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 مقدمه

ارتباطاات متناوو و    یو امکاان بررارار   نترنات یو ا اناه یاساتفاده از را  ریر حاضر باا روا  چشامگ  صع
است. امروزه اساتفاده   افتهیشهرت  5عنوان عصر اطالعات و ارتباطات به د،یبه اطالعات جد یابیدست
سات.  شاده ا  تبادیل  جیرا یبه امر یهای گوناگون زندگ های مختلف علوم و جنبه در شاخه انهیاز را
طاور گتاترده و    باه  غیاره  و یصانعت  ،یعلما  ،ینظاام  ،یو بازرگاان  یهاای ارتصااد   ها درزمیناه  رایانه

موردتوجاه   ،آوری کاه هارروزه   فان  نیا ا یگیرند. ازجمله کاربردها روزافزون مورداستفاده ررار می
 ,Mayer) دیا نما ءفایا یریادگی یاددهی ندیآتواند در فر است که می ینقش ،گیرد ررار می یترشیب

 یطراحاا ،یریادگی یاااددهیاا ناادیآدر فر انااهیآوری را (. بااا رشااد و گتااترش اسااتفاده از فاان 2017
ای  چندرساانه  ،طاورکلی  اسات. باه   افتاه ی ای یناده آفز تیا اهم زیا ن 2ای چندرسانه یریادگی های محیط
 شاود  مای  هاز چند رسانه استفاد یبیانتقال محتوا، از ترک یرسانه است که در آن برا ینوع ،یآموزش

(Moreno & Park, 2010)زماان   ، هام آب در طبیعت ی  ی چرخهچگونگ انیب یمثال، برا عنوان ه. ب
 رناده یادگیچناد حاس    بیا ترت نیشود. بد استفاده می رهیثابت و متحرک، صدا، متن و غ ریاز تصاو
سازد  یرمیرا درگ رندهیادگیچون چند حس  یآموزش نیچن شود. در نگاه اول، می یریادگی ریدرگ
از  یاریدهد که بتا  نشان می، انجام داد 2002پژوهشی که مریل در سال اما ؛اثربخش باشد اریبت دیبا
 ,Merril)باشاند   مای  یریادگیا مخال   زیا ن یبلکاه گااه   تاتند یتنها اثاربخش ن  ای ها نه چندرسانه نیا

 یریادگی یا امر، عادم توجاه باه ساازوکارهای شاناخت      نیا لیاند که دل براین عقیده یاریبت. (2002
 1یرگا بو ساط  خ  یهاای فارد   گارفتن تفااوت   دهیا ناد زنیا و  یشاناخت  یمعماار  کیانتان در رالب 

مطالعاات  . (Vee, Stel & Beest, 2014)سات  اای هاا   چندرساانه  نیا ا یدر طراحا  رنادگان یادگی
 یمعماار  کیا بار اسااس    یریادگیا  دینا آنشان داده است که فر ،انتان یریادگیو  کردعمل یاختنش

محادود   تیا مادت باا فرف   کوتااه  ی و حافظاه  یبلندمدت رو ی حافظه کیشناخت که شامل  یادیبن
فعال، پردازشگر شناختی اصالی انتاان اسات کاه در ایجااد و       ی حافظهپذیرد.  صورت می ،باشد می

بلندمادت،   ی مدت اطالعات مربوطه نقش دارد. حافظاه  های ذهنی و نگهداری کوتاه تلفیق بازنمایی
 (. نظریاه Saif, 2018) کناد  واره هاا ذخیاره مای    یافته ما را در رالاب طارح   سازماندانش  ی مجموعه

های مرتبط با پردازش اطالعات، چارچوبی را برای طراحای ماواد    عنوان یکی از نظریه بارشناختی به
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ای فراهم آورده است. فرض اساسی این نظریه بر آن است که یادگیرنادگان باه    آموزشی چندرسانه
بااا اطالعااات جدیااد، از فرفیاات حافظااه فعااال بتاایار محاادودی باارای پااردازش     هنگااام مواجهااه

برخوردارند. بر اساس ایان نظریاه، اگار باار ذهنای حاصال از محتاوای آموزشای فراتار از فرفیات           
شاده   فعال یادگیرنده باشد، در یادگیری وی اختالل ایجاد خواهد شد. باراین اسااس، بیاان    ی حافظه

هاا باه    تاوجهی آن  ای، بای  است که علت غیر مؤثر بودن تعداد زیاادی از ماواد آموزشای چندرساانه    

فعاال   ی ویژه محادودیت فرفیات پاردازش حافظاه     های نظام پردازش اطالعات انتان، به محدودیت
پااردازان و پژوهشااگران نظریااه   هااای اخیاار، نظریااه  (. در سااالAmirtaimuri, 2017) باشااد ماای

ها توجه بتایاری را   های شناختی یادگیرندگان و پردازش اطالعات آن بارشناختی، نتبت به ویژگی
(. Kalyuga, 2009) اناد  معطاوف کارده   ای در طراحی آموزشی اثربخش مواد آموزشی چندرساانه 

 صاورت  باه ناه  ) یعلما ای باید مبتنی بار اصاول    ی یادگیری چندرسانهها براین اساس، طراحی محیط
اتفاری و نظرات شخصی( صورت بگیرد. رعایت کاردن اصاول بارشاناختی و اساتفاده از الگوهاای      

ها بر میازان مشاارکت و نگارش یادگیرناده و درنهایات بار        طراحی آموزشی در طراحی چند رسانه
ای  (. اماروزه چندرساانه  Kalyuga, 2012دارد )و مطلاوبی   بازده یادگیری و یادداری او تأثیر مثبت

ای آموزشای و   افزارهاای چندرساانه   های صوتی، نرم تصاویر ویدیویی دیجیتال، کلیپ ی واسطه ها به
ای هاای   هاای اخیار، چندرساانه    جایگاه خاصی را به خاود اختصااد داده اسات. در ساال     ،اینترنت

درسای، نقاش مهام در یاادگیری       کاایی کماک   عناوان  هاای درسای باه    آموزشای در کناار کتااب   
های آموزشی دروس مختلاف   به همین دلیل طراحی و تولید چند رسانه ،کنند می ءآموزان ایفا دانش
درس ای درس ریاضای اسات.    ای ها، چندرسانه سرعت روبه افزایش است. یکی از این چندرسانه به

 دروس مهام و بنیاادی در دوران تحصایل    ی های اساسی است که در زمره ازجمله مهارت ریاضیات

هتاتند. ریاضایات باا     آماوزان در آن باا مشاکل مواجاه     شود کاه متأسافانه اکثار داناش     محتوب می
عناوان یاک نظاام     بینی ساروکار دارد و باه   مشاهده، سنجش، محاسبه، تحلیل، استنباط ریاسی و پیش

 میا هاا باه دسات آور    و اساتدیل  هم عمیق و درستی از اطالعات، الگوهافکند تا  ارتباطی کمک می
(Durtaj, 2014 .)آماوزان   فقط در انتقال مفاهیم و تعاریف به دانش ،تدریس و یادگیری ریاضیات

متئول توسعه و تعمیم مفاهیم، ایجاد انگیزه، پرورش ردرت  ،ریاضی ی شود بلکه برنامه خالصه نمی
مشااهده   ،حاال  آماوزان اسات. باااین    هاای داناش   کارگیری و ایجاد ارتباط بین آموخته خالریت و به

نتوانتاته اسات    ،ساالیان متماادی   ی های سنتی تادریس ریاضایات بااوجود تجرباه     شود که روش می
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ناوعی   آموزان و خصوصاً برای کتانی که به خطیر یادگیری و آموزش را برای عموم دانش ی وفیفه
. محققاان  (Velaiati, 2013دچار مشکالتی در یاادگیری هتاتند، باه نحاو مطلاوبی انجاام دهناد )       

یاادگیری، رفاع مشاکالت و کمبودهاای      هاای  شاکاف همواره به دنبال یافتن پاسخی برای پر کردن 
آماوزان مبااانی اساساای و یزم   انااد تاا دانااش  ناشای از نقصااان در فرآیناد تاادریس و یاادگیری بااوده   

 (.Imani, 2018ریاضیات را درک کنند )

موضاوعات مهمای    ،ریاضی در کشورهای مختلف جهاننظران آموزش     صاحب ،بر همین اساس
اناد از  معلماان    ها عباارت  برخی از آن که اند های آموزش ریاضیات مطرح کرده روش ی را درزمینه
 ی هاای مهام مطالعاه    عنوان هدف تری را از این موضوعات به اندازهای متعالی له و چشمأباید حل مت

ای باشاد کاه از حاواس مختلاف      گوناه  ضیات بایاد باه  ریا کید ررار دهند، تدریسأریاضیات مورد ت
گاوش دادن  ، ها کالسی هایی نظیر تعامل باهم شاگرد استفاده کرده و او را ترغیب کند تا در فعالیت

هااای ریاضاایات و  کااار روی ایااده دیااداری و تعاااملی، –بااه معلاام، اسااتفاده از وسااایل شاانیداری  
جایگااه   (.Fallah, Izadi & Javadi Pora, 2017کااری عالمام نوشاتاری درگیار شاوند )      دسات 

هاای باایتر    آماوزان باه پایاه    های آموزشی و نقش آن در ارتقای داناش  پراهمیت این درس در نظام
آماوزان رارار گیارد. طراحای و      ای ها موردتوجه بتایاری از داناش   موجب شده است که چندرسانه

تواناد یاادگیری    هاا مای   در طراحای آن بر اساس اصول استانداردهای مهم ها ای  تولید این چندرسانه
دهاد  زیاادی افازایش    آموزان در این درس را تا حدّ سطوح بایی شناختی و یادآوری مفاهیم دانش

(Artzet & eat, 2015 .)ای هاای آموزشای از کاارایی و تاوان      طور که گفته شاد چندرساانه   همان
 ،برای رسیدن به حد تتلط اراماه دهناد  تر  های بیش ها رادرند تمرین آن ؛انگیزی برخوردارند شگفت
بازخوردهای مناسب  ،آموزان را تتهیل نمایند مشارکت میان دانش ،کارگیرند را به چندگانهحواس 

فعال کنند و درنهایت محایط یاادگیری دوساتانه را     ،فراهم آورند و یادگیرنده را در جریان آموزش
نتاایج مشااهدات و    (.Amirtaimuri, 2017فراهم آورند چیزی که مادارس ماا از آن باه دورناد )    

ای بادون توجاه    ( که بتیاری از این مواد چندرسانهSalehi, 2016دهد ) های اخیر نشان می پژوهش
شخصای   ی هاای یاادگیری و حافظاه و اصاول طراحای آموزشای صارفًا بار اسااس سالیقه           به نظریاه 

یاری صارف تولیاد و نیاز زماان     رو، سااینه بودجاه و زماان بتا     اند. ازایان  ها تولیدشده سازندگان آن
گونه که بایاد شااهد    شود اما ان زیادی از سوی یادگیرندگان صرف یادگیری این مواد آموزشی می

 ,Zanganeتار و پایادارتر نیتاتیم )    بازدهی مواد آموزشی مذکور در ایجاد یادگیری مؤثرتر، عمیق
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Ponaki & Haghdost, 2016) ای های آموزشای در   ندرسانهبنابراین با توجه به نقش و اهمیت چ؛
ای هاای آموزشای    آموزش و درس ریاضی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طراحای چندرساانه  

آماوزان   پیشرفت تحصایلی داناش   ی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه
 است  ذیلهای  محقق درصدد بررسی فرضیه ،با توجه به هدف فوقدر درس ریاضی است. 

بارشناختی بر یادگیری  ی آموزشی مبتنی بر اصول نظریه ای طراحی چندرسانه -5

 آموزان در درس ریاضی تأثیر مثبت دارد. دانش

آموزان  ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادداری دانش طراحی چندرسانه -2

 در درس ریاضی تأثیر مثبت دارد.

پیشرفت  ی ر اصول نظریه بارشناختی بر توان انگیزهای آموزشی مبتنی ب طراحی چندرسانه -1

 آموزان در درس ریاضی تأثیر مثبت دارد. تحصیلی دانش

 پژوهش ي پيشينه

پژوهشای باا هادف بررسای      (Kianfar, Maghami & Karimi, 2018)کیانفر، مقامی و کریمای  
ای در درس زباان   هاای چندرساانه   تأثیر کنترل شناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری در محایط 

شهر اهواز انجاام دادناد. نتاایج     ،ریاضی فیزیک ی دانشگاهی رشته آموزان دختر پیش انگلیتی دانش
وجاب کااهش بارشاناختی    م ،ای آموزشای در درس زباان انگلیتای    نشان داد اساتفاده از چندرساانه  
چناین   هام  تر گازارش شاد.   شود و یادگیری در گروه آزمایش بیش بیرونی نتبت به روش سنتی می

در پژوهشی با هدف بررسی تاأثیر طراحای    (Abdi, Lai & Azadi, 2017)عبدی، یمی و آزادی 
آماوزان در درس ریاضای    داناش  کاارایی آموزشی مبتنی بر اثرات بارشناختی بر پیشارفت درسای و   

ها نشان داد کاه طراحای آموزشای     پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه انجام دادند. نتایج تحلیل داده ی پایه
آماوزان تاأثیر دارد باه ایان معناا کاه        مبتنی بر اثرات بارشناختی بر پیشرفت درسی و کاارایی داناش  

اناد، میازان    ثرات بارشناختی ررارگرفتاه آموزشی مبتنی بر ا ی آموزانی که تحت آموزش برنامه دانش
زارو، زارعای زوارکای، امیرتیماوری و سااریخانی      پیشرفت درسی و کارایی آناان افازایش یافات.   

(Zare, Zareizawarki, Amirtaimuri & Sarykhani, 2017)      نیز پژوهشای باا هادف بررسای
ر الگوی طراحای آموزشای   ای و روش مرسوم، مبتنی ب بارشناختی بیرونی آموزش به شیوه چندرسانه

دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر مالیر انجاام   آموزان پتر پیش شناسی دانش  مریل در درس زیتت
شناسای باا اساتفاده از الگاوی       دادند. نتایج نشان داد که بارشناختی بیرونی در آموزش درس زیتت
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بدین معناا کاه مطلاب     ؛سنتی است ی تر از شیوه ای کم چندرسانه ی طراحی آموزشی مریل در شیوه
ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل، نتبت  چندرسانه ی شناسی در ارامه به شیوه  درس زیتت

شده باه   به روش سنتی از سهولت جهت یادگیری برخوردار بوده است و از اضافه بارشناختی تحمیل
پژوهشای باا هادف بررسای اساتفاده از       (2017چناین ماایر )   هام  کناد.  یادگیرندگان جلوگیری مای 

اصال طراحای ماواد     52بار  در ایان پاژوهش    کاه  انجام داد ای برای یادگیری الکترونیکی چندرسانه

هاا نشاان از تأثیرگاذار     آموزشی مبتنی بر رایانه جهت ارتقاء یادگیری دانشجویان تأکیاد دارد. یافتاه  
تی بودناد بار یاادگیری و پیشارفت     بودن اصول طراحی ماواد آموزشای کاه مبتنای بار نظریاه شاناخ       

درنتیجاه رعایات کاردن اصاول طراحای ماواد آموزشای باه مجریاان           .تحصیلی دانشاجویان داشات  
 رودلاف  .(mayer, 2017)یزم و ضاروری اسات    ،هاای یاادگیری الکترونیکای    آموزش در محیط

(Rudolph, 2017)  گونگی ای و چ بررسی نظریه شناختی یادگیری چندرسانهنیز پژوهشی با هدف
طور مؤثر و کارآمد انجام داد و به این نتایج رسید که زباان آماوزان    اجرای آن برای زبان آموزان به

هاای انتقاال مشاکل     هنگام تماشای یک درس مختصر در مقایته با یک درس گتاترده، در آزماون  
اساتفاده از  کنند. متن باید نزدیک به تصاویر باشد و اتاق تانفس داده شاود.    له بهتر عمل میأحل مت

چناین   کند. نتاایج هام   نمادها و نکات برجتته به فراخوانی مفاهیم کلیدی برای یادگیرنده کمک می
 & Zare, Mehraban)زارو، مهرباان و سااریخانی    نشان داد که نباید جزمیات بیرونی اضافه شود.

sarykhani, 2016)     ای آموزشای بار میازان     پژوهشی با هدف بررسای تاأثیر اساتفاده از چندرساانه
بری دانشگاه علوم پزشاکی همادان    هوش ی پیشرفت در درس فیزیولوژی رشته ی یادگیری و انگیزه

پیشرفت دانشجویانی کاه   ی های این پژوهش نشان داد که میزان یادگیری و انگیزه افتهانجام دادند. ی
دیده بودند نتبت به دانشاجویانی کاه    ای آموزشی، آموزش چندرسانه ی به شیوه درس فیزیولوژی را

ای  تر است. با توجه به تأثیر چندرساانه    دیده بودند، بیش صورت سنتی آموزش درس فیزیولوژی را به
آموزشاای در  ی رسااد کااه اسااتفاده از ایاان شاایوه  آموزشاای باار یااادگیری دانشااجویان، بااه نظاار ماای 

در همااین ارتباااط امیرتیمااوری، نااوروزی و جمااال پااور  پزشااکی مفیااد اساات.هااای علااوم  دانشااگاه
(Amirtaimuri, Nowrozi & Jamalpur, 2016       پژوهشای باا هادف بررسای تاأثیر باازخورد )

ی یاادگیری، خاودتنظیمی و    ای آموزشی بار میازان انگیازه    ای در رالب چندرسانه اصالحی و انگیزه
ی اول متوسطه شهرستان شوشتر انجام دادند.  ی دوم دوره آموزان دختر پایه بارشناختی بیرونی دانش

ای آموزشای بار میازان     ای در چندرساانه  انگیازه نتایج نشان داد که باین تاأثیر باازخورد اصاالحی و     
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تفااوت معناادار وجاود     ،آماوزان دختار   ی یادگیری، خودتنظیمی و بارشناختی بیرونی داناش  انگیزه
ی ا در چندرساانه حاکی از ایان اسات کاه تاأثیر باازخورد اصاالحی        ،این تحقیق ی دارد. دیگر یافته

چناین شهتاواری،    هام  ای باوده اسات.   د انگیازه آموزشی بر بارشناختی بیرونی بیش از تأثیر باازخور 
پژوهشای   (Shahsvari, Kabiri, Padarvand & Nowruzi, 2016)کبیری، پادروند و ناوروزی  

باه ایان   انجام دادناد کاه در آخار     ای چندرسانه یریادگی یسازی بارشناختی در طراح بهینهبا هدف 

ناوو بارشاناختی )درونای،     هار ساه  ای  نتیجه رسیدند که باید در طراحی ماواد یاادگیری چندرساانه   
تواناد   چراکه تناسب با ساخت شناختی انتان اسات و مای   ؛بیرونی و مطلوب( را در نظر داشته باشیم

پژوهشی باا   (Chiu & Churchill, 2015)چیو و چرچیل  افزایش دهد. او رایادگیری و یادآوری 
های طراحی بهینه مواد دیجیتالی برای یادگیری مفهوم در ریاضیات  یادگیری  هدف بررسی ویژگی

ای و نظریه تنوو انجام دادند. نتایج نشان از اثربخش بودن اصول طراحی ناشای از تئاوری    چندرسانه
سااریخانی و   زارو،ای بر یادگیری مفهومی در درس ریاضیات داشات.   شناختی یادگیری چندرسانه

بررسی تاأثیر اساتفاده از   پژوهشی با هدف  زین (Zare, Sarykhani & Mehraban, 2015)مهربان
اصاول بارشاناختی بار میازان یاادگیری و یاادداری در        شده بر اسااس  ای آموزشی طراحی چندرسانه

انجاام   ی علوم تجربای شهرساتان مالیار    دانشگاهی رشته آموزان پتر پیش شناسی دانش درس زیتت
تواناد   مای  ،ای هاای آموزشای   ها نشان داد که استفاده از اصول بارشناختی در چندرساانه  یافته .دادند

شاود از   درنتیجه باه مجریاان آموزشای توصایه مای      .آموزان شود منجر به یادگیری و یادداری دانش
اساتفاده   ی بارشاناختی در آماوزش   شده بر اساس اصول مبتنی بار نظریاه   آموزشی تهیه ای چندرسانه
بررسی نظریاه  با هدف  (Greer, Crutchfield & Woods, 2013)گریر، کراچفیلد و وودز کنند.

آماوزان دارای نااتوانی در    ای، اصول طراحای آماوزش بار روی داناش     شناختی یادگیری چندرسانه

اصال  های مبتنی بر رایانه و آنالین بر اساس پنج اصل اثر افزونگی، تاأثیر روش،   یادگیری در محیط
های کارشده و اثر معکوس متخصص بود به این نتیجاه رسایدند کاه هرکادام از      تقتیم توجه، نمونه

تاأثیر مثبتای دارناد و     ،آموزانی که دارای اختالل یادگیری هتتند این اصول بر روی یادگیری دانش
رارار   ظرناین اصول را ماد  ،ای های یادگیری چندرسانه کنند که در ساخت محیط درنتیجه توصیه می

محباوبی، زارو، سارمدی،    آموزان باا نیازهاای ویاژه شاود.     دهند تا منجر به بهبود یادگیری در دانش
پژوهشی با هدف  (Mahbobi, Zare, Sarmadi, Fardansh & Feizi, 2012)فردانش و فیضی 

ای  های یاادگیری چندرساانه   تعیین اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی بر بارشناختی در محیط
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روی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام ناور مرکاز بوکاان انجاام دادناد و باه ایان نتیجاه         بر 
تواناد   مای ، ای هاای آموزشای رعایات شاود     رسیدند که اگر اصول طراحی آموزشی در چندرساانه 

 بارشناختی را کاهش دهد و منجر به یادگیری بهتری شود.

 روش

ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی  درسانهپژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر طراحی چن

آموزان پنجم ابتدایی در درس ریاضی  پیشرفت تحصیلی دانش ی بر یادگیری، یادداری و انگیزه

چنین ازنظر  و هم یک تحقیق کاربردی است ،رو این پژوهش ازنظر هدف ازاین صورت گرفت.

وتحلیل یک تحقیق شبه  چنین روش تجزیه ها و اطالعات و هم کنترل متغیرها، گردآوری داده

ای آموزشی  چندرسانه»گر براین است تا تأثیر متغیر متتقل  آزمایشی است که سعی پژوهش

را بر روی گروه آزمایش بتنجد. طرح پژوهشی این « شده بر اساس اصول نظریه بارشناختی طراحی

آموزان  دانش هیکلشامل  ،یمارآ  جامعهآزمون با گروه کنترل است.  پس -آزمون مطالعه طرح پیش

مشغول به  5191-99 یلیمدارس شهرستان اهواز که در سال تحص ییپنجم مقطع ابتدا یهیدختر پا

ای، از بین  ای چندمرحله خوشه یریگ از روش نمونه تفاده. نمونه موردمطالعه با اسدبودن لیتحص

 121انتخاب شد که  مدرسه ابتدایی بهار، از بین مدارس این ناحیه، 4نواحی شهرستان اهواز، ناحیه 

های اول تا ششم مدرسه بهار، پایه پنجم انتخاب شد. این پایه شامل دو  آموز دارد و از بین پایه دانش

 معلم کالس ب، کالس الف انتخاب شد نفری الف و ب بود که به دلیل عدم همکاری 10کالس 

گمارده صورت تصادفی  بهو گواه  شیآزما ینفر 51در دو گروه آموزان این کالس  دانش که

 باشد  می ذیلابزارهای پژوهش به شرح  شدند.

 ای از درس ریاضی بخش کتر سؤال چهارگزینه 51آزمون یادگیری  این آزمون شامل  پیش. 5

 باشد. می از واحد تر  بزرگ

ای بود که موازی با  سؤال چهارگزینه 51آزمون یادگیری  این آزمون نیز شامل  پس. 2

 آزمون طراحی شد. پیش

اما یادداری ؛ شود . آزمون یادداری  برای آزمون یادداری از آزمون یادگیری استفاده می1

ها، موازی با آزمون یادگیری است.  ازلحاظ نوو سؤایت، تعداد سؤایت و سط  دشواری آن
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شده  سؤال طراحی 51یری است. این آزمون نیز از ویژگی آزمون یادداری مشابه با آزمون یادگ

نفر  4ت علمی دانشگاه خوارزمی تهران و أاست. روایی هر سه آزمون توسط جمعی از اعضای هی

ریچاردسون -پایایی هرکدام نیز با استفاده از روش کودر .ررار گرفت میدأتاز معلمان مجرب مورد 

( و آزمون یادداری 21/0آزمون یادگیری ) (، پس22/0آزمون یادگیری ) محاسبه شد که برای پیش

 ( به دست آمد.21/0)

گیری انگیزش    در این پژوهش برای اندازهکلر انگیزش پیشرفت تحصیلی ی نامه پرسش. 4

آزمون استفاده شد. این  آزمون و پس در پیش 5991 یزش پیشرفت کلرپیشرفت تحصیلی آزمون انگ

گذاری آزمون به این صورت است که به  نمره ی باشد و نحوه گویه می 14نامه دارای  پرسش

تعلق  1تا  5یا  5تا  1های  یاد به کم و یا از کم به زیاد، نمرهزها برحتب انگیزش پیشرفت از  گزینه

 ،های پایین ی وجود انگیزش پیشرفت بای و نمره دهنده نشان در این مقیاس های بای گیرد. نمره می

توسط کلر پیشرفت تحصیلی نیز  ی انگیزه ی نامه روایی پرسش بیانگر انگیزش پیشرفت پایین است.

 91/0کرونباخ با روش آلفای  ید و پایایی آن نیزأی)با استفاده از روش همتانی درونی( ت

نامه  گرفته است روایی این پرسش تحقیقی دیگر که توسط گرزین انجامشده است. در  گزارش

آمده  دست به 99/0نباخ وید متخصصان بوده و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرأیمورد ت

آمده در این  دست خوانی دارد. آلفای کرونباخ به هم آمده توسط کلر دست است که با پایایی به

 ست آمد.به د 91/0تحقیق نیز 

ای آموزشی،  در این پژوهش منظور از چندرسانهای محقق ساخته درس ریاضی   . چندرسانه1

که با استفاده از اصول  است 1نتخه  Adobe Flashافزار  ای محقق ساخته با نرم برنامه چندرسانه

شده، تکمیل، تقتیم توجه، کیفیت، افزودگی، هدف آزاد، میزان  نظریه بارشناختی؛ مثال حل

ای آموزشی مورداستفاده در این  چندرسانه شده است. های متنوو طراحی پذیری عناصر و مثال تعامل

تر از واحد  مبحث انواو کتر و کتر بزرگ ی ای آموزشی درس ریاضی درباره تحقیق چندرسانه

ی برای یادگیری بهتر در اختیار یها های مربوط به هر مبحث، تمرین که بعد از آموزش است

کند و  بازخورد آنی دریافت می ،شود که با جواب دادن به سؤایت آموز ررار داده می دانش

 شود تا میزان یادگیری و پیشرفت خود را موردسنجش ررار دهد. درنهایت آزمونی از او گرفته می
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آموزان را به دو گروه )کنترل و آزمایش(  که ابتدا دانشاست صورت  کار بدیناجرای  روش

 ی انگیزه ی نامه آزمون یادگیری و پرسش ،آموزان هر دو گروه سپس به دانش ؛کنیم تقتیم می

اصلی  کار ،اجرای آموزش ی آزمون(. در مرحله شود )پیش داده می 5991پیشرفت تحصیلی کلر 

معلم  .معلم کالس بود ی گر و گروه کنترل، به عهده پژوهش ی تدریس در گروه آزمایش به عهده

اما در گروه آزمایش ؛ تدریس خود را انجام داد ،معمول ی در گروه کنترل به همان شیوه

ی خودآموز  عنوان رسانه ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی به جاکه چندرسانه ازآن

در اینجا محقق نقش معلم را دارد( نقشی در آموزش ندارد، محقق خود برای معلم )باشد و  می

تر بر عوامل مزاحم، آموزش گروه آزمایش را بر عهده گرفت. مرحله اجرای  و کنترل بیش تتلط

ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه  های آزمایش و کنترل با استفاده از چندرسانه آموزش گروه

جلته صورت گرفت. مباحثی که برای هر دو گروه  1بارشناختی و روش معمول کالسی در طی 

های صورت گرفته در هر دو گروه  بعد از آموزش بحث انواو کتر بود. ،گرفتمورد آموزش ررار 

پیشرفت تحصیلی توسط معلم و محقق آزمون انگیزه  آزمون یادگیری و پس پس ،آزمایش و کنترل

آزمون یادداری را  معلم و محقق، سه هفته بعد از اجرای آموزش .آموزان انجام شد بر روی دانش

های  آمده از آزمون دست های به دادهوتحلیل  برای تجزیهرا کردند. آموزان اج بر روی دانش

های اول و دوم و تحلیل کوواریانس  برای فرضیه ،شده نیز از تحلیل کوواریانس تک متغیره گرفته

رضایت، برای فرضیه سوم به جهت چند مؤلفه بودن متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی ) ،چند متغیره

 استفاده شد. عالره(و  ارتباط، اعتماد

 

 

 

 

 

 



 …اي آموزشی مبتنی بر اصول نظریه تأثیر طراحی چندرسانه

 
 ها يافته

 یادداري و انگیزش پیشرفت تحصیلی به تفکیک گروه . میانگین و انحراف استاندارد نمرات یادگیري،1جدول 

 آزمایش و کنترل

 انحراف استاندارد میانگین  گروه متغير

 

 یادگیری

 

 آزمایش

 11/2 20/55 آزمون پیش

 40/5 10/59 آزمون پس

 

 کنترل

 05/2 01/52 آزمون پیش

 19/5 10/54 آزمون پس

 41/5 10/54 آزمون یادداری آزمایش یادداری

 99/5 21/55 آزمون یادداری کنترل

 

 انگیزه پیشرفت تحصیلی

 

 آزمایش

 20/0 00/2 آزمون پیش

 25/0 54/2 آزمون پس

 

 کنترل

 245/0 00/2 آزمون پیش

 249/0 01/2 آزمون پس

 

آزمون یادگیری،  آزمون و پس شود، میانگین نمرات پیش مشاهده می 5طور که در جدول  همان

آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش به ترتیب  آزمون و پس آزمون یادداری و پیش

ها در گروه  چنین میانگین همین آزمون . هماست 54/2و  00/2، 10/54، 10/59، 20/55مقادیر 

 دهد. را نشان می 01/2و  001/2، 21/55، 10/54، 01/52ترتیب مقادیر کنترل به 

ی ریادگیبارشناختی بر  یهیبر اصول نظر یمبتنآموزشی ای  چندرسانه یطراح فرضيه اول:

 .داردمثبت تأثیر  یاضیدرس ر آموزان در دانش

نمرات با آزمون های مربوط به تحلیل کوواریانس )نتایج توزیع نرمال  بعد از تامید مفروضه

خط رگرسیون(  ها با آزمون لوین و یکتان بودن شیب اسمیرنوف، همگنی واریانس-کالموگرف

 شده است. ارامه 1نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در جدول 
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 آزمون آزمون یادگیري دو گروه با حذف اثر پیش نتایج تحلیل کوواریانس بین پس .1جدول 

  SS df F p 2 متغیر

 111/0 000/0 59/15 5 21/11 آزمون پیش

 954/0 000/0 11/19 5 19/91 گروه

    29 11/29 خطا

    10 00/9909 کل

 

آزمون از روی نتایج  زمانی که اثر پسنتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد 

اطمینان  درصد 91ها در سط  معناداری  ها حذف شود، تفاوت بین گروه پیگیری مربوط به گروه

آزمون  و با توجه به بایتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس استمعنادار 

ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری  توان گفت چندرسانه یادگیری، می

 آموزان در درس ریاضی مؤثر است. دانش

ی ادداریبارشناختی بر  هیاصول نظربر  یمبتنآموزشی ای  چندرسانه یطراح فرضيه دوم:

 دارد.مثبت تأثیر  یاضیدرس رآموزان در  دانش

های مربوط به تحلیل کوواریانس )نتایج توزیع نرمال نمرات با آزمون  مفروضه أییدبعد از ت

خط رگرسیون(  ها با آزمون لوین و یکتان بودن شیب اسمیرنوف، همگنی واریانس-کالموگرف

 شده است. ارامه 1نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در جدول 
 آزمون پس از حذف اثر پیش و گروهنتایج تحلیل کوواریانس بین نمرات یادداري د .9جدول 

  SS df F p 1 متغیر

 125/0 000/0 51/44 5 21/41 آزمون پیش

 911/0 000/0 29/21 5 00/95 گروه

    29 29/22 خطا

    10 00/1591 کل

 

آزمون از روی نتایج  زمانی که اثر پسنتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد 
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اطمینان  درصد 91ها در سط  معناداری  ها حذف شود، تفاوت بین گروه گروهپیگیری مربوط به 

 ،و با توجه به بایتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله آزمون یادداری استمعنادار 

آموزان در  ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادداری دانش توان گفت چندرسانه می

 درس ریاضی مؤثر است.

 ی انگیزهبارشناختی بر توان  هیبر اصول نظر یمبتنآموزشی ای  چندرسانه یطراح فرضيه سوم:

 .داردمثبت تأثیر  ،یاضیدرس رآموزان در  پیشرفت تحصیلی دانش

های مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیری )نتایج توزیع نرمال نمرات با  ید مفروضهأیبعد از ت

مفروضه همگنی ماتریس واریانس  جهت بررسیاسمیرنوف، آزمون ام باکس -آزمون کالموگرف

ها با آزمون لوین( نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در جدول  همگنی واریانس و کوواریانس

 شده است. ارامه 4

 در گروههاي انگیزه پیشرفت تحصیلی  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري براي مقایسه زیر مؤلفه. 1جدول 

 آزمایش و کنترل

 F ارزش ها آزمون
p 1  

 0.12 0.00 9.211 0.121 اثر پیالیی

 0.12 0.00 9.211 0.494 یمبدای ویلکز

 0.12 0.00 9.211 5.502 اثر هتلینگ

 0.12 0.00 9.211 5.502 بزرگترین ریشه روی

 

یعنی اثر  ؛داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطهاسط  معن ،گرددطور که مشاهده می همان

(. >05/0pاست ) 05/0 تر از  ترین ریشه وری کوچک  پیالیی، یمبدای ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگ

گردد که بین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل  فرض صفر آماری رد و مشخص می ،بدین ترتیب

تفاوت معناداری  ،دو گروهآزمون  در پس انگیزه پیشرفت تحصیلیهای  در نمرات مربوط به مؤلفه

 وجود دارد.
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کنترل  گروه آزمایش و ه پیشرفت تحصیلیهاي انگیز آزمون اثرات بین آزمودنی براي مقایسه مؤلفه. 5 جدول

 آزمون در پس

 SS df F P منبع متغیر

 رضایت

 

901/5 بین گروهی  5 51.001 0.005 

111/1 گروهی درون  22   

921/5 بین گروهی اعتماد  5 51.191 0.002 

922/1 گروهی درون  22   

911/0 بین گروهی ارتباط  5 52.502 0.002 

214/2 گروهی درون  22   

121/5 بین گروهی عالره  5 52.095 0.005 

912/1 گروهی درون  22   

 

های مهارت خودیاری در  نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایته مؤلفه 1در جدول 

 Fشده است. با توجه به نتایج، مقدار  آزمون نشان داده پس ی های آزمایش و کنترل در مرحلهگروه

بنابراین فرض صفر رد و فرض است؛ دار  امعن 01/0متغیرها در سط   ی آمده برای همه دست به

با توجه به بایتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در گیرد و  ید ررار میأیپژوهش مورد ت

ای آموزشی مبتنی بر اصول  استفاده از چندرسانه شود که چنین نتیجه می ،آزمون پس ی مرحله

 ان در درس ریاضی تأثیر مثبتی دارد.آموز پیشرفت تحصیلی دانش ی بارشناختی بر انگیزه ی نظریه

 گيري  بحث و نتيجه

ها در  ی آموزشی و تولید زیاد آنها ای عالره به چندرسانه رغم یعلا در کشور م که ییجا ازآن

چندان باییی دارند  شده، تبیین گردیده است که کیفیت نه های انجام آموزش، طبق بررسی ی حوزه

بنابراین ما در این تحقیق با استفاده از اصول نظریه  ؛اند شده دوراز مبانی نظری خاصی طراحی و به

پیشرفت  ی ای را طراحی کردیم تا تأثیر آن را بر یادگیری، یادداری و انگیزه چندرسانه ،بارشناختی

 آموزان موردسنجش ررار دهیم. تحصیلی دانش
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دهاد، تفااوت باین     ( نشاان مای  F= 11/19و    P 01/0) آمده با دست در بررسی فرضیه اول نتایج به
ای آموزشای مبتنای    توان گفت چندرساانه  درصد می 91بنابراین با اطمینان ؛ باشد ها معنادار می گروه

 آموزان در درس ریاضی مؤثر است. بارشناختی بر یادگیری دانش ی بر اصول نظریه
 ,Mahbobi, Zare یهاا  آمده در ارتباط با متغیر یادگیری در این پژوهش، با پژوهش دست نتیجه به

Sarmadi, Fardansh & Feizi, 2012، Kianfar, Maghami & Karimi, 2018 ،

Shahsvari, Kabiri, Padarvand & Nowruzi, 2016 ،Greer, Crutchfield & Woods, 

2013 ،mayer, 2017 ،Rudolph, 2017  وChiu & Churchill, 2015    دارناد   کاه بیاان مای
ای های آموزشی همراه با بارشناختی بر متغیر یادگیری تأثیرگذار هتتند، همتاو باود. در    چندرسانه

های  ای های آموزشی اشاره کرد که تفاوت توان به خاصیت چندرسانه آمده، می دست تبیین نتیجه به
هاای خاود بادون های       اناایی تواناد متناساب باا تو    دهند، یادگیرنده مای  فردی را موردتوجه ررار می

کاارگیری   ای های آموزشی به دلیل به چنین چندرسانه ببرد. هم پیشاسترس و اضطرابی یادگیری را 
میازان بارشاناختی را کام     ،جا از ماتن، صادا، تصاویر و غیاره    زمان و ب چندگانه و استفاده هم حواس
 شاود.  تار و بهتار موضاوعات درسای مای      یاادگیری راحات   منجار باه  خاود   ی نوبه کنند که این به می
ای  چندرساانه » آموزشی توصیف کرده اسات   یا چندرسانه( در تعریف 5999)  یفنرطور که  همان

دهاد ویادیو،    ای اسات کاه باه شاما اجاازه مای       افزار رایاناه  افزار و نرم آموزشی ترکیب مهیج سخت
ای آموزشای بتاازید کاه از     یاب کارده و برناماه   پویانمایی، صدا، گرافیک و متن را با یکدیگر ترک

براین است کاه ورتای ماتن باا تصاویر هماراه        فرض ،«عرضه باشد ی نمایش رایانه رابل طریق صفحه
در  (.Clark & Mayer, 2016)گاردد   یاادگیری تتاهیل مای    شود، پردازش اطالعات و فرآیند می

شود تا محتوای آموزشی با ایجاد یک محایط جاذاب و کااربردی     سعی می ،آموزشی یا چند رسانه

 غیار آنالیان   یاا  آنالین صورت به تواند می نیز کاربر و شودصورت تعاملی، به کاربر آموزش داده  به
ای، ترکیب ابزارهاا باه بهتارین     طراحی چندرسانه (.Hosainikhnche, 2015) دینما مشاهده را آن

هااا و  ای از محتااوای خاااد بااا در نظاار داشااتن توانااایی دن نیازهااای حیطااهمنظااور باارآور وجااه و بااه
 مهام ی  مناد محایط یاادگیری اسات. نکتاه      هاا و شارایط نظاام    کمبودهای یادگیرندگان، زیرسااخت 

کلیادی بارای    بحثزمان چندین رسانه در انتقال پیام از طریق آنان است.  وجود هم ،ها ای چندرسانه
هاا را   زمان داشته باشیم نه آنکاه آن  که گرافیک، ویدیو و صدا را هم ای آن است ایجاد چنین تجربه

 (.Nowruzi & Razavi, 2017) میطور پیاپی ارامه ده به
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دهد، تفاوت  ( نشان میF= 29/21و    P 01/0)آمده با  دست در بررسی فرضیه دوم نیز نتایج به

ای آموزشی  توان گفت چندرسانه میدرصد  91بنابراین با اطمینان ؛ باشد ها معنادار می بین گروه

 آموزان در درس ریاضی مؤثر است. مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادداری دانش

 Zare, Sarykhaniهای  آمده در ارتباط با متغیر یادگیری در این پژوهش، با پژوهش دست نتیجه به

& Mehraban, 2015 ،Mahbobi, Zare & Fardansh, 2013 Kianfar, Maghami & 

Karimi, 2018    ای هاای آموزشای مبتنای بار بارشاناختی بار متغیار         که بار تأثیرگاذاری چندرساانه
ای های آموزشای   توان گفت که چندرسانه می ،در تبیین این نتایج همتو بود.دارند،  یادداری تأکید

دهای و منتاجم اراماه     تمرین و تکارار مطالاب، ساازمان    ی به دلیل تعاملی بودن و فراهم کردن زمینه
تعمایم باه    صاورت مفهاومی و رابال    های مطالب به دادن موضوعات و محتوا، زمینه را برای یادگیری

موضاوو اساتفاده از    بارد.  ها را در حافظه، باایتر مای   کند که ماندگاری آن زندگی روزانه فراهم می
هاای   بحث ررارگرفته است. مطالعاتی وجود دارد کاه برناماه  ها در آموزش، بتیار مورد ای چندرسانه
اناد کاه    دانناد و اثباات کارده    یاادگیری مای   - ای را ابزاری اثربخش در فرآیناد تادریس   چندرسانه
هاا   ای . چندرساانه (Velaiati, 2017) تاوجهی هتاتند   ها دارای اثربخشی آموزشی رابل  ای چندرسانه

کنناد،   تار، ماؤثرتر و پایادارتر مای     یاادگیری را ساریع   ،کنند جلب میراتوجه و عالره یادگیرندگان 
هاا از   دهناد کاه کتاب آن    ای را در اختیاار یادگیرنادگان رارار مای     تجارب وارعی، عینی و حقیقای 

هاا    ای چنین آموزش مبتنی بار چندرساانه    هم(. Fardanesh, 2017) تتیپذیر ن های دیگر امکان راه
 (.Musa Ramazani, 2012آموزان کمک کند ) دانشتواند به درک مطلب و یادداری  می

تاوان گفات    مای  ،هاای پاژوهش   در یافتاه  آماده  دسات  در بررسی فرضیه سوم باا توجاه باه نتاایج باه     
آماوزان   پیشرفت تحصیلی دانش ی ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر انگیزه چندرسانه

آمده در ارتبااط باا متغیار یاادگیری در ایان پاژوهش، باا         دست نتیجه بهدر درس ریاضی مؤثر است. 
 & Abdi, Lai & Azadi, 2017، Zare, Zareizawarki, Amirtaimuriهااای  پااژوهش

Sarykhani, 2017 ،Sarykhani & Zarei, 2015 ،Zare, Mehraban & sarykhani, 2016 
ای هاای   اثرگاذار باودن چندرساانه   کاه بار    Amirtaimuri, Nowrozi & Jamalpur, 2016و 

 همتو بود. ،داردتأکید  ،آموزشی همراه با بارشناختی بر متغیر پیشرفت انگیزه
ای ماایر اساتفاده کارد. ماایر در      توان از اصال چندرساانه   می ،ید و توجیه این فرضیهأیدر جهت ت

د کاه هرکادام از   گوی ای سخن می یند به وجود آمده در یادگیری چندرسانهآ( از سه فر2002سال )
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یناد باارآور اسات کاه     آینادها، فر آیندها بر رتمت خاصای متمرکاز اسات. یکای از ایان فر     آاین فر
ینااد یااادگیری اساات؛ ماننااد انتخاااب، آتااالش یادگیرنااده باارای درگیاار شاادن در فر ی کننااده بیااان

 ،یند بارآورآطراحی برای بهبود و ارتقای فر های فنکند  مایر بیان می .سازی دهی و یکپارچه سازمان
سؤال مهم ایان اسات کاه     ،ای دارد. با توجه به این امر اشاره به نقش انگیزش در یادگیری چندرسانه
انگیازد.   دهای برمای   سازمان یند شناختی انتخاب وآرفچه چیزی یادگیرنده را برای درگیر کردن در 

درگیاری   -تار   کام  یاات کند که بدین ترتیب هتتند  جزم مایر سه نوو رویکرد در این زمینه بیان می
 تر، هرکادام از  درگیری بیش -تر  تر، جزمیات متمرکز بیش درگیری بیش -تر  تر، جزمیات بیش بیش
یناد زاماد )مانناد حاذف     آرفرویکرد اول بر کااهش   ؛خاصی تمرکز دارند ی رویکردها بر جنبه  این

معنادار( و رویکارد   ها به چند بخش یند ضروری )مانند بخش کردن درسآرفمواد زامد( و مدیریت 
ینااد بااارآور )ماننااد اضااافه کااردن گرافیااک جااذاب یااا سااناریوی     آدوم باار بهبااود و ارتقااای فر 

ینادها را  آایان فر  ی کارگیری عوامل انگیزشی تمرکز دارد و رویکرد ساوم هماه   برانگیز( و به چالش
یناد باارآور   آرشاود کاه یادگیرناده را در ف    استفاده می ،های طراحی شود که طی آن از فن شامل می
کند. با توجه به ایان   چنین توجه به بارشناختی را نیز فراهم می های یزم و هم انگیزد و راهنمایی برمی

یناد  آتوان بیان کرد که رویکارد ساوم باه یادگیرناده در بارانگیختن یادگیرناده در فر       رویکردها می
کناد و   یاز مادیریت مای   چناین بارشاناختی را ن   کناد، هام   ای کمک شاایانی مای   یادگیری چندرسانه

 ،ای چندرساانه افزارهاای   نرم دهد. یند یادگیری افزایش میآدرنهایت انگیزش یادگیرندگان را در فر
آماوزان از طریاق    کنند کاه محتاوا عاالوه بار تحریاک دساتگاه حتای داناش         شرایطی را فراهم می

 .(Clark and Mayer, 2016برانگیز و جذاب نیز باشد ) تصاویر، رنگ، صدا و حرکت، چالش

توان به کمبود  می ،ی که سبب دشواری و سختی پژوهش حاضر گردیدیها از جمله محدودیت

 ،های پژوهش موردمطالعه اشاره کرد. با توجه به یافته ی سیتتم در مدرسه و کوچک بودن نمونه

برای  پیشنهاد نمود کهموزشی آای  افزارهای چندرسانه به طراحان و تولیدکنندگان نرمتوان  می

های خطی )تصویر( همراه با  از طرح ای ها هنگام طراحی و تولید چندرسانه به بهبود بارشناختی

توجه   از عالمم و اشارات برای جلب استفاده کنند. ،گردند می صورت شنیداری ارامه کلماتی که به

تصاویری که وضیحات نوشتاری همراه با ت استفاده شود. به محتوای شنیداری، نوشتاری و تصویری

 ،منظور جلوگیری از تقتیم توجه یادگیرنده به .را تلفیق کنند مرتبط با آن توضیحات هتتند

 ارامه دهند. ی متفاوت جای رسانه ای واحد به در رالب یک رسانهرا اطالعات مرتبط به یکدیگر 
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برای  .دهند های مهم و اصلی محتوای آموزشی کاهش خشببه  را میزان محتوای آموزشی

شده به  توضیحات افزوده ند.اطالو، محتوای آموزشی را با انتجام باییی بنویت ادگیرندگان کمی

در همان حین که یادگیرندگان در یک  .را حذف کنند ان مطلعندگهای تصویری برای یادگیر ارامه

برای  د.ننشده بده را به متامل حل شده های حل جای مثال کم کمشوند،  تر می زمینه مطلع

که این  جای آن طور متتقیم ارامه کنید به اطالو، محتوای آموزشی را به یرندگان کمیادگ

 د.نیادگیرندگان را برای کتب محتوا وادار به یادگیری اکتشافی کن

وری بر دیگر ابعاد آ گران در آینده این است که بر تأثیر این فن درنهایت پیشنهاد ما به پژوهش

تر نوو تأثیرگذاری این  آموزان پژوهش گردد تا با شناخت دریق دانششناختی و تحصیلی  روان

وری در آ مطلوب این فن ی شناختی و تحصیلی بتوان در جهت استفاده وری بر سایر ابعاد روانآ فن

 ریزی و طراحی نمود. برنامه ،سیتتم آموزشی
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