
  Quarterly of Educatinal Psychology شناسی تربیتیفصلنامه روان

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 14, No. 49, Fall 2018 27تا  1، ص 97پاییز  چهل و نهم، شماره چهاردهم، سال

 
 

اساس  بار شناختی بر یۀنظرطراحی الگوی آموزشی مبتنی بر 
 تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن

پرویز شریفی ، 3اسماعیل زارعی زوارکی، 2محمدرضا نیلی احمدآبادی، 1الهه والیتی
 5پوریسعداسماعیل ، 4درآمدی

 93/15/0931تاریخ پذیرش:  01/10/0931تاریخ وصول: 

 چکیده

برای انجام بود.  یۀ بار شناختینظرطراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر هدف از انجام این پژوهش، 
تحلیل محتوای کیفی، ابتدا سؤال پژوهش را تعیین سپس چند تعریف نظری از بار شناختی ارائه شد. برای 

رده شد. ناختی چند تعریف نظری آوتعیین کد تحلیل محتوا برای مقاالت انتخاب شده، ابتدا از مفهوم بار ش
آورده  ترجامعو  ترمنسجم، ترینیعی نظری، در قالب تعریفی هافیتعرتعریف عملیاتی بار شناختی با توجه به 

نظور انتخاب مدر نظر گرفته شد. به هاکتابعنوان کد تحلیل محتوای مقاالت و شد. این تعریف عملیاتی به
ی هادواژهیلکی اطالعاتی و موتور جستجوی مورد نظر، ابتدا هابانکفی در مقاالت برای تحلیل محتوای کی

که از طریق موتور جستجوی  بودند تیمقاالیۀ آماری کلۀ جامعبرای جستجوی مقاالت مشخص شدند. 
google  اطالعاتی  یهابانکوebsco، wiley و sciencedirect  در این پژوهش از  .بودندقابل دانلود

واحد تحلیل محتوا در این  کتاب بود. 4مقاله و  95ی هدفمند استفاده شد. حجم نمونه شامل ریگنمونهروش 
یۀ بار شناختی، نظرکتاب در  4مقاله و  95طبق تحلیل محتوای انجام شده بر روی متن  پژوهش، مضمون بود.

ۀ انجام تحلیل جینت در ۀ بار شناختی درونی، بار شناختی بیرونی و بار شناختی مطلوب به دست آمد.طبقسه 
ۀ تمامی جیتنی الگو به دست آمد. در نهایت، هامؤلفه، سه طبقهی به دست آمده در هر هااستنتاجبیشتر بر روی 

ر ها، دی به دست آمده از آنهامؤلفهو  هااستنتاجو  هاکتابو  هامقالهتحلیل محتواهای انجام شده بر روی 
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الگوی  هپژوهش نشان داده است ک نیااعتباریابی درونی و بیرونی در  از حاصله جینتاقالب الگو ارائه گردید. 
 .دارد آموزاندانشیۀ بار شناختی، اثربخشی الزم را برای آموزش به نظرآموزشی ارائه شده بر مبنای 

 بار شناختی، تحلیل محتوای کیفی، اعتباریابی درونی، اعتباریابی بیرونیواژگان کلیدی: 

 مقدمه

 یادگیری هیلتس برای رویدادها کلیه ریزیبرنامه سیستماتیک فرایند واقع در آموزشی طراحی
وزشی های آمها و روشبینی و تجویز و تنظیم فعالیتپیش فرایند آموزشی طراحی .است

یا تهیه نقشه مشخص در مورد چگونگی دستیابی به  ستیابی به اهداف آموزشیبرای د
وان گفت طراحی آموزشی شناسایی، رشد، تاست. به طور کلی می های آموزشیهدف

 های خاص آموزش برای دستیابی به اهداف مشخص آموزشیتوسعه و اجرای روش
شود ها( برای محتوای خاص و شاگردان خاص اطالق میها، مهارتها، نگرشدانش)

 (.0931)نوروزی، رضوی، 
معموالً ه ک الی استساختارمندی و ترتیب و تو الگو بازنمایی واقعیت همراه با سطحی از

دهد )ریچی، شده نشان میگرایانه و سادهصورت آرمانهایی درباره واقعیت را بهنگرش
 هب که است مفهومی چارچوب یکالگو  زنگنه و والیتی(. ۀترجم ،0930کالین و تریسی، 

 کمک پردازاننظریه به و بکنیم درک بهتر را دیگر هایپدیده بتوانیم کندمی کمک ما
 که دارند یمختلف هایشکل الگوها. گیردمی شکل چگونه هاآن نظریه که دریابند تا نندکمی

 .اندجمله آن از گرافیکی و شناسیزبان ریاضی، فیزیکی، الگوهای
 توانمی یابیاراعتب طریق از. است آموزش در اطمینان و کیفیت کنترل فرایند ،اعتباریابی

 کسب برای آن هایبرنامه یا آموزشی موسسه بررسی و مورد دو هر یا و سنجش و بازبینی به
 دو یاجرای نظر از اعتباریابی .پرداخت پذیرش قابل استانداردهای حداقل احراز از اطمینان
ارزشیابی درونی همان اعتباریابی درونی . بیرونی ارزشیابی و درونی ارزشیابی: دارد مرحله

ان مد نظر ی. در اعتباریابی درونی نظر متخصصاست و ارزشیابی بیرونی همان اعتباریابی بیرون
 (.0931و در اعتباریابی بیرونی، اجرای آزمایشی )فردانش،  ردیگیمقرار 
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در  9شناختی دگاهید، 0قدرتمند یادگیری در روانشناسی تربیتی یهادگاهیدیکی از 
 صرفاً و ردیذپیمثیر أدرونی ت یندهایفرا، یادگیری انسانی از دیدگاهاست. طبق این  یادگیری

اختی به دیدگاه شن .شودیمکه در بیرون از فرد ارائه  ردیگینمقرار  ییهامحرکثیر أتحت ت
ردازش پردازی یا پخبر هینظر، هاهینظراین یکی از  .شودیمتقسیم  هینظرخود به چند  ۀنوب

 شناختی است ۀتوسع ۀمطالعپردازش اطالعات، رویکردی برای  یۀنظراست.  9اطالعات
پردازش اطالعات که خود منشعب به چند  یۀنظر. (9، ص 9105و همکاران،  4ربخش)نو
ن بر طبق این تشابه، ذه این نظریه. کندیمتشبیه  5است، ذهن انسان را به رایانه تریجزئ یۀنظر

منطقی  یراهبردهاکه اطالعات را از طریق قواعد و  داندیم 6انسان را به مانند یک نظامی
 ذهن همانند رایانه، ظرفیت محدودی در مورد مقدار و ماهیت اطالعاتی. کندیمپردازش 

(. این نظریه به وجود سه 59، ص 9113، 1)کید پردازش کند در آن واحد تواندیمکه  دارد
در نظام شناختی انسان اشاره  01بلندمدت ۀحافظ و 3مدت، فعال یا کوتاه3حسی ۀحافظنوع 

حمایت  منظوربهسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبرپردازی دارد. از جمله مباحثی که در روانشنا
 .است 00بار شناختی یۀنظر ،است شدهایجاد  انسان فعال ۀحافظدر  هادادهپردازش  فراینداز 

معرفی  9به عالوه یا منهای  1در بسیاری از دروس روانشناسی، به دانشجویان عدد سحرآمیز 
تا  5ادگیرندگان قادرند در یک زمان تنها بین اساسی این قاعده آن است که ی ۀجینتشود. می

پ رأساطالعاتی را به خاطر بسپارند )موریسون،  ۀماد 3  ۀترجم، 0931، 09و کم

                                                           
1. educational psychology 

2  . cognitive theory 

3  . processing information 

4. Nourbakhsh 

5 .computer 

6. System 

7. Kidd 

8  . Sensory Memory (SM) 

9  . Short Term Memory (STM) 

10  . Long Term Memory (LTM) 

11. cognitive load theory 

12. Morrison, Ross, Kemp 
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تعداد محدودی از  میتوانیمما در آن واحد،  عنیی ؛(963-911صص ، دوسترحیمی
 (.95ص ، 9113، 0گاو)کالی مینکاطالعاتی را پردازش  یواحدها

عال ف ظۀحاف، به میزان باری که در هنگام پردازش اطالعات بر روی 9اصطالح بار شناختی
درازمدت  ۀحافظهی در دتا بتواند آن اطالعات را برای جای دیآیموارد  مدتکوتاهیا 

این تالش ذهنی برای پردازش اطالعات را بار شناختی  ما کند اشاره دارد. یرمزگذار
یس دروس آموزشی بهره ت محدود در تدریفن ظرید به نحو مناسبی از ایو با مینامیم

ا که ب باشد به طریقی هادرستالش اصلی طراحان آموزشی باید طراحی لذا  بجوییم؛
بار  یۀظرناربرد کسازگار باشد. ژه در آموزش دروس پایه یوبهیادگیری انسانی  یندهایفرا

 طراحی آموزشی است. ۀحوزاز این تالش در  یانمونهشناختی، 
فعال در  ۀحافظدر  توانیمه ک، بیانگر آن است که میزان اطالعاتی شناختی بار یۀنظر

، بدون آنکه ظرفیت شناختی این حافظه را بیش از دادیک زمان مورد ذخیره و استفاده قرار 
بار  یۀنظر(. 91ص ، 9113، 9ای است )پاستورال کند، مقدار محدود و مشخص شدهغحد اش

در حل مسائل به  آموزاندانشیادگیری  زانیم بر روی زکتمربا  0311 ۀدهشناختی در اواخر 
، مفهوم بار شناختی برای توضیح 0331 ۀده(. در اواخر 411ص ، 9110 ،4وجود آمد )مایر

شخص طور مسپس این نظریه به مورد بحث قرار گرفت.این نتایج پژوهشی به دست آمده 
بار شناختی،  یۀنظر (.41ص  ،9113، 6)سیلمطرح شد  0333در سال  5لرئسو انتوسط ج

ن یا ۀجینت. در سازدیممدت مرتبط ۀ نامحدود بلندحافظمدت محدود شده را با کوتاه ۀحافظ
ن یفعال را قادر به پردازش ا ۀحافظه کطراحی شود  یاگونهد به یت، آموزش بایمحدود

ست، توجه ت ایار حائز اهمیه بسین نظریآنچه در ا (.9، ص 9119، 1ریسچنرکاطالعات سازد )
رف انجام یک فعال، ص ۀحافظمیزان بار شناختی واقعی )منابعی که از ه کباشد یته مکن نیبه ا

فعال برای  ۀظحاف( با میزان بار شناختی مورد نیاز )میزان منابعی که از شودیمفعالیت شناختی 
دگیری امتفاوت است. میزان بار شناختی که در هنگام ی ،انجام یک فعالیت مورد نیاز است(

                                                           
1. Kalyuga 

2. cognitive load 

3. Pastore 

4. Mayer 

5. John Sweller 

6. Seel 

7. Krischner 
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اختی و بار شن شودینم، تماماً صرف یادگیری شودیمفعال تحمیل  ۀحافظیک محتوا بر 
. بار شناختی غیرضروری، عالوه بر اینکه هیچ کمکی به گرددینمضروری محسوب 

 (.910-919صص  ؛9104، 9و ون میرنبوئر 0)یانگ شودیم، حتی مانع آن کندینمیادگیری 
ب محسودروس مهم و قابل توجه در یادگیری  یامسئله، کاهش بار شناختی غیرضروری

 طرح هر عنواناز  بایستمی، فعال ظرفیت محدودی دارد ۀحافظکه اینعلت و به  شودیم
 .ردپرهیز ک کندیماشغال  جهتیبکه این ظرفیت محدود را  درس یکس یدرسی در تدر

 .شودیمدر ادامه به بحث در مورد تحلیل محتوای کیفی پرداخته 
که  9یفیتحلیل محتوای کبرای انجام این پژوهش از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. 

 هاادهد، روشی برای کاستن از نهندیمگاهی آن را تحت عنوان تحلیل محتوای نهفته نیز نام 

. این روش تحلیل محتوا، به طور معمول و گسترده برای تحلیل باشدیم هاآنو ایجاد معنا از 
حاصله از مصاحبه، مشاهدات ضبط شده،  یهادادهمتنی از قبیل  یهادادهدی از میزان زیا

از قبیل طراحی و  ییهارسانهو  هاتیرواگفتگوها، پاسخگویی به سؤاالت باز پاسخ، 
، ص 9113، 4)جالیئن ردیگیمویدئویی مورد استفاده قرار  یهاشینماو  هاعکس، هاینقاش
091.) 

و مطالعات  هاپژوهشتحلیل کیفی، در  یهاروشنار سایر در ک ی کیفیتحلیل محتوا
و  هاداده، ساخت هاداده. این رویکرد تحلیل، با اهداف تقلیل ردیگیممورد استفاده قرار 

نتی ، تحلیل محتوای کیفی، سطور کلی. بهردیگیمنظریه صورت  ۀتوسع ۀکنندتسهیل 
ارد استقرایی طبقات را به دنبال د ۀتوسعگرایانه در پژوهش دارد و گرایانه یا طبیعتانسان

 (.53، ص 0936)پازارگادی، خطیبان و اشک تراب، 

 یاسیق یوامحت لیو تحل ییاستقرا یمحتوا لینوع تحل دوشامل  یفیک یمحتوا لیتحل
 .شودیم

                                                           
1. Young 

2. Van Merrienboer 

3. qualitive content analysis 

4. Julien 
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به  ، باپژوهشگر ،یفیک یمحتوا لینوع روش تحل نیدر ا :1ییاستقرا یمحتوا لیتحل
آمده است،  به دست یبه عنوان کد که بر اساس مباحث نظر یاتیعمل فیتعر کی یریکارگ

 .(3، ص 0931 ،. )فردانششودیممحتوا آغاز  لیتحل
 دیند، ابتدا باانتخاب ک یفیک یمحتوا لیانجام تحل یرا برا ییپژوهشگر روش استقرا اگر

 جادی، اآزاد یکار شامل کدگذار نیانجام ا ندایبپردازد. فر یفیک یهاداده یبه سازمانده
ها، عنوانسر یبررس یآزاد، به معنا ی. کدگذارباشدیم معنا استخراج و هاطبقه رزی و هاطبقه

 نیاست. بعد از ا دلبخواهی طبقات در هامتن و قرار دادن آن یو نکات اصل هاعنوانریز
 یبارتع. بهابندییم لیتقل یتریکلبه دست آمده، در طبقات  یهاطبقهآزاد،  یکدگذار

تن از دست آمده، کاسمجدد طبقات به یبندطبقه. هدف شوندیم یبندطبقه ،هاطبقه گر،ید
 نیاست. هدف از انجام ا گریکدیطبقات مشترک در  یبندگروه قیتعداد طبقات از طر

رد مطالعه و مو ۀدیپدکسب معنا از  و طبقات نیمجدد ا یبندطبقهو  هیاول یبندطبقه ،ندایفر
، صص 9111، 9نکازیو گ 9)الو ابدی شیافزا دهیا درک ما از آن پدت باشدیمآن  فیتوص
000-013). 

پژوهشگر بدون در  ،یفیک یمحتوا لینوع روش تحل نیدر ا :4یاسیق یمحتوا لیتحل
و هر آنچه  ردازدپیممتن  ۀمطالعبه  ،لیقبل از آغاز تحل میتعم ای فیتعر گونهچیهنظر گرفتن 

ونه گنیاست که ا یهی. بددهدیمارائه  یبندجمعنوان است را به ع لیتحل نیکه حاصل ا
 یانعلوم انس یهاپژوهش در مدرن پست یکردهایمربوط به رو وا،محت یفیک لیروش تحل

 باشدیمفرد پژوهشگر  یهایداورو  هادانستهشیپباورها،  ،هاتیذهنمتأثر از  داًیاست و شد
 .(3، ص 0931)فردانش، 

 دیابتدا با واانتخاب کند،  یفیک یمحتوا لیانجام تحل یبرا را یاسیپژوهشگر روش ق اگر
ه باشد. داشت اراختی در را هاطبقه دیابتدا با یعنیبه وجود آورد.  یبندطبقه سیماتر کی

اب شده انتخ یمحتوا یکار خود قرار داده و به کدگذار مبنای را هاطبقه نیا دیپژوهشگر با
ا که در هر ج ،یکدگذار ندایدر ضمن فر تواندیمگر بپردازد. پژوهش هاطبقه نیا اسبر اس

صورت که طبقات  نیخود اعمال کند. به ا یهاطبقهرا در  یراتییکند، تغ ازیاحساس ن

                                                           
1. inductive content analysis 

2. Elo 

3. Kyngas 

4. deductive content analysis 



 7                                                          ...و اساس بر یشناخت بار یۀنظر بر یمبتن یآموزش یالگو یطراح

 

 

 

 

مشابه را در هم  یهاطبقهکم کاربرد را حذف کند و  یهاطبقهرا اضافه کند،  یدتریجد
 (.000-009، صص 9111 نکاز،یادغام کند )الو و گ

الزم است که نظام آموزش، به  ۀ بار شناختی،نیزمدر  مطالب مذکوربا توجه به 
ی کارگیری الگوهای آموزشۀ فعال توجه کند و با بهحافظظرفیت پردازش  یهاتیمحدود

آموزشی خاص، در صدد ایجاد یادگیری مؤثر و کاربردی  یهاموضعو  هاعتیموقمناسب با 
ل که با استفاده از تحلی قصد بر آن استهش لذا در این پژو ی جهان واقعی امروز باشد؛برا

از شود و ارائه  بار شناختی یۀنظرالگوی آموزشی مبتنی بر  از نوع استقرایی، محتتوای کیفی
 گردد.لحاظ اعتبار درونی و اعتبار بیرونی بررسی 

 روش
ه است که الگوی آموزشی مناسبی برای کنترل بار شناختی ددر این پژوهش سعی ش

زشی آورده شود. برای رسیدن به این مقصود از روش تحلیل محتوای کیفی محتواهای آمو
ی الگو به دست آید و سپس شکل نهای یهاطبقهو  هامؤلفهاز نوع استقرایی استفاده شد تا 

وض پژوهشگر با ارائه و مفر ،در تحلیل محتوای کیفی از نوع استقراییالگو ارائه گردد. 
 پردازدیم شده نییمتون تع یروع پژوهش، به مطالعهقبل از ش یمشخص هایفیگرفتن تعر

 یارهدرب یبه داور ل،یمورد تحل هایشده و متن نییتع شیاز پ هایفیتعر یسهیو با مقا
روش، با به  نی. در اپردازدیمورد نظر م هایدر متن فیآن تعر قیادعدم مص ایوجود 

آمده است،  به دست یاحث نظربه عنوان کد که بر اساس مب یاتیعمل فیتعر کی یریکارگ
 میاز مفاه کیهر  فیتعار ییابتدا نییشامل تع لیتحل نی. مراحل اشودیمحتوا آغاز م لیتحل

 نییتع یبه هر پاراگراف از متون تخصص هافیتعر نیموضوع پژوهش و اعمال ا هایو سازه
 .است لیتحل یشده برا

عد از آن، به طور مفصل آورده در زیر مراحل اجرای این پژوهش به طور تیتر وار و ب
 شده است:

 مراحل اجرای پژوهش
 ( تعیین سؤال پژوهش0 

 بار شناختیچند تعریف نظری از  ۀارائ( 9
 بار شناختیتعریف عملیاتی از  ۀارائ( 9
 اطالعاتی برای انتخاب محتوا یهابانکو  هاواژه( انتخاب کلید 4
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 آماری ۀجامع( تعیین 5
 آماری ۀنمون( تعیین 6
 تعیین واحد تحلیل (1
 هاآن یبندطبقهو استنتاج  ،( تحلیل محتوای مقاالت3
 هر طبقه یهامؤلفهتعیین ( 3

 الگو ۀارائ( 01
 :میپردازیمدر ادامه به توضیح هر یک از این مراحل 

ژوهش پ یریگجهتتعیین سؤال پژوهش برای مشخص کردن : تعیین سؤال پژوهش
 ود از:کیفی است. سؤال این پژوهش عبارت ب

ت و روابط اس ییهامؤلفه، دارای چه طبقه و یۀ بار شناختینظرالگوی آموزشی مبتنی بر 
 ؟باشدیمها به چه صورت بین آن

ن تعاریف نظری از بار شناختی به ای ۀارائ: ۀ چند تعریف نظری از بار شناختیارائ
ار شناختی ارائه از بکه با کمک این تعاریف، بتوانیم یک تعریف عملیاتی  شودیمدلیل انجام 

 دهیم. تعاریف نظری از بار شناختی عبارتند از:
 سان در یادگیری و آموزشنظام شناختی ان یهاتیمحدود( بار شناختی اشاره به نقش 0

فعال برای  ۀحافظظرفیت شناختی  در، بار شناختی بیانگر محدودیت ترمشخصطور دارد. به
 (.045-046صص ، 9109، 0پردازش اطالعات است )کالیوگا

. بار دهدیمفعال آدمی را مورد توجه قرار  ۀحافظ یهاتیمحدود( بار شناختی، 9
(. بار 955، ص 9105، 9)ریدی باشدیمشناختی به سه صورت درونی، بیرونی و مطلوب 

شناختی درونی، میزان دشواری محتوای مورد یادگیری است و این دشواری ذاتاً در محتوا 
ص عناصر یک محتوا مشخ یریپذتعاملاین پیچیدگی با توجه به میزان وجود دارد. میزان 

 ۀارائام محتوا در هنگ ۀشد. بار شناختی بیرونی مربوط به روابط بین عناصر طراحی شودیم
طراحی آموزشی ضعیف محتوا است. بار شناختی مطلوب، میزان  ۀدهندو نشان باشدیمآن 

                                                           
1. Kalyuga 

2. Reedy 
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ذهنی است و به عوامل فردی  یهاطرحوارهرسازی تالش ذهنی یادگیرنده در ایجاد و خودکا
 (.53، ص 9105، 0)زوهارت شودیماز قبیل انگیزش و عالقه مربوط 

ت محدودی فعال از ظرفی ۀحافظ( بار شناختی اشاره به این دیدگاه پذیرفته شده دارد که 9
 واردهعات اطالعاتی است. اگر اطال ۀقطعماده یا  3تا  5برخوردار است و میزان این ظرفیت، 

یری بر جای تأثیر منفی بر روی یادگ تواندیمفعال بیش از ظرفیت شناختی آن باشد،  ۀحافظبه 
وبی خیچیدگی محتوای آموزشی باشد که بهناشی از پ تواندیمبگذارد. بار شناختی محتوا، 

 .گرددیم فعال ۀحافظمدیریت نشده است و این منجر به تحمیل بار شناختی بیش از حد بر 
در  و کندیمذهنی اختالل ایجاد  یهاطرحوارهایجاد  فراینداین بار شناختی بیش از حد در 

 (.143، ص 9100، همکاران و 9)واسیل شودیمیادگیرنده  ترفیضعنتیجه منجر به عملکرد 
ده اطالعات جدید ارائه ش ۀواسطفعال به  ۀحافظشده بر روی ( بار شناختی، بار تحمیل4

د در که میزان تالش ذهنی فر افتدیمر شناختی بیش از حد هنگامی اتفاق به فرد است. با
، 9100، 9شناختی وی باشد )برادفورد یهاتیظرفهنگام پردازش اطالعات وارده، بیش از 

 (.903ص 

چندوجهی است که اشاره به بار شناختی بیش از حد تحمیل  ۀساز( بار شناختی، یک 5
 وظایف شناختی و یادگیری دارد. بار شناختی، این ۀواسطه ب شده بر روی نظام شناختی افراد

فعال از ظرفیت شناختی محدودی برخوردار است و در آن  ۀحافظکه  ردیپذیمفرض را 
تعداد قطعات اطالعاتی محدودی را در خود جای دهد. اگر بار شناختی وارده  تواندیمواحد 

به شدت  د، به یادگیری و عملکرد ویفعال یک فرد بیش از ظرفیت شناختی آن باش ۀحافظبر 
 (.609-609، صص 9109، 4)هدفی و ایتو دیآیملطمه وارد 

رای تعیین کد ب :بار شناختی )تعیین کد تحلیل محتوا(تعریف عملیاتی از  ۀارائ
ف شده، ابتدا از مفهوم بار شناختی، چند تعریی انتخابهاکتابتحلیل محتوا برای مقاالت و 

ری، در نظ یهافیتعر. تعریف عملیاتی بار شناختی را با توجه به ستآورده شده انظری 
نوان عآورده شده است. این تعاریف عملیاتی را به ترجامعو  ترمنسجم، ترینیعقالب تعریفی 

                                                           
1. Zuhrt 

2. Vasile, Marhan, Singer, Stoicescu 

3. Bradford 

4. Hadfi  & Ito 
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بود  . این تعریف عملیاتی از بار شناختی عبارتگرفته شدکد تحلیل محتوای مقاالت در نظر 
 از:

 3تا  5فعال ) ۀحافظبار شناختی، ظرفیت محدود  عملیاتی(:کد تحلیل محتوا )تعریف 
 اطالعاتی( در پردازش اطالعات در یک زمان واحد است. ۀقطعماده یا 

انتخاب منظوربه: اطالعاتی برای انتخاب محتوا یهاها و بانکانتخاب کلیدواژه
وی مورد ستجاطالعاتی و موتور ج یهابانکمقاالت برای تحلیل محتوای کیفی، مقاالت در 

 خود را برای جستجوی مقاالت مشخص خواهیم کرد: یهادواژهیکلنظر، ابتدا 
managing cognitive load 
reducing cognitive load 

extraneous cognitive load 
intrinsic cognitive load 
germane cognitive load 

 یهابانکو  Googleکه از طریق موتور جستجوی  بودند تیمقاال یۀکلآماری  ۀجامع
یۀ بار نظرۀ نیزمو در  بودندقابل دانلود  science direct و ebsco، Wileyاطالعاتی 

آن  اطالعاتی، دسترسی رایگان پژوهشگر به منابع یهابانکعلت انتخاب این  .شناختی بودند
 یوتورهامکرد آن نسبت به سایر مل. علت انتخاب موتور جستجو، قابلیت و جامعیت عبود
یز که در این زمینه در دسترس پژوهشگر قرار گرفت ن ییهاکتاب یۀکلهمچنین  .بودتجو جس

هدفمند  یریگنمونهدر این پژوهش از روش ۀ آماری این پژوهش محسوب شد؛ جامعجزء 
 کتاب بود. 4مقاله و  95استفاده شد. حجم نمونه شامل 

 یفیانتخاب مقاالت برای انجام تحلیل محتوای ک فرایند. 1جدول 
بانک اطالعاتی یا موتور 

 جستجو
 هاکلید واژه

های یافت کل مقاله
 شده

های انتخابی بر حسب مقاله
 عنوان

 های انتخابی نهاییمقاله

Ebsco 

managing cognitive load 4 9 9 

reducing cognitive load 9 0 0 

extraneous cognitive load 1 1 1 

intrinsic cognitive load 9 9 9 

germane cognitive load 0 0 0 

Wiley managing cognitive load 5 4 9 
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بانک اطالعاتی یا موتور 
 جستجو

 هاکلید واژه
های یافت کل مقاله

 شده

های انتخابی بر حسب مقاله
 عنوان

 های انتخابی نهاییمقاله

reducing cognitive load 4 0 0 

extraneous cognitive load 1 1 1 

intrinsic cognitive load 1 9 9 

germane cognitive load 1 1 1 

Sciencedirect 

managing cognitive load 9 9 0 

reducing cognitive load 1 1 1 

extraneous cognitive load 9 0 0 

intrinsic cognitive load 9 9 1 

germane cognitive load 9 9 0 

Google 

managing cognitive load 05 5 0 

reducing cognitive load 91 01 5 

extraneous cognitive load 4 9 0 

intrinsic cognitive load 5 9 1 

germane cognitive load 9 9 9 

 95، قراییاستانتخابی نهایی برای انجام تحلیل محتوای کیفی به روش  یهامقالهتعداد 
 بودند. کتاب 4و  مقاله
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 تعیین واحد تحلیل
. مضمون، واحد داللتی است و به مطلب باشدیمواحد تحلیل محتوا در این پژوهش، مضمون 

 مردم ایران" . برای مثال در جملهشودیماطالق  شودیمگفته که موضوعی  ۀدربارواحدی 
دو مضمون نهفته است: یکی مردم ایران نیرومند هستند و دیگری  "نیرومند و راستگو هستند

مردم ایران راستگو هستند. مضمون ممکن است از پاراگراف، جمله، بخشی از جمله، عبارت 
یا کلمه مستفاد شود. هنگامی که واحد تحلیل محتوا، مضمون است، معموالً آن را با کد یا 
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. اشکال این واحد تحلیل در این است که حد و کنندیمعددی با عالئم اختصاری مشخص 
 جای تفسیر شخصی در آن زیاد است.مرز آن مشخص نیست و 

 های آنبندطبقهو استنتاج  ،تحلیل محتوای مقاالت
بار شناختی،  یۀنظرکتاب در  4مقاله و  95طبق تحلیل محتوای انجام شده بر روی متن 

 ۀجیتنبار شناختی درونی، بار شناختی بیرونی و بار شناختی مطلوب به دست آمد. در  ۀطبقسه 
دول به دست آمد که در ج ییهااستنتاجحتوا، برای هر یک از این طبقات، انجام این تحلیل م

 زیر آورده شده است:

 بار شناختی ٔ هیبه دست آمده از تحلیل محتوای کیفی در نظر یهایژگیو یبند. طبقه2جدول 

بار 
 شناختی

 ۀ اول،طبق
 بار شناختی

 درونی

ر ط بسیاری با یکدیگمحتوای آموزشی مشکل و محتوای آموزشی که عناصر آن رواب .0
 ی کوچکتری تقسیم شوند.هابخشدارند، باید به 

ور طۀ محتوای آموزشی اصلی، برای یادگیرنده بهارائرا قبل از  ازینشیپاطالعات  .0
 ی کنید.ادآورمختصر بیاورید و ی

ۀ محتوای آموزشی که روابط میان عناصر آن زیاد است، ابتدا هر یک از این ارائبرای  .9
 گانه آموزش دهید و سپس در انتها، روابط میان این عناصر را نشان دهید.عناصر را جدا

ی هاالمثۀ مسائل برای حل توسط یادگیرندگان، نمونه ارائدر ابتدای آموزش به جای  .9
 ها بیاورید.حل شده برای آن

نشان دادن روابط بین عناصر یک چیز برای یادگیرندگان مبتدی الزم است. اما همین  .4
 .اندگرفتهقبالً این روابط را یاد  هاآندگیرندگان متبحر زائد است. چون کار برای یا

ی قبلی محتوا ارائه هاقسمتی هر بخش از محتوای آموزشی را در ازهاینشیپحتماً  .5
 دهید.

 یۀ مورد نیاز یک محتوای آموزشی را قبل از آن آموزش دهید.اولی هامهارت .6
 سان به مشکل قرار دهید.ی محتوای آموزشی را از آهابخشسعی کنید  .1
برای موضوعاتی که امکان جداسازی عناصر آن از یکدیگر وجود ندارد و حتماً باید  .3

ی نوع ارائه محتوا تا محتوا نیترسادهدر طی چند مرحله از  میتوانیمدر ادغام یکدیگر ارائه شود، 
 یش دهیم.به تدریج افزا طوری که در هر نوبت از ارائه، میزان پیچیدگی آن رااصلی پیش برویم. به

باشد، نسبت به زمانی که  ناآشنادر صورتی که اطالعات برای یادگیرنده کامالً  .3
 ی آشنا است، محتوای آموزشی کمتری را به وی ارائه کنید.ااندازهاطالعات برای وی تا 

 شده باید در قالب مراحل به یادگیرنده ارائه شود.ۀ حلمسئل .01
بر مبنای مفاهیم و اطالعات قبلی یادگیرنده ارائه شود  اطالعات آموزشی جدید، باید .00

 و اینها را شامل شود. تمامی مطالب آموزشی برای یادگیرنده کامالً ناآشنا نباشد.
ئله، ۀ محتوا، عملکرد و حل مسمطالعۀ اطالعات کمکی، پشتیبانی و راهنمایی قبل از ارائ .09

 .شودیمتوصیه 
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امالً شناسی برای یادگیرنده دارد، نسبت مسائل کۀ نسبتاً آنیزممطرح کردن مسائلی که  .09
 ناآشنا ارجعیت بیشتری دارد.

 باید ساختار محتوا را به طور آشکار برای یادگیرنده مشخص سازیم. .04
تصویر  صورتدر قالب تصویر نیز به نمایش درآید، آن را به تواندیماگر متن آموزشی  .05

 نیز بازنمایی کنید.
ی کوچکتر و منطقی تقسیم کنید و در هر نوبت فقط هابخشمحتوای آموزشی را به  .06

 یک بخش را ارائه دهید.
 محتوای آموزشی برخوردار است. ازینشیپمطمئن شوید که یادگیرنده از اطالعات  .01
ۀ محتوای آموزشی را نشان دهیم، جداگاندر صورتی که بخواهیم تعامل میان عناصر  .03

رت گفتاری صورا به هاآنری بیاوریم و ارتباط بین عناصر جداگانه را در قالب متن نوشتا میتوانیم
 بیاوریم.

 وظایف پیچیده را برای یادگیرنده به چند خرده وظیفه تقسیم کنید. .03
 ۀ محتوای آموزشی باید سعی در به حد تسلط رساندن یادگیرنده داشته باشید.ارائدر  .91
 العات مربوط، میزان اطشوندیمصورت گام به گام ارائه در محتوای آموزشی که به .90

 به هر گام اندک باشد.
 اطالعات آموزشی ارائه شده در هر بخش، باید دارای اطالعات جدید اندکی باشد. .99
 ۀ آموزشی فهرست شوند.برنامی محتوا باید در ابتدای هابخشتمامی  .99
ۀ آموزشی باید با تصمیم یادگیرنده انجام شود. از برنامی هابخشو  هاصفحهتعویض  .94

 ید محدودیتی برای یادگیرنده وجود داشته باشد.لحاظ زمانی نبا
 ، توالی دهید.ازهاینشیپی محتوای آموزشی را با توجه هابخش .95

 ۀ دوم،طبق
 بار شناختی

 بیرونی

 اطالعات مربوط به هم، در نزدیکی و در ادغام هم قرار بگیرند، نه دور از هم. .0
ز لحاظ زمانی، با هم و در کنار هم تصویر آموزشی و متن آموزشی، هم از لحاظ مکانی و هم ا. 9

 ارائه شوند.
در هنگام ارائه انیمیشن آموزشی، متن نوشتاری مربوط به آن نباید از صفحه ناپدید شود. این دو . 9

 باید همزمان با هم ارائه شوند.
ی قبلی یادگیرنده آگاه باشید تا همان اطالعات را در هاییتواناحتماً از اطالعات و  .9

 شی نگنجانید.ۀ آموزبرنام
ند. هدف، استفاده نکن -برای حل مسئله از یادگیرندگان بخواهید که از روش وسیله  .9

 طور منطقی و پشت سر هم پیش ببرند.ی مسئله را بههاگامبلکه 
اطالعات آموزشی نباید از دو منبع مختلف )مثالً کتاب و رایانه( ارائه شود. اطالعات  .4

 هم ادغام شوند.آموزشی باید در قالب یک منبع در 
هر یک از مراحل هر مسئله باید جدا از مراحل دیگر آورده شود و باید از هم قابل  .5

 ی هر مسئله(.گذارشمارهتمییز باشد )مثالً با استفاده از 
 و توضیحات نوشتاری و یا شنیداری هابرچسباگر تصویر به خودی خود واضح است،  .6

 آن را حذف کنید.
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گر نیازی ، دیشودیمی متنی به طور واضح فهمیده هابرچسب اگر تصویر با استفاده از .1
 ۀ توضیحات نوشتاری نیست.ارائبه 
 در تمامی موارد سعی کنید اطالعات بیش از حد به یادگیرنده ندهید. .3
، اطالعات آموزشی بیشتری را تراطالعۀ کم رندیادگیادگیرنده مطلع نسبت به ی .3
 د.در آن واحد دریافت و پردازش کن تواندیم

 متن و تصویر آموزشی باید در ادغام با یکدیگر ارائه شوند. .01
در مسائل حل شده، باید توضیحات مربوط به مسئله با اعداد و ارقام مسئله، مرتبط  .00

 گردند.
ۀ توضیحات شنیداری برای یک تصویر، نسبت به توضیحات نوشتاری برای آن ارائ .09

 تصویر ارجعیت دارد.
ورت صدکی نسبت به یکدیگر دارند را بهتر است بهی جزئی انهاتفاوتتصاویری که  .09

 انیمیشن بیاوریم، تا در قالب چندین تصویر ایستا.
یا کار، با شکل آن ادغام شود. به این صورت که هر مرحله  فرایندمراحل انجام یک  .04

 به تصویر خود با فِلش مرتبط گردد.
 کنید. ۀ همزمان شکل نوشتاری و گفتاری یک متن یکسان خوداریارائاز  .05
 هاآنطور همزمان ارائه دهیم و مطالب نوشتاری، گفتاری و دیداری مربوط به هم را به .06

 در کنار یکدیگر قرار دهیم.
ۀ اطالعاتی که فقط برای جلب توجه یادگیرنده هستند و کارکردی تزئینی دارند ارائاز  .01

 خودداری کنید.
، هاسعکو غیرکالمی )محتوای آموزشی باید در قالب کالمی )نوشتاری و گفتاری(  .03

 نمودارها و غیره( ارائه شود.
ه ی ارائرکالمیغصورت کالمی و تا حد ممکن، سعی کنید میزان اطالعاتی که به .03

 ، تقریباً با هم برابر باشد.دیکنیم
 بدهید. شودیمامکان کنترل یادگیرنده را بر محتوایی که ارائه  .91
ارجعیت  ترهدیچیپی گذارنشانهعالیم  ، نسبت بهترسادهی گذارنشاناستفاده از عالیم  .90

 دارد.
ی را در طول محتوای آموزشی به صورت یکسان با یک معنا به کار گذارنشانهعالیم  .99

 ببرید.
 کنید. ی مهم متن جلبهاقسمتی، توجه یادگیرنده را به گذارنشانهبا استفاده از عالیم  .99
نده ر همزمان به یادگیرطوانیمیشن آموزشی و توضیحات گفتاری مربوط به آن را به .94

 ارائه دهید.
 ۀ زمانی هر چه کمتری به یادگیرنده ارائه دهید.فاصلبازخورد را با  .95
د صورت نوشتاری ارائه کنیتوضیحات مربوط به اطالعات دیداری را به جای آنکه به .96
 صورت گفتاری ارائه کنید.به

 تاه باشد.بتاً کوانیمیشن آموزشی مورد استفاده برای یادگیرندگان مبتدی باید نس .91
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استفاده از تصاویر آموزشی ثابت نسبت به انیمیشن آموزشی برای یادگیرندگان مبتدی  .93
 مفیدتر است.

 باید نیاز به جستجو را در محتوای آموزشی به حد اقل برسانید. .93
 3تا  5ن ، بیدیکنیمۀ اطالعاتی که در یک زمان به یادگیرنده ارائه قطعمیزان اقالم یا  .91

 ه باشد.ماده یا قطع
حل مسائلی که را از یادگیرنده در انتهای آموزش بخواهید که مشابه آن را در ضمن  .90

 .دیادادهۀ حل شده برای یادگیرنده ارائه مسئلآموزش به صورت 

 ۀ سوم،طبق
 بار شناختی

 مطلوب

 استفاده از مثال برای یادگیرندگان مبتدی ضرورت بسیار دارد. .99
 طور کامل حلاز یادگیرنده که یک مسئله را به در اواسط آموزش به جای درخواست .99

 کند، از وی بخواهید که یک مسئله نیمه حل شده را کامل حل کند.
شده ارائه دهید. اما برای یادگیرندگان خبره، برای یادگیرندگان مبتدی، مسائل حل .94

 بخواهید که به آن جواب دهند. هاآنطرح مسئله کنید و از 
 ، کم کم از محتوای آموزشی حذفهاییراهنمایرنده، باید با متبحر شدن بیشتر یادگ .95

 شوند.
ۀ رحلمبرای یادگیرندگان نیمه متبحر مسائل ناقص حل شده را ارائه دهید. ابتدا یک  .96

ۀ مسئله تا این ک کندیمهمین ترتیب ادامه پیدا ۀ آن را و بهمرحلنشده بگذارید، سپس دو آن را حل
 کامالً حل نشده به او ارائه دهید.

سم را در ذهن خود تج فراینداز یادگیرندگان متبحر بخواهید که یک موضوع یا یک  .91
 کنند. این کار را از یادگیرندگان مبتدی نخواهید.

در محتوای آموزشی از یادگیرندگان بخواهید که مطالب آموزشی را به زبان خود  .93
 مینه از او بکنید.در این ز ییهاسؤالبگویند و یا 

ند و این ی آن نداربندبخشیادگیرندگان متبحر نیاز به جداسازی عناصر یک محتوا و  .93
 بر جای بگذارد. هاآنکار ممکن است اثر منفی بر یادگیری 

به جای درخواست مکرر از یادگیرنده که محتوای آموزشی را چندین بار بخواند، از  .41
 خود مرور کند. او بخواهید که آن را چند بار در ذهن

در ضمن آموزش اصول و قواعد، در بعضی از موارد از یادگیرده بخواهید که مسائلی  .40
 .کندیمرا حل کند. این کار به خودکارسازی دانش در ذهن او کمک 

جر کنید. این امر من فرایندیادگیرنده را وادار به تکرار ذهنی اطالعات و تصور ذهنی  .49
 .شودیمی شناختی هاطرحوارهبه خودکارسازی بیشتر 

در مورادی که امکان تصویرسازی ذهنی آن توسط یادگیرنده وجود ندارد، باید از  .49
 وی بخواهید به تکرار و مرور ذهنی آن بپردازد.

در ضمن محتوا از یادگیرنده بخواهید که اطالعات فهمیده شده را به زبان خود مرور  .44
 کند، نه دقیقاً مطابق با جمالت محتوا.

ی ذهنی و تکرار و مرور ذهنی در مواردی که تمامی عناصر محتوا باید با تصویرساز .45
 هم ارائه و فهمیده شوند، بسیار کمک کننده است.
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 ، تا حد امکان متنوع باشد.دیدهیمتمرینات و مسائلی که به یادگیرندگان ارائه  .46
 به صورت دیداری بر تصاویر و متن دیتوانیمی را هم گذارنشانهعالیم و فنون  .41

 به صورت شنیداری بر توضیحات گفتاری ارائه نمایید. دیتوانیمآموزشی اعمال کنید و هم 
 ۀ یادگیرنده، باز خورد ارائه دهید.شدبرای مسائل حل  .43
در ارتباط با موضوع محتوا از یادگیرنده  ییهاسؤالدر ضمن محتوای آموزشی،  .43

 بپرسید.
رچه ی ههابخشاید محتوا به شدن یادگیرنده در یک موضوع آموزشی، ب ترخبرهبا  .51

 بیشتر شود. تواندیمکمتری تقسیم شود و طول هر بخش 
شده، منطق و ی حلهامثالۀ مطالعاز یادگیرندگان بخواهید که در ضمن مشاهده و  .50

 اصول پشت هر مرحله را برای خود بیابند.
مجسم ی حل مسائل ارائه شده را در ذهن خود هاگامۀ مطلع بخواهید که رندیادگاز ی .59

 و تکرار کنند.

به دست  یهااجاستنتانجام تحلیل بیشتر بر روی  ۀجینتدر : ی هر طبقههامؤلفهتعیین 
 یهامؤلفه، بمطلو یو بار شناخت یرونیب یبار شناخت ،یدرون یبار شناخت ۀطبقسه آمده در هر 

 الگو به شرح زیر به دست آمد:
 ، بار شناختی درونیاولۀ طبق
 کوچک یهاخشبمحتوا به  میتقس •
 ازینشیپاطالعات  یادآوری •
 عناصر نینشان دادن روابط ب •
 شده-حل یهامثال ۀارائ •
 مرتب کردن محتوا از آسان به مشکل •
 یاطالعات کمک ۀارائ •
 مراحل حل مسئله ۀارائ •
 ساختار محتوا یآشکارساز •
 یانتزاع یمحتوا یرسازیتصو •
 طور مجزاهر بخش محتوا به ۀارائ •
 اطالعات اندک در هر مرحله ۀارائ •
 فهرست مطالب آورده شده ۀارائ •
 ازهاینشیپمرتب کردن محتوا بر اساس  •
 دادن فرصت نامحدود در خواندن محتوا •
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 ۀ دوم، بار شناختی بیرونیطبق
 ادغام اطالعات مرتبط به هم •
 و متن آن به طور همزمان و در کنار هم ریتصو ۀارائ •
 رندهیادگی یعات آشنا برااطال ۀارائعدم  •
 منبع واحد کیاطالعات در  ۀارائ •
 دادن هر مرحله از حل مسئله زییتم •
 اطالعات واضح ۀارائعدم  •
 محتوا ۀمرحلدر هر  رندهیادگید به حاز  شیاطالعات ب ۀارائعدم  •
 هاعکسو  ریتصاو یبرا یداریشن حاتیتوض ۀارائ •
 ریبا تصو ینوشتار حاتیادغام توض •
 ینیاطالعات صرفاً تزئ ۀارائعدم  •
 یکالم ریو هم در قالب غ یارائه اطالعات هم در قالب کالم •
 کسانی یگذارنشانه میاستفاده از عال •
 به محتوا یخط یدهیتوال •
 به مطالب مهم رندهیادگیجلب توجه  •

 ۀ سوم، بار شناختی مطلوبطبق
 شتریچه باستفاده از مثال هر •
 شتریچه بهر یهاسؤالمطرح کردن  •
 محتوا یشده در ابتدامسائل حل ۀارائ •
 محتوا یدر انتها رندگانیادگیدرخواست حل مسئله از  •
 محتوا ۀارائپرسش سؤال در طول  •
 محتوا در ذهن یسازتجسمدرخواست  •
 مطالب در انتها ۀخالص ۀارائ •
 درخواست تکرار مطالب مهم •
 متنوع در محتوا یهامثال ۀارائ •
 متنوع در محتوا یهاسؤالرسش پ •
 رندهیادگیبازخورد بعد از حل مسئله توسط  ئۀارا •
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 به مطالب مهم رندهیادگیجلب توجه  •
 مراحل حل مسئله در ذهن یسازتجسمدرخواست  •
 عناصر محتوا نینشان دادن روابط ب •
 محتوا یراهنما در ط یجیحذف تدر •

 ۀ الگورائا

به  یهامؤلفهو  هااستتنتاجو  هاکتابو  هامقالهده بر روی تمامی تحلیل محتواهای انجام ش
 ها، در قالب الگوی زیر ارائه شده است:دست آمده از آن

 
 . الگوی یادگیری اثربخش1شکل 
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 یریگجهینتبحث و 

بار  یۀنظرشده بر اساس بر ئهمیزان اعتبار الگوی آموزشی ارادر مورد  یریگجهینتبرای 
 زیر انجام شده است:شناختی، دو نوع اعتباریابی 

برای اعتباریابی درونی الگو از روش مصاحبه با متخصصان و اصالح  اعتباریابی درونی:
در  یریگونهنمصورت ار به این طریق انجام گرفت که بهاین ک الگوی ارائه شده استفاده شد.

نشجویان و فارغ التحصیالن مقطع دکتری تکنولوژی آموزشی در دسترس، از اساتید و دا
ر ها درابطه با الگوی ارائه شده مصاحبه به عمل آمد و نظرات و پیشنهادهای اصالحی آن

وط ی الگو و متون مربسازیداریدۀ نیزمها بیشتر در نظرات اصالحی آن الگو اعمال گردید.
 اصالحی، در این مقاله ارائه شد. به انواع بار شناختی بود. در نهایت الگوی

وی برای اعتباریابی بیرونی الگو، از روش بررسی تأثیر الگو بر راعتباریابی بیرونی: 
 استفاده شد. آموزاندانشمیزان یادگیری 

 ، طرحیشبه آزمایش پژوهش روشبرای اعتباریابی بیرونی الگوی ارائه شده، از 
 ۀدختران ۀمدرستفاده شد. کالس سوم ابتدایی در اس با گروه کنترل آزمونپس – آزمونشیپ

شهید رجائیه  ۀمدرستهران برای این بررسی انتخاب شد. در  05 ۀمنطقشهید رجائیه اقع در 
د ش تصادفی دو کالس انتخابصورت یۀ سوم ابتدایی وجود داشت که بهپاچهار کالس در 

الس ن گروه آزمایش و یک کعنواطور تصادفی، یک کالس بهو از بین این دو کالس باز به
در هر دو گروه آزمایش و کنترل توسط  آزمونشپیعنوان گروه کنترل انتخاب شد. به

حت یۀ سوم ابتدایی تپابرای انجام این پژوهش فصل دوم کتاب علوم  .شدپژوهشگر اجرا 
 برای کار اصلی تدریس عنوان جانوران، بر اساس الگوی طراحی آموزشی ارائه گردید.

بود. اما برای تدریس در گروه آزمایش، معلم کالس  ۀعهدکنترل، به  گروه در لومدرس ع
د. بار شناختی توسط پژوهشگر استفاده ش یۀنظرتنها از الگوی آموزشی تهیه شده بر اساس 

 .شدانجام  آموزاندانشیادگیری به صورت انفرادی بر روی تک تک  آزمونپس

ایش در مگروه آز ونی در این پژوهش نشان داد کهنتایج به دست آمده از اعتباریابی بیر
 نمره بیشتر کسب کردند. 9.4 طور متوسط در آزمون یادگیری،مقایسه با گروه کنترل، به

با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس یک راهه مورد بررسی  آموزاندانشنمرات 
این  (P 909/55=1,15F ;>10/1توجه به نتایج این تحلیل مشخص است که ) با قرار گرفت.

 909/55برای اثر بین گروهی برابر با  Fآزمون  ۀاندازنتیجه گویای این است که 
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درصد  0در سطح آلفای  Fآزمون  ۀاندازاین  05و  0که با درجه آزادی  باشدیم
 استفاده از الگوی آموزشی مبتنی برگفت که  توانیمپس بر این اساس  است. داریمعن
 .شودیم آموزاندانشاختی، باعث افزایش یادگیری بار شن یۀنظر

رفت چنین نتیجه گ توانیمدر مجموع با نگاهی به نتایج به دست آمده از پژوهش حاظر 
علم در م یهاتیفعال، تأثیر ژرفی را بر روی جدید آموزشی یهاهینظرافزایش کاربرد که 

را برای معلمان و  ییهافرصت ،هاروشگذاشته است. این  آموزاندانشآموزش به 
 جدید شوند. از نمونه کاربرد یهاراهبه وجود آورده است تا درگیر یادگیری به  آموزاندانش
 ست.ا آموزاندانشبرای آموزش و یادگیری  بار شناختی یۀنظر ، استفاده ازجدید یهاروش

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از آزمون آماری تحلیل  در کل
، پس در نتیجه اریانس یک راهه، اثربخشی و سودمندی الگوی ارائه شده را نشان داد.کو

یری و تأثیر آن بر روی یادگ باشدیمالگوی ارائه شده در این پژوهش، دارای اعتبار بیرونی 
 .دشویمنیز تأیید 

 :گرددیمبا توجه به نتایج حاصله از این پژوهش، پیشنهاد کاربردی زیر ارائه 
سوم ابتدایی در درس علوم، از الگوی  آموزاندانشفزایش میزان یادگیری برای ا .0

 بار شناختی استفاده شود. یۀنظرآموزشی ارائه شده در 

 ی کاربردیشنهادهایپسایر 

 بار شناختی در طراحی محتوای آموزشی یۀنظراستفاده از راهبردهای  .0

 یهایاچندرسانهبار شناختی در طراحی و تولید  یۀنظراستفاده از راهبردهای  .9
 آموزشی

ت بتواند انگیزش پیشرف یاگونهجذاب، به  یاوهیشبه  یاانهیرا یهابرنامهطراحی  .9
 را افزایش دهد آموزاندانشتحصیلی 

 ی پژوهشهاتیمحدود
 ییهاتیمحدودعلوم انسانی،  ۀحوز یهاپژوهش، خصوصاً هاپژوهشهمواره در انجام 

ها را نادیده که در طی انجام پژوهش، به اجبار آنوجود دارد که پژوهشگر ناگزیر است 
نگردد. این پژوهش هم مانند سایر  هاپژوهشباعث عدم انجام این  هاتیمحدودانگارد تا این 

 چند مواجه بوده است که به این قرار هستند: ییهاتیمحدودبا  هاپژوهش



 23                                                          ...و اساس بر یشناخت بار یۀنظر بر یمبتن یآموزش یالگو یطراح

 

 

 

 

داد حداقل نفر به جای تع 3تعداد اعضای گروه آزمایش و گروه کنترل هر یک،  .0
 نفر 05

 شهرهای کشور یۀکلپژوهش به شهر تهران، به جای  ۀجامعمحدود بودن  .9

 یافزارنرمبدون مشکل  یهاانهیراانتخابی به  ۀمدرس عدم تجهیز .9

 ی پژوهشیشنهادهایپ
با توجه به جدید بودن الگوی آموزشی ارائه شده و کاربرد رایانه در آموزش 

ن با توجه به اینکه برای اعتباریابی نتایج به دست آمده ذهنی و همچنی توانکم آموزاندانش
بیشتری در این زمینه است، پیشنهادهای پژوهشی  یهاپژوهشاز پژوهش حاضر، نیاز به انجام 

 :گردندیمبه این شرح ارائه 
 در این زمینه در مورد پسران ییهاپژوهشاجرای  .0

 یشترب یهانمونهدر این زمینه با تعداد  ییهاپژوهشاجرای  .9

 تریطوالندر این زمینه در مدت زمان  ییهاپژوهشاجرای  .9

 دیگر مقاطع ابتدایی تحصیلی آموزاندانشدر این زمینه با  ییهاپژوهشاجرای  .4

 دیگر در مقطع ابتدایی یهادرسدر این زمینه در رابطه با  ییهاپژوهشاجرای  .5

 دایی عادیابت آموزاندانشدر این زمینه در رابطه با  ییهاپژوهشاجرای  .6

 آموزشی در یافزارهانرماستفاده از  یسنجامکاندر رابطه با  ییهاپژوهشاجرای  .1
 تمامی دروس مقاطع ابتدایی

در این زمینه در ارتباط با متغیرهای دیگر از قبیل تفکر انتقادی،  ییهاپژوهشاجرای  .3
 خالقیت، خودتنظیمی و غیره

ل آموزشی از قبی یهایتکنولوژر در رابطه با استفاده از سای ییهاپژوهشاجرای  .3
 ناییاستث آموزاندانشآموزشی و غیره در رابطه با  یهایسازهیشبآموزشی،  یهایافرارسانه

 منابع
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 یۀپرستار. نشر یعلم ئتیه یعملکرد اعضا یابیارزش یهاطهیح نییمحتوا در تب
 .51-63، 53 ،یبهشت دیشه ییو ماما یپرستار ۀدانشکد
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