، تعاملی یادگیري هايمحیط
 فعال ذهنی نظر از ربیشت که کنیم تشویق را انآموزدانش که

 و اطالعات ترعمیق پردازش به منجر امر این که شوند
  شود.می مطلوب شناختی بار افزایش
 در )2010( مورنو و پالس برانکن، که است درحالی این

 باورند این بر CLT ۀنظری در کنونی مسائل امونپیر بحث
                                                
7. Kalyuga 
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 به منجر که شناختی هايفعالیت باید اینکه وجود با که
 مورد شود،می سازي)طرحوراه هدف با( مطلوب بار تقویت
 در شناختی بار ۀنظری شوند، تقویت و گیرند قرار ویژه اهتمام

 کهحالی در ؛است مانده ساکت هاییفعالیت چنین توصیف
CLT که دهدمی رخ زمانی یادگیري که کندمی استدالل 
 یک این حال، این با ،گردد واره طرح اکتساب به منجر
 یک فاقد CLT و است نشده اثبات کامالً عبارت
 سیستم در اطالعات پردازش چگونگی از نظري سازيمفهوم
 بارةدر تحقیقات و است دانش بازنمایی چگونگی و شناختی
 هايبازنمایی و شناختی پردازش تی،شناخ بار بین روابط
 ،پاس و سفرت و برانکن( است نوزادي دوران در هنوز ذهنی
 ۀنظری پیرامون تحقیقات اخیر ۀده در که حالی در .)2010
 کاري ۀحافظ روي گرفته انجام هايپژوهش بر شناختی بار

 مطلوب، بار ةحوز در باید آینده پیشرفت است، شده متمرکز
 این .یابد ادامه دانش نمایش و عاتاطال دهیسازمان
 هاآن حمایت و مرتبط فرآیندهاي بهتر درك به منجر تواندمی
  .)2019 همکاران، و سوئلر( شود آموزشی وسایل طریق از

 فاقد هنوز مطلوب، بار افزایش براي شده بحث اصول
 شدهگزارش مطالعات بیشتر زیرا هستند، پژوهشی پشتوانه
 در و اندنشده طراحی CLT رضیاتف مستقیم آزمایش براي
 همکاران، و پالس( دارد وجود پژوهشی خال زمینه این

 بار بر تمرکز اهمیت به توجه با و اساس این بر )؛2010
 یادگیرنده شناختی درگیري سبب که باري عنوان به مطلوب

 خودکارسازي همچنین و سازيطرحواره و آموزش امر در
 بر غلبه نتیجه در و مدت بلند حافظۀ در هاطرحواره
 پژوهش این هدف شود؛می فعال حافظه هايمحدودیت
 صورت به که است هاییروش کردن مشخص و شناسایی
 و آموزش فرایند در را مطلوب بار تقویت قابلیت کاربردي
   باشد. داشته آموزشی طراحی
  
  پژوهش شناسیروش
 کیفی ةشیو به و تفسیرگرایی پارادایم در حاضر پژوهش

 و مضمون تحلیل رویکرد از استفاده با که است شده امانج
 ارتقا« فرایند تفسیر و تحلیل فهم، به مضامین، شبکه تدوین
 پرداخت. »مطلوب شناختی بار طریق از زایشی پردازش
 از عمیقی هايالیه کشف هدف با کیفی پژوهش محقق
 تفسیر و تجربه مطالعه مورد افراد وسیلۀ به که طورآن معنا،

 و لینکلین( زندمی بررسی و کنکاش به دست شود،یم
   ).2017 ،1دنزین

 مطالعۀ نوع از حاضر پژوهش در هاداده آوريجمع ةشیو
 صورت »اسناد تحلیل راهنماي« از استفاده با که است اسناد
 مکتوب و معتبر اسناد و هامقاله از فهرستی یعنی گیرد؛می
 آماري جامعۀ شوند. دنبال خاص توالی یک در باید که

 صورت هايپژوهش تمام از است عبارت حاضر مطالعۀ
 عنوان به  مطلوب شناختی بار با رابطه در شده چاپ و گرفته
 کاري حافظه به اطالعات زایشی پردازش نتیجه در که باري
 سازي،فرضیه( شناسیروش لحاظ از که شودمی اعمال
 ،گیرينمونه روش و نمونه حجم جامعه، تحقیق، روش
 محاسبات بودن صحیح و آماري تحلیل روش آماري، فرضیۀ
 سال ده زمانی بازة در و بوده برخوردار الزم شرایط از آماري)
   اند.شده منتشر اخیر

 گیرينمونه نوع از تحقیق این در گیرينمونه روش
 مطالعات در است. ناهمگونی یا تنوع حداکثر با هدفمند
 و شده آوريجمع هايداده لۀوسیبه نمونه نهایی تعداد کیفی
 رسیدن زمان تا گیرينمونه و شودمی مشخص آنها تحلیل

 در اشباع مفهوم کیفی، پژوهش در .یابدمی ادامه اشباع به
 و شده کشف مضامین و هاداده تکرار به کیفی، پژوهش
 در دارد. اشاره است، شده آوريجمع که هاییداده شدن تأیید
 اطالعات داراي که مقاالتی ناساییش با محقق راهبرد، این

 سال ده زمانی بازة در ،هستند تحقیق موضوع با مرتبط
 هايواژه کلید از استفاده با و کندمی آغاز اند،بوده گذشته
 در وجوجست و 3مطلوب شناختی بار و 2زایشی پردازش
 ،springer، science direct، pub med هايسایت
eric قرار بررسی مورد گوناگونی مطالعات و گرفت انجام 
 نمونه روش جامعه، داراي که مقاله 32 نهایت در که گرفتند
 مناسب تحقیق روش و پژوهشی ابزار نمونه، حجم گیري،
  گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد و شدند انتخاب بودند،

 از استفاده با پژوهش این در هاداده تحلیل و تجزیه
 استقراي بر مبتنی لتحلی گرفت؛ صورت مضمون تحلیل
 و هاداده بنديطبقه طریق از محقق آن در که تحلیلی
 شناسیسنخ یک به ايداده برون و ايداده درون الگویابی
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 براین .)2017 دنزین، و لینکلین( یابدمی دست تحلیلی
 که گرفت قرار استفاده مورد مضمون تحلیل از نوعی اساس،

 سه حسب بر هشد گردآوري هايداده کدگذاري آن در
 .پذیردمی صورت گزینشی و محوري باز، کدگذاري مرحله
 ترتیب این به هاداده تحلیل و تجزیه فرایند روش، این در

 سپس شود،می سازيپیاده کاغذ روي کدها ابتدا، که است
 به اقدام نهایت، در و گرددمی تولید مکتوب و متنی هايداده

 مرحلۀ در .شودمی هاهداد بنديطبقه و سازيخالصه بررسی،
 یافتن هدف با متن بررسی به اقدام باز، کدگذاري یا اول

 رهیافت از استفاده با و شودمی اطالعات در مکنون مفاهیم
 استخراج مفاهیم شود،می تالش ثابت، مقایسه بر مبتنی
 بررسی مرحله، این در دیگر، عبارت به .برسد اشباع به شده،
 که یابدمی ادامه زمانی تا جودمو مقاالت در وجوجست و

 تا و شوند بازنمایی پژوهش مفاهیم با مرتبط مطالب همۀ
 .یابدمی ادامه کار این نشود، پیدا جدیدي اطالعات که زمانی
 یک اولیه کد هر براي و شده کدبندي اطالعات تمام سپس،
 ساخت در آن از که شد گرفته درنظر مختصر توضیح
 که زمانی .گردید استفاده بعدي انتزاعی هايمقوله

 بر مشترك مفاهیم شد، استخراج اولیه مفاهیم از ايمجموعه
 قالب در هاتفاوت و هاشباهت بین ثابت هايمقایسه اساس
 فرایند همان این .شد بنديدسته ايعمده هايمقوله

 اساس بر عمده هايمقوله سپس .است متمرکز باز کدگذاري
 مرتبط یکدیگر به داستان خط یک در شده بنديدسته ابعاد
 هايمقوله باید داستان خط .آمدند در نگارش به و شدند
 وارفهرست هم دنبال به تحلیلی و منطقی صورت به را عمده
 در سپس و دیگري با ارتباط در را کدام هر و دهد توضیح
 محوري کدبندي مرحله این، به .کند تعریف کل با ارتباط
 منطقی و تحلیلی تنظیم به يمحور کدبندي .شودمی گفته
 و گزینشی کدگذاري براي را زمینه و کندمی کمک هاداده

 خط اتمام از بعد .سازدمی فراهم ايهسته مقوله استخراج
 استخراج »ايهسته« مقوله عنوان تحت ايمقوله داستان،

 .شودمی
  

  هاداده روایی و پایایی
 اینکه به توجه اب درونی، اعتبار تامین براي حاضر تحقیق در

 مسائل از یکی است، تفسیري ماهیت داراي مضمون، تحلیل
 به باید پژوهشگر و است پژوهش نوع این اعتبار ارزیابی
 توانمی چگونه که دهد توضیح شفاف و روشن صورت

 براي داد. پیوند آنها از محقق روایت به را مطالعه مورد روابط
 هايمضمون که این بر افزون ،حاضر تحقیق روایی سنجش
 نظري، مبانی ۀمطالع با فراگیر و دهندهسازمان فراگیر،
 شدند، انتخاب بررسی مورد بعامن و تحقیق ۀپیشین
 توصیفی و مشهود نوع از مضامین گردید، ذکر که گونههمان
 تصرفی و دخل مضامین محتواي در پژوهشگر و بوده

 رداربرخو باالیی روایی)( صحت و دقت از لذا و است نداشته
 )2010( 1هاروکس و کینگ نظر براساس ضمن در است.
 یک عنوان به را متخصصان و مستقل کدگذاران از استفاده
 کنند.می معرفی مضمون تحلیل اعتبار بررسی براي روش
 ،ارزیابی براي رایجی فرایند مستقل، کدگذاري از استفاده
 .است مضمون هاي تحلیل کیفیت اعتبار بررسی و کنترل
 در که است اطمینان قابلیت آماري محاسبه مشابه مرا این

 صورت ساختاریافته مشاهده یا کمی محتواي تحلیل
 و روایی اثبات بر افزون مستقل، دگذاريک هدف .گیردمی

 طور به تا است پژوهشگر به کمک ن،مضمو تحلیل پایایی
 تصمیماتی و خود پیشنهادي مضامین ساختار ةدربار انتقادي

 یابد دست یقین به است، گرفته گذاريکد ةدربار که
 از پس مضامین و کدها اساس، براین .)1998 ،2بویاتیز(

 با همسویی و ارتباط و تحقیق پیشینۀ نظري، مبانی بررسی
 مرحلۀ در شدند؛ تأیید و انتخاب اول مرحله در تحقیق، سوال
 ها،داده آوريجمع چگونگی مورد در توضیح با محقق دوم،

 در تصمیم اخذ چگونگی و هامقوله دنش مشتق چگونگی
 و محقق میان ايمشاوره فرآیند یک در پژوهش، طول

 براي همچنین شد. پرداخته نظر تعامل و بحث به داوران،
 منابع سطر به سطر ۀمطالع با کدگذاري پایایی، محاسبه
 صورت به نفر دو وسیلۀ به دستی صورت به و منتخب
 دو این نتایج کدگذاري، اتمام از پس و شد انجام جداگانه
 هولستی روش از استفاده با و مقایسه یکدیگر با کدگذاري

  :گرفت قرار بررسی مورد مضامین پایایی )،زیر فرمول طبق(
PAO=2M/ (n1+n2) 

 مشاهده توافق درصد( پایایی ضریب هولستی، روش در
 ،M با کدگذاري مرحله دو در توافق تعداد ،PAO با شده)
 تعداد و n1 با اول مرحلۀ در شده دگذاريک واحدهاي تعداد

 داده نمایش فn2 با دوم مرحلۀ در شده گزارش واحدهاي

                                                
1. King & Horrocks 
2. Boyatzis  
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 محاسبه 87/0 پایاي ضریب حاضر پژوهش در شود.می
 پایایی از شده استخراج مضامین دهدمی نشان که گردید
  برخوردارند. قبولی قابل

  
  پژوهش هايیافته

 این در دارد جودو متعددي هاينسخه موضوعی، تحلیل از
 استفاده )،2001( استرلینگ مضمون تحلیل روش از پژوهش
 میدانی مطالعات خاص که رهیافت نوع این است. شده
   است. مرحله دو شامل است،

 هر در متن هايبخش کدگذاري طریق از الف) ۀمرحل
 مضامین و شوندمی خالصه مضامین متنی، هايبخش از کد

 استخراج متنی هايبخش در جهتو قابل یا مشترك برجسته،
 آن تحت کدها که متن از هاییبخش بازخوانی با گردند.می
 را کار این است، شده گرفته کامل متن از و بنديطبقه
 که دهدمی اجازه پژوهشگر به روش این داد. انجام توانمی

 و زیرین الگوهاي شناسایی و ندک اصالح را متن خواندن
   سازد.می پذیرامکان را ساختارها
 طریق از سپس کنیم؛می اصالح را مضامین ب) ۀمرحل
 قرار مضامینی در بیشتر را آنها شده، انتخاب مضامین

   که: دهیممی
 ةانداز به )2 و تکرار) غیرقابل( متمایز کافی ةانداز به )1
 در موجود هايایده از ايمجموعه براي گسترده کافی
 یک به را هاداده روش این هستند. متن مختلف هايبخش
 که کندمی تبدیل مهم مضامین از ترکنترل قابل ۀمجموع
 جزئیات به زیادي توجه مرحله این کند.می خالصه را متن

 باشد مشخص کافی زةاندا به باید مضمون هر دارد. مفهومی
 یافتن براي کافی ةانداز به اما شود، مربوط ایده یک به تا

   باشد. گسترده لفمخت متنوع هايبخش در هاهتجرب
 بر دهندهسازمان مضامین شد گفته آنچه اساس بر
 و تعیین زمینه این در موجود متعدد هاينظریه اساس
 گردید. بنديدسته دهندهسازمان هر به مربوط پایۀ مضامین
   از: نداعبارت که مضامین هايشبکه ایجاد
   مضامین ترتیب )1
  اصلی مضامین انتخاب )2
  مضامین دوبارة دهیمانساز و تنظیم )3
   اصالح و بازبینی )4
 و محتوا اساس بر مضامین بنديگروه چگونگی مورد در

 قوانین و گیردمی صورت نظري مبناي بر لزوم صورت در
 یک باید مضمون تعداد چه اینکه مورد در صریح و سخت
 استخراج نتایج اساس بر .ندارد وجود ،کنند ایجاد را شبکه

 زیر صورت به پژوهش نهایی مدل ها،دهدا بررسی از شده
 نهایی بنديدسته در که است ذکر به الزم گردید. استخراج
 بار فراگیر مضمون نهایی، مضامین شبکه تشکیل براي

 آمد. دست به دهندهسازمان اصل چهار در مطلوب شناختی
 نهایت در مختلف منابع از شده انجام هايبررسی اساس بر

 ارزیابی و شناسایی مطلوب ناختیش بار اختصاصی کد 68
 .)1 جدول( گردید
 در »ايرسانه چند« اصل آمده دست به نتایج اساس بر
 به الزم شد. تشکیل پایه مضمون 16 از مطلوب شناختی بار
 23 حدود که اولیه شده استخراج کد خالف بر که است ذکر
 همنام کدهاي ترکیب و تلفیق از بعد بود، شده استخراج کد
 اصل کرد. پیدا تقلیل کد 16 به بنديتقسیم این همشاب و
 مضمون 17 از مطلوب شناختی بار در »سازيشخصی چند«
 از مطلوب شناختی بار در »بازخورد« اصل .شد تشکیل پایه
 از »تفکر و تامل« اصل نهایت در و شد تشکیل پایه تم 12
 بار در یادگیري اصل ترینمهم عنوان به شناختی بار

 هدایت فعالیت« اصل و پایه مضمون 17 از وبمطل شناختی
  شد. تشکیل پایه تم 8 از »شده

 بار کنندهتقویت عوامل با مرتبط مضامین تحلیل
   :مضامین شبکه اساس بر شناختی
 ،1 شماره جدول نتایج تحلیل و تجزیه و بررسی از پس
  :است زیر شرح به مطلوب شناختی بار بر گذار اثر عوامل
 مفهوم، این براساس ها:ايرسانه چند از استفاده .1
 از است، تصویري و کالمی هايبازنمایی شامل که آموزشی
 تصویري یا کالمی اطالعات از تنها آن در که آموزشی
 و دارامعن یادگیري به بیشتري احتمال به شود،می استفاده
 در که زمانی مثالً شود.می منجر مطلوب شناختی بار تقویت

 صورت به زمین مختلف هايالیه وزشآم ايچندرسانه یک
 نیز تصاویر از که است بهتر شود،می داده آموزش کالمی
 رمزهاي ۀنظری بر ايچندرسانه اصل مبناي شود. استفاده
 است. شده بنا )2014 میر، از نقل به ؛1987 پاویو،( دوگانه
 شامل انسان ذهنی پردازش که کندمی بیان نظریه این
 کالمی و تصویري مواد پردازش ايبر مجزایی هايکانال
 تصاویر یادگیرندگان که زمانی ).2007 مایر، و مورینو( است
 نظر از د،نکنمی بازنمایی یادگیري براي را شده ارائه کالم و

 و دهیسازمان به نیاز آنها زیرا شوند،می فعال بیشتر شناختی
 ایجاد حقیقت در دارند. مواد نوع دو آن بین ارتباط ایجاد

 با گام یک تصویري و کالمی مواد هايبازنمایی بین رتباطا
 جائن فرش، سو( است مفهومی ادگیريی در اهمیت

  ).2007 وپرونکن،
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  شناختی بار اصول اساس بر مطلوب شناختی بار هايمؤلفه به رسیدن براي اسناد تحلیل از شده استخراج هايمؤلفه .1 جدول
  مضامین شبکه در مقوله کد  پایه مضمون  دهندهسازمان مضمون  فراگیر مضمون

 شناختی بار
  ايرسانه چند اصل  مطلوب

 A1 هارسانه نوع در پذیري تغییر
  A2  متنوع ايرسانه چند هايمثال و ايرسانه تنوع

  A3  کالمی غیر و کالمی هايرسانه انواع میان از خاص استراتژي
  A4  یادگیري بودن ايرسانه چند پرتو در یادگیري انگیزش
  A5  ايرسانه چند طراحی
  A6  ايرسانه چند آموزش طریق از یادگیري تسهیل
  A7  ايرسانه چند عناصر بودن تعاملی
  A8  ايرسانه چند کاري حافظه یعنی مطلوب بار

  A9  ايرسانه چند یادگیري کننده تقویت
  A10  آموزشی هايروش تنوع

  A11  ايرسانه چند شناختی فرا پشتیبانی
  A12  ايانهرس چند اطالعات انتخاب

  A13  یادگیري اهداف با متناظر و ضروري بار
  A14  یادگیري در گرایی واقع

  A15  ذاتی بار از ناشی یادگیري
  A16  تجربی هايیافته اساس بر یادگیري

  سازيشخصی اصل  

  B1  دوستانه تعامل
  B2  یادگیرنده آگاهیخود
  B3  یادگیري به تمایل
  B4  یادگیرنده فعالیت بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
  B5  توضیحی خود بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
  B6  فعال یادگیري بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
  B7  یادگیرنده بر مبتنی

  B8  محور یادگیرنده
  B9  تحمیلی غیر یادگیري بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
  B10  باال انگیزه بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
  B11  یادگیرنده نیاز رب مبتنی مطلوب نتیجۀ
  B12  داوطلبانه یادگیري یافتن سازمان
  B13  داوطلبانه ذهنی تالش
  B14  مغز پیچیدة عملکرد
  B15  شده ارائه مطالب در انعطاف
  B16  نیاز مورد مطالب یادگیري
  B17  یادگیري به تمایل

  بازخورد اصل  

  C1 یادگیرنده توضیح اساس بر خورد باز
  C2 مناسب بازخورد اساس بر سائلم حل
  C3  تجربیات اساس بر مناسب راه یافتن
  C4  توضیحی خود بر مبتنی مطوب نتیجۀ
  C5  یادگیرنده فعالیت بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
  C6  یادگیرنده خودکنترلی بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
  C7  یادگیري از ناشی مطلوب بار اساس بر عملکرد افزایش

  C8  منطقی یادگیري بر مبتنی مطلوب جۀنتی
  C9  یافته سازمان دانش بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
  C10  آموزشیار وسیلۀ به مسایل حل بازخورد ارائه
  C11  بازخورد هر از بعد پرسشگري بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
  C12  یادگیرنده طرف از بازخورد بر مبتنی مطلوب نتیجۀ
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 کالمی هايپیام مفهوم، این براساس سازي:شخصی .2
 به یعنی شوند، سازيشخصی که زمانی گفتاري، و نوشتاري
 نسبت ،شوند ارائه رسمی غیر و ايمحاوره دوستانه، صورت

 شوند، ارائه ايمحاوره غیر و رسمی صورت به که زمانی به
 ۀپای بر سازيشخصی اصل بود. خواهند ثرترمؤ یادگیري در
 و رسمی غیر صورت به اطالعات ۀارائ که است ایده این

 ارتباط ۀوسیل هب را جدید اطالعات فعال پردازش اي،محاوره
 ؛دهدمی اارتق آموزدانش خود هايهتجرب به مطالب دادن

 کند.می ایجاد یادگیري ۀتجرب از تريعمیق ۀحافظ بنابراین
 وادار آموزاندانش وقتی که است این دیگر تفسیر یک
 محیط مشاهده جاي به آنها که کنند باور تا شوندمی

 بیشتر کنند،می تعامل و دارند مشارکت آن در یادگیري،
  .)2014 سوئلر،( شوندمی آموزشی مطالب درك درگیر
 به دادن بازخورد مفهوم این براساس بازخورد: .3

 الزم شناختی پردازش موجب آموزش امر در یادگیرندگان
 شناختی ۀنظری اساس بر واقع در شود.می ترعمیق فهم براي

 ارتباط میزان به آموزشی ايرسانه چند بخشی اثر ،یادگیري
 گانیادگیرند پیشین دانش و سیستم دادن بازخورد مقدار بین

 موزش،آ حین در دادن بازخورد عبارتی، به است. وابسته
 توجه هدایت طریق از را زایشی و ضروري پردازش

 کندمی تشویق جدید اطالعات دهیسازمان و یادگیرندگان
 در اطالعاتی یادگیرندگان به بازخورد ارائه ).2014 میر،(

 منجر امر نای که دهدمی عملکردشان بهبود چگونگی مورد
 پایداري و ترعمیق شناختی درگیري بیشتر، درونی ةانگیز به

  شود.می عملکرد به نسبت بیشتر
 دارد. قرار زایشی پردازش فرضیه قلب در تفکر تفکر: .4
 بر مبتنی تصاویر یا توضیحات، ئۀارا به آموزاندانش تشویق
 اطالعات سازيیکپارچه و دهیسازمان به منجر تفکر، اصل
 به عبارتی، به شود.می یادگیرندگان یقبل دانش با جدید
 مربوط مراحل دهیسازمان براي یادگیرندگان کشیدن چالش
 یک در آنها واداشتن تفکر به و رویدادها یعلّ ةزنجیر به

 گردد.می ترعمیق یادگیري موجب تعاملی آموزشی ۀبرنام
 هايشکل به تواندمی آموزشی هايمحیط در تفکر اصل

 کردن خالصه ،1خودتوضیحی همچون د،رو کار به مختلفی
 همکاران، و پالس( کشیدن نقاشی خود، زبان به محتوا
2010(. 

                                                
1. Self-Explanation 

  تفکر و تامل اصل  

  D1 پیچیده الیفتک
  D2  عملکرد انتقال
 D3  یادگیري فرایند تعمیق

  D4  تکمیلی توضیحات
  D5  غلط از درست تشخیص
  D6  باال انگیزش

  D7  کاوشگري
  D8  عمدي یادگیري
  D9  یافته سازمان دانش
  D10  یادگیري محیط محتویات درك

  D11  اساسی مفاهیم اساس بر اساسی پردازش
  D12  بیشتر یادگیري جهت در تالش
  D13  محتوا ذهنی مرور

  D14  محتوا یادآوري
  D15  محتوا تکرار و تمرین
  D16   یادگیري براي آوردن دلیل
 D17  یادگیري فرایند تجسم

  شدههدایت فعالیت اصل  

 E1  متناسب هايفعالیت گزینش و یادگیري اهداف تدوین
 E2  یادگیري عناصر اجزاي بین در یمنطق ارتباط برقراري
 E3  یادگیري هدف براي رسیدن مناسب هايفرضیه  تدوین

 E4  هاتیمیهم از متعدد هايپرسش بر مبتنی یادگیري
 E5   مسئله حل بر مبتنی یادگیري
 E6  معلم کمک به یادگیري فرایند هدایت
 E7  آن به مربوط هايفعالیت و یادگیري عناصر تعامل تحلیلل
 E8  آن به مربوط هايفعالیت و یادگیري عناصر تعامل درك
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 رخ زمانی شدههدایت فعالیت شده: هدایت فعالیت .5
 یادگیري هايمحیط در بتوانند یادگیرندگان که دهدمی

 طول در خود اقدامات مورد در و باشند داشته تعامل
 اصل قلب در بنابراین، ؛نندک دریافت راهنمایی یادگیري
 بازخورد. و تعامل دارد: وجود ایده دو شدههدایت فعالیت
 گويوگفت و کاريدست بر بیشتر شدههدایت فعالیت اصل
 کاري،دست با همراه تعامل در است. متمرکز تعاملی

 قرار کاريدست مورد را آموزشی مواد یادگیرندگان
 قبل را پارامترها هاآن که زمانی همچون آزمایش، ؛دهندمی
 را فرضیه یک تا کنندمی تنظیم سازيشبیه اجراي از

 یادگیرندگان مکالمه، با همراه تعامل در کنند. آزمایش
 و دهندمی پاسخ یا کنندمی دریافت پاسخ و پرسندمی

  ).2010 همکاران، و پالس( کنندمی دریافت بازخورد
 

  

  بحثگیري و نتیجه
 تقویت طریق از زایشی پردازش تقویت هايروش و هامؤلفه
 براساس مضمون تحلیل سطح در مطلوب شناختی بار

 این بر .است آمده دست به گرفته، صورت هايپژوهش
 طریق از زایشی پردازش بهبود براي کلی مسیر دو اساس،
 پردازش بهبود اول، دارد؛ وجود مطلوب شناختی بار تقویت
 نحوة در مداخله طریق از یادگیري یادگیرندگان، شناختی
 ؛)آموزشی هايروش یعنی( درسی محتواي ارائۀ و آموزش
 براي شرایطی ایجاد و یادگیرنده سازيفعال بر تمرکز ،دوم

 تالش( یادگیري محتواي با یادگیرنده شناختی درگیرشدن
 اثربخشی نۀزمی در زیادي تحقیقات اگرچه .است یادگیرنده)

 صورت آموزشی طراحی اصول تکامل و آموزشی هايروش
 فعال نقش به توجه مزایاي حاضر، پژوهش است، گرفته

 مجدد ظهور به اشاره و یادگیري نتایج بهبود در را یادگیرنده
 یادگیري زمینۀ در مفید کاربردي اصول بر تمرکز با تحقیقات

 مطلوب شناختی بار تحول نهایی مدل براي مضامین شبکه .1 شکل
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 آن در که طیشرای تردقیق مستندسازي و دهدمی نشان را
 بررسی این نظري، جنبۀ از .شودمی واقع مؤثرتر یادگیري
 دهدمی نشان زایشی پردازش فرضیۀ از حمایت در را شواهدي

 شدن درگیر به دارمعنی یادگیري که کندمی فرض که
 یادگیري طول در مناسب شناختی پردازش در یادگیرنده
 شناختی بار تردقیق بررسی این، بر افزون دارد؛ بستگی
 در که دارد همراه به را زایشی شناختی پردازش که مطلوب
 اکتساب به منجر عملکرد، بهبود بر افزون یادگیري طول

 یادگیري غایی هدف که گرددمی آن خودکارسازي و طرحواره
  است.

 هايتکنیک و هاروش که دهدمی نشان جدول هايیافته
 بر تواندمی طول در عوامل گوناگونی یادگیري و آموزشی
 .باشد داشته تأثیر یادگیرندگان مطلوب شناختی بار سطح
 بر تواندمی عوامل از کدام هر ضعف و شدت که است بدیهی
 یادگیرندگان یادگیري میزان و مطلوب بارشناختی سطح

  .باشد تأثیرگذار
 بار با مرتبط مضامین شبکۀ تحلیل و جدول هايیافته
 و فراگیر مضامین از یکی که دهدمی نشان مطلوب شناختی
 .هاستايچندرسانه از استفاده مطلوب، شناختی بار بر اثرگذار

 هايبازنمایی شامل که آموزشی مضمون اساس، این بر
 از است، انیمیشن و اسالید فیلم، همچون تصویري و کالمی
 به تصویري یا کالمی اطالعات از تنها آن در که آموزشی
 یادگیري به بیشتري تمالاح به شود،می استفاده تنهایی
 هايالیه آموزش براي مثال، عنوان به .شودمی منجر دارامعن

 از تصاویري شفاهی، توضیحات بر افزون زمین، مختلف
 پژوهش هايیافته اساس بر .شود ارائه هم زمین هايالیه

 نوع در تغییرپذیري همچون، ابعادي با مضمون این )1 جدول(
 از خاص استراتژي متنوع، ايسانهر چند هايمثال ها؛رسانه
 کنندهتقویت کالمی؛ غیر و کالمی هايرسانه انواع میان

 مختلف؛ آموزشی هايروش از استفاده اي؛رسانه چند یادگیري
 چند اطالعات انتخاب اي،رسانه چند شناختیفرا پشتیبانی
 کار هايمثال در حل راه مختلف هايروش ارائۀ اي؛رسانه
 از استفاده با کارشده هايمثال در خطاها رفع و یافتن شده،

 مطالعه هنگام یادگیرنده توجه هدایت براي چشم حرکات
 پشتیبانی فرایندهاي از حمایت و رایانه از استفاده با  هامثال

 پردازش و افزایش را مطلوب شناختی بار تواندمی فراشناختی
 به ؛1987 پاویو،( دوگانه رمزهاي نظریۀ .کند ایجاد را زایشی
 انسان ذهنی پردازش که کندمی بیان )2016 کالیوگا، از نقل

 و تصویري مواد پردازش براي مجزایی هايکانال شامل
 فرضیۀ براساس )2007( مورنو و میر همچنین .است کالمی
 مجاري داراي هاانسان که معتقدند CTML دوگانه مجاري
 هستند؛ میکال مواد و تصویري مواد پردازش براي ايجداگانه
 ارائه دیداري و کالمی قالب دو در اطالعات که زمانی بنابراین
 باید زیرا شوند؛می ترفعال شناختی نظر از یادگیرندگان شوند،
 کنند ایجاد را هاآن بین ارتباط و دهیسازمان را بازنمایی هر

 بین ارتباط ایجاد حقیقت در ).2019 همکاران، و سوئلر(
 در اهمیت با گام یک تصویري و کالمی مواد هايبازنمایی
 ،1رنکل و کرنس رول، شالک،( است مفهومی یادگیري

 میر،( پیشین هايپژوهش نتایج با همسو یافته این ).2020
  .است )2006 ،2رنکل و گروب و 2016 کالیوگا، ؛2016

 سازيشخصی پژوهش، این دیگر شده استخراج مضمون
 هايپیام زي،ساشخصی مفهوم براساس .است اطالعات
 سازيشخصی که زمانی آموزشی، گفتاري و نوشتاري کالمی
 ارائه رسمی غیر و ايمحاوره دوستانه، صورت به یعنی شوند؛
 ايمحاوره غیر و رسمی صورت به که زمانی به نسبت شوند،
 دیگر، بیان به .بود خواهند مؤثرتر یادگیري در شوند، ارائه
 منجر دارامعن یادگیري به شدهشخصی هايپیام اینکه امکان
 .باشند رسمی و خشک هاپیام که است زمانی از بیشتر شوند
 مفهوم )جدول( آیدمیبر پژوهش این هايیافته از آنچه

 به یادگیرندگان کردن وادار مانند، ابعادي با سازيشخصی
 کارآمد؛ حل راه مراحل مورد در خود دالیل توضیح و بیان
 خودآگاهی افزایش محتوا، با یادگیرندة آگاهانه تعامل

 تمرین خودتوضیحی؛ به یادگیرنده تشویق یادگیرنده،
 انگیزشی؛ نیازهايپیش رعایت آگاهانه؛ و خودخواسته
 براي ذهنی تالش صرف و محتوا به یادگیرنده منديعالقعه
 مطلوب شناختی بار تقویت ساززمینه تواندمی آن، بر تسلط
 که دهدمی نشان تلفمخ هايپژوهش هايیافته .گردد

 به کنند،می شخصی را اطالعات یادگیرندگان که هنگامی
 و فورال( دهندمی توضیح خود زبان به را اطالعات مثال عنوان
 خود زبان به را شده آموخته اطالعات یا ،)2016 ،3میر

 )2019 ،4رنکل کرنس، تنهاگن، هفتر،( کنندمی نویسیخالصه

                                                
1. Schalk, J Roelle, H Saalbach, K Berthold, E Stern, A 
Renkl 
2. Große, A Renkl 
3. Fiorella,l. Mayer 
4. Hefter, I ten Hagen, C Krense, K Berthold, A Renkl 
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 با ،)2015 ،1مایر و لیوپولد( دکننمی ذهنی تصویرسازي یا و
 شناختی بار افزایش به منجر هافعالیت این اینکه وجود

 رخ تريعمیق نحو به یادگیري اما شود،می آنها در مطلوب
 به گرفته صورت هايپژوهش با پژوهش این نتایج .دهدمی

 چنکی و اسواردر ؛)2016( ونمرینبوئر و دلمن بکر، وسیلۀ
 و )2010( میر و مورنو ؛)2013( وزاکاجار و ونگوك ؛)2018(

  .دارد خوانیهم ).1398( رضایی و يیار پیري, بگلو, حسین
 .است بازخورد مطلوب، شناختی بار بر دیگر اثرگذار مفهوم
 منجر یادگیري حین در بازخورد ارائۀ که داردمی بیان بازخورد

 اثربخشی و شودمی ترعمیق فهم براي شناختی پردازش به
 پیشین دانش و شدهداده بازخورد مقدار بین رابطۀ به يیادگیر

 بازخورد دیگر، عبارت به ).2009 میر،( دارد بستگی یادگیرنده
 انتخاب هدایت طریق از را مولد و ضروري پردازش دادن،
 و کندمی تشویق جدید اطالعات دهیسازمان و آموزاندانش
 ).2009 رنو،مو( شودمی یادگیري براي انگیزه افزایش به منجر
 خود به آموزاندانش تشویق مانند، ابعادي با بازخورد مفهوم

 یادگیرنده؛ توضیح حین در مناسب بازخورد ارائۀ و توضیحی
 ارائۀ و یادگیرنده از ارزشیابی براساس تکالیف کردن پیچیده
 صورت در دوباره آموزش و یادگیرنده به توضیح او؛ به دربازخو
 تقویت به تواندمی نیز محتوا ارائۀ لطو در پرسش نگرفتن، یاد
 لپینک، .شود منجر افزایشی یادگیري و مطلوب شناختی بار

 بازخورد تهیه که دادند نشان )2015( سوئلر و پاس ونگوك،
 در بهتر عملکرد به منجر غلط یا صحیح گفتن حد در حتی
 که است ترمطلوب این، بر افزون .شودمی بعدي هايآزمون
 پاسخ به توجه با عبارتی به .باشد کنندهحاصال بازخورد،
 نادرست چیزي چه و درست چیزي چه دهد توضیح یادگیرنده،

 پیشین هايپژوهش نتایج با همسو نتایج این .است
   .است )2011 کالیوگا، ؛2009 میر، ؛2017 ونمرینبوئر،(

 مضامین شبکۀ تحلیل و 1 شماره جدول اساس بر
 که هاییمؤلفه از دیگر یکی مطلوب، شناختی بار با مرتبط
 .است تفکر مؤلفۀ گرفت، قرار شناسایی مورد پژوهش این در
 درگیري و یادگیرنده عمیق تفکر که داردمی بیان مفهوم این

 ترعمیق درك به منجر یادگیري محتواي با او شناختی
 به مفهوم این ).2010 همکاران، و پالس( د شومی اطالعات
 پیچیده؛ شناختی تکالیف تکمیل همچون مختلفی هايشکل
 تجسم آموزش؛ و یادگیري حین در سوال کردن مطرح

                                                
1. Leopold, C. & Mayer 

 وسیلۀ به مهم مطالب تکرار درخواست محتوا؛ ذهنی
 حداکثري راهنمایی ارائۀ همچون بافتی مداخالت یادگیرنده؛

 همچنین آن؛ تدریجی حذف و یادگیري ابتداي در
 وضیحت خود براي را یادگیري مطالب که یادگیرندگانی

 فعاالنه و هستند باالتري یادگیري نتایج دنبال به و دهندمی
 مقایسه حافظه در موجود قبلی اطالعات با را جدید اطالعات

 بار افزایش به منجر دهند،می پیوند آنها به و کنندمی
 خود تحقیق در )2009( مورنو .شودمی مطلوب شناختی
 بر  ضیحاتتو ارائۀ به آموزاندانش تشویق که داد نشان
 و سازمان شده، داده آموزش مواد مورد در خود تفکر اساس

 را آموزاندانش قبلی دانش با جدید اطالعات یکپارچگی
 ،)2018 چنکی، و اسکواندر( دیگري مطالعۀ در .دهدمی ارتقا
 و شد ترعمیق یادگیري به منجر زمانی تنها بازخورد ارائۀ

 به تا شد خواسته انشجویاند از که دهد ارتقا را انتقال توانست
 تفکر و قبلی شدة کار هايمثال با شده آموخته مطالب مقایسۀ

 مورد را خود هايحلراه بپردازند، یکدیگر با آنها قیاس و
 انآموزدانش از درخواست خاص، طور به .دهند قرار بررسی
 و رویدادها علّی زنجیرة به مربوط مراحل دهیسازمان براي

 بهبود را آنها دانش انتقال و یادگیري تفکر هب آنها واداشتن
 )2010( مورنو و میر ).2018 ونمیرینبوئر، و برین( بخشید
 بیان CATLM فراشناختی ايواسطه فرضیۀ براساس

 بیشتر که کنیم تشویق را انآموزدانش کهدرصورتی دارند،می
 ترعمیق پردازش به منجر امر این شوند، فعال ذهنی نظر از

  .شودمی مطلوب شناختی بار افزایش و اتاطالع
 بار با مرتبط مضامین شبکۀ و 1 جدول نتایج نهایت، در
 مضامین از دیگر یکی که است آن از حاکی مطلوب شناختی
 هدایت فعالیت مضمون مطلوب شناختی بار با مرتبط فراگیر
 که دارد موضوع این به اشاره شده هدایت فعالیت .است شده

 داشته تعامل ايرسانه چند هايمحیط در توانندب یادگیرندگان
 و راهنمایی یادگیري طول در خود اقدامات مورد در و باشند
 فعالیت اصل قلب در بنابراین، کنند؛ دریافت بازخورد
 فعالیت .بازخورد و تعامل :دارد وجود زیر ایده دو شدههدایت
 با رابطه در وگوگفت و کاريدست بر بیشتر شدههدایت
 با همراه تعامل در .است متمرکز هافعالیت ئیاتجز

 کنند،می آزمایش آموزشی مواد با یادگیرندگان کاري،دست
 سازيشبیه اجراي از قبل را پارامترها هاآن که زمانی مانند
 با تعامل در .کنند آزمایش را فرضیه یک تا کنندمی تنظیم
 پاسخ یا کنندمی دریافت پاسخ و پرسندمی فراگیران مکالمه،
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 همکاران، و پالس( کنندمی دریافت بازخورد و دهندمی
 همچون هاییفعالیت حاصل شده هدایت فعالیت ).2011

 به یادگیري فرایند هدایت تکمیلی، توضیحات کاوشگري،
 فیورال .است آموزشیار وسیلۀ به بازخورد ارائه آموزشیار، وسیلۀ

 که میهنگا دادند نشان خود تحقیق در )2016( میر و
 قابل اعمال سري یک وسیلۀ به را جدید اطالعات یادگیرنده
 فقط نظر مورد تکلیف که زمانی از آورد،می در اجرا به مشاهده

 و ونمیرینبوئر .گیرندمی یاد بهتر شود، ارائه آموزشیار وسیلۀ به
 وسیلۀ به مسئله حل که داشتند بیان )2017( همکاران
 به مسئله حل از بعد بازخورد ئۀارا و آموزش حین در یادگیرنده
 هدف با حمایت و راهنمایی تدریجی حدف و یادگیرنده وسیلۀ
 ترعمیق درك به منجر یادگیرنده، تدریجی شدن مستقل
 به شده انجام هايپژوهش با حاضر پژوهش .شودمی محتوا
 و مورنو ،)2001( ترلس ویستل و اسپایرز مایر، مورنو، وسیلۀ،
 هاشمی زاده،رضا و )2006( برانکن و تسوفر )2004( دران

  .دارد خوانیهم )1399(
 ارائۀ پژوهش، نتیجۀ که گفت توانمی نهایت در
 بارشناختی تقویت براي کاربردي و عملیاتی هايروش
 زایشی پردازش افزایش در کلیدي سازة یک عنوان به مطلوب
 اعمال گفت توانمی آمده دست به هايیافته به توجه با .است
 شناختی بار تقویت طراح، یا یادگیرنده سوي از هاییفعالیت و

 شناختی عمیق درگیري به منجر که دارد دنبال به را مطلوب
 انگیزش او در نوعی به و شود یادگیري محتواي با یادگیرنده
 هدفش که هاییفعالیت .کند ایجاد یادگیري براي درونی

 آموخته انشد انتقال دنبال به و نیست وارطوطی یادگیري
  .است واقعی زندگی هايموقعیت به شده

  
  گیرينتیجه
 طی است. انسان نیازهاي ترینحیاتی جزء یادگیري یادگیري
 مؤثر یادگیري مورد در بسیاري هايپژوهش متمادي هايقرن
 اما است، گرفته صورت جهان سراسر در آن بهبود چگونگی و

 با آموزشی هايمحیط در یادگیري موارد از بسیاري در هنوز
 بتواند که هاییروش توضیح در هنوز بشر است. همراه چالش
 مواجه مشکالتی با شود، یادگیري به منجر واضح صورت به

 فرایند که شودمی مشاهده موارد از بسیاري در و است
 شودمی مواجه شکست با آموزشی هايمحیط در یادگیري

 خاص و عمیق اتمطالع ضرورت امر همین و )2016 شانک،(
 حیاتی فرایند این بر تاثیرگذار عوامل دقیق بررسی به که را

 حاضر پژوهش در اساس این بر .سازدمی برجسته پردازد،می
 شناختی بار عمیق و دقیق واکاوي ضمن تا شد تالش
 شناختی بار نوع این تقویت سبب که هاییروش مطلوب،

 شناختی بار نوع این زیرا گیرند؛ قرار شناسایی مورد شوند،می
 خاص صورت به که شودمی زایشی پردازش تقویت به منجر

 طریق از شدهآموخته اطالعات فعاالنۀ درك دربرگیرندة
 قبلی دانش با آن سازيیکپارچه و ذهنی دوباره دهیسازمان
 را آنچه تا سازدمی توانا را یادگیرندگان نتیجه در است؛ فرد

  .گیرند کار به واقعی زندگی و دیدج هايموقعیت در اندآموخته
 بار که است مطلب این گویاي پژوهش هايیافته
 آنکه وجود با پیداست، نامش از کهچنانآن مطلوب، شناختی

 داراي که فعال حافظۀ به کاري تقاضاي و بار یک عنوان به
 به اما شود؛می وارد است، اندك بسیار ظرفیتی محدودیت

 نقش و دارد همراه به فرد براي هک درازمدتی هايمزیت دلیل
 و سازيطرحواره امر در مطلوب شناختی بار کلیدي

 هدف گیرد. قرار ویژه توجه مورد باید طرحواره، خودکارسازي
 به و مدت دراز حافظۀ به اطالعات انتقال یادگیري، اصلی

 یعنی است، واقعی زندگی در شده کسب دانش کارگیري
 آن از زایشی پردازش عنوان با که یادگیري خاص نوع همان
 آن خودکارسازي و سازيطرحواره حاصل که بریممی نام
 را یادگیري و است فرایند این ابزار مطلوب شناختی بار و است
 به انتقال قابل که مولد و زایشی پردازش به تبدیل
 انجام درحین بنابراین کند؛می است روزمره هايموقعیت
 درك و شناختی سطح گرفتن نظر در با باید آموزش فرایند

 و ساده زبان به را آموزشی محتواي ممکن حد تا یادگیرنده،
 همچون ايرسانه چند ابزارهاي از و کرد ارائه رسمی غیر
 بهره او یادگیري سازيآسان براي انیمیشن و عکس فیلم،
 به نکرد؛ بسنده شفاهی توضیحات ارائۀ به فقط و جست
 فعالیت به با این بر افزون .دکر چندحسی را یادگیري عبارتی
 عناصر با تعامل فرصت آموزش، حین در یادگیرنده واداشتن
 را یادگیرنده گام به گام و آورد فراهم او براي را یادگیري
 مناسب لحظۀ در که حال درعین و کرد حمایت و راهنمایی
 با او درگیرشدن هنگام شود،می ارائه او به مطلوب بازخورد
 صورت به و واداشت مطلب در تفکر به را رندهیادگی محتوا،
 فراهم برایش را یادگیري کسب در استقالل فرصت تدریجی
  .آورد

 این در که زایشی هايروش گفت توانمی مجموع در
 و هستند محدود اند،گرفته قرار بررسی مورد مقاله
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 دیگري هايروش به را کار این توانندمی آینده هايپژوهش
 فعال، گزینش تقویت آن هدف که ددهن گسترش نیز

 قبلی دانش با جدید اطالعات تلفیق و دهیسازمان
 که حمایتی هايمحیط اساس، براین .است آموزاندانش
 را مطلوب شناختی بار با مرتبط زایشی پردازش تقویت امکان
 بر مبتنی یادگیري، سناریوهاي آنها در و آورندمی فراهم
 و انتخاب فرصت انآموزدانش به آنها زیرا هستند، مسئله
 آزمودن متعدد، هايروش کاوش آموزشی، مواد کاريدست

 در و تامل و تفکر بر مبتنی و خودتنظیم یادگیري فرضیات،
 غیرقابل و ویژه اهمیت از دهند،می را دانش ساخت نتیجه
 هامحیط این که آنجا از بنابراین هستند؛ برخوردار انکاري
 ارزیابی، نیازمند هستند، یادگیري بر ذارتاثیرگ و پیچیده بسیار
  .هدفمندند و دقیق مداخالت و طراحی

 به آینده هايپژوهش که شودمی پیشنهاد این، بر افزون
 در فراشناختی و انگیزشی فرایندهاي نقش بر خاص طور

 زایشی، پردازش نظریۀ به توجه با .بپردازند زایشی پردازش
 براي یادگیرنده که تاس این نیازمند دارامعن یادگیري
 داشته انگیزه خاص، فعالیت یک در تالش گذاريسرمایه

 اهداف، چگونه که این از بهتري درك که است مهم باشد.

 فردي هايتفاوت و آموزاندانش اسنادهاي عالیق، باورها،
 پردازش خاص، حوزة هر در شانقبلی دانش حوزة در آنها

 این بر افزون .گیرد ورتص دهند،می قرار تاثیر تحت را زایشی
 این خدمت در تواندمی که را خاص فراشناختی راهبردهاي

 که رسدمی نظر به .شود بررسی گیرد، قرار یادگیري نوع
 ارائۀ با را فراشناختی مزایاي زایشی، پردازش راهبردهاي
 از فعلی درك به توجه با انآموزدانش به تردقیق اطالعات
   دهند.می ارائه مواد،
 آموزاندانش یادگیري بهبود براي مسیر دو نتیجه، در
 هايروش یعنی( آموزش طریق از بهبود شامل که دارد وجود

 هاياستراتژي یعنی( یادگیرنده طریق از بهبود یا )آموزشی
 اثربخشی زمینۀ در زیادي تحقیقات اگرچه .است )یادگیري
 انجام آموزشی طراحی اصول توسعۀ و آموزشی هايروش
 بهبود در یادگیري راهبردهاي نقش به توجه اما است،دهش

 زمینۀ در مفید تحقیقات دوباره ظهور نیازمند یادگیري، نتایج
 بررسی بعدي مهم مرحلۀ بنابراین است؛ یادگیري هايراهبرد
 آزمایش بر افزون یادگیري طول در شناختی پردازش بهتر

  .است فراشناخت و انگیزش نقش ترکیب و عملکرد
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