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Abstract
This research was conducted with the aim of to
investigate the efficiency of teaching based on
the effects of cognitive load on the experimental
science of elementary third grade. A quasiexperimental research design was utilized. The
statistical population of this study included all
female students of Kermanshah's 3rd elementary
school in the academic year of 2017-2018. Two
classes were selected using available sampling
(Experimental N = 39 and Control N =38). In the
control group, traditionally, students learned the
lessons, and in the experimental and in the
experimental group, students were presented
content based on the cognitive load effects
(Worked Example Effect and Completion
Problem Effect, Attention Split Effect, Modality
Effect, Redundancy effect). The efficiency of
educational program was evaluated by a test of
academic achievement in sciences and the one
item Subjective Rating Scale (SRS) developed
by Paas and Van Merrienboer (1993) was used
to measure stu-dents’ cognitive load for both
experimental and control group students.
Confirmation of the validity of the academic
achievement tool was based on the content
validity and opinion of the experts and its
reliability was done in the Richardson 21
method, which was 0.91 in the pre-test and 0.72
in the post-test. To analyze the statistical data,
statistical descriptive statistics and inferential
statistics including multivariate analysis of
covariance (MANCOVA), z score and independent
t-test were used by SPSS software version
22.used. The results showed that there is a
significant difference between the two methods
of teaching based on the effects of cognitive load
and traditional method in terms of efficiency (p
<0.001), which means that the academic
achievement level of students who through the
educational program Trained cognitive effects
were higher than those trained by conventional
and conventional teaching methods. Also,
students in the experimental group experienced a
lower cognitive load of control group students.
Keywords: Cognitive-based learning, cognitive
load, efficiency, instruction based on cognitive
load effects

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی کاارایی آماوش متت ای بار اراراب باار
 رو.ش اختی در درس علوم تجربی پایة ساوم ابتادایی انجاام شاد
 شته آشمایشی و اش نوع طرح دو گروهای باا پایشآشماون و،پژوهش
 جامعة آماری این پژوهش شامل هماة داناشآماوشان.پسآشمون بود
 باود79-79 دختر پایة سوم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصایلی
 نفر گروه آشمایش97( که دو کالس به رو نمونهگیری در دسترس
 نفر گروه ک ترل) انتخاب شدند که در گروه ک ترل فراگیران باه99 و
،شیوة مرسوم درسهای مذکور را یاد میگرفت د و در گروه آشمایشای
 ارار،مطالب درسی بر اساس ارراب بار ش اختی (ارر مثاال لال شاده
 ارار افوونگای) باه، ارر مجرای لسی، ارر تقسیم توجه،تکمیل مسئله
 برای انداشه گیری میوان کارایی اش آشمون معلم.دانشآموشان ارائه شد
ساااخته پیشاارف تحصاایلی درس علااوم تجرباای و پرسشاا امة
Paas &Van ( خودگوار دهی باار شا اختی پااس و ون مری تاوئر
 تأیید روایی ابوار معلم ساخته بار.) استفاده شدMerriënboer,1993
اساس روایی محتوایی و نظر متخصصین و پایایی آن به شیوة کاودر
 و در0/72  انجااام شااد کااه در پاایشآشمااون عاادد12ریچادسااون
 برای تحلیل دادههاای آمااری اش. به دس آمد0/91 پسآشمون عدد
t  و آشماونz  نماره،)MANCOVA( تحلیل کوواریانس چ د راهاه
 نتاای باه دسا. بهره گرفته شدSPSS22 مستقل به کمک نرمافوار
آمده نشان داد که بین دو رو آموش متت ی بر ارراب بار ش اختی و
رو س ا تی اش نظاار میااوان کااارایی تفاااوب مع اااداری وجااود دارد
 به این مع ا که میوان پیشرف تحصیلی داناشآماوشانی،)p>0/002(
که اش طریق برنامة آموششی متت ی بر ارراب بار ش اختی آموش دیده
 باالتر اش دانشآموشان آموش دیده با رو تادریس مرساوم و،بودند
 همچ ین دانش آموشان گروه آشمایش بار ش اختی کم تری.متداول بود
.اش دانشآموشان گروه ک ترل تجربه کردند
، بار ش اختی، آموش متت ی بر ارراب بارش اختی:واژه های کلیدی
 کارایی،پیشرف تحصیلی
ali_abdi2004@yahoo.com : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
نظریة بار شناختی ( )Cognitive Load Theoryدر طی
چن د ده دة گذشددتب بددبعنددو ی یددر نظریددب ذار،رگددذ ر
چددارچوبی ر بددر ی پددهوه در فر ین د های شددناختی و
طر حدی آموزشدی فددر ه کددردا د  .یددن نظریددب در
دهددة 1980ذو ددج نددای ددو ر ( )Sweller, 1980و
همکددار ن در د ناددناا ن،و ددو و د ( New South
 )Walesمطدر شد ( Clark, Nguyen, & Sweller,
 )2005; Paas, Renkl, & Sweller, 2003و آی ر
میذدو ی بدب عندو ی نظریدة صدول یدادگ،ری و طر حدی
آموزش بر مبنای فرضد،ا مربدو بدب اختارشدناختی
نسای ذعریف کرد (Van Merriënboer Sweller, 2004
; .)& Ayres, 2005نظریة بدار شدناخنی بدر یدن فدر
کب ظرف،د شدناختی نسدای ز مدد ودی
تو ر
ب ین معنا کدب در آی و حد مدیذدو ن،
برخورد ر
ذع د مد ودی ز و ح های طالعاذی ر پدرد زش کند،
( .)Kalyuga, 2009بارشناختی ن ،بب م ،ی باری کب در
هنندداپ پددرد زش طالعددا بددر حافظددب فعددال یددا کدداری
( )Working Memoryو رد مددیآیدد ذددا بتو ندد آی
طالعددا ر بددر ی نددایدهددی در حافظددب ب ن مدد
رم گذ ری کن شارا د رد .در و قع بب ین ذالش ذهندی
بر ی پرد زش طالعا در طی فرآین یاددهی-یادگ،ری
بددار شددناختی م دیگوین د ( Amirteimouri & Zare,
.)2015
نظریة بار شناختی با نظریبهای دینر آموزشی ز ین
کب اختار شناختی نسای ر ببعندو ی
نظر متفاو
عام ی مه بر ی طر رید ی آموزشدی ذ یدی مدیکند و
ذار،رگذ ری یر روش آموزشی ر عم ذاً بب ویهگدیهدای
داختار شدناخ نسدای و بسدتب مدید ند ( & Takir,
 .)Aksu, 2012بس،اری ز روشهای آموزشی کدب بدر ی
آموزش موضدوعا دادا خدو کدار مدیکنند بدر ی
موضوعا پ،چ ،ا کارآم ن،ستن و با عکس .موضدوعا
پ،چ ،ا د ر ی بار شناختی بدا یی در حافظدة فعدال مدا
هستن و گر ین نوع موضوعا ر ب وی ر هکار و شد،وة

منا ب ببخصوص در آغاز آمدوزش ر دب دهد ،دبب
و رد آم ی بار شناختی زیادی بر یادگ،رن ا میشود و در
نهای بر یادگ،ری رر منفی د رد ( Van Merriënboer,
.)Clark & de Croock, 2002
در نظریة بارشناختی دب منبدع مد رر بدر ظرف،د
حافظدة فعددال ذدم،د مدیشددود :بدار شددناختی دروندی
( )Intrinsicبار شدناختی ب،روندی ( )Extraneousو بدار
شدددناختی مربدددو (Pass, Renkel ( )Germane
 .)&Sweller,2003بار شناختی ب،رونی ز طر حدیهدای
آموزشی ضع،ف ناشی میشود بار شناختی درونی ناشی
ز رذبا درونی عناصر یدادگ،ری د و بدار شدناختی
مربددو ناشدی ز ذددالشهددای یادگ،رند ا بددر ی دداخ
طرحددو را خددود د  .بددر ی ن ددوگ،ری ز ضددافب بددار
شناختی طر حی آموزشدی منا دب باید بدار شدناختی
درونی ر م یری کن بدار شدناختی ب،روندی ر کداه
دهد و بددار مربددو ر ف د ی دهد ( Sweller, Van
.)Merriënboer & Paas, 1998
بب هم،ن منظور در نظریة بدار شدناختی ز ذعد دی
ذکن،ر بر ی م یری بدار شداختی دروندی کداه بدار
دتفادا
شناختی ب،رونی و ف ی بار شناختی مربدو
کب رر نظریة بار شناختی نام ،ا میشدون
ش ا
( .)Takir, & Aksu, 2012رر بارشناختی شدام ردر
مثددال حدد شدد ا ( )Worked Example Effectرددر
ذکم،د مسده ب ( )Completion Problem Effectردر
ذیسد ،ذوندب ( )Attention Split Effectردر مجدر ی
حسددی ( )Modality Effectرددر معکددور خبرگددی
( )Expertise reversal effectرددددر ف وننددددی
( )Redundancy effectو ررحدددددذن ر هنمدددددایی
( )Guidance fading effectهسدتن کدب برنامدبرید ی
آموزشددی مدیذو نند در هنندداپ طددر رید ی یددر روش
آموزشدی آیهدا ر بدب کارگ،رند ( Van Merriënboer,
.)&Sweller, 2005
رر مثال ح ش ا ذکن،کی د کدب بدا نداین ین
کردی ذمرینهای عم ی با مجموعب ی ز مثالهدای حد
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مدیدهد ( Clark,

ش ا بار شناختی ب،رونی ر کداه
 .)Nguyen, & Sweller, 2005رر ذکم ،مسده ب یدر
مثال ح ش ا ناذماپ د کدب در آی یادگ،رند ا باید
برخدی مر حد مهد ر احد ر کامد کند ( Sweller,
 .)Ayres & Kalyuga, 2011ردر ذیسد ،ذوندب ر بدب
عنو ی منبع بار ب،رونی ذعریف مدیکنند کدب بدبو د ،ة
ن یی عناصر آموزشدی مرذبطدی کدب باید بدا یکد ینر
پرد زش شون بب ونود میآی  .مبنای رر مجر ی حسی
کب عال دی ری پ،چ ،ا وقتی ببطور
(ونهی) آی
م ررذر درک میشون کدب ک مدا ذوضد،دی ب،ادتر ز
ینکب با بُع نوشتاری ر ب شون با بعد شدن ،ری ر دب
شون ( .)Clark, Nguyen, & Sweller, 2005رر حادو
( ف وننی) بب م ررذر بودی ر بهدای منفدرد نسدب بدب
ر بهای ذ ف،یی ذد شر یج خاصی شارا د رد .درو قع
رر ف وننی نظریة بار شناختی وقتدی ر مدیدهد کدب
طالعا ضافی و غ،ر ضروری بب یادگ،رن ا ر ب میشود
( .)Sweller, 2010ردر معکدور خبرگدی وقتدی پد،
میآی کب یر روش آموزشی در میایسدب بدا یدر روش
آموزشی ناین ین کب بدر ی مبتد یای مد ررذر د بدا
ف ی مهار ک ررذر میشدود .ردر حدذن ر هنمدایی
ناای میده کب در آموزش بت باید مثدالهدای حد
ش ا پس ندوة ذکم ،مسدا و پدس ز آی ذکدا ،ف
مسه ب ی کامد بدب یادگ،رند اهدا ر دب ود ( & Renkl
.)Atkinson, 2003
کب نظاپ آمدوزش
باذونب بب مطا ب مذکور زپ
نتی بب مد ودی های نظاپ پرد زش طالعا نسدای و
ن ،مد ودی های ظرف ،پرد زش حافظة فعدال ذوندب
کردا و با ببکارگ،ری نوهای طر حی آموزشی متنا دب
با موقع ،ها و موضوعهای آموزشی خاص درص د یجاد
یادگ،ری م رر و کاربردی بدر ی حد مسدا در نهدای
و قعی مروز باش  .ماک ش،واهدای آمدوزش دنتی آی
کب در شر یطی کب موضوع مورد یادگ،ری پ،چ،د ا
باش کار ن،ستن و باعث و رد ش ی بارشناختی ب،روندی
زیادی بر فر گ،ر ش ا و در نت،جدب بدب کداه یدادگ،ری

منجر میشون ( .)salari & amirtimori, 2017بیشدر
آموزش ع وپ ذجربی بخد درخدور ذدونهی ز فعا ،د
م رر ر بب خود ختصاص میده و یکی ز حوزاهدای
مه یادگ،ری در برنامب در دی مدسدو مدیشدود کدب
و یادگ،رن گای بدا
د ر ی ذعام ب،ن عناصری با یی
مفدداه ،بسدد،ار زی داد مو نددب ن د در نت،جددب ی دن درر
موضوعی پ،چ ،ا ق م د میشود و ین خود بب یجاد بار
شددناختی بسدد،ار بددا یی منجددر م دیشددود بنددابر ین بددب
کارگ،ری صول و رر نظریة بدار شدناختی در طر حدی
آموزشی بر ی آموزش مفاه ،ع وپ ذجربی میذو ند بدب
کار یی قاب مالحظب ی ب،نجام .
ز ویهگی د تاوردهای آموزشی
کار یی عبار
کب منجر بب یادگ،ری ریعذر بهتر یدا هدر دو مدیشدود
( .)Clark, Nguyen, & Sweller, 2005گرچدب در هدر
نظدداپ آموزش دی مع ،دار ص د ی ک دار یی آی نظدداپ م ،د ی
مدا کدار یی یدادگ،ری
عم کرد ذدص ،ی فر گ،ر ی
مبتنی بر دو بخد عم کدرد و ذدالش ذهندی د  .دو
نمرة عم کرد یکسای مدا ذدالش
یادگ،رن ا ممکن
ذهنی متفاوذی د شتب باشن  .بنابر ین ذرک،ب ن زا هدای
عم کرد و ذدالش ذهندی مدیذو ند ذخم،ندی ز کدار یی
یادگ،ری ر فر ه کن (.)Afgani Dahlan, 2016
پهوه های نجاپ ش ا در زم،نة رر بار شدناختی
ناای د دا کب آموزش بدر دار یدن نظریدب در بهبدود
یادگ،ری در موضوعا مخت ف در ی م رر بدودا د .
ذک،ر و آکسو ( )Takir & Aksu, 2012در پهوه خود
بب ین نت،جب ر  ،ن کب آموزش بر ار رر نظریدة
بار شناختی ( رر مثال رر ذکم ،مسه ب و رر عرضد) ،
مونب پ،ارف در ی و کاه بارشدناختی مدیشدود.
پهوه ر تمی طا عپسدن و مدمد یفدر ( Rostami,
 )Talepasand, Mohammadyfar, 2017ناای د د کدب
د ن آموز ی آموزش دی ا بر ار ردر بارشدناختی
د ر ی پ،ارف ذدص ،ی با ذر و بار شناختی ذجرببشد ة
کمتددری در کسددب مفدداه ،نبددر بودندد  .عبدد ی و
ر تمی( )abdi & rostami, 2018در پدهوه خدود بدب
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یافتن کب آموزش مبتنی بر ردر بدار
ین نت،جب د
شناختی بب ف ی نن ،ش و کاه بار شناختی منجدر
میشود .ذر فتوی و ریسر ( )Trafton & Reiser,1993در
مطا عب ی بب میایسة ذار،ر آموزش ز طریدق ر دب مثدال
همر ا بدا طدر مسده ب بدر م،د ی یدادگ،ری فر گ،در ی
پرد ختن  .آی ها نت،جب گرفتن کب ر ة مثال بر یادگ،ری
ذار،ر د رد چر کدب فر گ،در ی ز د نادی کدب در مطا عدة
مثالها کسب میکنن بهتر میذو نن بر ی حد مسدا
ن ی تفادا کنن .
مو ی رمضانی کنعانی و و یتی ( Mosaramezani,
 )Kanani & Velayati, 2013در پهوه خود بدب یدن
نت،جب ر  ،ن کب کاه بار شناختی ب،رونی مد یری
بارشددناختی درونددی و کنتددرل هم مددای هددر دو ددبب
ف ی یادگ،ری د ن آموز ی میشود .ز رع داریخانی
مهربدای و دا ری ( & Zare, Sarikhani, Mehraban
 )Salari 2015در پهوه خود بب ین نت،جب ر  ،ن کب
تفادا ز چن ر انب ی طر حی ش ا بر ار صول بار
شناختی مونب کاه بار شدناختی ب،روندی و فد ی
م،دد ی یددادگ،ری مددیشددود .مو ددوی ددو و ددو ر
( )Mousavi, Low & Sweller, 1995ز ردر مجدر ی
حسی یا عرض ،آموزشدی در ح،طدة هن دب دتفادا
کردا ن و بب ین نت،جب ر  ،ن کدب مدیذدو ی ز نتدای
منفی رر ذیس ،ذونب در ح،طة هن ب ببو د ،ة ر دة
ذوض،دا در شک شن ،ری نسب بدب شدک دید ری
نتنا کرد .ذدابرز و مدارذ،نس و مرینبدو ر ( Tabbers,
 )Martens, & Merriënboer, 2004ن ،ناای د دن کب
طر حی آموزش بر ار رر بدار شدناختی در بهبدود
عم کرد ذدص ی ذار،ر مثب د رد.
همچن،ن کوپر و دو ر (Cooper & Sweller,1987
 )Quoted by Takir, & Aksu, 2012,شددر یطی ر
برر ی کردن کب ذد آی مثال های ح ش ا میذو ند
فر ین نتیال ر ذسه ،کن  .در یر مطا عدة طدو ی ژوو
و د،موی ( )Zhu, & Simon, 1987نادای د دند کدب
مثال های ح ش ا ر میذو ی بدبطدور موفی،د آم،د ی

بر ی خنر نی و دیندر فعا ،د هدای کال دی ریاضد،ا
بر ی یر دورة طو نی ناین ین کرد .بب عبدارذی دیندر
یر دورة ریاض،ا کب ببطور نتی در ب ال ذ ریس
میش میذو نس در دو ال با عم کرد بهتر با تفادا
ز ر هبردهای نامع مبتنی بر مثال هدای حد شد ا بدب
ذماپ بر  .همچن،ن ذار،رگذ ری رر مثالهای ح ش ا
در بسدد،اری ز پددهوه هددای دینددر ذای ،د ش د ا د
(Mc Laren, van Jalani, & Chee sern, 2014,2015
;.)Gog, Ganoe, Karabinos, Yaron, 2016
در ر تای پهوه های نجاپ ش ا ین پدهوه بدا
ه ن برر ی م ،ی کار یی آموزش مبتنی بر ردر بدار
شناختی در درر ع وپ ذجربی پایة وپ بتد یی نجداپ
ش  .آموزش بر ار ین روش بب یادگ،رن گای کمدر
میکن ذا د ن و طالعا یر حوزا ر بب صدور یدر
ذصویر ک ی بب کار ببرن و طالعا ضافی ر کدب بدب بدار
شناختی منجدر مدیشدود کداه دهند ذدا یدادگ،ری
ذسه ،شود .همچن،ن بدب یادگ،رند ا هدا یدن مکدای ر
میده ذا ذالش شدناختی موندود ر صدرن یدادگ،ری
بهتر کنن کب درنت،جة آی کار یی یادگ،ری ف ی یاب .
نتای ین پهوه میذو ن ر ا ر بر ی نجاپ پهوه های
ب،اتر در زم،ندة ردر بدار شدناختی در موقع،د هدای
کال ی باز نمای  .همچن،ن نتای ین برر دی مدیذو ند
پ،انهادهایی رزشمن بب ویها بر ی مع مای ر دب دهد .
بنابر ین در نه د ت،ابی بب ه ن پهوه فرض،ة زیر
مورد برر ی قر ر گرف :
ب،ن م،د ی کدار یی آمدوزش مبتندی بدر ردر بدار
شناختی و روش معمول در آموزش ع وپ ذجربی ذفداو
ونود د رد.
روش پژوهش
ین پهوه ز ندوع مطا عدا شدبب آزمایادی بدا طدر
پ ،آزموی-پس آزموی با گروا کنترل بود .نامعة آماری
پهوه شام همة د ن آموز ی دختر پایة وپ بت یی
م رر عادی نو حی بگاندب آمدوزش و پدرورش شدهر
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کرمانااا در دال ذدصد ،ی  2018 -2017بدود .بدر ی
نتخا نمونب در بتد ز روش نموندبگ،دری خوشدب ی
ذصادفی تفادا ش  .بب ین ذرذ،ب کدب ز بد،ن مد رر
دختر نة نو حی بگانب آموزش و پرورش شهر کرماناداا
یر ناح،ب نتخا ش  .پدس ز آی ز بد،ن مد رر یدن
ناح،ب یر م ر ب با عالپ آمادگی مع مای پایة وپ بب
صور نمونب گ،ری در د ترر نتخدا شد  .بدب د ،د
مد ودی های پهوه ز داظ شدر یج خداص کنتدرل
متغ،رهای ررگذ ر مسدا د ری رضدای آزمدودنیهدا
ذو فددق مع مددای و مکانددا ز ی دن روش نمونددبگ ،دری
تفادا ش  .ز آنجا کدب م ر دة نتخدا شد ا د ر ی 5
کالر پایب وپ بود بب صور نمونب گ،ری در د دترر
با آمادگی و رضای مع مای یر کالر بدبعندو ی گدروا
آزمای و کالر دینر بدبعندو ی گدروا کنتدرل در نظدر
گرفتب ش  .ذع د فر د دو کالر مجموعاً  77نفدر بودند
( 99نفر گروا آزمای  98نفر گروا کنترل).
ابزارهاي گردآوري دادهها
بر

ار دی گاا کالرک و همکدار ی ( Clark, Nguyen,

 )& Sweller, 2005و فغانی د هالی ( Afgani Dahlan,

 )2016بر ی ذع،،ن م ،ی کدار یی د ند آمدوز ی باید

م ،ی ذالش شناختی و عم کدرد آی هدا ر ند زاگ،دری
کرد .در ین پهوه بر ی ن زاگ،دری ذدالش ذهندی ز
می،ددار درنددببندد ی ذهنددی بددار شددناختی پددار و
ویمرینبددو ر ( )1999و بددر ی عم کددرد ز آزمددوی مع د
اختب پ،ارف ذدص ،ی ع وپ ذجربی تفادا شد کدب
:
در زیر ماخصا هر ک پ ز ب رها آم ا
ف) آزموی پ،ارف ذدص ،ی درر ع وپ ذجربی :در
ین ذدی،ق بر ی ن زاگ،ری م،د ی پ،ادرف ذدصد ،ی
د ند آمدوز ی در درر ع دوپ ذجربدی ز پد ،آزمدوی و
پددسآزمددوی پ،اددرف ذدصدد ،ی ددتفادا شدد  .هدد
پ ،آزموی و ه پس آزموی هر ک پ شدام  20دولل
چهارگ ینب ی بب شک مدو زی بودند کدب ز مطا دب دو
فص کتا در ی ع وپ ذجربی پایة دوپ خدور کیهدا و
مو د طر ن ما) با ذونب بب طو مخت ف شناختی ب دوپ
در طح د ن ( 8ل) فهم ،ی ( 7ل) و کاربس
(7

ل) طر حی و ذ وین ش ن  .رو یی مدتدو یی بد ر

ذو ج دو ذن ز مع مای درر ع وپ ذجربدی مدورد ذای،د
قر ر گرف  .پایایی پ ،آزموی و پسآزموی نر ش ا بدر
و کنتددرل بددا ددتفادا ز روش
روی گددروا آزمددای
کودرریچارد ددوی  21مدا ددبب شدد کددب نتددای آی در
.
ن ول  1آم ا

جدول  .1بررسي پایایي سوألهاي پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلي درس علوم تجربي در دو گروه آزمایش و کنترل

آزمون

تعداد سؤال

میانگین

انحراف معیار

پایایی

پیشآزمون

02

8/02

0/11

2/11

پسآزمون

02

11/10

1/02

2/20

) پر ادنامة بددار شددناختی :می،ددار درنددببند ی
ذهنی ذر آیتمی  9درنب ی ز ( 1ذالش ذهندی بسد،ار
ک ) ذا ( 9ذالش ذهنی بس،ار زیاد) .کب ببو د ،ة پدار و
وی مرینبو ر ( )Pass & Van Merrienboer, 1993ر ب
بر ی ن زاگ،ری بار شدناختی د ند آمدوز ی
ش ا
مدددورد دددتفادا قدددر ر گرفددد  .در مطا عدددة پدددار
()Paas,1992و پدددار و مرینبدددو ر ( Pass & Van

 )Merrienboer, 1994م،د ی آ فدای کر نبدا می،دار
ن زاگ،ری بار شناختی بب ذرذ،ب 0/90و  0/82گد رش
 .در پهوه مدبوبی ز رع رم ی فدرد ن
ش ا
و ف،ضدی ( & Mahbubi, Zare, Sarmadi, Fardanesh,
 )Feyzi, 2012همسانی درونی می،ار بدار شدناختی ز
طریددق آ فددای کر نبددا  0/88و آعتبددار بازآزمددایی 0/88
.
گ رش ش ا
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شیوة انجام پژوهش
در ین پهوه

بع ز ینکب گرواهای آزمای

مراحل
ة اول:
مرحل
فعالیتهای پ یش
از اج را و ل ل
آموزش
ة دوم:
مرحل
اجرای پیشآزمون

مرحل ة س وم:
اجرای آموزش در
گروه آزمایش ب ر
اساس اثرات ب ار
شناختی

مرحل ة چه ارم:
اجرای پس آزمون

و کنترل

ماخص شد ن فر یند ندر در چهدار مرح دب صدور
:
گرف کب در ن ول  2آم ا

جدول  .2مراحل و شیوة اجراي پژوهش
فعالیتها
در این مرحله که شامل فراهم کردن مقدمات الزم برای اجرای آزمایش بود ،با مطالع ة دقی ما ا ن ی ری
تجربن یریة بار شناختن ،طراحن آموزشن برای د فصل درس علوم تجربن پایة س وم (خ وراکنه ا م واد
اطراف ما) با توجه به اهداف بر امه درسن علوم تجربن پایة سوم اثرات بار شناختن بیر ن (اث ر ما اح ح ل
از طراح ن ،ط ر
شده ،اثر تکمیل مسئله ،اثر تقسیم توجه ،اثر مجرای حسن اثر افز گن) ا جام ش د پ
درسها ،توسط د معلم علوم تجربن از لحاظ محتوا ،مناسب بودن زبان ،سطح پایه دا شآموزان اث رات ب ار
شناختن ،بررسن شد د با توجه به پیشنهادهای آنها اصالحات الزم بر ر ی آنها صورت گرف  .همچن ین
در این مرحله ،آموزشهای الزم در مورد به کارگیری این طر درسها به معلم کالس آزمایش داده شد
در ا لین جلسه اجرای آزمایش در هر د گر ه آزمایش کنترح پیشآزمون که شامل آزمون پیش رف .درس ن
علوم تجربن سیاهة خودگزارشدهن بار شناختن ادراکشده بود ،اجرا شد
بهطور کلن تمام فعالی.ها برای اجرا در گر ه آزمایش بر اساس الگوی طراحنشده ماتنن بر اثرات بار شناختن
به سیلة تکیر آکسو ( )Takir, & Aksu, 2012بود ا لین گام آموزش ،تعیین دا ش قالن دا شآم وزان اس .
از آ جا که کالسهای درس ،از یر میزان پیشرف .تحصیلن متفا ت هستند از این ر در یر گ رفتن اهمی .
دا ش قالن دا شآموزان بهمنیور به کار بردن تکنیکهای آموزشن مناسب افزایش منیابد این به اثر معک وس
خارگن یریة بار شناختن مربوط اس .در آغاز هر درس ،معلم سواالتن از دا شآموزان منپرسید یا مر ری
در مورد موضوع ،در بهر ز کردن حافیة دا شآموزان فعاحکردن دا ش قالن آنها ا جام مندهد بعد از تکرار
تعدادی از پیش یازهای یادگیری ،معلم هر موضوع را با توجه به طر درس آماده شده ارائ ه م نده د قط ة
شر ع در هر درس ،ارائة مااحهای حل شده اس .معلم هر موضوع را با مااحهای حلش ده ب هط ور ش فاهن
(مجرای حسن) توضیح مندهد پ از آن یک تمرین عملن مشابه (تکمیل مسئله) ب ه دا شآم وزان ب رای
ارضای ساختار طرحواره ارائه مندهد معلم زمان کافن برای تکمیل مسئله به دا شآموزان منده د معم وال
کالس را بهمنیور کمک به دا شآموزان ارسن مشاهد منکن د ب رای برخ ن موض وعات ب ه ج ای ارائ ة
تمرینات عملن بعد از مااحهای حل شده از مااحهای کامل شده اس تفاد م نش ود ای ن ک ار ،باع ض رض ای.
دا شآموزان در ا تقاح از مااحهای حل شده به تمرینات عملن منشود استفاده از مااحهای حل شده ،تکمیل ن
تمرینات عملن ،به حذف ار ة اثرات بار شناختن مرتاط اس .که به ا طااق فرایند یادگیری تدریجن اجازه
مندهد در همة موضوعات ،برای در یر گرفتن اثر تقسیم توجه ،معلم ااید چیزی بر ر ی تخته بنویسد ب ه
عال ه باید با تهیه جز ة درسن ک ه ش امل خ ال ه این از محت وای درس اس  ،.م ا از یاداش .ب رداری
دا شآموزان در کالس درس بهمنیور در یر گرفتن اثر تقسیم توجه شود بهمنیور در یر گرفتن اثر افز گن
که عاارت اس .از توضیح بیان بیشتر محتوا ،در شر ع ارائة هر موض وع از توض یح ارائ ه ه ر تص ویر
فعالی .کالسن اضافن پرهیز باید کرد به همین دلیل ،اطالعات به دا شآموزان باید به ی ک ش یوة (ش نیداری،
وشتاری) ارائه شود در این پژ هش ،معلم محتوا را فقط به صورت شنیداری توضیح منداد بع د از ای ن ک ه
دا ش آموزان تجربة مرتاط با موضوع را به دس .آ رد د ،دیگر ااید مااحهای ح ل ش ده کام ل کرد ن ب ه
دا شآموزان ارائه شود ،به همین دلیل ،تمرینات کامل یا کار گر هن یا فعالی.های کالسن به دا شآم وزان
محوح منشود که به اثر حذف راهنماین مربوط منشود این ر یه در گر ه آزمایش برای ارائة کل موض وعات
درس علوم تجربن در یر گرفته شد
در کالس گر ه کنترح ،احد درسن مربوط به درس علوم بر اساس ر ش آموزش معموح تدری شد
پ از پایان د رة آموزش که یک د رة شش هفتهای بود به اجرای پ آزمون (آزمون پیشرف .تحصیلن درس
علوم تجربن) پرداخته شد الزم به ذکر اس .که پرسشنامة بار شناختن در پایان هر جلس ة ت دری در گ ر ه
آزمایش کنترح اجرا شد
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روش تجزیهوتحلیل دادهها
ببمنظور ذج یبوذد  ،د داهای پهوه ز شاخصهدای
آمارذوص،فی (فر و نی م،انن،ن نددر ن مع،دار) و بدر ی
برر ی فرض،ة پهوه بت ز آزموی ذد  ،کوو ریدانس
چند متغ،ری ( )MANCOVAدتفادا شد  .همچندد،ن
بر ی برر ی ذفاو کار یی در دو روش آموزش مبتنی بر
رر بار شناختی و روش معمول در درر ع وپ ذجربی
نمددر د ند آمددوز ی بددر ی ذددالش شددناختی (می،ددار
درنددببندد ی ذهنددی بارشددناختی) و عم کددرد (آزمددوی

پ،ارف در ی ع وپ ذجربدی) دتان رد شد ن و یدر
نمرا  Zبر ی بارشناختی و یر نمرا  Zبر ی پدسآزمدوی
پ،ارف ذدص ،ی ع وپ ذجربدی در دو گدروا آزمدای و
کنترل بب د آم  .پس نمرة کار یی در یدادگ،ری ز
طریق فرمول

عم کرد

ذالش ذهنی

مدا بب ش .

√2

نتایج

جدول  .4میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلي و بار شناختي ادراکشده در دو گروه
آزمایش و کنترل
متغیرها
پیشرف .تحصیلن
بار شناختن ادراکشده

گر ه

پ آزمون

پیشآزمون
M

SD

M

SD

گر ه آزمایش

8/12

0/11

11/11

1/10

گر ه کنترح

8/12

0/21

11/81

1/22

گر ه آزمایش

1/02

2/861

1/12

2/111

گر ه کنترح

1/13

2/231

1/20

1/12

ن ول  9م،انن،ن و ندر ن مع،ار پ،ارف ذدصد ،ی
و م ،ی بار شناختی در کش ا در دو گدروا آزمدای و
کنترل بر ار نمر پد ،آزمدوی و پدس آزمدوی ر
نادای مدیدهد  .م،دانن،ن گددروا آزمددای و کنتددرل در
پد ،آزمدوی پ،ادرف ذدصد ،ی بدب ذرذ،دب ( )8/90و
( )8/10و نددددر ن دددتان رد ( )2/19و ( )2/05بدددودا
ما م،انن،ن پ،ارف ذدص ،ی دو گروا آزمدای و
کنترل در پسآزموی بدب ذرذ،دب ( )15/91و ( )11/89و
ندر ن مع،دار ( )1/92و ( )9/00بدودا د  .همچند،ن
م،انن،ن متغ،ر بار شناختی در پ ،آزموی گروا آزمای
و کنترل بب ذرذ،ب ( )5/20و ( )5/93و ندر ن تان رد
ما م،انن،ن بار شناختی
( )0/889و ( )0/735بودا
دو گروا آزمدای و کنتدرل در پدسآزمدوی بدب ذرذ،دب
( )9/10و ( )5/02و ندددر ن مع،ددار ( )0/911و ()1/10
 .نکتة قاب ذکر در ینجا ین د کدب نمدرة
بودا
پ ،آزموی بار شناختی نمرة و ،ن نر ی یدن آزمدوی

در دو گروا آزمایس و کنترل قب ز و ،ن ن سب د ؛
ما پسآزموی بار شناختی حاصد م،دانن،ن نمدر بدب
آم ا ز نر ی پر ادامة بدار شدناختی در پایدای
د
ذماپ ن سدا درر ع دوپ در گدروا آزمدای و کنتدرل
 .نمرة بار شناختی  1ذا  3ناایدهن ة بار شدناختی
( & Pass
ک و نمرا  5ذا  9نااننر بار شناختی با
& Van Merrienboer, 1993, Quoted By Takir,
 .)Aksu, 2012بدا ذوندب بدب مدد ودة بدار شدناختی 9

د ن آموز در گروا آزمای و  91نفر در گروا کنترل در
مد ودة بار شدناختی بدا بودند  .در میابد  98نفدر ز
د ن آموز ی در گروا آزمای و  7نفدر در گدروا کنتدرل
در مدد ودة بددار شددناختی ک د بودند بنددابر ین ذع د د
د ن آموز ی گروا کنترل کدب بدار شدناختی ب،ادتری ر
ذجربب کردن ب،اتر ز ذع د د ن آموز ی گروا آزمدای
بود.
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جدول  .3آزمون لوین براي برابري واریانس خطا
متغیر

F

Df1

Df2

sig

پیشرف .تحصیلن

3.907

21

1

.218

بار شناختن

2.206

21

1

.821

همانطور کب ن ول  3ناای میده فدر بدر ری
و ریانس هدا بدر ی متغ،رهدای پ،ادرف ذدصد ،ی و بدار
.
شناختی برقر ر
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري ( )MANCOVAبراي بررسي تفاوت پس آزمون پیشرفت تحصیلي و بار
شناختي ادراک شده در گروه آزمایش و گروه کنترل
منبع
گروا
خطا
ک

متغ،ر

SS

Df

MS

F

sig

پ،ارف ذدص ،ی

98/980

1

98/980

5/878

0/020

بار شناختی

3/951

1

3/951

3/790

0/029

پ،ارف ذدص ،ی

387/700

79

8/307

بار شناختی

78/323

79

1/037

پ،ارف ذدص ،ی
بار شناختی

15875/508
1312/0

77
77

همانطور کب در ند ول  5ماداه ا مدیشدود نتدای
ناای د د کب ب،ن دوگروا آزمدای (آمدوزش مبتندی بدر
رر بار شناختی) و کنترل (روش ذد ریس دنتی) در
پس آزموی پ،ادرف ذدصد ،ی ( p=0/05و 79(=5/878
و )F)1و بددار شددناختی ( p=0/05و  79(=3/790و)1
partial؛
ذفدداو معنددید ر ونددود د رد (=0/12
Lambda=0/87
Wilks؛  p>0/007و 79(=5/931
F

و . F)2بنابر ین با ذونب بب ذصد،ح آ فای بنفرونی م ،ی
آ فدای  0/05ذیسد ،بدر ( 2ذعد د متغ،رهدای و بسددتب)
میشود و بر ار آ فای ذصدد،ح شد ا ذفداو هدر دو
( .)p>0/025بب عبار
متغ،ر در گروا ها معنید ر
دینر آموزش بر ار رر بار شناختی نسب بب روش
.
نتی رربخ ذر
بر ی ناای د دی ذفاو کدار یی در دو روش ذد ریس
مبتنی بر رر بار شدناختی در گدروا آزمدای و روش

معمول در گروا کنترل نمر د ن آموز ی بر ی ذدالش
شددناختی (می،ددار درنددببند ی ذهنددی بارشددناختی) و
عم کرد (آزموی پ،ارف ذدص ،ی درر ع دوپ ذجربدی)
تان رد ش ن و یر نمرا  Zبر ی بار شدناختی و یدر
نمرا  Zبر ی پ،ارف ذدص ،ی مفاه ،ع وپ در دو گروا
آم  .پس نمدرة کدار یی در
آزمای و کنترل بب د
یدددادگ،ری ز طریدددق فرمدددول

ذالش ذهنی

عم کرد

√2

مدا بب ش کب نت،جة آی در ن ول  7ر ب شد ا د .
گر  E=0باش بب معندای آی د کدب ذدالش ذهندی و
پ،ارف در ی مفاه ،ع وپ در ذعادل هستن  .بر طبدق
فرمول وقتی پ،ارف در ی ب،اتر ز بار شناختی
 .ز طرن دینر وقتدی پ،ادرف
می ر کار یی مثب
می ر کدار یی منفدی
ذدص ،ی کمتر ز بار شناختی
(.)Clark et al, 2005, Paas et al, 2003

کارایي آموزش مبتني بر اثرات بار شناختي در درس علوم تجربي 124 / ...
جدول  .1میانگین نمرات  zپس آزمون پیشرفت درسي و بار شناختي در دو گروه آزمایش و کنترل
م،انن،ن نمرا  zپ،ارف در ی

م،انن،ن نمرا  zبار شناختی

رزش کار یی

گروا آزمای

.82

-.88

.92

گروا کنترل

-.82

.88

-.92

گرواها

نتای ن ول  8ناای میده کب شداخص کدار یی در
برنامة آموزش مبتنی بر ردر بدار شدناختی  0/92و در
.
گروا کنترل -0/92

بر ی برر ی فر ذفاو رزش کار یی ب،ن دو روش
دتفادا
کنترل و آزمای ز آزمونتی گرواهای مسدتی
.
ش کب نتای آی در ن ول  7گ رش ش ا

جدول  .1نتایج آزمون  tگروههاي مستقل براي مقایسه میزان کارایي در بین دو گروه آزمایش و کنترل
T

درنب آز دی

طح معناد ری

9/08

75

0/001

همانطور کب در ن ول  7مالحظب میشود ب،ن م ،ی
رزش کددار یی در دو گددروا آزمددای و کنتددرل ذفدداو
معناد ری و نود د رد بنابر ین فر صفر مبنی بر عد پ
ذفاو کار یی ب،ن دو گروا آزمای و کنترل رد میشود
و فر مدیق ذای ،میشدود .یدن بد ی معنا د کدب
م ،ی کار یی د ن آموز ی آموزشدی ا بر دار ردر
بار شناختی در میایسب با گروا آموزش دید ا بدب شد،وة
( p=0/001و .)t)75(=9/08
معمول ب،اتر بودا
بحث و نتیجه گیري
پهوه حاضر با ه ن برر ی کارآیی آموزش مبتنی بدر
رر بدار شدناختی در درر ع دوپ ذجربدی پایدة دوپ
بت یی نجاپ ش  .نتای حاص ز ذد ،د د داهدا نادای
د د کب کار یی آموزش مبتنی بر ردر بدار شدناختی در
درر ع وپ ذجربی پایة وپ بت یی بب صور معناد ری
 .نتای ین ذدی،دق بدا پدهوه هدای ذک،در و
م رر
آکسو ( )Takir, & Aksu, 2012ر تمی طا عپسدن و
Rostami,
Talepasand,
مدمدددددد یفددددددر (
 )Mohammadyfar, 2017عبد ی و ر دتمی( & abdi
)rostami, 2018؛ مر ری وننوگ گدانو کدار ب،نس و
یدداری ( McLaren, van Gog, Ganoe, Karabinos,

)Yaron, 2016؛ ز رع دداریخانی مهربددای و ددا ری
()Zare, Sarikhani, Mehraban & Salari 2015
نددا نی و چددی ددری ( Jalani, & Chee sern,
)2014,2015؛ شددددنوذ ک،رشددددنر ( & Schnotz,
)Kürschner, 2007؛ مو وی دو و دو ر ( Mousavi,
)Low, & Sweller, 1995؛ ذابرز و مارذ،نس و مرینبدو ر
()Tabbers, Martens, & Merriënboer, 2004؛ دو ر
()Sweller, 2010؛ ذک،نسدوی دری رنکد و وره هداپ
()Atkinson, Derry, Renkl & Wortham, 2000؛
و ر آیرر و کا ،وگا ( Sweller, Ayres, & Kalyuga,
)2011؛ پدددار و وی مرینبدددو ر ( pass, & Van
)Merriënboer, 1994؛ کا ،وگدددا چنددد ر و دددو ر
()Kalyuga, Chandler, & Sweller, 2001؛ بددری
آ ددت،ن ب،ددتس و ن ر ددوی ( & Brunstein, Betts,
 )Anderson, 2009و مو ی رمضانی کنعدانی و و یتدی
()Muosaramazani, Kanani & Velayati, 2013
هماهننی و همخو نی د رد.
د  ،موفی ،آموزش ع وپ ذجربدی بدر دار یدن
روش در میایسب با روش معمول و نتی ین د کدب
ش،واهای آموزش نتی در شر یطی کدب موضدوع مدورد
یادگ،ری پ،چ ،ا باش کار ن،س و باعث و رد ش ی بار
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شناختی ب،رونی زیادی بر فر گ،در شد ا و در نت،جدب بدب
کاه یادگ،ری منجر میشود .ینگوندب آمدوزش هدا در
مددو ردی بددب نددای ذسدده ،و ذسددریع ی دادگ،ری بددر ی
یادگ،رن ا بب ویها بر ی حافظة فعال و ببعندو ی گ وگداا
ی دادگ،ری بددار ی دا ذددر ک شددناختی یجدداد م دیکنن د و
ب ینطریق بب کن ی و حتی مانع یادگ،ری میشدون
( )Sweller, 2004و ین مر بب نوبب خود مانع ز کتسا
طرحو را و خودکار ش ی قاع اها میشود .بر ین ار
کب ع غ،ر م رر بودی ذعد د زیدادی ز
ب،ای ش ا
مو د آموزشی نتی بیذونهی آی ها بب مد ودی هدای
نظاپ پرد زش طالعا نسای و مد ودی هدای ظرف،د
پدرد زش حافظدة فعدال د ( salari & amirtimori,
 .)2017در نوی آموزش بر ار رر بدار شدناختی
ذکا ،ف یادگ،ری ز مثدال هدای حد شد ا و موضدوعا
ادا و د ر ی ذعام ب،ن عناصدر کد ذدر شدروع شد ا و
بب ذ ری با ر ة مثال های کام کردنی و ذمرینا عم ی
بر م،د ی پ،چ،د گی آی هدا فد ودا مدیشدود؛ بندابر ین
د ن آموز ی ذالش ذهنی کمتری ر ذجربدب کدردا و بدار
شناختی زیادی بر یادگ،رن ا و رد نمیشدود .دتفادا ز
مثال های ح ش ا و ناین ین کردی آی ها با مثال هدای
کام د کردنددی و ذمددرینهددای عم ددی نتددای ی دادگ،ری
ماابهی ر در زمای کمتر و بدا ذدالش کمتدر یادگ،رند ا
ر ب میدهن  .در ین زم،ندب کا ،وگدا چند ر و دو ر
( )Kalyuga, Chandler, & Sweller, 2001ناای د دن
کب مثال هدای کارشد ا و مثدال هدای کامد کردندی بدب
یادگ،ری م ررذر در طی مر حد و ،دب یدادگ،ری منجدر
مدیشددون  .ددو ر چند ر ذ،مددی و کددوپر ( Sweller,
 )Chandler, Tierney & Cooper, 1990ن،دد ب،ددای
کردا ن کب د ن آموز ی در مد،جهدای به،ندبشد ا بدر
ددار بددار شددناختی ذددالش ذهن دی کمتددری ر ذجربددب
میکنن  .ز آنجا کدب در یدن پدهوه روش ذد ریس در
گروا آزمای با ظرف،د شدناختی یادگ،رند گای به،ندب
ش د ا بددود فعا  ،د هددای آموزشددی مونددب عم کددرد و
یادگ،ری بهتر ش .

ز آنجا کب م ،ی کار یی آموزشی در ین پهوه بدر
ار فرمول ر ب ش ا ذابعی ز م ،ی یدادگ،ری و بدار
گروا آزمای بدب
ب یهی
شناختی درک ش ا
د  ،ذجربب بار شناختی کمتر و م ،ی یادگ،ری ب،ادتر
طح با ذری ز کار یی آموزشی ر ناای دهد  .ذرک،دب
نمراهای عم کرد و بار شدناختی در کشد ا نسدب بدب
زمانی کب عم کرد یا ذالش ذهنی ببذنهایی ند زاگ،دری
میشون میذو ن مه ذر باش  .یدن روش آمدوزش بدار
شددناختی در کشد ا هنندداپ یدادگ،ری ر کدداه د دا
موندب ذسده ،یدادگ،ری و فد ی کدار یی یدادگ،ری
میشدود ( Rostami, Talepasand, Mohammadyfar,
.)2017
پهوه حاضر عالوا بر نتای مثب حاص شد ا بدا
مد ودی هایی زنم ب کوچر بودی حج نمونب و ع پ
مکای نتخا ذصادفی آزمودنیها مو ندب بدود کدب یدن
عو م میذو نن ذعم ،نتای ر با ماک روببرو دازن .
پ،انهاد میشود پهوه های آذی عدالوا بدر دتفادا ز
نمونبهای بدا ذعد د ب،ادتر آزمدودنی ذدار،ر ردر بدار
شناختی در موضوعا دینر م نظر قر ر دهن .
نهایتاً نظریة بارشناختی میذو ن در گسترة و د،عی
ز مد د،جهددای ی دادگ،ری بددبوی دها چن ر ددانب یهددای
آموزشی بب کار گرفتب شود؛ زیر طر حی مو د آموزشی ر
بب صول پدرد زش و ردر بدار شدناختی رذبدا د دا و
مونددب کدداه بارشددناختی در یادگ،رندد گای شدد ا و
پ،ارف ذدص ،ی آیها ر ف ی میده  .بدا ذوندب بدب
یافتب های یدن پدهوه پ،ادنهاد مدیشدود مع مدای و
متص یای مر آموزش دربارة صول پایب و ا دی نظریدة
بار شناختی آموزش بب،نن ذدا بتو نند ظرف،د مدد ود
حافظة فعال د ن آمدوز ی ر در آمدوزش و برنامدبرید ی
درور بب کار گ،رن  .همچن،ن فعا ،د هدای آموزشدی ر
در کدددالر درر بدددا ذوندددب بدددب ظرف،د د شدددناختی
د ن آموز ی طر حی کنن ذدا آیهدا بدار ضدافی ذجربدب
نکنن  .پ،انهاد میشود رزیدابی بدار شدناختی و ردا بدر
یادگ،رن گای در هر برنامب آموزشی ببعنو ی بخای مهد
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