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یاضیدردرسریدرونیبارشناختزانیبرمیاچهارمؤلفهیآموزشیطراحیالگوریتأث

 ** اروندیبخت یمرتض/   یاحمد احمد/   یاحمد آباد یلیرضا ندکتر محمد

 چکیده
ای بر میزان بارشناختی در درس  هد  از این پژوهش بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مالفه

این پژوهش از نظر هد ، کاربردی و از نظر روش شناسی، در زمره  راهنمایی است. سال دومریاضی 
پس آزمون  -پیش آزمون  باآزمایشی است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی نیمه  های پژوهش

راهنمایی  سال دومآموزان پسر  . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشوگروه آزمایش و کنترل است.

گیری در  نمونه پژوهش، با استفاده از نمونه دادند. تشکیل می 10-17شهر روانسر در سال تحصیلی 
نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شد. ابزار  36دسترس شامل 

با روایی و  ریاضیآزمون یادگیری از درس  آزمون و پس مورد استفاده در این پژوهش شامل پیش

نشان  ها یافتهبا استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.  ها دادهپایایی مقبول بود. سیس 
پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. به  های نمرهکه بین  دهد می

 ای مالفهمعنادار الگوی طراحی آموزشی چهار  تأثیرعبارت دیگر، نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده 

مدل نشان دهنده موفقیت استفاده از  بود. این نتیجه، بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی
و شاهد علمی منتج از پژوهش برای  یادگیری موضوعات پیچیدهبرای  ای مالفهطراحی آموزشی چهار 

 توصیه به کاربرد این الگو در تدریس در در درس ریاضی است.

 ای، بارشناختی درونی، درس ریاضی. مالفه طراحی آموزشی، الگوی چهار واژگان کلیدی:
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 اسالمی آزاد دانشگاه، انسانی علوم و ادبیات دانشکده، مشاوره و راهنمایی گروهیدانشگاهعالمهطباطبائیآموزشیتکنولوژاریدانش 

 ایران، اراک، اراک واحد

 آزاد دانشگاه، انسانی علوم و ادبیات دانشکده، روانشناسی گروهینشگاهعالمهطباطبائدایآموزشیرشتهتکنولوژیدکتریدانشجو 

 ایران، ورامین، ورامین واحد اسالمی
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 مقدمه
دگیری در روان شناسی تربیتی، نظریۀ شناختی است. بر طبق این نظریه، های قدرتمند یا یکی از نظریه

پذیرد. اصول روان شناسی شناختی بر این مبنا شکل  یادگیری انسان از فرآیندهای درونی تأثیر می

گیرند. نظریۀ  ها را به کار می کنند و آن اند که افراد چگونه اطالعات را کسب و پردازش می گرفته

های شناختی تمرکز دارد که آموزش  سازی ساختارها، فرآیندها و بازنمایی ی بر مشخصیادگیری شناخت

(. نظریه پردازان شناختی معتقدند که 2660، 1بخشند )اسمیت و راگان و یادگیری را تسهیل می

ای که یادگیرنده به واسطۀ  فرآیندهای ذهنی یادگیرنده، عامل اصلی در توضیح یادگیری هستند. طریقه

ها و ساختارهای ذهنی درونی  تواند اندیشه و می برد میطالعات را مورد پردازش قرار داده، به کار آن، ا

های اصلی نظریۀ شناختی، نظریۀ خبر پردازی یا پردازش اطالعات  وی را تغییر دهد، یکی از اندیشه

 (.1316است )بیابانگرد، 

نظریه  است. بر اساس این فرض، دربدون شناخت فرایندهای شناختی انسان، طراحی آموزشی مبهم 

فرض می شودکه یادگیری، به طور کلی، از طریق ظرفیت حافظه فعال محدود رخ  (CL) بار شناختی

و یک حافظه بلند مدت نامحدود  دارند میبه صورت مختصر اطالعات را نگه  ها پردازش دهد می

تار بار شناختی، نقطه عطف نظریه ( ساخ2611سویلر و همکاران،) .کند میپردازش اطالعات را ذخیره 

cl  .استCL .سویلر و همکاران،  بار انجام وظایف خاص ایجاد و تحمیل در شناخت انسان است(

( اظهار داشتند که نظریه به طور خاص یک نظریه 2611) همکارانعالوه بر این سویلر و  (.1118

وزشی بر اساس آنچه ما در که با هد  شناخت انسان در توسعه طراحی آم طراحی آموزشی است.

کار سیستم حافظه  های محدودیتدر نتیجه با توجه به  شود میمورد شناخت انسان می دانیم دنبال 

 .شود میو کارامد که منجر به یادگیری بهتر  ماثر های محیطایجاد  CL انسان، هد  تئوری

 ی از پیچیدگی درونیشامل بار ذهنی و تالش ذهنی است. بار ذهن CL( 1112پاس ) طبق تحقیقات

، و تالش ذهنی ظرفیت شناختی که در اجرای این کارها یا وظایف صر  شده شود میکارها ناشی 

را به یک عمل مورد  CLبه طور مستقیم  رسد می(. به نظر 1118)سویلر و همکاران، کند میاست عمل 

وظیفه و یادگیرنده  های اخصهش. عالوه بر این، برخی از محققان دیگر به اثر متقابل کند مینظر متصل 

پاس و  ;2663، و ون گرون،تبرز ،تووینن یا بار ذهنی اشاره کردند )به عنوان مثال.، پاس،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نوآوری کاری، فشار زمان وسیستم "کار ممکن است شامل عناصری مانند  های ویژگی (.1114مرینبور،

قابلیت شناختی، "ردی مانند یادگیرنده ممکن است شامل موا های ویژگیدر حالی که  "پاداش باشد

(. در نهایت، احتمال 304 ص ،1114پاس و مرینبور،) باشد. "سبک شناسی، ترجیحات و دانش قبلی

 مرینبورشدن موضوع پاس و  پیشنهاد شد. برای روشن CLزیست محیطی به  های ویژگیاضافه شدن 

را  CL تواند مییا حرارت  ( اظهار داشتند که چنین عناصر محیط زیستی مثل سر و صدای زیاد1114)

 تحریک کند.

 به عنوان مثال،) : درونی، بیرونی و بارهای وابسته.شود میسه نوع مفهوم را شامل  CLدر اصل 

 به عنوان مثال،) .آید میداخلی توسط ساختار داخلی موارد آموزشی به وجود  CL(. 1114،سویلر

عات عناصر است. عنصر اطالعات، یک قطعه بر اساس تعامل با تبادل اطال عمدتاً(، که 2616،سویلر

لی هی و ) به تنهایی با حافظه فعال پردازش شود. تواند میاطالعات یا واحد اطالعات است که 

 .شود میآموزشی ضعیف ایجاد  های خصیصهبیرونی، با  CL(. از سوی دیگر 2663همکاران.،

وابسته به میزان منابع اختصاص  CLارائه شده است. در نهایت،  های سبککه شامل  (.2616سویلر،)

(. تمایل 2611و همکاران، سویلر ;2616،کالیوگا به طورمثال،) یافته برای تبادل با بار داخلی اشاره دارد.

را تشکیل  CLدر آن قابل افزایش بود که آنها روی هم رفته کل  CLتئوری قبلی این بود که سه نوع 

( 2616) سویلر(. 1118و همکاران، سویلر ،2660،سویلر ;2663و همکاران، پاس به طور مثال،) هندمی 

امکان داشتن افزایش و کاهش قابل توجه در  به وسیلۀ تواند میدر مورد اینکه بار داخلی و بیرونی فقط 

بیرونی ارتباط  CL باوابسته نیست چون  CL . فرمول جدید مربوط بهکند میبحث  ،باشد CL کل

بیرونی است شناخته شده، به این معنی که ظرفیت ذخیره  CLکه مختص منفی دارد و در منابع کمتری 

 CLوابسته ظرفیت حافظه فعال مختص  CLمنابع بیشتری را برای یادگیری دارد. در صورتیکه که 

. شود نمیایجاد  CLبیرونی را از قبل به عهده گیرد، این بحث روشن است که تغییری در کل 

 یک ترسیم شده است.در شکل  CL ارتباطات بین انواع
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     CL بیرونی                                    

 

  ظرفیتی که مربوط دیگر کارهاست                                          CL وابسته

     

    CL داخلی                                

 ظرفیت حافظه فعال

 

 CL انواعفرض شده بین  روابط .1 شکل

 

داخلی می  CL-ب داخلی وجود دارد. CLبیرونی و  CLیک مقدار ثابت بین -الف ،،1بق شکل ط

برای  تواند میبیرونی  CLمقدار ظرفیت ذخیره شده از -ج وابسته بیشتر جبران شود. CLتواندتوسط 

ر ظرفیت آزادی که بتوان برای یادگیری به کا-د وابسته(. CLبه عنوان مثال ) یادگیری اختصاص یابد.

 داخلی وجود ندارد. CL برتمرکز خودآگاهی بر یادگیری مطالب با سطح باالیی -ه .برد وجود ندارد

 CLشامل  تواند میداخلی  CL( ادعا کرد که در ارتباط با موارد آموزشی و اهدا  2611کالیوگا،)

نی جدا شود. درو CLاز مفهوم  توان نمیوابسته از کار بیفتد زیرا  CL شود میوابسته باشد که باعث 

مشکالت "به طور جداگانه به  CLعالوه بر این نتایج ناتمام تحقیقات اولیه برای اندازه گیری سه نوع 

(. به طور مشابه سویلر و 10.ص ،2611کالیوگا،) اشاره دارد. "نظری یا تشخیص بارشناختی مرتبط

تواند به طور  سنجی می انبه طور جدی شک دارند که آیا فنون رو "( اظهار داشتند: 2611) همکاران

دهند، تمایزی  را به ویژه هنگامی که یادگیری مبتدیان را مورد مطالعه قرار می " CLانواع  "معناداری 

اظهار  CL( 2613) مرینبور، ون در ولوتن، ونگوگ و ون پاس ، لیینک،اخیراً(. 80ص.) دارد یا نه.

مورد نظر قرار گرفته  گیری سه نوع که در اندازه ها در مورد ابزار جدیدی داشتند که آنالیز فاکتور آن

به  CL( اظهار داشتند که تقسیم 2613) همکارانبودند, سه عامل را نشان داد. بر این اساس, لیینک و 

 مرینبوردر ولوتن و ون  ون ، ون گوگ،پاس دو نوع، ممکن است مناسب نباشد. هرچند لیینک،

ا استفاده از یک نسخه اقتباس شده از لیینک و همکاران را بارهای بیرونی و درونی را فقط ب (2614)

 (.2ناتمام بود )آزمایش  ( ابزار سنجش، در حالی که نتایج با توجه به بار وابسته2613) .کند میآشکار 
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 ممکن است فراتر از ظرفیت محدود حافظه فعال باشد. CLکنند که وقتی کل  همه اینها پیشنهاد می

ت آزاد در دسترس نیست( یادگیری ممکن است به دلیل فقدان منابعی که بتوان به )به عنوان مثال، ظرفی

یابد, بیشتر منابع  بیرونی کاهش می CLآن اختصاص داد، انجام نگیرد. به عبارت دیگر زمانی که 

این بینش  (.2660هو و چاو،) به پردازش اطالعات بیشتری اختصاص یابد. تواند میحافظه فعال آزاد 

 .کند می، حافظه فعال و دانش قبلی هدایت CL روابط میان ما را به

، زیرا آن را به مقدار کند می( بار حافظه فعال را بارگیری CLمنطقی است که فراخواندن بار شناختی )

یا بار در حافظه فعال  کند میمنابع حافظه فعال اختصاص داده شده برای پردازش اطالعات اشاره 

آنچه حافظه طوالنی مدت یاد گرفته یا ذخیره  (،1112) بادلیظریات . بر اساس نشود میذخیره 

کار "( اظهار داشت که 2661به همین ترتیب، مایر ) .شود می، ابتدا توسط حافظه فعال پردازش شود می

عالوه بر این، محدودیت  (.72)ص."شود میدر حافظه فعال انجام  ای رسانهمرکزی یادگیری چند 

 است. بسیاری مستند شده حافظه فعال در مقاالت

ها به این معنی است که ما ممکن است قادر  ( فرض کنید که این محدودیت1107) میلربه عنوان مثال 

( 2661،2616) کاونقسمت اطالعات در یک زمان باشیم.  منفی هفت یا مثبت دو به کنترل بیش از

 اخیراًسمت در بزرگساالن باشد. سه تا پنج ق تواند میاذعان کرد که این ظرفیت حافظه فعال مرکزی 

فضایی، -)فنولوژیکی، بصری ( اظهار داشت که در یک نوع خاص از کدگذاری انگیزشی2614) کاون

 شوند. بزرگ محدود می های قسمتدار یا  و غیره(، بزرگساالن عادی به حدود سه یا چهار واحد معنی

رسد زمان یا محدوده زمانی برای حافظه  ( در ادامه اظهار داشت که به نظر می2614) کاون (.264ص.)

ظرفیت حافظه فعال در  چنین (.264ص.) ."ثانیه بسته به کار است  36فعال وجود دارد که در حدود 

بسیار مهم است به خصوص زمانی که در حال پردازش و یادگیری اطالعات جدید باشد.  CLنظریه 

حافظه  افظه فعال از حافظه بلند مدت یاکند که ورودی اطالعات برای ح ( اذعان می2664) سویلر

مانند ) مدتفرض بر این است که در صورت اطالعات دریافتی از حافظه بلند  شود. حسی ناشی می

هیچ بار حافظه فعال وجود ندارد در حالی که اطالعات  اطالعات شناخته شده یا اطالعات قبلی(

 آیرسبه طور مشابه پاس و  .شود می CL درونی آن، منجر به های جنبهجدید، وابسته به طراحی و 

حافظه فعال فقط در هنگام رسیدگی به اطالعات جدید  های محدودیتکه  اند کرده( روشن 2614)

روشی که در آن  همه اینها در راستای این ایده است که با افزایش تخصص یا دانش، .شود میاعمال 

)به  ندارد. برای این تخصص کارایی CLکند که بیشتر اصول طراحی  اطالعات به حدی تغییر می
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اثر فزونی است و اثر " این تناقض به علت کند می( اذعان 2663) سویلر (.2003عنوان مثال سویلر، 

در نتیجه، دانش آموزان متخصص یا دانش آموزانی که  (.206ص.) ."شود میبرگشت معکوس نامیده 

 (2664و سویلر، کالیوگا به عنوان مثال،) اشندبدانش قبلی دارند، ممکن است نیازی به هدایت نداشته 

 (2663) همکاران. به عنوان مثال، پس و گذارد می تأثیربر بار ذاتی نیز  رسد میسطح دانش قبلی به نظر 

 CLاشاره کرد که نه تنها پیچیدگی درونی موارد آموزشی، بلکه دانش یا تخصص قبلی دانش آموزان، 

( نشان دادند که 2664) ورالی و کی  هارت ،اسکراو کرادن، مک همچنین، .کند میدرونی را تنظیم 

. عالوه بر این شود میدرونی کمتری نسبت به اطالعات ناشناخته  CLمنجر به  اطالعات شناخته شده

. در کند می( اذعان داشتند که دانش قبلی سطح دشواری موارد آموزشی را تعیین 1114) کندلرسویلر و 

و سطح  CLکه باید بین موارد یادگیری و یادگیرندگان بر اساس  کند میشنهاد ( پی2660) جینزنتیجه 

و سویلر و  2005)) سویلر به اندازه کافی قابل توجه است. در نتیجه و دانش قبلی همسان باشد.

تنها مدیر اجرایی مرکزی برای یادگیری باشد.  تواند میاظهار داشتند که دانش قبلی  (2611) همکاران

به میزان معینی با کاهش  CLبار حافظه فعال یا  تواند میکه دانش قبلی  دهد میا نشان همه اینه

تقاضای ظرفیت حافظه فعال محدود شود. در غیر اینصورت، همانطور که در مورد اطالعات جدید، 

ر از کارایی ه CLبه علت مقدار باالیی از  توانند میمنابع حافظه فعال  بدون کمک از حافظه بلند مدت،

 طراحی آموزشی ناتوان باشند. های ویژگیدو ویژگی یادگیری و 

 بهینه سازی بار شناختی

 برسدباید تا حد ممکن کاهش یابد یا به نقطه صفر برای تقویت یادگیری  CLمسئله این نیست که 

( هم 2664) همکاران(. بر اساس نظریات پاس و 2668گوگ و پاس، ون ،2664و سویلر، رنکل پاس،)

توانند به یادگیری آسیب برسانند. در نتیجه, محققان  بار می بار و هم شرایط اضافه رایط زیر چنین ش

شود در حالی که تمرین  تأمینپیشنهاد کردند که شرایط یادگیری زیر بار باید با تمرین به طور مناسب 

 ون ش مشابه،در یک رو بار, باید به کاهش بار به یک سطح قابل کنترل کمک کند. تحت شرایط اضافه

 یابد نمیرا به طور کامل کاهش  CLتاکید کردند این بود که به مسئله مهمی که  (2668) پاسگوگ و 

بعضی محققان همچنین مشخص  .رساند نمیاست که به یادگیری آسیب  ای اندازهاما بهینه سازی آن تا 

و  چندلر ل کارلسون،به طور مثا) داردداخلی باال است، اهمیت کمتری  CLهنگامی که  اند کرده

 (.1118و همکاران، سویلر ،2663و همکاران، پاس ،2663سویلر،
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 ،2611به طور مثال کالیوگا،) فقط شامل بارهای درونی و بیرونی است. CLکه تمام  شود میگمان 

 CL(، سیس، ما باید یک یا هر دو بارهای داخلی و بیرونی را برای بهینه سازی کل 2616،سویلر

( بیان داشتند که این امکان وجود دارد که سطوح 2667) هومرو  پالس خوشبختانه، لی،کاهش دهیم. 

بارهای خارجی و داخلی در راستای اطالعات قبلی یادگیرنده یک شرایط ایده آل است. با این حال، 

شناختی "بیرونی مفید است در حالی که بار  CLکه کاهش  کنند می( ادعا 2611) همکارانسویلر و 

 (.212)ص."بایستی بهینه سازی شود تا اینکه کاهش یابد داخلی

هنگامی که یک کار یادگیری و دانش قبلی  کنند می( اشاره 2611) همکارانبه طور ویژه، سویلر و 

. ماند میدرونی نیز همچنان نیز مانند آن بدون تغییر باقی  CL، ماند میدانش آموز بدون تغییر باقی 

درونی  CLابتدا کاهش  در داشتند در مورد سطوح پایین دانش قبلی، صاحب نظران اظهارات بیشتری

. عالوه بر این، گیرد میدرونی را در بر  CL مفید است، و سیس جهت ارائه وظایفی که کارایی بیشتر

سویلر و ) باشد میبیرونی  CLبر روی  عمدتاً CLاصول طراحی آموزشی و یا اثرات ناشی از تئوری 

 به طور مثال،) استشامل بارهای بیرونی و بیرونی  CLچه، با توجه به اینکه کل  (. اگر2611همکاران،

 CL(، همچنین ممکن است مفید باشد تا سطح 2611و همکاران، سویلر ،2616،سویلر ،2611،کالیوگا

را بهبود بخشد. با این حال، دست  CLدرونی را دستکاری کند تا بتواند یادگیری یا بهینه سازی کلی 

بیرونی ساده یا سر راست باشد. دستکاری سطوح  CLاندازه  به رسد نمیدرونی به نظر  CLر بردن د

CL  داخلی بدون تغییر ماهیت یک کار یادگیری غیر ممکن است زیرا تنظیمCL  داخلی نیاز به تبادل

 همکاران(. طبق نظرات سویلر و 2611سویلر و همکاران،) باشد میارتباطات بین عناصر اطالعات 

پیش آموزش، تمرکز بر اهدا  تابع، "استفاده شده توسط تحقیقات قبلی به عنوان  های تکنیک( 2611)

(. اگر 216ص.) دهند میهمه بار شناختی درونی را کاهش  "و مفهومی ای رویهجداسازی فرآیندهای 

عناصر یادگیری با درک به اطالعات تعاملی "( همچنین اظهار داشتند که 2611) همکارانچه سویلر و 

که تعامل وظایف عناصر باال  اند داده(. بر این اساس، محققان پیشنهاد 216)ص."باال ذخیره شده است

داخلی، برای فهم آن، ضروری است. یکی  CLبا داشتن تمام عناصر اطالعات پس از کاهش وظایف 

شنهاد دادند که (، پی1114) چندلر(، و سویلر و 1114) سویلربیرونی است  CLکاهش  ها گزینهدیگر از 

بیرونی افزایش یابد. این بدان  CLدرونی کم باشد این امکان وجود ندارد که  CLتا زمانی که میزان 

درونی باال، مفید خواهد بود.  CLکاهش یابد که تحت شرایط  تواند میمعنی است که بار بیرونی نیز 

ذخیره سازی منابع شناختی  بیرونی به صورت خودکار در CL(، کاهش 2662) بنرتاگر چه طبق نظر 
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و یا تعامالت با  CL(، اهمیت خود مدیریتی 2662) بنرت، بنابراین شود نمیبر خود یادگیری، منجر 

CL .باال را تاکیدکرد 

مرینبائرآنها را  از طرفی یادگیری وظایف پیچیده، مستلزم یادگیری دو دسته مهارت است که ون

ای  ثبات اهمیت ویژه ها به دو گروه باثبات و بی بندی مهارت دسته نامد. ثبات می ثبات و با های بی مهارت

های اساسی دارد.  دارد، چراکه، فرآیندهای یادگیری مربوط به این دو نوع مهارت با یکدیگر تفاوت

ثبات وظایف پیچیده و یادگیری کلی آن از طریق فرآیند ایجاد  فرآیندهای یادگیری مربوط به ابعاد بی

گیرد. بنابراین در عمل باید یادگیرندگان را تشویق کرد تا از تجارب عینِی قابل  میطرحواره صورت 

های ساخته شده، با تجارب شاگرد  های الزم را بسازند. در این صورت طرحواره دسترس، طراحواره

تناسب بیشتری دارد. از سوی دیگر، فرآیندهای مورد نیاز برای یادگیری ابعاد باثبات موضوعات 

شود. خودکارسازی به کمیت و  نامیده می« خودکارسازی قاعده»، با مفهومی مرتبط است که پیچیده

(. این الگو 1313هایی که برای شاگرد فراهم شده است، اشاره دارد )نوروزی و رضوی،  کیفیت تمرین

 های مهارت. وظایف یادگیری یا تکالیف یادگیری؛ یادگیرنده با 1شامل چهار مالفه اصلی شامل؛ 

پردازد که منجر به یادگیری  هایی می شود و به فعالیت شکیل دهنده یک موضوع پیچیده رو به رو میت

ثبات  . اطالعات پشتیبان؛ برای آنکه یادگیرنده بتواند به خوبی از عهده تکالیف بی2گردد.  آن مهارت می

العات است. این اطالعات از طریق انجام دادن این گونه تکالیف یاد بگیرد، نیازمند اط واقعاًبرآید و 

سازد. اطالعات پشتیبان  دهد مرتبط می های فعلی را با کاری که یادگیرنده انجام می پشتیبان، آموخته

شود. بنابراین  نامیم وغالبا در کتابها و مجامع علمی ارائه می می« نظریه»همان چیزی است که ما آن را 

یرنده چنین اطاالعاتی را در اختیار داشته باشد. برای انجام دادن تکالیف یادگیری الزم است یادگ

. اطالعات به موقع؛ 3شود.  های پیچیده مربوط می ثبات مهارت های بی اطالعات پشتیبان به جنبه

اطالعات به موقع، به صورت گام به گام، دانش مورد نیاز یادگیرنده را برای انجام دادن مهارتهای 

. 4های پیچیده است.  های باثبات مهارت العات مربوط به مهارتدارد. این اط باثبات به وی عرضه می

های مورد نظر به خوبی و با تسلط  شود که مهارت تمرین خرده وظیفه؛ تمرین خرده وظیفه سبب می

 باال آموخته شود )همان(.

رسد که با بکارگیری ابن الگوی طراحی آموزشی که ویژه مطالب پیچیده چون مباحث  به نظر می 

شده در درس ریاضی است، بتوان از تحمیل اضافه بارشناختی برای یادگیرندگان جلوگیری کرد. مطرح 

 شود؛ هایی که در این زمینه انجام شده است اشاره می در ادامه به برخی از پژوهش
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وظیفه بر  وظیفه و کل (، با عنوان بررسی اثر رویکردهای آموزشی خرد2668لین ) درپژوهشی جانگ 

ی  معلم ضمن خدمت دوره 01تقال مهارت پیچیدة شناختی )مقدمات اکسل( بر روی اکتساب و ان

ی مبتنی بر مدل طراحی آموزشی چهار  وظیفه لیسانس، به این نتیجه رسیدند که در موقعیت کل

وظیفه -ای، به طور معناداری فرآیند اکتساب و انتقال مهارت پیچیده، بهتر از موقعیت خرد مولفه

 تأثیر(، باعنوان توسعه تخصص فنی؛ بررسی 2661هشی که توسط لیم و همکاران )باشد. در پژو می

ای بر یادگیری و توسعه تخصص فنی در مدارس چین انجام گرفت، نتایج نشان داد  چهار مالفهالگوی 

های یادگیری مبتنی بر این الگو در ارتقای توسعه تجارب فنی در آموزش فنی نسبتاً بهتر از  که محیط

(، در پژوهشی با عنوان طراحی بازی 2612اینفیلد ) ی آنالین با روش منظم بود. طراحی شدهتدریس 

آموزشی با مراحل ده گانه برای یادگیری موضوعات پیچیده، به این نتیجه دست یافت که بازی 

تر شدن یادگیری و هم  ای هم موجب جذاب آموزشی طراحی شده بر اساس الگوی چهار مالفه

(، در پژوهشی با عنوان اثربخشی الگوی 1314دهقانزاده و همکاران ) گردد. آن می اثربخشی بیشتر

ای در یادگیری موضوعات پیچیده، به این نتیجه  ای مبتنی بر چندرسانه طراحی آموزشی چهار مالفه

ای  ای طراحی شده بر اساس الگوی چهار مالفه دست یافتند که اثربخشی آموزش به شیوه چندرسانه

ای معمول است. هد  از این پژوهش بررسی تأثیر  آموزش به شیوه سنتی و چندرسانه بیشتر از

ای بر میزان بارشناختی درونی در درس ریاضی کلیه  آموزش از با الگوی طراحی آموزشی چهار مالفه

. بنا بر هد  پژوهش، بود 10-17راهنمایی شهر روانسر در سال تحصیلی  سال دومآموزان پسر  دانش

ای  توان بدین صورت بیان کرد که؛ بکارگیری الگوی طراحی آموزشی چهار مالفه ژوهش را میفرضیه پ

 شود. آموزان در درس ریاضی می بارشناختی درونی دانش موجب کاهش

 پژوهش روش

آزمون با گروه کنترل بود..  پس-آزمون آزمایشی با طرح پیش های شبه پژوهش حاضر از نوع پژوهش

راهنمایی شهر روانسر در سال تحصیلی  سال دومآموزان پسر  ش را کلیه دانشجامعه آماری این پژوه

آموز بود از  دانش 36دادند، از این جامعه آماری، یک کالس از یک مدرسه که شامل  تشکیل می 17-10

گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شد.  طریق نمونه

 7 طیآزمون یادگیری از درس ریاضی گرفته شد. سیس به گروه کنترل در  گروه پیش سیس از هر دو

ها ارائه شد و به  به صورت سنتی و بدون مداخله آموزشی به آزمودنی جلسه یک ساعته درس ریاضی
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یک ساعته  جلسه 7ای در طی  گروه کنترل همان محتوا، در قالب الگوی طراحی آموزشی چهار مالفه

های  جلسه نیز، پرسشنامه سنجش بارشناختی درونی در بین آزمودنی 7ر پایان هر یک از ارائه شد. د

آوری  های جمع آزمون یادگیری گرفته شد. داده هر دو گروه توزیع شد. در پایان نیز از هر دو گروه پس

ین تحلیل شد. در ا 18نسخه  spssافزار  مستقل و با کمک نرم شده با استفاده از آزمون آماری تی

 پژوهش از دو ابزار استفاده شد؛

آزمون یادگیری )با تأیید روایی صوری توسط معلمان درس ریاضی به  . آزمون یادگیری: شامل پیش1

آزمون یادگیری )با تأیید روایی صوری توسط  ( و پس67/6عنوان متخصصین موضوع و پایایی کرونباخ 

 26( که به صورت عینی و 68/6کرونباخ  معلمان درس ریاضی به عنوان متخصصین موضوع و پایایی

 بود. 26و باالترین نمره  6آزمون  آزمون و پس طراحی شده بود. کمترین نمره در پیش ساال

. پرسشنامه سنجش بارشناختی درونی: برای سنجش بارشناختی درونی از پرسشنامه برونکن و 2

(، 1ای از بسیار آسان )با ارزش  رجهد 0گویه،  0( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 2664همکاران )

( و در مقیاس لیکرت است. همچنین 0( و بسیار دشوار )4(، دشوار )3(، نه آسان، نه دشوار )2آسان )

 باشد. می 83/6الزم به ذکر است که دارای روایی صوری تأیید شده و همچنین پایایی 

 ها یافته
و انحرا  معیار نمرات و در قسمت آمار هایی مانند میانگین  در بخش آمار توصیفی، از شاخص

مستقل استفاده شد. نتایج بدست آمده در  استنباطی برای بررسی فرضیه پژوهش، از آزمون آماری تی

 ادامه ارئه شده است.

 

 ها های آماری گروه . ویژگی1 جدول

درصد فراوانی  درصد فراوانی مقطع و سال تحصیلی های آموزشی گروه

 تجمعی

 06 06 10 هنماییسوم را کنترل

 166 06 10 سوم راهنمایی آزمایش
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 1آزمون یادگیری آزمون و پس . آزمون تی مستقل برای دو گروه کنترل و آزمایش در پیش2 جدول

 T p-value انحرا  معیار میانگین نمرات ها گروه آزمون

 108/6 28/1 78/8 کنترل آزمون پیش

 

666/6 

 20/1 1 آزمایش

      

 661/6 31/4 02/1 06/16 کنترل ونآزم پس

 44/1 06/16 آزمایش

 

آزمون یادگیری در  ، قابل مشاهده است، تفاوتی بین میانگین نمرات پیش2همانگونه که در جدول 

آزمون،  . با توجه به میانگین نمرات در پس(= 666/6sigها وجود نداشته است ) درس ریاضی آزمودنی

ها در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت  نمرات یادگیری آزمودنی شود که بین میانگین مشخص می

 ( وجود دارد.sig =661/6معناداری )

بارشناختی درونی  ای موجب کاهش فرضیه پژوهش: بکارگیری الگوی طراحی آموزشی چهار مالفه
 شود. آموزان در درس ریاضی می دانش

 زمایش در بارشناختی درونی. نتایج آزمون تی مستقل برای دو گروه کنترل و آ3 جدول

 میانگین تعداد گروه متغیر
انحرا  

 Df T p-value معیار

بارشناختی 

 درونی

 28 34/1 18 10 کنترل

 
34/4 661/6 

 07/1 12 10 آزمایش

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشیم.  ای بر میزان بارشناختی می بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفهالزم به ذکر است که در این پژوهش در پی  1

ها قبل از  آزمون صرفاً به جهت نشان دادن عدم تفاوت و یکسان بودن دانش آزمودنی آزمون و پس بنابراین استفاده از پیش

 استفاده شده استمستقل  باشد. به همین جهت در این پژوهش از آزمون آماری تی مداخله آموزشی می
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 10( در سطح اطمینان t =34/4، چون تی محاسبه شده )3 جدولبا توجه به اطالعات ارائه شده در 

است؛ بنابراین از نظر آماری بین تفاضل  تر بزرگp (668/6 )از مقدار  28درصد و درجه آزادی 

 =661/6های گروه کنترل و آزمایش در میزان بارشناختی درونی تفاوت معناداری وجود دارد ) میانگین

p با توجه به اینکه میانگین گروه آزمایش در میزان بارشناختی درونی کمتر میانگین گروه کنترل .)

ای موجب  ین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه بکارگیری الگوی طراحی آموزشی چهار مالفهاست؛ بنابرا

شود. بدین معنا که،  شود، پذیرفته می آموزان در درس ریاضی می کاهش بارشناختی درونی دانش

ای  های گروه آزمایش که محتوای درس ریاضی را با الگوی طراحی آموزشی چهار مالفه آزمودنی

بارشناختی درونی کمتری را نسبت به گروه کنترل که همان محتوا را به شیوه سنتی آموزش دیدند، 

 اند. یادگیری تجربه کرده-آموزش دیدند، در طی فرآیند یاددهی

 گیری نتیجه و بحث

پیشرفت تحصیلی را افزایش  تواند میبه کارگیری اصول نظریه بار شناختی در طراحی برنامه آموزشی 

تا  دهد میرا کاهش دهد؛ همچنین به یادگیرندگان این امکان را  شده دانش آموزانو بار شناختی ادارک 

 .یابد میتالش شناختی موجود را صر  یادگیری بهتر نموده که در نتیجه آن یادگیری بهینه افزایش 

ای بر میزان بارشناختی درونی  از این پژوهش بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مالفه هد 

راهنمایی در درس ریاضی بود. یافته پژوهش در ارتباط با فرضیه پژوهش  سال دومموزان آ دانش

آموزان در  بارشناختی درونی دانش ای موجب کاهش )بکارگیری الگوی طراحی آموزشی چهار مالفه

یادگیری -ای در فرآیند یاددهی شود( نشان داد که بکارگیری الگوی چهار مالفه درس ریاضی می

های  شود. نتیجه این پژوهش، با نتایج پژوهش بارشناختی درونی در درس ریاضی میموجب کاهش 

( که هر 1314(، و دهقانزاده و همکاران )2612(، اینفیلد )2661(، لیم و همکاران )2668لین ) جانگ

ای بر کاهش  یک به نوعی پژوهششان حاکی از اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مالفه

 باشد. یش یادگیری و درنتیجه اثربخشی آموزش بود، همسو میبارشناختی و افزا

گسترش نظریه  ها پژوهشاستدالل کرد با توجه به پژوهش حاضر و دیگر  توان می ها یافتهبا توجه به 

 دهد میبار شناختی نیازمند معیارهای دقیق برای اندازه گیری بار شناختی است. ادبیات پژوهشی نشان 

و تالش ذهنی برای اندازه گیری بار شناختی استفاده شده  ساالس دشواری از مقیا ها سالکه طی 
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بار شناختی نیاز به مقیاس فردی برای حمایت از مباحث  است؛ در حالی که با در نظر گرفتن انواع

 نظری مبتنی بر تفاوتهای انواع بار شناختی وجود دارد.

ای بر میزان کاهش بارشناختی  هار مالفهرسد دلیل اثربخش بودن الگوی طراحی آموزشی چ به نظر می

های این الگو در ارتباط دانست، زیرا این الگو با مهیا ساختن محیط  درونی را بتوان به زیر مالفه

گردد و همچنین پشتیبانی الزم در زمان  یادگیری که در آن اطالعات مورد نیاز به موقع ارائه می-یاددهی

انبی و همچنین مطلوب بودن این الگو جهت درس ریاضی که مورد نیاز با استفاده از اطالعات ج

آموزان است، موجب کاهش بارشناختی درونی و درنتیجه اثربخشی  دارای مسائل پیچیده برای دانش

گردد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش، به مجریان آموزش توصیه  یادگیری می-فرآیند یاددهی

 این الگوی طراحی آموزش استفاده نمایند. گردد که برای ارائه درس ریاضی از می
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