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 چکیده
انـد، امـا ایـن     تدریج منابع آموزشی دانشگاهی را متحول ساخته های نوین به در سه دهة گذشته، فناوری

باعث بهبود کیفیت یادگیری دانشجویان نشده است. در این راستا، هدف مطالعـة مـوردی    تحول لزوماً
ای و  حاضر، طراحی یـک کتـاب درسـی الکترونیکـی براسـاس نظریـة شـناختی یـادگیری چندرسـانه         

شـدۀ دانشـجویان اسـت. ایـن پـژوهشِ       بررسی روایی و اثربخشی آن بر یادگیری و بار شناختیِ ادراک
( طراحـی یـک کتـاب درسـی الکترونیکـی      1ش آمیخته در پـنج مرحلـه انجـام شـد:     کاربردی و با رو

( اجرای اولیـه و  3یابی با استفاده از نظرات متخصصان؛  ( روایی2ای،  براساس نظریة یادگیری چندرسانه
ــجویان؛   ــنجی از دانش ــرات متخصصــان و    4نظرس ــاس نظ ــی براس ــی الکترونیک ــاب درس ( اصــالک کت

ای یـک کتـاب    ایی. ابتدا براساس اصول نظریة شـناختی یـادگیری چندرسـانه   ( اجرای نه5دانشجویان؛ 
ای تدوین شد. پس از آن با استفاده از فـرم نظرسـنجی توصـیفی، از شـش متخصـ        درسی چندرسانه

دانشـجو فـرم نظرسـنجی درمـورد ایـن منبـع را        27دربارۀ آن نظرسنجی شد. در مرحلـة اجـرای اولیـه،    
جویان دو گروه کتاب درسی الکترونیکی و کتاب درسی چـاپی مقایسـه   تکمیل کردند، و نمرات دانش

 137شد. در این مرحله، تفاوت نمرات دانشجویان معنـادار نبـود. سـرانجام، در مرحلـة اجـرای نهـایی،       
دانشجو در دو گروه کتاب درسی چاپی و الکترونیکی مقایسه شدند. در این مرحلـه، دانشـجویانی کـه    

دسـت آوردنـد.    به گروه کنترل به کی استفاده کرده بودند، نمرۀ باالتری نسبتاز کتاب درسی الکترونی
همچنین، مطالعة کتاب درسی الکترونیکی با کاهش بـار شـناختی درونـی و بـار شـناختی اضـافی و بـه        

هـای   توانـد الگـویی را بـرای طراحـی     افزایش بار شناختی متناسب همراه بـود. نتـایج ایـن پـژوهش مـی     
 درسی الکترونیکی در آینده فراهم آورد.  های آموزشی کتاب

 بار شناختی، طراحی آموزشی. ای، کتاب درسی الکترونیکی، یادگیری چندرسانه های کلیدی: واژه
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Abstract 

In the last three decades, new technologies have gradually transformed academic 

educational resources; but this development has not necessarily improved the quality 

of students' learning. To this end, the purpose of the present case study is to design 

an electronic textbook based on the cognitive theory of multimedia learning and to 

evaluate its validity and effectiveness on students' learning and cognitive load. This 

applied and mixed method research was conducted in five stages: 1) designing an e-

textbook based on the cognitive theory of multimedia learning, 2) validation using 

the opinions of experts; 3) Initial implementation and survey of students; 4) 

Modifying the e-textbook based on the opinions of experts and students; 5) Final 

implementation. First, a multimedia textbook was developed based on the principles 

of cognitive theory of multimedia learning. Then, using descriptive questionnaire, 

six experts were surveyed about it. In the initial implementation phase, 27 students 

completed a survey form about the electronic resource, and the scores of the students 

in the two groups of e-textbook and printed textbook were compared. At this stage, 

the difference in student scores was not significant. Finally, in the final 

implementation phase, 137 students were compared in two groups of printed and 

electronic textbooks. At this stage, students who used the e-textbook scored higher 

than those who used the print textbook. Also, using e-textbook was associated with 

decrease in intrinsic and extraneous cognitive load and an increase in germane 

cognitive load. The results of this study can provide a model for future instructional 

design of e-textbooks. 

Keywords: electronic textbook, cognitive load, instructional design, 

multimedia learning . 

                                                                                                                                        
1.  Assistant Professor, Department of Behavioral Sciences, The Institute for Research and 

Development in the Islamic Sciences and the Humanities, Tehran, Iran  



 3      ... براساس یکیالکترون یکتاب درس یک یابی ییو روا یطراح

 

 مقدمه
اند. امکانات جدیدی  ای داشته مالحظه های جدید بر دانشگاه و دانشگاهیان تأثیر قابل فناوری

هـای درسـی دیجیتـال، امـروزه      ای و کتاب مانند منابع یادگیری برخط، محتواهای چندرسانه
اند تا زمان، مکان و نحوۀ مطالعة خـود را انتخـاب    برای دانشجویان این امکان را فراهم کرده

(. از طـرف  2015، 1تـر و مـؤثرتری را داشـته باشـند )نـامر و اسپنسـر       کنند و مطالعة شخصـی 
وابستگی آمـوزش عـالی بـه بسـترهای الکترونیکـی و       192گیری بیماری کوویدـ دیگر، عالم

هـای درسـی    تبع آن نیاز به محتواهای دیجیتال را افزایش داده است. به همین دالیل، کتاب به
، 3آلسـتین  کننـد )چـالکوف و فـان    هر روز محبوبیـت بیشـتری پیـدا مـی     الکترونیکی دیجیتال

ــدز2013 ــی و     2011، 4؛ رینول ــدیانا )آباس ــگاه این ــه در دانش ــک مطالع ــال، در ی ــرای مث (؛ ب
درصد از دانشجویان این دانشـگاه، تجربـة اسـتفاده از     96( مشخ  شد که 2020، 5کوییک
هـا بـرای دو درس یـا بیشـتر از      صـد از آن در 69اند و  های درسی الکترونیکی را داشته کتاب

 منابع درسی الکترونیکی استفاده کرده بودند. 
هــای بــرخط کتــاب درســی  ایــن اســتقبال گســترده باعــث ایجــاد و گســترش پایگــاه

شــده اســـت. بســیاری از ناشـــرانِ    vitalsourceو Ebook centralالکترونیکــی همچــون   
ت در برابر این تحوالت، خودشان در مسـیر  جای نادیده گرفتن یا مقاوم های درسی به کتاب

و گاهی در این زمینه عجله   قدم شده ای و دیجیتال پیش تولید محتواهای آموزشی چندرسانه
(. ناشــرانی کــه در راه تهیــة منــابع الکترونیکــی گــام  2012، 6انــد )دنیــل و ویلینگهــام کــرده
سـازند.   دانشجویان را فراهم مـی تدریج بخش بیشتری از منابع درسی موردنیاز  اند، به برداشته
دلیل تأثیرپذیری از این تحوالت جهانی و همچنین، افزایش  شود که در ایران به بینی می پیش

های آینده شاهد افزایش تقاضـا بـرای محتواهـای دیجیتـال      های درسی، در سال قیمت کتاب
ای  گسـترده  ای شویم. حال، چنین تحوّل عظیمی در محتواهای آموزش، مطالعـات  چندرسانه

 طلبد. های جدید با نحوۀ عملکرد ذهن انسان می را برای انطباق فناوری

ــت یکــی از مهــم ــرین مزی ــات    ت ــابع درســی الکترونیکــی، امکان ــای اســتفاده از من ه
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ای همچون فیلم، پویانمایی یا تصاویر رنگی فراوان، بـدون محـدودیت فضاسـت.     چندرسانه
طراحان آموزشی و درنتیجه استفادۀ نامناسب و زدگی  این امکانات، ممکن است باعث ذوق

حـال،   گیری انتظارات غیرواقعی در تولیدکننـدگان منـابع درسـی شـود. بـااین      همچنین شکل
هـای   ای برمبنـای پـژوهش   بسیار ضروری است که نحوۀ اسـتفادۀ مـا از امکانـات چندرسـانه    

ظریـة شـناختی   علمی و با هدف کمـک بـه یـادگیری عمیـ  و معنـادار دانشـجویان باشـد. ن       
 کند.   (، همین هدف را دنبال می2020، 1ای )مایر یادگیری چندرسانه

کنـد:   را بـدین ترتیـب تعریـی مـی    « ای یـادگیری چندرسـانه  »( اصطالک 2014مایر )
صـورت گفتـاری یـا     زمـان کلمـات )بـه    ساخت بازنمـایی ذهنـی بـا اسـتفاده از دریافـت هـم      

یی و ویدئو(. از ایـن دیـدگاه، یـادگیری عمیـ      ها، پویانما نوشتاری( و تصاویر )مانند عکس
هـا   های شـناختی یادگیرنـده در زمـان یـادگیری دارد. ایـن پـردازش       بستگی به نوع پردازش

دهی مطالب  دهی: سازمان ( سازمان2( انتخاب: توجه به مطالب ورودی مهم؛ 1اند از:  عبارت
ن مطالـب ورودی بـا دانـش    سازی: ارتباط داد ( یکپارچه3های منسجم؛  ورودی در بازنمایی

تـرین عناصـر در    ( مهـم 2008(. از دیـدگاه مـایر )  2008موجود در حافظة بلندمـدت )مـایر،   
اند از: الـی( مجراهـای دوگانـه: بـدین معنـا کـه انسـان         ای عبارت نظریة یادگیری چندرسانه

دارای مجراهــای مجزایــی بــرای پــردازش مطالــب تصــویری و کالمــی اســت؛ ب(  رفیــت 
توانند میزان کمـی از اطالعـات را    ین معنا که هر مجرا در هر زمان معین فقط میمحدود: بد

پردازش کنند؛ ج( پـردازش فعـال: بـدین معنـا کـه یـادگیری وابسـته بـه پـردازش شـناختی           
ای  یادگیرنده در حین یادگیری است. براساس این نظریه، طراک محیط آموزشـی چندرسـانه  

ــ   ــی( ک ــد: ال ــال کن ــد ســه هــدف را دنب ــی آن دســته از  بای ــردازش غیرضــروی: یعن اهش پ
شـود کـه محـیط     کنـد و باعـث مـی    های شناختی که به هدف آموزشی کمک نمـی  پردازش

کننده شود؛ ب( مدیریت پردازش اساسی: یعنی پردازش شـناختیِ الزم بـرای    یادگیری گیج
بازنمایی ذهنی مطالـب ورودی کـه ایـن موضـوع بـه پیچیـدگی مطالـب مربـوط اسـت؛ ج(          

ش پردازش سازنده: یعنی پردازش شناختی با هدف معنادهی به مطالب شناختی )مـایر،  پرور
ــایر )2010، 2؛ ســوئلر2014 ــادگیری   2020(. م ــة ی ــر نظری ــدنظر خــود ب ( در آخــرین تجدی

شمارد. پـنج اصـل بـرای کـاهش پـردازش       ای پانزده اصل را برای این نظریه برمی چندرسانه
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کاری، مجاورت فضـایی و مجـاورت زمـانی(. سـه      دهدهی، زیا غیرضروری )انسجام، عالمت
آموزی و شیوۀ عرضه(؛ و هفت اصل  بندی، پیش اصل برای مدیریت پردازش اساسی )بخش

مندی، غرقگی  سازی، صدا، تصویر، بدن ای، شخصی برای پرورش پردازش مولّد )چندرسانه
کوتـاه توضـی    صورت  و فعالیت سازنده(. در بخش روش، درمورد هر یک از این اصول به

 شود.   داده می
ای  یکی از مبـانی نظریـة شـناختی یـادگیری چندرسـانه     « بار شناختی»مفهوم و نظریة 

یافتـه در حافظـة کـاری در زمـان یـادگیری اسـت        است. بار شـناختی، فعالیـت ذهنـی تحقّـ     
(. براسـاس نظریـة بـار شـناختی، طراحـی آموزشـی بایـد متناسـب بـا          2014، و سوئلر 1)پاس

بـار کـردن حافظـه در طـول یـادگیری       ردازش اطالعات در افـراد باشـد و از گـران   کیفیت پ
(. سه نوع بار شناختی در ایـن نظریـه مطـرک    2019اجتناب کند )ماتلوـ بایرکتار و همکاران، 

مربـوط بـه    2(. بـار شـناختی درونـی   2010شـده اسـت: درونـی، اضـافی و متناسـب )سـوئلر،       
روابط متقابل عناصر یک دانش، بار شناختی درونـی  پیچیدگی طبیعی اطالعات است. میزان 

(؛ مثالً یادگیری کلمات یک زبان خـارجی، بـار شـناختی    2010کند )سولر،  آن را تعیین می
دلیـل ارتبـاط متقابـل زیـاد، باعـث بـار        درونی کمی دارد، اما یادگیری جمالت و عبارات به

فقط بـا تغییـر ماهیـت تکلیـی یـا       شود. در چنین مواقعی، بار شناختی شناختی درونی باال می
علّـت گرانبـاری حافظـة     3یابد. در بـار شـناختی اضـافی    افزایش سط  دانش فرد، کاهش می

صورت غیرضروری تعـداد عناصـر در ارتبـاط     کاری، طراحی آموزشی نامناسب است که به
ة شود که منـابع محـدود حافظـ    برد. طراحی آموزشی نامناسب باعث می با یکدیگر را باال می

کنـد. سـرانجام، بارشـناختی     کاری صرف موضوعاتی شود که کمکی به کسب دانـش نمـی  
است که باعث ایجاد یادگیری عمیـ  و معنـادار مطالـب    « مؤثر»، همان بار شناختی 4متناسب

 (.2010شود )سولر،  آموزشی می
ای  های زیادی درمورد چگـونگی طراحـی آموزشـی محتواهـای چندرسـانه      پژوهش
عنـوان نمونـه بـه چنـد      ادگیری دانشجویان انجام شده است. در اینجا فقط بهبرای کمک به ی

، 5کنگـی )ریـاو و زمـان    کنیم. پژوهشگران هنگ پژوهش مشابه خارجی و ایرانی اشاره می
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ای بــرای یــادگیری  ای بــرای ســاخت برنامــه ( از نظریــة شــناختی یــادگیری چندرســانه2011
تفاده کردند. پژوهشگران، نحوۀ طراحـی ایـن   های مدیریت حافظه برای دانشجویان اس روش

گیـری کردنـد کـه     برنامه را با استفاده از تصاویر توضی  دادند و درنهایت، این گونـه نتیجـه  
تواند در آینده راهنمای طراحان آموزشی بعدی باشد. در پژوهشـی   ها می الگوی طراحی آن

ای بـرای طرّاحـی    ی چندرسانه(، از اصول نظریة یادگیر2018، 1مشابه در کشور مالت )گِرِچ
توان هر یـک   افزار پاورپوینت استفاده شد. پژوهشگر نشان داد که چگونه می اسالیدهای نرم

کنـگ، محققـان )چیـو و     از اصول نظریة مایر را در اسالیدهای خود رعایت کرد. در هنـگ 
ی در ای برای طرّاحی محتـوای آموزشـ   ( از اصول نظریة یادگیری چندرسانه2015، 2چرچیل

هــا اثربخشــی محتــوای  طــور خــار، درسِ جبــر اســتفاده کردنــد. آن زمینــة ریاضــیات و بــه
آموز بررسی کردنـد و درنهایـت بـا اسـتفاده از نظـرات       دانش 66ای خود را روی  چندرسانه

 3های دیگر در اندونزی )وردینینگزی دانشجویان به یک طراحی بهینه دست یافتند. پژوهش
( به نتایج 2021و همکاران،  5؛ کوبا2012، 4ایاالت متحده )ابراهیم ( و در2019و همکاران، 

 مشابهی دست یافتند.  
ای انجـام   ها پژوهش در زمینة اثربخشی محتواهای آموزشی چندرسانه در ایران نیز ده

به  ای یادگیری بیشتری را نسبت افزارهای چندرسانه اند که نرم شده است که عمدتاً نشان داده
نشـریة  »هـای علمـی زیـادی ازجملـه      طور خـار، نشـریه   آورند. به بار می تی بهمحتواهای سن

پـژوهش در یـادگیری   »، «فناوری اطاّلعات و ارتباطات در علوم تربیتـی »، «فناوری آموزشی
طـور مـداوم مقـاالتی را در زمینـة      بـه « هـای آموزشـی   نـوآوری »، و «آموزشگاهی و مجـازی 

هـای   بنابراین، در اینجا تنها به چنـد مـورد از پـژوهش   کنند.  ای منتشر می یادگیری چندرسانه
( در یک مطالعة آزمایشـی نشـان داد کـه محـیط     1394شود. حسینی ) مشابه داخلی اشاره می
ای مـایر نسـبت بـه محتواهـای      شده براساس اصـول چندرسـانه   ای تدوین یادگیری چندرسانه

نوریـان   پایـة هفـتم شـد.    آمـوزان  معمول، باعث افزایش انگیزش تحصیلی و یادگیری دانـش 
آموزانی که تحت آموزش از طری   آزمایشی نشان داد که دانش ( در یک مطالعة شبه1391)

دیـده از طریـ     آمـوزان آمـوزش   بـه دانـش   بر اصـول مـایر بودنـد، نسـبت     ای مبتنی چندرسانه

                                                                                                                                        
1.  Grech 
2.  Chiu & Churchill 

3.  Werdiningsih 
4.  Ibrahim 
5.  Kuba 
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ایِ موردتأیید وزارت آموزش و پـرورش، یـادداری و یـادگیری بیشـتری داشـتند.       چندرسانه
؛ 1397؛ ضــرابیان، 1394هــای دیگــر )مــثالً، زارع و همکــاران،  هــا و پــژوهش ن پــژوهشایــ

دهـد کـه در ایـران نظریـة شـناختی       ( نشان می1393؛ قنبری، 1391؛ عبّاسی، 1394عبّاسپور، 
انـد کـه    های زیادی نشان داده شده است و پژوهش ای مایر کامالً شناخته یادگیری چندرسانه

 شود. ظریه، باعث افزایش میزان یادگیری و پیامدهای مثبت دیگر میاستفاده از اصول این ن

هــا از اصــول نظریــة شــناختی یــادگیری  هــای متعــددی کــه در آن بــاوجود پــژوهش
( برای تهیة منابع دیجیتال استفاده شده است، این پژوهش از چنـد  2008ای )مایر،  چندرسانه

هـای   هـای مرورشـده براسـاس نسـخه     نظر نوآورانه است. نخست اینکه تقریباً تمـام پـژوهش  
که در این پـژوهش آخـرین اصـول ایـن نظریـه در سـال        اند؛ درحالی تر این نظریه بوده قدیم
های قبلی تنهـا بـه توضـی  درمـورد نحـوۀ       را درنظر گرفتیم. دوم اینکه اغلب پژوهش 2020

ی ای، یــا تنهــا بــه بررســی روایــی یــا اثربخشــی محــیط یــادگیر ســاخت محتــوای چندرســانه
و « یابی روایی»، «تدوین»که در این پژوهش هر سه فعالیت  اند؛ درحالی ای پرداخته چندرسانه

شود. همچنین این پژوهش از این نظر کـه   ای انجام می محتوای چندرسانه« بررسی اثربخشی»
صورت میدانی و طبیعی انجام شده اسـت و کیفیـت یـادگیری و بـار شـناختی دانشـجویان        به

آورانه است. با توجه بـه مطالـب فـوق در ایـن پـژوهش، ابتـدا یـک محـیط         بررسی شده، نو
کنــیم، ســپس بــرای بررســی روایــی صــوری، نظــر  ای را تــدوین مــی افــزاری چندرســانه نــرم

شـویم و سـرانجام اثربخشـی آن را بـر نمـرات و بـار        متخصصان و دانشـجویان را جویـا مـی   
گویی بـه   ر این پژوهش به دنبال پاسخسنجیم. بنابراین، د شدۀ دانشجویان می شناختی ادراک

 ها هستیم: این پرسش
شده براساس اصول مایر در مقایسه بـا   . اثربخشی کتاب درسی الکترونیکیِ طراحی1

 کتاب درسی سنتی بر نمرات دانشجویان چگونه است؟ 

شده براساس اصول مایر در مقایسه بـا   . اثربخشی کتاب درسی الکترونیکیِ طراحی2
 شدۀ دانشجویان چگونه است؟ نتی بر بار شناختی ادراککتاب درسی س

 

 روش
( طراحی اولیه کـه یـک   1این پژوهش کاربردی و با روش آمیخته در پنج مرحله انجام شد: 

صـورت تحلیـل    یابی با نظرسنجی از اسـتادان کـه بـه    ( روایی2مرحلة عملیاتی و اجرایی بود؛ 
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صـورت   خش نظرسنجی از دانشجویان بـه ( اجرای آزمایشی که ب3محتوای کیفی انجام شد؛ 
( اصالک طراحـی کـه   4صورت کمّی بود؛  تحلیل محتوای کیفی و بخش بررسی اثربخشی به

آزمایشی و کمّی بـود.   صورت شبه ( اجرای نهایی که به5یک مرحلة عملیاتی و اجرایی بود؛ 
 دهیم.   های زیر درمورد هر یک از مراحل به تفکیک توضی  می در بخش

 

 احیروش طر
 ابتدا برای تعیین کتـاب مناسـب بـرای اجـرای ایـن طـرک، پـنج مـالک درنظـر گرفتـه شـد:           

( تـاریخ انتشـار کتـاب؛ و    4( کیفیت کتاب؛ 3( جایگاه و اعتبار نویسنده؛ 2( میزان فروش؛ 1
هـا، درنهایـت، کتـاب     سازی. با درنظر گـرفتن ایـن مـالک    ای ( قابلیت چندرسانه5سرانجام، 

سـازی   عنـوان گزینـة نهـایی بـرای چندرسـانه      نوشتة پـروین کـدیور بـه   « شناسی تربیتی روان»
ای نویسندۀ این کتاب، موافقت خـود را بـا اجـرای ایـن پـرو ۀ       انتخاب شد. سپس طی جلسه

 2017پژوهشی اعالم کردند طراحی کتـاب درسـی الکترونیکـی بـا اسـتفاده از نسـخة سـال        
اینکه رعایت همة اصـول نظریـة یـادگیری     رغم انجام شد. علی« Adobe Captivate»افزار  نرم

پذیر نبود، تمامی اصول این نظریـه   شناختی، مالی و زمانی امکان ای به دالیل روش چندرسانه
 ( به قرار زیر درنظر گرفته شدند: 2020)مایر، 

ای، تصاویر بیشتری را اضافه کردیم کـه   : در کتاب چندرسانه1ای ( اصل چندرسانه1
شدند. سعی کردیم ایـن تصـاویر صـرفاً تزیینـی یـا       وتی نمایش داده میزمان با روایت ص هم

 دهنده و تبیینی استفاده کردیم.  االمکان از تصاویر سازمان کننده نباشند، بلکه حتی بازنمایی
: در زمینة محتوای کالمی، هیچ مطلبی را به محتـوای کتـاب اضـافه    2( اصل انسجام2

دهنـده یـا تبیینـی     به کتـاب اضـافه کنـیم کـه سـازمان     نکردیم. سعی کردیم تنها تصاویری را 
باشند، و از افزودن تصاویر صرفاً جذّاب خودداری کردیم. در زمینة صدا، به غیر از روایـت  

 زمینه یا افکت صوتی استفاده نشد.  صوتی، از هیچ موسیقی پس
هـای مجـزّا اسـتفاده     هـای مهـم از رنـگ    : برای عنـاوین و وا ه 3دهی ( اصل عالمت3

شـود و   زمـان نمـایش داده مـی    ردیم. قسمتی از متن که در حال خوانـده شـدن اسـت، هـم    ک
شـوند. همچنـین در    های بعدی نمایان مـی  زمان با روایت بخش های دیگر به ترتیب هم نوشته

                                                                                                                                        
1.  multimedia principle 

2.  coherence principle 

3.  signaling principle 
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 های مهم استفاده شد.  ها برای اشاره به قسمت بسیاری از مواقع از پیکان
هـای بعـدی در    رونیکـی، حرکـت بـه بخـش    : که در کتاب الکت1کاری ( اصل زیاده4

حـال، تنهـا    هـای فنّـی و تخصّصـی بـود. بـااین      اختیار دانشجو بود، و اکثر کتاب حـاوی وا ه 
 زمان با روایت صوتی نشان دادیم.   ها و اصطالحات تخصصی را هم کلیدوا ه
ها درون تصـاویر و دقیقـاً در جـایی از تصـویر قـرار       : وا ه2( اصل مجاورت فضایی5

هـای روی تصـویر بـرای اینکـه مـؤثر       کردند. همچنین، نوشـته  ند که آن را توصیی میگرفت
 صورت خالصه و محدود به چند وا ه ارائه شدند.  واقع شوند، به

صـورت   ای بـه  : روایت صوتی با تصاویر کتـاب چندرسـانه  3( اصل مجاورت زمانی6
 فاصله وجود نداشت. ثانیه  10زمان ارائه شد و بین توضیحات و تصاویر بیشتر از  هم

های کوچک و قابل درکـی تقسـیم    : مطالب پیچیده را به بخش4بندی ( اصل بخش7
هـای کـوچکی از اطاّلعـات را در ذهـن خـود       صورت متـوالی بخـش   کردیم تا فراگیران، به
دهی کنند و با استفاده از این قطعات بتوانند از کـل آن موضـوع پیچیـده،     بازنمایی و سازمان
هـا نیـز در اختیـار     ی را در ذهن خود بسازند. نحوه و سرعت ارائة ایـن بخـش  یک تصویر کلّ

 دانشجو گذاشته شد.  
آموزی، به تولید محتوای بیشـتر   : با توجه به اینکه افزودن پیش5آموزی ( اصل پیش8

شــناختی پــژوهش را  انجامیــد، ایــن بخــش را اضــافه نکــردیم. ایــن کــار از لحــا  روش مــی
شد که تفاوت دو گروه کنترل و آزمـایش ناشـی از    ا مشخ  نمیساخت، زیر غیرممکن می

کند یـا ناشـی از محتـوای متفـاوتی اسـت کـه دو گـروه         ای است که محتوا را ارائه می رسانه
هـا را بـا    آمـوزی سـعی کـردیم تعریـی وا ه     ناچار به جای پیش کنند. بنابراین، به دریافت می

 ی برجسته کنیم.زمان با روایت صوت اقتباس از متن کتاب و هم
شده، فراگیر در زمینـة حرکـت    : در کتاب الکترونیکی طراحی6( اصل شیوۀ عرضه9

ای،  به بخش بعدی یا قبلِی درس، مختار بـود. همچنـین بـا توجـه بـه اینکـه درس چندرسـانه       
ها نیز نمایش  زمان با روایت صوتی کلیدوا ه های فنّی و تخصّصی ناآشنا بود، هم حاوی وا ه

                                                                                                                                        
1.  redundancy principle 

2.  spatial contiguity principle 

3.  temporal contiguity principle 

4.  segmenting principle 
5.  pre-training principle 

6.  modality principle 
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صـورت   . بنابراین، در این پژوهش برای کاهش بار شناختی از روایت صـوتی، بـه  داده شدند
 مقطع استفاده کردیم. 

صـورت   : بـرای رعایـت ایـن اصـل، کـل مـتن روایـت، بـه        1سازی ( اصل شخصی10
هـای عمـومی    ای درآمد. همچنین، توصیة دوم این اصل، مبنی بر مؤدّبانه بـودن پیـام   محاوره

 رعایت شد. ...« د از این قسمت وارد شوید و توانی شما می»درس مانند 
: روایت صوتی را خود پژوهشگر انجام داد و برای ایـن کـار تـالش    2( اصل صدا11

شد تا کیفیت صدا به نحوی باشد که در فراگیر، احساس پیوند اجتمـاعی ایجـاد کنـد. نکتـة     
اقعـاً دانشـجویان   افزاری، و جالب توجه این است که در این پژوهش، کاربران این محیط نرم

توانــد باعــث افــزایش احســاس حضــور اجتمــاعی در  پژوهشــگر بودنــد. ایــن موضــوع، مــی
 دانشجویان شده باشد. 

: براساس اصل تصویر، باید در زمینة قرار دادن تصویر مـدرس بـر   3( اصل تصویر12
روی صفحه، محتاط باشیم. برای ایجاد حسّ پیونـد اجتمـاعی، تصـویر نویسـندۀ کتـاب، در      

پرتـی دانشـجویان، بـه محـ       منظور اجتناب از حـواس  تدای آموزش نشان داده شد، اما بهاب
 شروع متن کتاب، تصویر نویسندۀ کتاب، از صفحة نمایش برداشته شد. 

بـر ویـدئو نبـود، و     ای ما در این پژوهش مبتنی : کتاب چندرسانه4مندی ( اصل بدن13
 ز آدمک یا آموزگار کارتونی استفاده نشد. های این کار، ا ها و هزینه با توجه به دشواری

: براساس اصـل غرقگـی، اسـتفاده از دنیـای مجـازی، کمکـی بـه        5( اصل غرقگی14
ای که بـرای   کند. ما نیز در این پرو ه از این فناوری استفاده نکردیم. نکته یادگیری بهتر نمی

ر جایی کـه الزم بـود   ای از این اصل برداشت کردیم، این بود که د تولید محتوای چندرسانه
 بعدی از تصاویر دوبعدی استفاده کردیم.  از تصاویر استفاده شود، به جای تصاویر سه

آموزی، امکان اجـرای ایـن اصـل وجـود      : مانند اصل پیش6( اصل فعّالیت سازنده15
انجامیـد و بـا ایـن کـار،      های سازنده به تولید محتوای جدید می نداشت، زیرا افزودن فعالیت

 رفت.  مقایسة دو گروه ازبین می امکان

                                                                                                                                        
1.  personalization principle 

2.  voice principle 

3.  image principle 

4.  embodiment principle 

5.  immersion principle 

6.  generative activity principle 
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 یابی روش روایی
نامـة توصـیفی و تحلیـل     برای بررسی روایی صوری، از روش نظرسنجی با استفاده از پرسش

صـورت تحلیـل محتـوای کیفـی بـود.       محتوا استفاده کردیم. روش تحلیل در این بخـش، بـه  
1تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی

د که پژوهشـگر مطـرک   و براساس سؤاالتی انجام ش 
شـده انجـام شـد. بـرای چهـارده       بندی کدها براساس سؤاالت مطرک کرده بود؛ بنابراین طبقه

ای را  صورت غیرتصادفی و در دسترس فایل کتـاب درسـی الکترونیکـی چندرسـانه     استاد به
طـور کامـل تکمیـل و ارسـال کردنـد کـه        ارسال کردیم. تنها شش استاد فرم نظرسنجی را به

شناسـی تربیتـی و طراحـی آموزشـی      ضو هیئت علمی و از متخصّصـان حـوزۀ روان  همگی ع
نظر خواهی از استادان بود که چهار سـؤال را مطـرک    یابی، یک فرم بودند. ابزار بخش روایی

ها و نقاط مثبتی را مشاهده  شده، چه ویژگی ایِ ارسال (در منبع آموزشی چندرسانه1کرد:  می
هـایی   ای چـه توصـیه   این منبع آموزشی چندرسـانه « طراحی»یت ( برای بهبود کیف2کردید؟؛ 
( چه اصالحاتی الزم است در این منبع آموزشی صـورت پـذیرد تـا بـه یـادگیری      3دارید؟؛ 

هـایی بـرای افـزایش جـذابیت و      ( چه توصیه4معنادار و عمی  فراگیران بیشتر کمک کند؟؛ 
ر کلـی متخصصـان کیفیـت کتـاب     طـو  ای دارید؟. بـه  انگیزی منبع آموزشی چندرسانه رغبت

ای را تأییـد کردنـد و    درسی الکترونیکی و انطباق آن با نظریة شناختی یـادگیری چندرسـانه  
 هایی را مطرک کردند  ضمناً برای بهبود آن توصیه

 

 روش اجرای آزمایشی
ــه   ــه، ب ــن مرحل ــژوهش در ای ــه    روش پ ــی ب ــود: بخــش اثربخش ــی ب صــورت  صــورت ترکیب

صـورت کمّـی    بـود و نتـایج بـه   « های ایستا آزمون با گروه پس»وهش آزمایشی با طرک پژ شبه
بررسی شد. در بخش نظرسنجی از دانشجویان نیـز از روش تحلیـل محتـوای کیفـی اسـتفاده      

، در دو کـالس دانشـگاه آزاد اسـالمی    1400ــ  1399سال نخست سال تحصـیلی   شد. در نیم
هـا را بـه عهـده داشـت،      دریس آندانشجو( که نگارنده، مسئولیت تـ  42واحد الکترونیکی )

برای آزمونی از پنجـاه صـفحه از کتـاب درسـی بـه دانشـجویان اختیـار داده شـد کـه بـرای           
ای یا هردو استفاده کنند. بنابراین، در این  افزار چندرسانه آمادگی از کتاب چاپی یا فایل نرم

ریس در هـر دو  صورت غیرتصادفی و در دسترس انجام شد. شیوۀ تـد  گیری به مرحله، نمونه

                                                                                                                                        
1.  deductive 
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 7برگـزار شـد. ایـن امتحـان متشـکل از       1399ماه  کالس کامالً یکسان بود. امتحان در بهمن
های این آزمون را  پرسش 1سنجید. در شکل  سؤال بود که یادگیری عمی  دانشجویان را می

 کنید.   مالحظه می
 

 
 های آزمون در مرحلة اجرای آزمایشی پرسش   1شکل 

 

حان، قسمتی برای نظرسنجی درنظر گرفته شد تـا نخسـت، تـرجی     در پایین برگة امت
ها برای استفاده از منابع چاپی یا دیجیتال سنجیده شود و دوم اینکه درمورد نقاط قـوت و   آن

ای نظرسنجی شود. در این بخش نیز نظرات دانشجویان با اسـتفاده   افزار چندرسانه ضعی نرم
بندی کدها براساس سـؤاالت   یاسی بررسی و طبقهاز روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد ق

 انجام شد. 
 

 روش اجرای نهایی
انجـام شـد.   « هـای ایسـتا   آزمـون بـا گـروه    پـس »آزمایشی بـا طـرک    اجرای نهایی با روش شبه

سـال دوم سـال    صـورت کمّـی محاسـبه شـد. در نـیم      اثربخشی کتاب درسی الکترونیکـی بـه  
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کـالس در   2شناسـی تربیتـی )   کـالس روان  ، پژوهشگر تدریس چهار1400ـ 1399تحصیلی 
کـالس در دانشـگاه آزاد واحـد الکترونیکـی( را بـه       2دانشگاه آزاد واحد تهـران جنـوب و   

گیـری   هـا انجـام شـد، بنـابراین، شـیوۀ نمونـه       عهده داشت و اجرای نهایی در همـین کـالس  
در  1400صورت غیرتصادفی و در دسترس بود. درمجموع، در آزمـون پایـانی در خـرداد     به

نفـر واحـد تهـران     76شناسی ) دانشجوی مقطع کارشناسی رشتة روان 137این چهار کالس، 
هـر   19-دلیل پانـدمی بیمـاری کوویـد    نفر واحد الکترونیکی( شرکت کردند. به 61جنوب، 

« طـرک درس »هـا از روی یـک    صورت مجازی تشـکیل شـد. تمـام تـدریس     چهار کالس به
ۀ تـدریس کـامالً یکسـان بـود و محتـوای تـدریس، از روی       مشترک اجرا شد، بنابراین، شیو

های یکسان و با روشی یکسان بود. براساس پرسشی که در جلسة نخست و پایـانی   یادداشت
های  کالس مطرک شد، دانشجویان اعالم کردند که با دانشجویان کالس 4از دانشجویان هر 

ی دیگـر اطالعـی نداشـتند. بـه     هـا  دیگر در ارتباط نبودند و از منابع درسـی متفـاوت کـالس   
کـالس از   1کالس از واحد تهران جنوب، و  1دانشجویان دو کالس )گروه آزمایش شامل 

نفر( منبع درسی الکترونیکی ارائه شد. به دانشجویان دو کالس دیگر  71واحد الکترونیکی، 
فـر(  ن 66کـالس از واحـد الکترونیکـی،     1کالس از واحد تهران جنوب، و  1)گروه کنترل: 

منبع درسی چاپی ارائه شد. برای دانشجویان گروه آزمایش، در جلسة سوم، نحـوۀ نصـب و   
استفاده از محتوای الکترونیکی آموزش داده شد. به جز این آموزش، سایر مطالب بیان شده 

 هاتا حد امکان یکسان بودند. در کالس
 

 ها شیوة تجزیه و تحلیل داده
هــای توصــیفی اســتفاده شــد،  راحلــی کــه از نظرســنجیهــا در م شــیوۀ تجزیــه و تحلیــل داده

هـا، بـدون اسـتفاده از     صورت تحیل محتوای کیفی بـا رویکـرد قیاسـی بـود و ایـن تحلیـل       به
هـا، ابتـدا محتـوای آشـکارِ نظـرات       افزارهـای تحلیـل کیفـی انجـام شـد. در ایـن تحلیـل        نرم

االت( طبقـات  موجود )سـؤ  کنندگان کدگذاری شد و سپس براساس طبقات از پیش شرکت
بنـدی نظـرات دانشـجویان و اسـتادان      ها تنها دسـته  تعیین شدند. بنابراین، هدف از این تحلیل

بر محاسبة میانگین و انحراف استاندارد نمرات دو گـروه   بود. در مراحل تحلیل کمّی، عالوه
شـده، بـرای مقایسـة دو گـروه، از      نامة بـار شـناختی ادراک   های کالسی و پرسش در آزمون

کـوهن اسـتفاده شـد.     dو برای محاسبة اندازۀ اثر از ضـریب   05/0مستقل با آلفای  Tزمون آ
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همچنین برای محاسبة ضریب پایایی براساس ضـریب همگنـی درونـی، از آلفـای کرونبـا       
انجـام   IBMافـزار اس.پـی.اس.اس.    نـرم  26استفاده شد. محاسبات کمّی با استفاده از نسـخة  

 شد. 
 

 ییابزارهای اجرای نها
شناسی  رواندر این مرحله، از پنجاه صفحة نخستِ کتاب درسی  کتاب درسی چاپی.

منتشـر کـرده    478، اثر پروین کدیور استفاده شد. این کتاب را سازمان سمت بـا کـد   تربیتی
 است. در این پژوهش از ویراست دوم این کتاب استفاده شد. 

افـزار ادوبـی    تفاده از نـرم کتاب درسی الکترونیکـی بـا اسـ    کتاب درسی الکترونیکی.
طراحی شد. شیوۀ ارائة مطالب در این کتاب 2017( نسخة سال Adobe Captivateکپتیویت )
( همـراه بـا روایـت صـوتی بـود. در ایـن       Motion graphicsصـورت پویانگاشـتار )   درسی، به

ب، زمان با روایت متن کتـا  شود و هم ای خوانده می سبک، متن کامل کتاب به زبان محاوره
نمـایی از محـیط    2شـود. در شـکل    هـا بـه نمـایش داده مـی     تصویرها، نمودارها، و کلیدوا ه

 کنید. شده به عنوان کتاب درسی الکترونیکی را مالحظه می یادگیری طراحی
 

 
 

 هـا،  زمان بـا مشـاهدۀ تصـویر و کلیـدوا ه     نمایی از محیط کتاب درسی الکترونیکی: دانشجویان هم   2شکل 
 شوند. گر را نیز می صدای روایت             
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برای سنجش میزان یـادگیری دانشـجویان، از مطالـب آمـوزش داده      :آزمون کالسی
شده )شامل پنجاه صفحه از کتـاب درسـی( یـک آزمـون کالسـی مشـتمل بـر پـنج پرسـش          

. ادوارد 1»برگزار شد. این سـؤاالت کـه هـر کـدام چهـار نمـره داشـتند بـدین قـرار بودنـد:           
. چـه ارتبـاطی بـین    2»؛ «شناسـی تربیتـی چـه نقشـی داشـت؟      گیری روان ر شکلثورندایک د

های  . آموزش متمرکز بر یادگیری چه تفاوتی با روش3»؛ «آموزش و یادگیری وجود دارد؟
. 5»؛ و «. دو اصـل عمـومی هـوش از دیـدگاه پیـا ه را بیـان کنیـد.       4»؛ «سنّتی آموزش دارد؟

«. پیـا ه را ذکـر کنیـد و بـرای هـر یـک مثـال بزنیـد        عوامل مؤثر بر رشد شناختی از دیدگاه 
های مورداستفاده در مرحلة آزمایشی  که قابل مشاهده است، این پنج پرسش، با پرسش چنان

شده در این مرحلـه   های انتخاب ها آن بود که پرسش تفاوت داشتند. دلیل تفاوت این پرسش
تری با محتوای آموزشـی   مرتبطسنجد، شامل مطالب  اگرچه یادگیری عمی  و معنادار را می

داد کـه بسـیاری از    است. نکتة دوم ایـن بـود کـه تجربـة مـا در مرحلـة آزمایشـی نشـان مـی         
شـوند.   هـای مفهـومی آزمـون بـا کمبـود وقـت مواجـه مـی         دانشجویان برای پاسخ به پرسش

بـه  گویی  بنابراین، در این آزمون به جای هفت سؤال، از پنج سؤال استفاده شد و برای پاسخ
دقیقه زمان درنظر گرفتـه شـد. ماننـد مرحلـة اوّلیـه، هـدف از اجـرای ایـن          90ها  این پرسش

هـای   شـده بـه بافـت    آزمون، سنجش میزان یادگیری عمی  و توانایی انتقـال مطالـب آموختـه   
دیگر زندگی بـود. بـرای محاسـبة پایـایی آزمـون کالسـی ضـریب همگنـی درونـی آلفـای           

 به دست آمد که در دامنة متوسط تا قابل قبول است.   66/0ا کرونبا  محاسبه شد و برابر ب
نامـة بـار شـناختی     برای سنجش میزان بار شناختی، از پرسـش  :نامة بار شناختی پرسش

نامــه از متخصصــان و  ( اســتفاد کــردیم. طراحــان ایــن پرســش2013و همکــاران،  1)لپینــک
نامه آن است که هر سـه   پرسشپردازان سرشناس مفهوم بار شناختی هستند. مزیت این  نظریه

 10نامـه مشـتمل بـر     کند. این پرسش نوع بار شناختی درونی، اضافی و متناسب را بررسی می
ای است که سـه گویـة نخسـت، بـار شـناختی درونـی، سـه         درجه 11گویه با مقیاس لیکرت 

البتـه   سـنجند.  گویة دوم، بار شناختی اضافی و چهار گویة پایانی، بار شناختی متناسب را مـی 
( اسـتفاده نشـد، زیـرا    9، و 8، 2های این آزمون )گویـة   در این پژوهش، از سه مورد از گویه

درمـورد یـادگیری    8های ریاضی بودند و گویة  ، درمورد میزان یادگیری فرمول9و  2گویة 
که در منبع درسی مورداسـتفادۀ مـا فرمـول و آمـار و ارقـام وجـود        آمارو ارقام بود؛ درحالی

                                                                                                                                        
1.  Leppink 
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گویـه بـرای بـار شـناختی      2طور کلّی از هفت گویه استفاده کـردیم )  بنابراین، ما بهنداشت. 
گویه برای بار شـناختی متناسـب(. در پـژوهش     2گویه برای بار شناختی اضافی و  3درونی، 

( ضریب آلفای کرونبـا  بـرای مقیـاس بـار شـناختی درونـی بـین        2013لپینک و همکاران )
و برای مقیاس بار شـناختی   87/0تا  63/0شناختی اضافی بین  ؛ برای مقیاس بار91/0تا  86/0

سؤالی این  10دست آمد. تا جایی که ما بررسی کردیم، شکل  به 97/0تا  94/0متناسب، بین 
نامه قبالً در هیچ پژوهشی در ایران اجرا نشده است. تنها در یک پژوهش )منوچهری  پرسش

نامه استفاده شده است. در این پـژوهش،   سشسؤالی این پر 13(، از شکل 1398و همکاران، 
ضریب آلفای کرونبا  برای همگنی درونی مقیاس بار شناختی درونی، اضافی و متناسب به 

دست آمد. ترجمة فارسـی را یـک متخصـ  مترجمـی زبـان       به 81/0و  85/0، 76/0ترتیب 
پـژوهش  انگلیسی با سؤاالت اصلی مقایسـه کـرد و صـحت ترجمـه را تأییـد کـرد. در ایـن        

، 87/0ضریب آلفای کرونبا  برای بار شناختی درونی، اضافی و متناسب، به ترتیب برابر بـا  
 نامه است. دهندۀ همگنی درونی باالی این پرسش دست آمد که نشان به 83/0و  78/0

 

 ها یافته
 یـابی؛  هـای روایـی   ( یافتـه 1کنـیم:   های این پژوهش را نیـز در چهـار محـور مطـرک مـی      یافته
 های اجرای نهایی. ( یافته4( طراحی نهایی؛ 3های اجرای آزمایشی؛  فته( یا2

 

 یابی  های روایی یافته
 کـد بـود کـه در چهـار      49هـا کدگـذاری شـد کـه حاصـل آن       هـا، پاسـخ   مطاب  بـا پرسـش  
 هـا   هـا و نقـاط مثبـت: خالقیـت در طراحـی شـکل       ( ویژگـی 1بندی بودنـد:   محور قابل طبقه

ای و بصری بودن؛ تـازگی و پیشـگامی    تصاویر جالب؛ چندرسانه )دو متخص (؛ استفاده از
ای؛ محیط دلنشین؛ خلوت بودن و سادگی محـیط آمـوزش )دو متخصـ (؛     آثار چندرسانه
طبعـی در   هـا؛ حـس شـو     های درشت و وا ۀ کم؛ هدفمندی و نظم طراحی استفاده از فونت

هـا   راج مناسب کلیـدوا ه ها؛ توضی  مفاهیم و محتوای مناسب )دو متخص (؛ استخ طراحی
گر؛ و روان بـودن و نبـود تـأخیر یـا      زمانی ارائة مطالب با صدای روایت و مفاهیم اساسی؛ هم

بنـدی   هایی برای بهبـود کیفیـت طراحـی: افـزایش جـذابیت بصـری و رنـگ        ( توصیه2خطا. 
های مختلـی )دو متخصـ (؛    خوانی بیشتر بین طراحی قسمت استاندارد )دو متخص (؛ هم

اده از یـک الگــوی طراحـی علمــی؛ اسـتفاده از طراحـی ســناریو؛ اسـتفاده از امکانــات      اسـتف 
زمینه؛ حـذف برخـی از تصـاویر غیرسـودمند بـرای       ای بیشتر؛ حذف تصاویر پیش چندرسانه
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هـای دارای مکـث؛ طراحـی ابـزار      ای؛ بـازخوانی قسـمت   آموزش؛ استفاده از گویندۀ حرفـه 
کـرار روایـت؛ داشـتن امکـان قطـع روایـت صـوتی؛        برداری؛ اضافه کردن امکان ت یادداشت

( 3افـزار.   هـای هوشـمند؛ کـاهش حجـم نـرم      امکان مطالعة متن کامل؛ طراحی در بستر تلفن
هایی برای افزایش یادگیری عمی : ایجاد تعامل بیشتر با فراگیر و ارائة بـازخورد )سـه    توصیه

مـدرس )دو متخصـ (؛   متخص (؛ امکانـات اجتمـاعی و ارتبـاط بـا سـایر دانشـجویان یـا        
افزودن تمرین، سؤال و خودآزمایی )دو متخص (؛ کاهش سرعت ارائة مطالب؛ گنجانـدن  

ــت ــی خالصــه   فعالی ــادگیری از قبل ــای ی ــتفاده از    ه ــومی؛ اس ــودار مفه ــکیل نم ــازی و تش س
هـا؛   شـده؛ افـزودن امکـان بیـان نظـرات یـا تکمیـل جملـه         حـل  شده یا نیمه سؤاالت حل نمونه
تر؛ توقی پخش مطالـب پـس از پایـان هـر      های کوچک براساس قسمتبندی مطالب  بخش

( 4وارسازی و امتیاز دادن به دانشجو. و  قسمت؛ افزایش درگیری و تعل  خاطر فراگیر؛ بازی
هایی برای افزایش جذابیت: استفاده از نظرات مشـاور طراحـی آموزشـی؛ اسـتفاده از      توصیه

ای؛  کـارگیری طـراک حرفـه    کیفیت طراحی با بـه تر؛ افزایش  طراحی با جزئیات بیشتر و گرم
ــزودن    ــدریس اســتاد؛ اف ــدئوهای ت ــزودن وی ــدئوهای آموزشــی؛ اف ــزودن پویانمــایی و وی اف

سـازی   هایی از زندگی روزمره؛ افزودن موسیقی متن به منوها؛ افـزودن امکـان شخصـی    مثال
و  محیط آموزش. بنابراین، متخصصـان سـادگی محـیط آمـوزش، توضـی  مناسـب مفـاهیم       

هـای   ها را مثبت ارزیابی کردند و تأکید کردند که طراحی قسمت خالقیت در طراحی شکل
بندی اسـتاندارد اسـتفاده    افزار الزم است همخوانی بیشتری داشته باشد و از رنگ مختلی نرم

افـزار بهتـر اسـت امکـان ایجـاد بـازخورد و        شود. همچنین متخصصان، توصیه کردند که نرم
ه ویژه از طری  تمـرین و امکانـات اجتمـاعی و ارتبـاطی را فـراهم سـازد.       تعامل با مخاطب ب

 ها مقدور بود، اعمال شد.  تمامی نکات ثبت شد و مواردی که اجرای آن

 

 های اجرای آزمایشی یافته
صــورت شــفاهی نظــر دانشــجویان درمــورد کتــاب درســی  زمــانی کــه در کــالس درس، بــه

صدا از کتـاب درسـی الکترونیکـی تعریـی و      یکالکترونیکی پرسیده شد، همة دانشجویان 
نامة امتحان از  حال، زمانی که در برگة پاسخ تمجید کردند و آن را بسیار عالی دانستند. بااین

کاری  حال، احتمال محافظه تری به دست آمد. بااین های واقعی ها نظرخواهی شد، دیدگاه آن
متحــانی کــه اجــرا شــد، بــرای تــوان رد کــرد. از طــرف دیگــر، ا کننــدگان را نمــی شــرکت

دانشجویان نسبتاً دشوار و نامأنوس بود. بنابراین، خُل  منفی این دانشجویان نیز ممکـن اسـت   
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 ها تأثیر گذاشته باشد.  بر نحوۀ پاسخگویی آن
دانشجو به سؤال  27دانشجویی که در این امتحان شرکت کردند،  42از بین 

شارکت سایر دانشجویان در این نظرسنجی، نظرسنجی پاسخ دادند. دو دلیل عمدۀ عدم م
نفر  12دانشجو،  27اختیاری بودن شرکت در این نظرسنجی و کمبود زمان بود. از بین این 

ای را  افزار چندرسانه نفر مطالعة نرم 13دهند، و  ا هار کردند که مطالعة کتاب را ترجی  می
صورت مکمل  دو منبع را بهدهند این  نفر اعالم کردند که ترجی  می 2ترجی  دادند و 

درصد از زمان خود را به مطالعة  54/48استفاده کنند. برای مطالعة این امتحان دانشجویان 
 ای اختصار دادند. افزار چندرسانه کتاب و مابقی را به مطالعة نرم

تحلیل کیفی نظرات دانشجویان با روش تحلیل محتوای کیفـی قیاسـی انجـام شـد کـه      
بندی شد. دانشجویان گاهی یک ویژگی معـین را   که در دو محور طبقه کد بود 61حاصل آن 

کردند. مثالً اکثر دانشجویان ا هار کردند که سـرعت   نقطة قوت و گاهی نقطة ضعی تلقی می
حال، برخی ایـن موضـوع را    ای بیشتر از مطالعه با کتاب است. بااین افزار چندرسانه مطالعه با نرم

ردنـد، و برخـی دیگـر همـین موضـوع را نقطـة ضـعی کتـاب         عنـوان نقطـة قـوت مطـرک ک     به
ای دانستند. نکتة جالب دیگر، این بود که تعدادی از دانشـجویان، رسـانة موردعالقـة     چندرسانه

خود را محیط دیجیتال معرفی کردند، اما در عمـل بـرای امتحـان از کتـاب اسـتفاده کردنـد و       
درسـی الکترونیکـی، در عمـل، بـرای      رغم تـرجی  کتـاب بـر منـابع     برعکس، تعدادی نیز علی

امتحان بیشتر از کتاب درسـی الکترونیکـی اسـتفاده کردنـد. درادامـه، برخـی از نقـاط قـوت و         
 شود. ای برشمردند، به اختصار مطرک می ضعفی که دانشجویان برای کتاب درسی چندرسانه

یان، از بسیاری از دانشـجو  نقاط قوت کتاب درسی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان:
طور کلّی، این دسـته از دانشـجویان،    مطالعة کتاب درسی الکترونیکی تجربة مثبتی داشتند. به

های دیداری محیط کتاب درسـی الکترونیکـی قـرار گرفتـه بودنـد و از       تحت تأثیر جذّابیت
طـور خالصـه،    کردنـد کـه اسـتفاده از آن برایشـان آسـان بـوده اسـت. بـه         طرفی، اعـالم مـی  

دانشـجو(،   2افـزار )  نرم این این نقاط مثبت اشاره کردند: خالصه بودن مطالب دانشجویان به
کـالس، احسـاس    در حضور دانشجو(، احساس 2تر ) سریع مهم، مطالعة نکات برجسته بودن

 حـواس بینـایی و شـنوایی    از زمـان  هـم  روحیـه، اسـتفاده   کتاب، بهبـود  مطالب شدن دار جان
 خسـته  دانشـجو(،  2هـای جـذاب )   رنـگ  و تصـاویر  دوجو تنوع، و بودن رنگی دانشجو(، 3)

تـر بـودن و درک بیشـتر     فهـم  بـودن، قابـل   دانشـجو(، خالقانـه   4بیشـتر )  نبودن، جذابیت کننده
تـر و مانـدگاری    آسـان  سپاری خاطر تر، به آسان تمرکز، یادگیری افزایش دانشجو(، 2مطالب )
اسـتفاده،   راحتی دانشجو(، 2ان )آس پذیری ذهنی، دسترس الگوی دانشجو(، و ایجاد 3مطالب )
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دانشـجو(، نوشـته   2استفاده در همة شرایط ازجملـه در محـیط کـار )    اسالیدها، امکان سادگی
مطالب و تشری  بهتـر مطالـب    بیشتر ها، انسجامسرفصل بودن تودرتو، مرتب غیر و واض  های

کامـل،   رگشتن، توضی ب عقب به امکان مطالب، بیان با ها شکل زمانی دانشجو(، هم 2پراکنده )
 دانشجو(.   3آرام ) و شمرده بیان صدا، بودن، کیفیت متنوع، رایگان مطالب

دســتة دیگــری از  نقــاط فــتا کتــاب درســی الکترونیکــی از دیــدگاه دانشــجویان: 
دانشجویان، از مطالعة کتاب درسی الکترونیکی تجربة مثبتی نداشتند. بیشتر این دانشـجویان،  

ستفاده از منابع دیجیتال داشتند. برخی از نقاط ضعفی کـه اعـالم شـد،    تجربة کمی در زمینة ا
ناشی از این تصور اشتباه بود که مطالب کتاب درسـی الکترونیکـی و کتـاب درسـی اصـلی      

هـای   شده قابل اعتنا بودنـد و در طراحـی   حال، اغلب نقاط ضعی اعالم متفاوت هستند. بااین
طور کلّی دانشجویان، این  برطرف سازیم. به شده را بعدی، سعی کردیم که مشکالت مطرک

 برقـراری  در مشکالت و نقاط ضعی را برای کتاب درسی الکترونیکی برشمردند: دشواری
آشـنایی بـا ایـن سـبک مطالعـه و عـادت و        دانشجو(، عدم 5افزار ) ارتباط با و استفاده از نرم
ذرا بـودن مطالـب و   دانشـجو(، گـ   3سـریع )  دانشـجو(، تـدریس   5عالقه به مطالعـة کتـاب )  

 دانشــجو(، اعتبــار پــایین و عــدم دقــت نســبت بــه کتــاب 2دشــواری در کاربســت مطالــب )
مطالـب، کـم    نبـودن  نامشخ ، کامـل  مطالب، تیتربندی تطبی  برای منبع دانشجو(، نبود 2)

 پـایین  مطالب، کیفیت تدریس و انتقال صرف نبودن و تایپی، چالشی ها، خطاهای بودن مثال
 دانشـجو(،  2ثابـت و متحـرک )   تصـاویر  بـودن  دانشـجو(، کـم   2یکنواخت ) صدا و صدای

 و تصـویر  ضـعیی  ای، چیـدمان  دانشجو(، طراحی غیرحرفه 2بصری و جاذبة کم ) های جلوه
 یـک  کـردن  پیـدا  امکـان  عـدم  دانشـجو(،  2) گذاری یا هایالیـت  عالمت امکان نوشته، عدم
 نویسـی،  حاشـیه  امکـان  جو(، عدمدانش 2ها ) قسمت بین حرکت در دشواری خار، موضوع
اطالعات، عدم امکان پخش صـدا در بسـیاری از    تبادل امکان کتاب، عدم تورق امکان عدم

نامناسـب بـودن بـرای     تـرم،  ابتـدای  از افـزار  نـرم  نداشـتن  اختیـار  هـای زنـدگی، در   موقعیت
 دریافت آن. امکان حجم باالی فایل و عدم پرتی، حواس آمادگی امتحان،
دانشـجویان نقطـة قـوت عمـدۀ کتـاب درسـی الکترونیکـی تولیـد شـده را           بنـابراین، 

ای بودن، جذابیت بیشتر و ماندگاری بیشتر مطالب در ذهـن دانسـتند، و در مقابـل     چندرسانه
افــزار، عــدم آشــنایی و یــا عالقــه بــه اســتفاده از منــابع  دشـواری در برقــراری ارتبــاط بــا نــرم 
 ن نقاط ضعی آن برشمردند. تری الکترونیکی و تدریس سریع را اصلی

مقایسة نمرات دانشجویان در مرحلة آزمایشی )کتاب چاپی در برابر کتاب دیجیتـا(::  
ها بیشتر از کتاب چـاپی و   اغلب دانشجویان، از هر دو منبع استفاده کردند، ولی برخی از آن
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در ایـن   کـه اشـاره شـد،    برخی دیگر بیشتر از کتاب درسی الکترونیکی استفاده کردند. چنان
دانشـجو اعـالم کردنـد کـه از      11هـا   دانشجو شرکت کردنـد. از بـین آن   27نظرسنجی تنها 

کتاب درسی الکترونیکی و کتاب درسـی بـه یـک انـدازه اسـتفاده کردنـد. بنـابراین، بـرای         
نفـر   9دانشجو باقی ماندند. از بین این دو دسـته دانشـجو،    16مقایسة نمرات دانشجویان، تنها 

نفـر بیشـتر از کتـاب درسـی چـاپی       7اب درسی الکترونیکـی اسـتفاده کردنـد، و    بیشتر از کت
دانشجویی که کتاب درسـی سـنتی را بیشـتر     7استفاده کردند. جالب اینجا بود که دو نفر از 

طور کلی استفاده از کتاب درسی الکترونیکـی را تـرجی     استفاده کرده بودند، نوشتند که به
ویی کـه بیشـتر از کتـاب درسـی الکترونیکـی اسـتفاده کـرده        دانشـج  9دهند و سه نفر از  می

دهند. تمامی نمرات براساس اصـول   طور کلّی کتاب چاپی را ترجی  می بودند، نوشتند که به
 1بندی محاسبه شـده اسـت. در جـدول     های تشریحی و با دقت و براساس بارم تصحی  برگه

مسـتقل   tل بـا اسـتفاده از آزمـون    میانگین نمرات دانشجویان دو گروه در پاسخ بـه هـر سـؤا   
 کوهن محاسبه شده است. dمقایسه شده و اندازۀ اثر با استفاده از روش 

 

 های دانشجویانی که از کتاب چـاپی اسـتفاده کردنـد بـا دانشـجویانی کـه از کتـاب        مقایسة نمره    1جدو( 
 درسی الکترونیکی استفاده کردند.                  

 سؤا(
رسانة 

 شده استفاده
 اندازة اثر pارزش SD: Tمیانگین )

 35/0 492/0 705/0 (85/0) 64/1 چاپی 1
 (85/0) 94/1 الکترونیکی

 87/1 002/0 70/3 (38/0) 64/0 چاپی 2
 (42/0) 39/1 الکترونیکی

 -09/0 839/0 -21/0 (27/0) 71/1 چاپی 3
 (56/0) 67/1 الکترونیکی

 18/0 736/0 34/0 (61/0) 07/3 چاپی 4
 (50/0) 17/3 الکترونیکی

 -03/2 001/0 -13/4 (61/0) 57/2 چاپی 5
 (43/0) 50/1 الکترونیکی

 33/0 518/0 66/0 (81/0) 21/1 چاپی 6
 (58/0) 44/1 الکترونیکی

 70/0 178/0 42/1 (32/1) 50/1 چاپی 7
 (87/0) 28/2 الکترونیکی

 37/0 478/0 73/0 (82/2) 36/12 چاپی کل
 (79/2) 39/13 الکترونیکی
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طور کلی نمرات این دو دسته از دانشجویان از نظر آماری تفاوت معناداری با  به
دلیل حجم نمونة بسیار  حال، این عدم معناداری آماری احتماالً به یکدیگر نداشت. بااین

فاده کردند، بیشتر از کوچک است. نمرات دانشجویانی که از کتاب درسی الکترونیکی است
یک نمره باالتر از نمراتی بود که دانشجویان گروه کتاب درسی سنتی به دست آورده 

به نفع گروه  37/0مشخ  است، اندازۀ اثر تفاوت دو گروه  1بودند. چنان که در جدول 
شود. به عبارت دیگر،  آزمایش است که اندازۀ اثر کوچک تا متوسطی محسوب می

از کتاب درسی الکترونیکی استفاده کرده بودند، نمرات نسبتاً باالتری دانشجویانی که 
تواند ناشی از  حال، با توجه به عدم معناداری آماری، این تفاوت می دست آوردند. بااین به

طور قابل  طور خار، دانشجویان گروه کتاب درسی الکترونیکی به تصادف باشد. به
از گروه کتاب درسی چاپی پاسخ دادند. در بهتر  7و  2های شمارۀ  توجهی به پرسش

به گروه کتاب درسی الکترونیکی به  عوو، دانشجویان گروه کتاب درسی چاپی، نسبت
 بسیار بهتر پاسخ دادند.  5پرسش شمارۀ 

 

 طراحی نهایی
پیش از اجرای نهایی، تمام نکاتی را که استادان و دانشجویان متذکر شده بودند، به همراه 

ها دست یافته بود، در یک محل  ه خود پژوهشگر در مطالعات خود به آننکات دیگری ک
های متخصصان و نظرات دانشجویان، از نظر فنّی  گردآوری شدند. رعایت برخی از توصیه

شناختی  داد و از نظر روش پذیر نبود. برخی دیگر نیز محتوای آموزشی را تغییر می امکان
نابراین، تغییراتی نسبت به نسخة اولیه در نسخة نهایی کرد. ب مقایسة دو گروه را غیرممکن می

 افزار اعمال شد.  های نرم افزار و طراحی شکل اعمال شد. این تغییرات، در شیوۀ اجرای نرم
 

 های اجرای نهایی یافته
های امتحان  میانگین و انحراف استاندارد نمرات دانشجویان در هر یک از پرسش 2جدول 

دهد. همچنین در این جدول دو گروه از دانشجویان  ناختی را نشان میپایانی و آزمون بار ش
اند: دانشجویانی که از کتاب درسی سنتی  براساس منبع امتحانی با یکدیگر مقایسه شده

اند. برای  استفاده کردند؛ و دانشجویانی که از کتاب درسی الکترونیکی استفاده کرده
مستقل، و برای سنجش  tروه، از آزمون سنجش معناداری آماری تفاوت میانگین دو گ

 کوهن استفاده شد.  dاندازۀ اثر از روش 
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 هـای امتحـانی و    مقایسة نمرات دانشجویان گروه کتاب درسی چاپی و الکترونیکی براساس نمـره    2جدو( 
 انواع بار شناختی              

 اندازة اثر pارزش SD: tمیانگین ) نوع منبع سؤا(
 امتحان کالسی

 20/0 266/0 12/1 (10/1) 48/2 چاپی 1
 (05/1) 69/2 الکترونیکی

 22/0 198/0 29/1 (70/0) 09/3 چاپی 2
 (77/0) 25/3 الکترونیکی

 95/0 <001/0 51/6 (91/0) 30/2 چاپی 3
 (69/0) 20/3 الکترونیکی

 -05/0 763/0 -30/0 (04/1) 94/2 چاپی 4
 (98/0) 89/2 الکترونیکی

 46/0 007/0 72/2 (02/1) 61/2 چاپی 5
 (98/0) 07/3 الکترونیکی

 54/0 002/0 14/3 (14/3) 42/13 چاپی کل
 (09/3) 10/15 الکترونیکی

 نامة بارشناختی پرسش
بار شناختی 
 درونی

 -36/0 035/0 -13/2 (73/4) 00/8 چاپی
 (61/4) 30/6 الکترونیکی

بار شناختی 
 اضافی

 -55/0 001/0 -25/3 (19/7) 36/13 پیچا
 (56/5) 80/9 الکترونیکی

بار شناختی 
 متناسب

 50/0 004/0 96/2 (04/5) 38/11 چاپی

    (50/4) 79/13 الکترونیکی 

 
دهد که کتاب درسی الکترونیکی عملکرد دانشـجویان را در   نشان می 2نتایج جدول

از کتاب درسی الکترونیکی اسـتفاده کردنـد،    آزمون یادگیری عمی  در بین دانشجویانی که
طـوری کـه میـانگین نمـرات      شکل معناداری باالتر از کتاب درسی سـنتی بـوده اسـت، بـه     به

و میـانگین دانشـجویان کتـاب درسـی      10/15دانشجویان گروه کتـاب درسـی الکترونیکـی    
وه بـه  گـویی دانشـجویان دو گـر    حـال، بـین نحـوۀ پاسـخ     دسـت آمـد. بـااین    بـه  42/13سنتی 
دهنـد کـه    هـا نشـان مـی    های مختلی این آزمون تفاوت وجود داشت. همچنین یافتـه  پرسش

شده براسـاس اصـول نظریـة شـناختی یـادگیری       استفاده از کتاب درسی الکترونیکی طراحی
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شدۀ درونی و اضافی و همچنین افـزایش بـار    ای، باعث کاهش بار شناختیِ ادراک چندرسانه
 شود.   شناختی اضافی می

 

 گیری بحث و نتیجه
ــی، نتــایج ایــن پــژوهش عــالوه  بــه ای از اســتادان و  بــر نظرســنجی مختصــر و اولیــه طــور کلّ

دانشجویان، نشان داد کـه کتـاب درسـی الکترونیکـی تولیـد شـده برمبنـای نظریـة شـناختی          
تواند با افزایش بار شناختیِ متناسب، یادگیری عمیـ    ( می2020ای مایر ) یادگیری چندرسانه

تـری را بـرای    شجویان را افزایش دهد و در عین حال، بار شناختی درونـی و اضـافی کـم   دان
ای  هـای نظریـة شـناختی یـادگیری چندرسـانه      ها به بار آورد. این یافته کامالً بـا مفروضـه   آن

 راستاست.  ( هم2020، 2014)مایر، 
های تشریحی، متخصصان سـادگی محـیط آمـوزش، توضـی  مناسـب       در نظرسنجی

ها را مثبت ارزیابی کردند و تأکیـد کردنـد کـه طراحـی      م و خالقیت در طراحی شکلمفاهی
بنـدی   افـزار الزم اسـت همخـوانی بیشـتری داشـته باشـد و از رنـگ        های مختلی نـرم  قسمت

افـزار بهتـر اسـت امکـان      استاندارد استفاده شود. همچنین متخصصان، توصیه کردند که نـرم 
به ویژه از طری  تمرین و امکانات اجتماعی و ارتباطی را ایجاد بازخورد و تعامل با مخاطب 

هـای   دهنـد کـه جنبـه    هـا نشـان مـی    راستا با این دیدگاه متخصصان، پژوهش فراهم سازد. هم
تعاملی منابع آموزشی با بهبود توجه، درک مطلب، انگیزه، شـوق و دسـتاوردهای تحصـیلی    

هـای   (. در این پژوهش، توصیه2014 و همکاران، 1دانشجویان در ارتباط است )مثالً هوانگ
بندی استاندارد رعایت شـد، امـا بـه دو دلیـل،      ها و رنگ مربوط به همخوانی بیشتر بین بخش

افـزار وجـود نداشـت: دلیـل اول      های مربوط به تعاملی بودن محیط نرم امکان رعایت توصیه
هیت این منبـع آموزشـی   ها، مستلزم تغییر محتوا و ما این بود که رعایت بسیاری از این توصیه

های فنـی   برد. دلیل دوم نیز به محدودیت بود که این کار امکان مقایسة دو گروه را ازبین می
 شد. و زمانی پرو ه مربوط می

همچنــین، دانشــجویان نقطــة قــوت عمــدۀ کتــاب درســی الکترونیکــی تولیدشــده را 
ن دانسـتند، و در مقابـل   ای بودن، جذابیت بیشتر و ماندگاری بیشتر مطالب در ذهـ  چندرسانه

افزار، عدم آشنایی یا عالقه به استفاده از منابع الکترونیکی  دشواری در برقراری ارتباط با نرم

                                                                                                                                        
1.  Huang 
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ای  ترین نقاط ضعی آن برشمردند. جذابیت بیشتر منابع چندرسـانه  و تدریس سریع را اصلی
ری نیـز مشـاهده   هـای دیگـ   و در عین حال، دشواری در استفاده از این نوع منابع در پژوهش

دهـد کـه    طور اولیـه نشـان مـی    (. نتایج این پژوهش به2020و همکاران،  1شده است )اسپنسر
ایِ ناآشنا را بـه   اگر در ابتدای دورۀ آموزشی، استاد نحوۀ استفاده از منبع آموزشی چندرسانه

هـا   دانشجویان آموزش دهد، استقبال دانشـجویان از ایـن منـابع و بـه دنبـال آن یـادگیری آن      
 یابد.  افزایش می

ــادگیری     ــة ی ــت اصــول نظری ــژوهش حاضــر نشــان داد کــه رعای ــایج پ ــین، نت همچن
هـای بسـیاری از    کند. این نتیجه با یافته ای به بهبود یادگیری دانشجویان کمک می چندرسانه
؛ 2018و همکـاران،   3؛ راپ2017و همکـاران،   2راستاسـت )مـثالً، بیـژ    های قبلی هم پژوهش
(. بهترین نظریه برای تبیین این نتیجه 2019و همکاران،  5؛ وانگ2019همکاران، و  4اشنایدر

صـورت   ای است. براساس این نظریه با عرضـة مطالـب بـه    نظریة شناختی یادگیری چندرسانه
طـور کـه در    شوند، به همین دلیـل، همـان   ای، اطاّلعات از دو کانال مجزّا وارد می چندرسانه

توانند عبور کننـد، فـردی    بانده می ی بیشتری نسبت به جادۀ تکیک جادۀ دوبانده خودروها
توانـد   شود، مطالب بیشتری را می که اطاّلعات به هر دو کانال پردازش اطاّلعاتی او وارد می

کند، اما توجیه اصلی ایـن موضـوع، آن اسـت کـه اطالعـات کالمـی و بصـری         دریافت می
بلکـه مکّمـل هـم هسـتند و بـا یکـدیگر بـه         معادل یکدیگر نیستند )مثل دو باند یک جاده(،

 کنند. درک و بازنمایی بهتر مطالب کمک می
های این پژوهش در مرحلة اجرای آزمایشی و اصلی این بود کـه نحـوۀ    یکی از یافته

های امتحانی مختلی متفاوت بود.  گویی دانشجویان گروه آزمایش و کنترل به پرسش پاسخ
آزمایشی، دانشجویانی که کتـاب درسـی الکترونیکـی را    در مرحلة  2برای مثال، در پرسش 

مطالعه کرده بودند، عملکرد بهتری از دانشجویان گـروه کتـاب درسـی سـنتی داشـتند. ایـن       
پرسش، از بخشی از کتاب طراحی شده بود کـه عنـوان خاصـی نداشـت و چنـدان برجسـته       

تـری بـا    مشـخ  صـورت بسـیار    نشده بود، اما در کتاب درسی الکترونیکی ایـن قسـمت بـه   
در اجـرای   3گذاری آموزش داده شده بود. همین موضوع، در مورد پرسـش شـمارۀ    شماره

                                                                                                                                        
1.  Spencer 
2.  Beege 
3.  Rop 
4.  Schneider 
5.  Wang 
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هــای  کــه کــاربرد اصــطالک 7نهــایی نیــز صــادق اســت. بــه همــین ترتیــب، پرســش شــمارۀ 
سـنجد، در کتـاب درسـی الکترونیکـی بـا ترسـیم نمـودار         مورداستفاده در نظریة پیا ه را می

ا در کتاب درسی از متن ساده استفاده شده بود؛ بنـابراین، احتمـاالً   آموزش داده شده بود، ام
های ایـن نظریـه در ذهـن دانشـجویان بهتـر ثبـت شـود، و         این نمودار باعث شد که اصطالک

شـود جزئیـات    کـه مالحظـه مـی    تـر باشـد. چنـان    یادگیری دانشجویان گروه آزمایش عمیـ  
تواند پیامـدهای   لکترونیکی، میهای مختلی کتاب درسی ا کوچک در نحوۀ طراحی بخش

 قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته باشد. 
ــه نظــر مــی هــا، محــیط یــادگیری  رســد کــه درمــورد برخــی از پرســش  بــرعکس، ب

ای کارایی الزم را نداشت. برای مثال، در اجرای نهایی، دانشجویان گـروه کنتـرل    چندرسانه
دسـت آوردنـد، بـا یکـدیگر تفـاوتی نشـان        بـه  4سـش  ای کـه از پر  و آزمایش از لحا  نمره

ندادند. احتماالً دلیل عدم تفاوت دو گروه، عدم استفاده از تصویر در طراحی بخش مربـوط  
ای بوده است. همچنین، تفسیر این موضوع کـه در   به این پرسش در کتاب درسی چندرسانه

به خـوبی پاسـخ ندادنـد،     5مرحلة آزمایشی چرا دانشجویان گروه آزمایش به پرسش شمارۀ 
سـنجد. ایـن موضـوع، دو     دشوار است. این پرسش توانایی تحلیل و تفسیر دانشجویان را مـی 

تواند داشته باشد. نخست ممکـن اسـت ایـن بخـش در کتـاب درسـی الکترونیکـی         علت می
( 2021و همکاران،  1است )سالمرون« سازی سطحی»خوبی بیان نشده باشد، و دوم، فرضیة  به

نحوی کـه کـاربران، مایـل نیسـتند      های دیجیتال ماهیت گذرا دارند، به ساس آن رسانهکه برا
 که روی یک قسمت از محتوای آموزشی به مدت طوالنی مکث و دربارۀ آن تعم  کنند.

براین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که طراحی کتاب درسی براساس اصـول   عالوه
ر شناختی درونی و اضافی و همچنـین افـزایش   ای باعث کاهش با نظریة یادگیری چندرسانه

که قـباًل اشـاره کـردیم، نظریـة بـار شـناختی یکـی از         بار شناختی متناسب شد. درواقع، چنان
ای است. درواقـع، تمـام اصـول نظریـة یـادگیری       ترین مبانی نظریة یادگیری چندرسانه اصلی

(. ایـن یافتـه   2020مـایر،  انـد )  ای با هدف مدیریت انواع بار شـناختی مطـرک شـده    چندرسانه
دهنـد اسـتفاده از اصـول یـادگیری      هـای بسـیاری اسـت کـه نشـان مـی       راسـتا بـا پـژوهش    هم

ای بــه کــاهش بــار شــناختی درونــی و اضــافی و افــزایش بــار شــناختی متناســب   چندرســانه
هـای بسـیاری    (. در پـژوهش 2019و همکـاران،   2انجامد )برای مرور نک. ماتلو ـ بیرکتار  می
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ای هماهنـگ بـا اصـول نظریـة یـادگیری       اسـت کـه اگـر محتـوای چندرسـانه      مشخ  شده
یابـد و بـار شـناختی     ای طراحی شود، بـار شـناختی درونـی و اضـافی کـاهش مـی       چندرسانه

تـوان   (. ایـن نتیجـه را مـی   2015و همکـاران،   1یابـد )بـرای مثـال، اینـان     متناسب افزایش مـی 
( و همچنین نظریـة بـار شـناختی )سـوئلر و     2020ای )مایر،  براساس نظریة شناختی چندرسانه

( تبیین کرد. براساس نظریة بار شناختی، هدف از طراحی آموزشی محتوای 2011همکاران، 
ای، کاهش بار شناختی اضافی ناشی از مواد آموزشی نامناسب اسـت. کـاهش بـار     چندرسانه

ر اختیار بار شـناختی  کند تا منابع بیشتری د شناختی اضافی،  رفیت حافظة کاری را آزاد می
درونی قرار بگیرد و بار شناختی متناسب افزایش یابد. ایـن حـال، اگـر بـار شـناختی درونـی       
پایین باشد، حتّی در صورت باال بودن بـار شـناختی اضـافی نیـز ممکـن اسـت منـابع حافظـة         
کاری همچنان برای یادگیری کافی باشـد. بنـابراین، براسـاس نظریـة بـار شـناختی، طرّاحـی        

بار کردن حافظـه   موزشی باید متناسب با کیفیت پردازش اطاّلعات در افراد باشد و از گرانآ
( رعایـت اصـول یـادگیری    2020در طول یادگیری اجتنـاب کنـد. براسـاس دیـدگاه مـایر )     

کند که بار شـناختی درونـی و اضـافی کـاهش یابـد و بـار شـناختی         ای کمک می چندرسانه
 کند.   ن پژوهش از این ادعا حمایت میمتناسب افزایش یابد. نتایج ای

های زیادی کـه در اجـرای پـژوهش وجـود داشـت،       حال، نگاهی بر محدودیت بااین
های این پـژوهش احتیـاط بیشـتری داشـته باشـیم. نخسـت        شود که در تفسیر یافته موجب می

ا هـا ر  گـویی بـه پرسـش    های دو گروه در نحوۀ پاسخ تواند دلیل تفاوت اینکه پژوهش ما نمی
هـا بهتـر    ای بـه ایـن پرسـش    طور ویـژه  مشخ  کند. ممکن است دانشجویان گروه کنترل به
هـا در   های مربوط به این دسته از پرسـش  پاسخ داده باشند؛ یا احتمال دارد که طراحی بخش

تواند این باشد کـه   ای، کیفیت الزم را نداشته است. احتمال سوم می کتاب درسی چندرسانه
تـری بـر یـادگیری عمیـ       هـا تـأثیر کـم    سـازی برخـی از موضـوع    ای ممکن است چندرسـانه 

هـا، بـه    دانشجویان داشته باشد. روشن شدن اینکه کـدام احتمـال یـا مجمـوع کـدام احتمـال      
 های متعدد در آینده خواهد بود. تر است، مستلزم پژوهش واقعیت نزدیک

ورت یکجـا بـه   صـ  دوم اینکه ما تالش کردیم همة اصول طراحی در نظریة مایر را به
تواند مشخ  کنـد کـه    رغم حمایت کلّی از اصول این نظریه، نمی کار ببریم. این کار، علی

تـوانیم   انـد. همچنـین نمـی    تری را داشته کدام اصول کارایی بیشتر و کدام اصول کارایی کم
های دانشـجویان بـه کـدام     مشخ  کنیم که رعایت هر یک از این اصول، بیشتر روی پاسخ
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کنـد   ها تأثیر داشته است. بنابراین، چنین پژوهشی، تنها بستری را فراهم مـی  یا گویهها  پرسش
 ها را فراهم سازند.  تر، جزئیات بیشتری از این یافته های دقی  تا پژوهش

وسـیلة   مسئلة دیگر این بود که تمامی مراحل طراحی کتـاب درسـی الکترونیکـی بـه    
ای در زمینـة طراحـی    وهش، هـیچ تجربـه  پژوهشگر انجام شـد کـه پـیش از اجـرای ایـن پـژ      

های یادگیری نداشت. بنابراین، بدیهی است که کیفیت طراحی محیط کتـاب درسـی    محیط
توانیم حدس بزنیم کـه اگـر ایـن طراحـی، از نظـر       الکترونیکی، در سط  مبتدیانه است و می

یشـتری را  شـد، نتـایج مثبـت ب    تری انجام می ای صورت حرفه گر به گرافیکی یا صدای روایت
 آوردیم.   دست می نیز به

همین موضوع باعث شد که در ابتـدای پـرو ه، روش طراحـی پویانگاشـتار اسـتفاده      
که شناختی در زمینة میـزان زمـان موردنیـاز بـرای اجـرای ایـن پـرو ه وجـود          شود، درحالی
ل، بر بود، و به همـین دلیـ   توان حدس زد، این کار بیش از حد زمان طورکه می نداشت. همان

سـازی بخـش محـدودی از کتـاب را بررسـی       ای در این پـژوهش تنهـا اثربخشـی چندرسـانه    
تر، با یـک   ای نویسان و طرّاحان حرفه توان با همکاری برنامه های آینده می کردیم. در پرو ه

 تری را تهیه کنیم.   تر محیط آموزشی مطلوب بینانه مدیریت پرو ۀ واقع
ج این پژوهش نشان داد کـه تـدوین منـابع علمـی     ها نتای با وجود همة این محدودیت

هـای تجربـی بـه     دست آمده از پژوهش ای برای دانشجویان، اگر برمبنای اصول به چندرسانه
تر  تواند به یادگیری عمی  ( باشد، می2020ای )مایر،  ویژه نظریة شناختی یادگیری چندرسانه

بدون احساس فشار اضـافی بـر   مطالب درسی بینجامد. همچنین دانشجویان در چنین محیطی 
دهـد کـه    پردازند و بار شناختیِ متناسبِ بیشتر، نشـان مـی   دستگاه شناختی خود به مطالعه می

هـای زنـدگی خـود تطبیـ       کنند تا مطالـب را بـا موقعیـت    ها با این نوع از بیشتر تالش می آن
توا، نوع های بدون پاسخ زیادی که درمورد نقش موضوع و سط  مح دهند. با وجود پرسش

توانـد الگـویی را بـرای     مخاطب و شکل آموزش باقی مانده است، نتـایج ایـن پـژوهش مـی    
 ای فراهم آورد.  های درسی دانشگاهی چندرسانه های آموزشی بعدی کتاب طراحی

 

 قدردانی
حامی و پیشتیبان این پژوهش، پژوهشکدۀ تحقی  و توسعة علوم انسانی سـازمان سـمت بـود.    

ردانی و سپاس خود را از مسئوالن سازمان سمت و پژوهشکدۀ تحقی  و پژوهشگر مراتب قد
 دارد.   توسعة علوم انسانی اعالم می
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