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Abstract
Aims: The purpose of this research was Investigation impact
of educational multimedia designed on the principles of
cognitive load on learning and retention in the teaching of
biology. Method: The purpose of this study was quasiexperimental design was applied in order. The population
consisted of all male students in high school science courses
malayer city in which they were enrolled in the academic
year 93-1392. Samples were selected using probability
sampling. The sample size of 30 patients were divided
randomly into two groups of 15, early The two pre-test was
used. After the half-hour group sessions during 3 seasons in
a manner Multimedia behavior was taught biology book And
controls the content traditionally trained over 3 half-hour
session. At the end of each of the three sessions of cognitive
load extraneous assessment questionnaire was distributed
among the students in both groups. At the end of both
learning and retention posttest was use and data obtained
using independent t-test were analyzed using SPSS software.
Results: The results showed that the use of multimedia
learning in biology lesson cause reduce of extraneous
cognitive load than the traditional method (t=14/13,
significant 0/001 level). Also, reducing the extraneous of
cognitive load in multimedia learning cause increase learning
(t=5/87, significant 0/001 level) and retention (t=9/05,
significant 0/001 level) students in a biology course.
Conclusion: According to the findings, It is recommended
that the multimedia educational training provided to
executives on the principles of cognitive load theory based
on their training.
Keywords: extraneous cognitive load, multimedia
instruction, learning, retention
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 نهوواین نشووان داد اسووه اده از رنوود رسووانهای آمازشووی در درس:  نتااای.شوود
بار شناخهی بارونی نسوگش بوه روش سونهی مویشواد
بارشناخهی بارونوی
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مقدمه
یکی از ندریه های قدرتاند یادیاری در روانشناسی ترباهی ،ندریۀ شناخهی اسش .بور طگوا ایون ندریوه ،یوادیاری انسوان از فرآینودهای
درونی تر ار میپذیرد .اصال روانشناسی شناخهی بر این مگنا شک یرفههاند که افراد رگانه اطالعا را کسب و پردازش مویکننود و
آنها را به کار می یارند .ندریۀ یادیاری شناخهی بر مشبص سوازی سواخهارها ،فرآینودها و بازناواییهوای شوناخهی تارکون دارد کوه
آمازش و یادیاری را تسها میببشند (اسااش و رایان.)5002 ،2
ندریه پردازان شناخهی معهقدند که فرآیندهای ذهنی یادیارنده ،عام اصهی در تاضاح یادیاری هسهند .طریقوهای کوه یادیارنوده بوه
واسطۀ آن ،اطالعا را مارد پردازش قرار داده ،به کار میبرد و میتااند اندیشهها و ساخهارهای ذهنی درونی وی را تلاار دهد .یکوی
از اندیشه های اصهی ندریۀ شناخهی ،ندریۀ خگر پردازی یا پردازش اطالعا اسش .این ندریه به وجاد سه ناع حافدۀ حسوی ،3فعوال یوا
کاتاه مد  4و بهند مد  5در ندام شناخهی انسان اشاره دارد (باابانگرد.)0930 ،
از جاهه مگاحثی که در روان شناسی ترباهی بر اساس دیدیاه خگرپردازی برای حاایش از فرآیند پردازش دادهها در حافده فعال ایجاد
یردیده اسش ،ندریه بارشناخهی 6میباشد .در واقع تالش اصهی طراحان آمازشی باید طراحی درسها به طریقی باشد که با فرآیندهای
یادیاری انسان سازیار باشد .اسه اده از ندریه بارشناخهی ،ناانهای از این تالش در طراحی آمازشی اسش (زارع.)0939 ،
ندریه بارشناخهی شام جنگهها یی از معااری شناخهی انسان اسش که به آمازش ،به هاراه نهاین آمازشی که از معااری شناخهی ناشی
می شاد ،مرباط هسهند .ترکاد و هدف نهایی این ندریه ،این اسش که بهاانام از دان

خاد در زمانۀ شناخش انسان ،بورای تهاوۀ اصوال

طراحی آمازشی بهره بگریم (سائهر ،مرینگائر و پاس.)0331 ،7
در ندریه بارشناخهی ،در ابهدا دو ناع بارشناخهی معرفی شد؛  -0بارشناخهی درونی ،8که بر اساس پاچادیی ذهنی مااد آمازشی مارد
یادیاری مشبص میشاد (کالاایا .)0930 ،بار درونی به عناان اولان ناع بارشناخهی به تعام بان عناصر محهاا اشاره دارد .به عناان
طر اح هاچ کنهرلی بر بارشناخهی درونی نداریم .ایر بان عناصور ،سوطح بوا یی از کون
بارشناخهی درونی با خااهد باد .اما ایر کن

پوذیری وجواد داشوهه باشود ،در آن صوار

پذیری سطح پایانی داشهه باشد ،بارشناخهی درونی کم خااهد باد (ماریسان ،روس و

کاپ -5 .)0911 ،9بارشناخهی بارونی ،6که بر اساس شک ارائه آمازش ،میتااند به صار یانایان (آمازشهای ناشهاری ،ناای
عاهی و غاره) ،و انجام فعالاشهای مبههف (ح مسرله ،مطالعۀ مثالهای عاهی و غاره) باشود (کالاایوا .)0930 ،بارشوناخهی بارونوی،
هنگام طراحی یا آرای

مااد آمازشی به وجاد میآید .با کاربرد دقاا طراحی آمازشی و عناصر طراحی پاوام مویتواانام بارشوناخهی

بارونی بر یادیارنده را کنهرل کنام .بنابراین ،بارشناخهی بارونی به نحاۀ ارائه آمازش مرباط میشاد.

1- Smit & Ragan
2- Sensory Memory
3- Short-Term Memory (STM) or Working Memory
)1- Long-Term Memory (LTM
)2- cognitive Load Theory (CLT
3- Sweller, Merrienboer & Pass
4- Intrinsic cognitive load
5- Morrison, Ross & Kemp
6- Extraneous cognitive load
7- Multimedia
8- Sweller, Chandler, Tierney & Cooper
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در این پژوه

از انااع بارشناخهی مطرح شده ،بارشناخهی بارونی در آمازش به شااۀ رند رسانهای 1و تر ار آن بر ماونان یوادیاری و

یادداری مارد بررسی قرار می یارد .بارشناخهی بارونی باشهر با فعالاش شناخهی ناشی از رگانگی سوازماندهی و ارائوه موااد آمازشوی
مرتگط میباشد (سائهر ،رندلر ،ترینی و کاپر0330 ،1؛ سائهر و رندلر.)0331 ،
کالاک0316؛ به نق از هافسهر ( )5000دریافش که با اسه اده از رند رسانهایها ،نسگش به زمانی کوه از آنهوا اسوه اده ناویشواد،
مهاسط زمان یادیاری به مانان زیادی -در مااردی تا  10درصد -کاه
انحراف اسهاندارد با تر افنای

مییابد و سطح پاشرفش تحصاهی دان آمازان با

از یک

مییابد (هافسهر .)5000 ،تعاان ماهاش ظرفاش یا منابع ذهن ،مسههنم تدوین یک ساز و کار ویژه برای

رگانگی پردازش اطالعا یا معااری شناخش انسان اسش .بر اساس معااری بناادی شناخش انسان ،حافدوۀ فعوال بوا محودودیشهوای
ظرفاش و مصرف منابع شناخهی مااجه اسش .مطالعا صار یرفهه در مارد پدیدۀ بارشوناخهی در طوی حو مسوائ  ،نشوان داده انود
زمانی که بارشناخهی با

از ظرفاش حافدۀ فعال باشد ،یادیاری ماضاع موارد ندور دشواار خااهود بواد و ایون امور موانع از اکهسواب

طرحااره و خادکار شدن قاعده ها خااهد شد .بر این اساس ،باان شده اسش که عهش غار مؤ ر بادن تعوداد زیوادی از موااد آمازشوی
سنهی ،بیتاجهی آنها به محدودیش های ندام پردازش اطالعا انسان ،به ویژه محدودیش ظرفاش پردازش حافدۀ فعال میباشد .ندریۀ
بارشناخهی برخی اصال شناخهی مهم و مرتگط با پردازش اطالعا آمازشی و پاامدهای آن در طراحوی آمازشوی را مشوبص سواخهه
اسش (سائهر0311 ،؛ 0313؛ 0339؛ 0331؛ 0333؛ 5009؛ 5001؛ سائهر و رندلر0331 ،؛ سائهر و هاکاران.)0331 ،
ماسای ،لا و سائهر ،)0332( 10در یک مجااعه از تجربه های مرباط به عهم هندسه دسش یافهند که ،یوک تصوایر هندسوی کوه در
قالب دیداری ارائه می یردید و با تاضاحا باانی هاراه باد ،نسگش به زمانی که آن اطالعا فقط در قالب شناداری یا دیداری ارائوه
میشد ،یادیاری بههری را سگب میشد .آنها هاچنان از آمازش های شناداری /دیداری اسه اده کردند که در آنها ،به جای شک های
هندسی ،تاصاف ناشهاری تصاویر هندسی ارائه شده باد.
یک مجااعه از مطالعا که تاسط مایر و هاکاران او به اجرا درآمدند ،به ا ر تقسام تاجه مرباط بادند (موایر .)0331 ،11نهاجوهای
که از این مطالعا به دسش آمد این باد که ،آمازشهایی که شام مهن مجنا و شک های بدون تاضاحا هسهند ،ا رببشی کاهری
را نسگش به شک هایی دارند که با داشهن تاضاحا  ،آشوکارا موهن و شوک را بوه یکودیگر مورتگط مویسوازند (موایر0313 ،؛ موایر و
یالانی .)0330 ،12به این تریب ظرفاش محدود حافدۀ فعال ،ماکن اسش به واسطۀ اسه ادۀ با

از یک نواع مجورای حسوی ،بوه نحوا

مؤ ری یسهرش یابد .مااد آمازشی که اطالعا را به هر دو صار دیداری و شناداری عرضه میکننود( ،بورای مثوال ،یوک تصوایر
دید اری هاراه با مهن شناداری) ،نسگش به مااد آمازشی که هاان اطالعا را فقط از طریا یک مجرای حسی ارائه میکنند ،میتاانند
مؤ رتر باشند.
تاندال -فارد ،رندلر و سائهر ،)0331(13نشان دادند که در آمازش های مقدماتی مهندسی برق ،یک قالب آمازشی که بوه صوار
مهن شناداری و تصایر دیداری ارئه می شد ،نسگش به آمازشی که اطالعا را فقط به شک دیداری ارائه میکورد ،ارجحاوش داشوش.
برای تحها نهاین مرباط به بارشناخهی ،از اندازههای بارشناخهی ذهنی و تباانهای ا رببشی آمازشی اسه اده شد .وقهی آمازشهای
دارای مااد یادیاری ،با تعامال بان عنصر ی با و پایان با یکدیگر مقایسه شدند ،در ماارد آمازشی دارای تعامال با  ،ت او های
عاهکردی زیادی به ن ع آمازشهای دیداری /شناداری مشاهده شد.
1- Mousavi, Low & Sweller
2- Mayer
3- Mayer & Gallini
4- Tindall-ford, Chandler & Sweller
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مایر ،مارینا ،بائر و وگ )0333( 14در پژوهشی با عناان " افنای

یادیاری در رند رسانهای آمازشی به وساهه کاه

بارشناخهی "

به این نهاجه دسش یافهند که رند رسانه ای طراحی شده با تاجه به اصال رند رسانهای ،نسگش به روش ارائه بوه شوااۀ مرسوام ماجوب
یادیاری باشهر در دان آمازان میشاد.
زاهنگ ،مکالک ،ویهان ،اونن و ویهاامسان ،)5003( 15در پژوهشی با عناان " تر ار رند رسانهای بر بارشناخهی" به این نهاجه دسوش
بارشوناخهی بارونوی مویشواد و در نهاجوه ماجوب یوادیاری باشوهر

یافهند که به کاریاری رند رسوانه ای در آموازش ماجوب کواه
یادیارندیان مییردد.

کرمیو عطاران ( ،)0912در پژوهشی با عناان بررسی تر ار ساخش رند رسانهای تاسط دان آموازان در ماونان یوادیاری آنهوا در
درس عهام (پایه ی پنجم) ،به این نهاجه دسش یافهند که دان آمازانی که درس عهوام را بوا روش سواخش رنود رسوانهای در کوالس
درس آمازش دیدهاند در مقایسه با دان آمازانی که با روش سنهی آمازش دیدهاند ،یادیاری بههر و عاااتری داشههاند.
مهکاان و آخاندی ( ،)0913در پژوهشی با عناان تر ار رند رسانهای آمازشی در درمان اخهالل امالء دان آموازان ویوژه یوادیاری
شهر کرمانشاه در سال تحصاهی  ،16-11به این نهاجه دسش یافهند که ،اسه اده از رنود رسوانهای آمازشوی در درموان اخوهالل اموالی
دان آمازان ویژه مؤ ر اسش.
در پژوهشی که تاسط محگابی ،زارع ،سرمدی ،فوردان

و فایوی ( ،)0930بوا عنواان "تور ار رعایوش اصوال طراحوی آمازشوی بور

بارشناخهی ماضاعا یادیاری درمحاطهای یادیاری رند رسانهای" انجام شده اسش ،نهاین نشان میدهد که رعایش اصال رهوارده
یانه طراحی آمازشی ون مورین بوائر وکسوهر برکواه
بارشناخهی بارونی را کاه

بارشوناخهی یوروه آزموای

نسوگش بوه یوروه یوااه تور ار معنوی داری دارد و

میدهد.

ماسی رمیانی ،کنعانی و و یهی ( ،)0935در پژوهشی با عناان " بررسی تر ار کنهرل بارشناخهی وارده بر حافده بر مانان یادیاری و
یادداری دسهار زبان انگهاسی" به این نهاین دسش یافهند که ،کاه
هر دو سگب افنای

بارشناخهی بارونی ،مدیریش بارشناخهی درونوی و کنهورل هانموان

یادیاری دان آمازان می شاد .هاچنان ،مودیریش بارشوناخهی درونوی و مودیریش بارشوناخهی درونوی و کواه

بارشناخهی بارونی به طار هانمان سگب افنای

یادداری دان آمازان میشاد.

زارع ( )0939در پژوهشی با عناان «بررسی بار شناخهی بارونی در آمازش به شااه رند رسانهای مگهنی بر الگوای طراحوی آمازشوی
مری » به این نهاجه دسش یافوش کوه ارائوه بوه شوااه رنود رسوانه ای نسوگش بوه روش سونهی ماجوب کواه

بارشوناخهی بارونوی بورای

دان آمازان میشاد.
زارع ،ساریبانی ،ساریبانی و بابازاده ( ،)0931در پژوهشی بوا عنواان «بررسوی تور ار اسوه اده از رنود رسوانهای آمازشوی بور ماونان
یادیاری و یادداری دردرس فانیالاژی» به این نهاجه دسش یافهند که مانان یادیاری و یادداری درس فانیالاژی در دانشجایانی کوه
به شااه رند رسانهای آمازش دیده بادند باشهر از دانشجایانی باد که به شااه سنهی آمازش دیدند.
هدف از این پژوه

« بررسی تر ار اسه اده از رند رسانه ای آمازشی طراحی شده بر اساس اصال بارشوناخهی بور ماونان یوادیاری و

یادداری درس زیسش شناسی» باد .به این جهش در این پژوه

درس زیسوششناسوی انهبواب یردیود کوه ایون کهواب دارای عناصور

محهاایی با یی اسش ،و از آنجایی که محهاایی که دارای تعام عناصری با یی باشد ،دارای بارشناخهی درونی با سوش ،بایود طوراح
سعی کند که در روش ارائه تا حد ماکن بارشناخهی بارونی را کاه

دهد تا یادیاری محهاا برای یادیارنده تسها یردد.
5- Mayer, Moreno, Boire & Vagge
6- Zheng, Mcalack, Wilmes, Evans & Williamson
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با تاجه به هدف پژوه

در پی بررسی سه فرضاه زیر خااهام باد؛

فرضاه اول :بارشناخهی بارونی در روش ارائه به شااه رند رسانهای آمازشی کاهر از روش ارائه به شااه سنهی اسش.
فرضاه دوم :اسه اده از نرمافنار رند رسانه ای آمازشی طراحی شده بر اساس اصال بارشناخهی در افنای

مانان یادیاری دان آمازان

تر ار دارد.
فرضاه سام :اسه اده از نرمافنار رندرسانه ای آمازشی طراحی شده بر اساس اصال بارشناخهی در افنای

مانان یادداری دان آمازان

تر ار دارد.
روش
طرح این پژوه

به امکانواتی از قگاو  51ساسوهم رایانوه ،یوک

پا آزمان -پس آزمان با یروه کنهرل باد .ران انجام این پژوه

پروژکهار و پرده ناای

نااز داشش .از بان تاامیمدارس که دارای کالس های پا

دانشگاهی عهام تجربی پسر در شهر مالیر بادند،

یک مدرسه که دارای دو کالس مجهن باد ،به عناان ناانه در دسهرس انهباب شد (هر یک از این دو کالس دارای  02دان آمواز
بادند) .بنابراین ،به صار تصادفی  51ن ر از یک کالس در یروه کنهرل و  51ن ر از دان آمازان کالس دیگر در یروه آزموای
عگارتند از:

یااشهه شدند .ابنارهای مارد اسه اده در این پژوه

 . 5پرسشنامه بارشناخهی بارونی؛ که روایی درونی و پایایی پرسشنامه نان به ترتاب  ./38و  ./32تاسط بورونکن و هاکواران ()5001
محاسگه شده اسش.
 .0آزمان یادیاری و یادداری محقا ساخهه؛ برای سنج

مانان یادیاری و یادداری دان آمازان از آزموان محقوا سواخهه اسوه اده

یردید که شام فص رفهارشناسی کهاب زیسششناسی پا دانشگاهی عهام تجربی باد .پس از تریاد روایی صاری آن تاسط معهاان
درس زیسش شناسی به عناان مهبصصان ماضاع ،پایایی آزمان یادیاری و یادداری از طریا آل وای کرونگوا بوه ترتاوب ( )2/97و
( )2/97بدسش آمد.
 .8رند رسانه ای محقا ساخهه؛ که شام محهاای فص رفهارشناسی کهاب زیسششناسی پا دانشگاهی رشهه عهام تجربی باد .روایی
صاری از طریا تکنالاژیسشهای آمازشی احراز یردید .پایایی آن نان از طریا آل ای کرونگا ( )2/38محاسگه شد.
در ابهدا و قگ از شروع آمازش از هر دو یروه پا آزمان یادیاری محقا ساخهه یرفهه شد .سپس به یروه آزموای

طوی  8جهسوه

نام ساعهه به روش رند رسانه ای آمازشی و به یروه کنهرل نان در طی  8جهسه نام ساعهه به شااۀ مرسام فص رفهارشناسوی از کهواب
زیسششناسی پا دانشگاهی آمازش داده شد .در پایان هر جهسه آمازش به آزمادنی ها پرسشنامه سونج

بارشوناخهی بارونوی ارائوه

می شد .در پایان سه جهسه آمازش نان از هر دو یروه پس آزمان یادیاری محقا ساخهه یرفهه شد .بعد از دو ه هه نان از هور دو یوروه
آزمان یادداری یرفهه شد .در پایان ،دادهها با آزمان تی مسهق و با اسه اده از نرمافنار SPSSمارد تجنیه و تحها قرار یرفش.
نتای
فرضاه اول :بارشناخهی بارونی در روش ارائه به شااه رند رسانهای آمازشی کاهر از روش ارائه به شااه سنهی اسش.
جدول  .5نتای آزمون تی مستقل برای آزمون بارشناختی
انحراف معیار

متغیر

گروه

تعداد

میانگین

بارشاااااناختی

کنهرل

02

01/10

0/21

بیرونی

آزمای

02

00/01

0/51

Df
51

T
01/09

P-Value
0/000
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مطابا جدول  ،0ران  tمحاسگه شده ( )t=01/09در سطح اطاانان  32درصد ( )a=0/02و درجوه آزادی  51از مقودار (/009( p
ت او معنی داری وجاد دارد (p>./001, t:

بنرگ تر اسش .بنابراین از ندر آماری بان ت اض ماانگانهای یروه کنهرل و آزمای
) . 14/13با تاجه به این که ماانگان یروه آزمای

کاهر از یوروه کنهورل اسوش ،پوس فرضواه تحقاوا پذیرفهوه مویشواد و مشوبص

مییردد که بارشناخهی بارونی آمازش به شااۀ رند رسانهای کاهر از بارشناخهی بارونی آمازش به شااۀ سنهی اسش .بودین معنوا کوه،
در این پژوه

آزمادنی های یروه کنهرل که به شااه سنهی آمازش دیده بادند ،بارشناخهی باشهری را نسگش به یروه آزمای

که بوه

شااه رند رسانه ای آمازش دیده بادند ،تجربه کرده اند .با تاجه به ماانگان به دسش آموده پوس از آموازش ،مشوبص مویشواد بوان
و کنهرل ت او معناداری ( )Sig= 0/001وجواد دارد و در واقوع اسوه اده از نورم

ماانگان نارا دان آمازان در دو یروه آزمای
افنار رندرسانهای بر کاه

تر ار یذار باده اسش.

بارشناخهی بارونی در درس زیسششناسی یروه آزمای

فرضاه دوم :اسوه اده از نورم افونار رنود رسوانه ای آمازشوی طراحوی شوده بور اسواس اصوال بارشوناخهی در افونای

ماونان یوادیاری

دان آمازان تر ار دارد.
جدول  .0آزمون تی مستقل برای دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون برای آزمون یادگیری
آزمون

گروهها

میانگین نمرات

انحراف معیار

T

P-Value

پیشآزمون

کنهرل

1/10

0/15

0/011

0/111

2/11

0/000

پس آزمون

آزمای

1/19

0/29

کنهرل

05/50

0/95

آزمای

3/50

0/11

هاانگانه یه از جدول  ،5مشبص اسش ،ت اوتی بان ماانگان نارا پا

آزمان دان آمازان وجاد نداشهه اسش ( .)sig=0/111با

تاجه به ماانگان نارا در پس آزمان ،مشبص میشاد که بان ماانگان نارا یادیاری دان آمازان در دو یروه آزمای

و کنهرل

ت او معناداری ( )sig=0/000وجاد دارد و در واقع اسه اده از نورم افونار رنود رسوانهای آموازش طراحوی شوده بور اسواس اصوال
بارشناخهی در افنای

یادیاری دان آمازان یروه آزمای

تر ار دارد.

فرضیه سوم :استفاده از نرم افزار چند رسانه ای آموزشی طراحی شده بر اسااس اصاول بارشاناختی در افازایش
میزان یادداری دانشآموزان تأثیر دارد.
جدول .8آزمون تی مستقل برای دو گروه کنترل و آزمایش در میزان یادداری
گروهها

میانگین نمرات

انحراف معیار

کنهرل

3

0/62

آزمای

6/10

0/61

T
3/02

P-Value
0/000

هاانگانه که در جدول  ،9قاب مشاهده اسش ،با تاجه به ماانگان نارا در آزمان یادداری در دو یوروه کنهورل و آزموای

ت واو

معناداری ( )sig=0/000وجاد دارد و در واقع اسه اده از نرم افنار رند رسانه ای طراحی شده بر اساس اصال بارشوناخهی در افونای
مانان یادداری دان آمازان تر ار دارد.
بحث
بر اساس نهاین پژوه

مشبص شد که ،بارشناخهی بارونی در روش ارائه به شااه رند رسانه ای آمازشی کاهر از روش ارائه به شوااه

سنهی اسش .ران تی محاسگه شده ( )01/09در سوطح اطاانوان  32درصود و درجوه آزادی  51از مقودار  )/009( pبنریهور اسوش.
بنابراین بان ماانگان نارا یروه کنهرل و آزمای

ت او معناداری وجواد دارد ( .)0/000بنوابراین ایون فرضواه تریاود مویشواد کوه

بارشناخهی بارونی در روش ارائه به شااه رند رسانه ای کاهر از بارشناخهی بارونی در روش ارائه به شااه سنهی برای دانو آموازان در
درس زیسش شناسی اسش .این یافهه با نهاین تحقاقا

رکان و سااان (0311؛ به نقو از کالاایوا ،)5005 ،موایر ( ،)0313موایر و
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هاکاران ( ،)0330مایر و هاکاران ( ،)0333زاهنگ و هاکاران ( )5003کالاک (0316؛ به نق ازهافسوهر ،)5000 ،محگوابی و
هاکاران ( )0930و زارع ()0939مطابقش دارد.
هاچنان نهاین پژوه

نشان داد که اسه اده از نرم افنار رندرسانهای طراحوی شوده بور اسواس اصوال بارشوناخهی ،در افونای

یادیاری دان آمازان تر ار دارد .یافهههای پژوه

ماونان

نشان داد دان آمازانی کوه بوه شوااۀ رنود رسوانهای آموازش دیدنود بارشوناخهی

بارونی کاهری را نسگش به یروه کنهرل ،تجربه کردند و مانان یادیاری آنها نان نسگش به یروه کنهورل افونای

قابو تواجهی داشوش.

یافهه مرباط به این فرضاه با نهاین تحقاقا ماسای و هاکاران ( ،)5771مایر و هاکواران ( ،)5777کرمویو هاکواران (،)5831
زاهنگ و هاکاران ( )0227و مهکاان و هاکاران ( )5837هاسا میباشد.
براساس نهاین پژوه
افنای

هاچنان مشبص شد که ،اسه اده از نرمافنار رندرسانهای طراحی شده بر اساس اصوال ندریوه بارشوناخهی ،در

مانان یادداری دان آمازان تر ار دارد .یافهه های پژوه

نشان داد که یروه آزمای

که به شااه رند رسانهای آمازش دیوده

بادند ،در مانان یادداری نان ماانگان نارا با تری را نسگش به یروه کنهرل کسب کردند .نهاین بدسش آمده در این بب

از پژوه

با یافهههای ماسی رمیانی و هاکاران ( )5870و زارع و هاکارن ( )5871هاسا اسش.
یافهه های پژوه

نشان داد که اسه اده از نرم افنار رند رسانهای ماجب کاه

هاچنان بکاریاری رند رسانه ای ماجب افنای

بار شناخهی بارونی در درس زیسششناسوی مویشواد.

یادیاری و یادداری در درس زیسششناسی میشاد .الگهه در طراحی رنود رسوانهای

آمازشی باید دقش داشش و اصال بارشناخهی را رعایش نااد ،زیرا ایر طراحی برنامههای رند رسانهای اصالی نگاشد و در تهاوه آنهوا
به اصالی که ماجب کاه

بار شناخهی بارونی برای یادیارندیان میشاد ،تاجه نشاد ،نایتاان انهدار ا رببشی و کارآیی زم را از

آن داشش .بنا بر یافهه این پژوه

به مجریان فعال دریار در حاطه تعهام و ترباش تاصاه مویشواد کوه از رنود رسوانهای آمازشوی در

دروسی هاچان زیسش شناسی که تعام عناصری با یی دارند ،جهش کاه
رند رسانه ای آمازشی که اصالی طراحی شده باشد هم ماجب کاه

بارشناخهی بارونی اسه اده نااینود .رورا کوه بکواریاری

بارشناخهی بارونی و هم ماجب افنای

یوادیاری و یوادداری

در دان آمازان میشاد.
منابع
امارتاااری ،محاد حسن .)0930( .طراحی پاامهای آمازشی .تهران :ساش.
باابانگرد ،اسااعا  .)0930( .روان شناسی ترباهی :روانشناسی آمازش و یادیاری .تهران :ویرای .
زارع ،محاد  .)0939(.بررسی بار شناخهی بارونی آمازش به شااه رند رسانهی مگهنی بر الگوای طراحوی آمازشوی مریو  .پایوانناموه کارشناسوی
ارشد ،دانشگاه عالمه طگاطگائی تهران.
زارع ،محاد ،ساریبانی ،راحهه ،ساریبانی ،احسان ،و بابازاده ،مجاد .)0931( .بررسی تر ار اسه اده از رند رسانهای آمازشی بر مانان یادیاری و
یادداری در درس فانیالازی .مجهه یادیاری الکهروناکی (مدیا).95-91 ،)0(6 ،
کالاایا ،اس .)0930( .بار شناخهی و طراحی آمازشی (ترجاه محاد حسن امارتاااری ،ساناا ماسی رمیانی ،و الهه و یهی) .تهران :آوای نار.

کرمی ،زهره ،و عطاران ،محاد .)5831( .بررسی تر ار ساخش رند رسانه ای تاسط دان آمازان در مانان یادیاری آنهوا در درس عهوام (پایوه
پنجم) .فصهنامه مطالعا برنامه درسی.11-32 ،)2(2 ،

محگابی ،طاهر ،زارع ،حسان ،سرمدی ،محاد رضا ،فردان ،هاشم و فایی ،آوا  .)0930( .تر ار رعایش اصال طراحی آمازشی بر بار شوناخهی
ماضاعا یادیاری در محاطهای یادیاری رند رسانه ای .فصهنامه مطالعا برنامه درسی آمازش عالی.53-16 ،)6(3 ،
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 تر ار رند رسانه ای آمازشی در درمان اخهالل امالء دان آمازان ویوژه یوادیاری شوهر کرمانشواه در.)5831( . آذر، و آخاندی، فرامرز،مهکاان
.541-582 ،)5(8 ، فصهنامه اندیشههای تازه در عهام ترباهی.38-38 سال تحصاهی

 انهشوارا: اهوااز.)(ترجاه غالمحسان رحاایدوسوش

 طراحی آمازشی ا ربب.)0911( . ای. ج، وکاپ،. ام. اس،. روس،. آر. گ،ماریسان
.دانشگاه شهاد راران
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