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دانشگاه سمنان
چکيده
این پژوهش با هدف بررسي اثر نشانه ،فرم ارائه (انيميشن ،تصاویرایستا) و کننش
متقابل آنها بر درک مفاهيم و انتقال مطالب و بررسي نقش تعدیلکننده جنسيت در
آموزش چندرسانهای انجام شد .نمونه مورد پژوهش مشنتمل بنر 211دانشنجوی
دختر و پسر رشتههای معمناری ،مهندسني بنرح ،ققنوح ،عمنران ،الیترونين

و

کامپيوتر دانشگاه آزاد مهدی شهر در استان سمنان بودند که در ترم تابسنتان سنال
تحصيلي  2932-31مشغول تحصيل بودند .از جامعهی پسنران  41دانشنجو ،و از
جامعهی دختران نيز  41دانشنجو بنه روش تصنادفي سناده انتوناه و بنه روش
تصادفي به  8گروه انتساه شدند .دادههنا بنا آزمنون درک و انتقنال ینادگيری در
درس فيزیولوژی گردآوری و با تحليل کوواریانس چندمتغيری تحليل شد .یافتهها
قاکي از برتری فرم ارائه انيميشن از فرم تصاویر ایستا در هنر دو آزمنون درک و
انتقال بود .از طرفي ،درک و انتقال تحنت نشنانه رنن  ،بنااتر از درک و انتقنال
تحت نشانه فلش بود .بين فرم ارائه و نشانه اثر تعناملي مشناهده نشند ،امنا بنين
جنسيت و فرمت ارائه ،اثر تعاملي معننادار وجنود داشنت .در دختنرهنا مينانگين
یادگيری در فرم ارائه انيميشن بااتر از تصاویر ایستا بود ولني در پسنرها تفناو
 کارشناس ارشد روان شناسي تربيتي
 دانشيار دانشیده روان شناسي و علوم تربيتي (نویسنده مسئول) stalepasand@semnan.ac.ir
 استادیار دانشیده روان شناسي وعلوم تربيتي
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معناداری مشاهده نشد .افزون برآن ،بين جنسيت و نشانههای دیداری اثر تعناملي
مشاهده نشد .در طراقي محيطهای چندرسانهای و محتواهای الیترونيیي استفاده
کارایي یادگيرندگان را افزایش ميدهد .این

از انيميشن در ترکيب با نشانهی رن

مطلب به ویژه در مورد آموزش دختران موثرتر از آموزش پسران است .تلویحا
کاربردی یافتهها مورد بحث قرار گرفته است.

واژههاي کليدي :آموزش چندرسانهای ،تصاویر ،انيميشن ،نشانههای دیداری ،جنسيت.
مقدمه
پيشرفت تینولوژی در سالهای اخير بيشترین اثر را بر محيط یادگيری گذاشته اسنت.
در قال قاضر ساختار چندرسانهای 2به وسيله ارائه اطالعا

در فنرم هنای موتلنا ماننند

متن ،تصویر و شنيداری توسعه پيدا کرده است (ازکلي  ،ارسنالناری وکناگيلتي.)1121 ،1
به کم

ابزارهای رایانهای تعامل بيشتری در کالس درس ایجناد شنده اسنت .در آمنوزش

سنتي که تنها کتاهگرا است از تجهيزا

زیادی برای کم

به داننشآمنوزان در درک بهتنر

مفاهيم در کالس درس استفاده نميشد تا اینیه رایانهها به کالس درس وارد شدند (تميز و
اکونر .)1113 ،9امروزه تعداد زیادی از محصوا

تجاری مبتني بر رایاننه بنرای آمنوزش

الیترونيیي از جمله آموزش مبتني بر رایانه 6و آموزش مبتني بر وه 5در بازار در دسنترس
هستند و بسياری از موسسا

آموزشي ،سازمانها و خنانوادههنا در قنال قاضنر از اننوا

موتلفي از ماژولهای آموزشي به منظور ارتقاء فعاليتهای یادگيری استفاده ميکنند )لني و
شين.)1121 ،4
آموزش چندرسانهای ،ی

محيط یادگيری غنني از ترکينب چنند فنرم موتلنا بنرای

یادگيری است .در این آموزش ،ترکيبي از کلما
به صور

نوشتاری یا گفتاری ،و تصاویر به صور

و تصاویر وجود دارند .کلما

ميتواننند

طرحها ،ینا تصناویر ایسنتا و ینا پوینا

مانند انيميشن باشند (مایر و مورنو .)1119 ،1111 ،7یادگيری چندرسانهای دارای اینن پينام
است که دانشآموزان از آموزش چندرسانهای بهتر یاد ميگيرند تا آموزش سنتي که صنرفا
مبتني بر یادگيری واژههاست (مایر.)1119 ،
نظریههای متعددی برای تبينين فراینندهای شنناختي و ینادگيری از طرینق کلمنا

و

تصاویر وجود دارند که عبارتند از :نظریه پنردازش دوگاننه 8پنایویو( 3کنالرک 21و پنایویو،
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 ،)2332نظریه بار شناختي 22سوئلر( 21چندلر 29و سوئلر ،)2332 ،و نظریه شناختي یادگيری
چندرسانهای 26مایر (مایر .)1112 ،نظریه یادگيری چندرسانهای مایر ( )1112بر پاینه نظرینه
بار شناختي و نظریه رمزگذاری دوگانه است .در این نظریه سه فرضيه اساسي مطرح اسنت
( )2فرضيه پردازش مجرای دوگانه :25انسانها دارای مجراهای جداگاننهای بنرای پنردازش
شنيداری و دیداری هستند .این اصنل بنر نظرینهی رمزگردانني دوگاننه پنایویو و

اطالعا

الگوی قافظه کاری بادلي اسنتوار اسنت (کنالرک و پنایویو )1( ،)2332 ،فرضنيه ظرفينت
محدود :24انسانها برای پنردازش اطالعنا

در هنر ین

از مجراهنا از ظرفينت محندودی

برخوردار هستند .این مفروضه ،مفروضهی اصلي بار شناختي سنوئلر اسنت (بنادلي2331 ،؛
سوئلر1116 ،؛ چندلر و سوئلر )2332 ،و ( )9فرضيه پردازش فعال :27انسانهنا بنا پنرداختن
به اطالعا

ورودی و سازماندهي این اطالعا

در قالنب بازنمنایيهنای منسنجم و تلفينق

بازنمایيهای ذهني با دانش موجود ،در یادگيری فعال درگير هستند (ویتراک .)2331 ،28بنر
اساس نظریه شناختي یادگيری چندرسانهای مایر ،پردازش در پنج مرقله صور
(الا) انتواه کلما
انتواه شده در ی

منيگينرد:

مربوطنه( ،ه) انتوناه تصناویر مربوطنه (ج) سنازماندهي کلمنا
مدل ذهني کالمي( ،د) سازماندهي تصاویر انتواه شده در ین

مندل

ذهني تصویری ،و (ه) ادغام بازنمایيهای کالمني و بصنری بنا داننش قبلني (منایر،1113 ،
ص.)57
برای تسهيل پردازش فعنال ،محتنوای آموزشني بایند بنر مبننای اصنولي طنرحرینزی
شود .این اصول ،اصلهای هفتگانه طراقي چندرسانهای مایر( )1112هستند و عبارتند از:
 -2اصل چندرسانهای :23یادگيری از طریق کلما
کلما

صرف است -1 .اصل مجاور

کلما

و تصاویر مرتبط در مجاور

و تصاویر ،بيشنتر از ینادگيری از طرینق

میاني :11یادگيری هنگنامي بهتنر خواهند بنود کنه
ییدیگر ,نه دور از هم ارائنه شنوند .در هنگنام ارائنه

متن و تصویر با هم ،متن باید در تصویر بياید ،زیرنویس کردن متن زیر تصویر کافي اسنت
اما بهتر آن است که متن داخل تصویر باشد -9 .اصل مجاور

زمناني : 12ارائنهی همزمنان

بوشهای مرتبط انيميشن و گفتار اثربوش است نه زماني که هرکدام جدا از هم بياینند-6 .
اصننل انسننجام : 11قننذف مطالننب اضننافي ،عیننس و صننداهای غيرضننروری در آمننوزش
چندرسانهای منجر به یادگيری بهتر خواهد شد -5 .اصل چگونگي :19ینادگيری در شنرایط
انيميشن و گفتار بهتر از یادگيری در شنرایط انيميشنن و منتن نوشنتاری اسنت -4 .اصنل
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افزونگي :16یادگيری در شرایط انيميشن و گفتار بهتر از یادگيری در شرایط انيميشن ،گفتنار
و متن نوشتاری است .هنگامي کنه کلمنا

و تصناویر هنر دو بنه صنور

دینداری ارائنه

ميشوند (انيميشن و متن نوشتاری) ،مجرای دیداری دچار بار اضافي شناختي ميشنود-7 .
اصل تفاو های فردی :15تأثير طراقي بر یادگيرندگان را نشان ميدهند .یادگيرنندگان بنا
توانایي فضایي باا ،قوی تر از یادگيرندگان با توانایي فضایي پایين هستند.
پژوهشها نشان ميدهند که چندرسانهایها در سيستمهای موتلا آموزشني ماننند
میاني

(بوچيیس و لو1121 ،14؛ مایر و اندرسون ،)2332 ،17بيولوژی (دکونينن  ،تبنرس،

رییرس و پاس1121 ،1117 ،18الا) ،شيمي(فالو و سنوئيتز ،)1113 ،13فيزین

(کنابالن و

اردن ، )1118 ،91زمينشناسي (لين و اتیينسون ،)1122 ،92ینادگيری زبنان انگليسني (زو،91
 )1121و دیگر علوم مورد استفاده قرار گرفتهاند .همچننين ،پنژوهشهنا نشنان دادهانند کنه
آموزشهای چندرسانهای ،انگيزه داننشآمنوزان را بنرای ینادگيری افنزایش ميدهند و بنه
توسعه مهار های تفیر انتقادی کم

ميکند (نئو و نئو.)1113 ،99

با توجه به نظریهی چندرسانهای و اصول طراقي آن ميتنوان قابلينتهنا و اثربوشني
آموزشي مواد و ابزارهای چندرسانهای را بررسي کرد .برای مثال ،در سالهای اخير اسنتفاده
از انيميشن یا تصویر پویا به عنوان ییي از ابزارهای آموزشني بنرای بهبنود ینادگيری رواج
یافته است و انگيزه یادگيری را در دانشآموزان باا برده و عملیرد را بهبود بوشنيده اسنت
(کواردس ،کروکس ،فلورس و دائو .)1121 ،انيميشن به عنوان ییني از ابزارهنای آمنوزش
چندرسانهای ميتواند رویدادهای در قنال تغيينر در طنول زمنان ماننند قرکنت ،فراینند و
رویهها را نشان دهد (لين و اتیينسون .)1122 ،با توجه به اینیه انيميشن پویا است ،ایندهآل
مناسبي برای آموزش پدیدههای پویا در سيستمهای میانيیي (به عنوان مثال سيسنتم چنر
دنده) ،بيولوژی (نمایش پمپاژ خون در اطراف قلب ،و یا فرآیندهای ننامرئي ماننند قرکنت
مولیول) ،و هواشناسي (جریان فشار باا و پائين در منطقه نقشه هواشناسي) اسنت (رابتنز،
بترانیور  ،سانگين و دیلنبورگ.)1121 ،96
انيميشن در دو قالت ميتواند در یادگيری موثر باشد -2 :زماني که رویدادها در طول
زمان در قال تغيير و پویا هستند و یادگيرنده با تصاویر ایستا نميتواند آنهنا را یناد بگينرد.
 -1زماني که یادگيرنده مبتدی و تازه کنار اسنت و هني مندل ذهنني مناسنبي از فراینند را
نميتواند بسازد (مثال ساختار  )DNAکه این وضعيت ایجاد بار شناختي منيکنند .بنه اینن
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ترتيب ،نمایش انيميشن ميتواند بنار شنناختي ینادگيری در افنراد مبتندی را کناهش دهند
(بترانیور  .)1115 ،انيميشن ی

نمایش دقيق و ظریا از اطالعا

ایستا اینچنين نمایشي نيستند .از این رو ،اطالعا

اسنت ولني تصناویر

بيشتری در نمنایش انيميشنن نسنبت بنه

تصاویر ایستا در اختينار یادگيرنندگان قنرار ميگينرد و باعنث تسنهيل ینادگيری منيشنود
(تورسیي ،موریسنون و بترانینور  .)1111 ،از طرفني انيميشنن باعنث ایجناد انگينزه در
یادگيری و ایجاد عالقهی عاطفي ميشود.
تاثير انيميشن بر یادگيری و انگيزه ممین است با توجه به تفاو های فنردی افنراد در
متغيرهایي همچون نياز به شناخت ،95سن ،توانایي فضایي و جنسيت متفناو
یون ،وان  ،تورسیي و موریسون .)1117 ،94در آموزش به کم
اقتماا به عنوان ی

باشند (کنيم،

انيميشن ،توانایي فضنایي

متغير تعدیلکننده عمل ميکند .لني و شنين ( )1121گنزارش کردنند

افراد با توانایي فضایي پائين عملیرد بهتری در شرایط ارائه پویا ،و افراد با توانایي فضنایي
باا عملیرد بااتری در شرایط ارائه با تصاویر ایستا داشتند .استنباط آنها این بود که افراد بنا
توانایي فضایي پائين در شرایط ارائه انيميشن ،بهتر ميتوانند اطالعنا

را بازینابي کننند .از

طرف دیگر ،پژوهش هوفلر و لویتنر )1122( 97در بررسي نقش توانایي فضایي در ینادگيری
با انيميشنهای آموزشي در درس شيمي نشان داد که در نمایش انيميشن نيازی بنه تواننایي
فضایي نيست .سانچز و وایلي )1121( 98تفاو های جنسيتي در انيميشنن را بنا توجنه بنه
تفاو های توانایي فضایي زنان و مردان بررسي کردند .نتایج نشان داد در قالي کنه منردان
عملیرد بهتری نسبت به زنان در توانایي فضایي و یادگيری دانش داشتند ،قضور انيميشنن
به طور موثر باعث قذف تفاو های عملیرد در زنان و مردان در این قوزه علمي شد.
ی

جنبه مورد انتقاد در زمينه استفاده از انيميشن ،ایجاد بار شنناختي اسنت .هنوفلر و

لویتنر ( )1117استدال ميکنند که پنردازش اطالعنا

متحنرک ،بنار شنناختي بنااتری را

تحميل ميکند ،به طوری که به نظر نميرسد آموزش انيميشن در بهبود ینادگيری ،تناثيری
فراتر از تصاویر ایستا داشته باشد .با این قال ،نتایج پنژوهشهنا ضند و نقنيس اسنت .در
برخي از پژوهشها انيميشن برتر از تصاویر ایستا گزارش شده اسنت (آرگنول وجامنت،93
1113؛ آیرس ،مارکوس ،چان و کنوان1113 ،61؛ بنوچيیس و گویننارد1115 ،62؛ رابرتنز و
همیاران1121،؛ مونزر ،سيوفر

و بنرونین1113 ،61؛ ارج ،بهشنتي ،برینولیس و رنناد،69

2334؛ لين و اتیينسون ،)1122 ،در صورتي که در برخي دیگر ،تصناویر ایسنتا و انيميشنن
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تاثير مشابه داشتند (بوچيیس و اشنيدر .)1113 ،66در نهایت ،برخي از پژوهشها نيز اثنرا
منفي انيميشن بر یادگيری را گزارش کردند (اشنوتز و راش.)1115 ،65
در آموزش چندرسانهای ،برای افزایش کارآمدی انيميشنها ی

متغير اثرگذار ،کناربرد

نشانههای دیداری است .نشانههای دیداری را ميتوان در دو گروه دستهبندی کرد :برخي از
نشانهها (مانند رن ) در داخل گرافي

محتوا هستند که نشانههای داخلي 64ناميده ميشوند،

نشانههای دیگر (مانند فلش و محدوده جعبنه )67جندا از هندف محتنوا هسنتند کنه نشنانه
خارجي 68ناميده منيشنوند (ماسناکورا ،ناگينا و کومنادا  .)1114 ،63دکونينن

و همیناران

( )1113سه عملیرد عمده عالمتدهي که بنه واسنطهی نشنانههنا باعنث درک و شنناخت
عناصر مرتبط ميشوند را تشويص دادند -2 :هدایت توجه یادگيرنده بنرای آسنانسنازی
امر انتواه و استوراج اطالعا

ضروری -1 ،تاکيند بنر موضنوعا

عمنده در سناختار و

سازماندهي آنها ،و -9پدید آوردن ارتباط بين عناصری که بيشتر برجستهاند و ییني کنردن
آنها.
تعدادی از پژوهشها اثر ارائه نشنانههنا را بنر ینادگيری در انيميشنن بررسني کردنند
(بوچيیس و لوو1121 ،؛ دکونين

و همیاران .)1117 ،استفاده از نشانههای دیداری روش

موثری برای کاهش بار غيراصلي در محيطهای ینادگيری چندرسنانهای اسنت (ووتنرس،51
پاس و وانمرنبور1118 ،52؛ مایر و مورنو .)1119 ،برای مثال ،پژوهشها نشان ميدهند کنه
استفاده از انيميشن با نشانههای دیداری در مقایسه با انيميشن بدون اسنتفاده از نشنانههنای
دیداری موجب افزایش سطح درک و انتقال یادگيری ميشود (دکوین

و همیناران ،1117،

1121الا) .بعضي از پژوهشها به مقایسهی نشانه داخلي (رن ) و نشانه خنارجي (فلنش)
پرداختهاند و نشان دادهاند استفاده از نشانهها نه تنها موجب عملیرد بهتری ميشنود بلینه
نشانههای داخلي در مقایسه با نشانههای خارجي تاثير بيشنتری بنر توجنه دارنند (جامنت،
گاووتا و کواریو1118 ،51؛ بوچيیس و لوو .)1121 ،کریز و هگرتي ( )1117نشان دادند کنه
نشانه فلش باعث ایجاد توجه ميشود ولي تاثيری بر یادگيری ندارد .این نشانه باعث توجنه
نادرست در انيميشنها ميشود ولي در تصاویر ایستا ميتواند بنرای نشنان دادن قرکنت و
فرایند استفاده شود (فيشر و شوان .)1121 ،59لين و اتیينسون ( )1122نقش نشنانه فلنش را
در تعامل با روش ارائه (انيميشن در برابر تصاویر ایستا) بررسي کردند .آنها از فلنش بنرای
هدایت توجه در درس زمينشناسي استفاده کردند؛ یافتههنا نشنان داد کنه نشنانه فلنش در
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تعامل با انيميشن تاثيری بر یادگيری نداشت ولي در تصناویر ایسنتا نشنانه فلنش منوثر بنر
یادگيری بود .به هر قال ،تعدادی از پژوهشها بر این مطلنب تاکيند دارنند کنه اسنتفاده از
نشانهها منجر به افزایش توجه ميشود اما درک و انتقال را افزایش نمنيدهند (دکونينن

و

همیاران1121 ،ه.)1122 ،
طيا دیگری از پژوهشها بر سرعت ارائه نمایش تاکيد داشتند و نشان دادند که ارائنه
سریع نمایش ،ادراک را افزایش ميدهد ،اما نشنانهها درک و داننش را افنزایش نمنيدهنند
(فيشر و شوان .)1121 ،متغير مهم دیگری که در محيطهای چندرسانهای نقش تعدیلکنننده
ایفا ميکند ،جنسيت است .پژوهشها نشان ميدهند که مردان و زنان در توانایيهای ذهنني
متفاو

هستند (هالپرن .)1116 ،56مردان عملینرد بهتنری در آزمونهنای تواننایي فضنایي

دارند (کولينس و کيمورا2337 ،55؛ هالپرن ،)1116 ،در قالي که زنان در آزمونهای توانایي
کالمي عملیرد بهتری دارند (هرليتز ،نيلسون و بیمنن .)2337 ،54نوسنانا
جنسي در مردان و زنان و متفاو
کننده تفاو

هورمنونهنای

بودن ساختار مغز در دو جنس به عنوان ی

عامل تبينين

در پردازش شناختي معرفي شده است (کيمورا .)2334 ،یافتنه هنای پنژوهش

کوارد و همیاران ( )1121در بررسي نقش جنسيت در آموزش چندرسانهای ،نشنان داد کنه
زنان در شرایط ارائه انيميشن و مردان در شرایط ارائه تصاویر ایستا عملیرد یادگيری بهتری
داشتند .پژوهش سانچز و وایلي ( )1121در بررسني نقنش جنسنيت و مقایسنه انيميشنن و
تصاویر ایستا نشان داد که در زنان یادگيری تحت انيميشن بااتر است و عالقه آنها به اینن
مدل نمایش بيشتر از ارائه متن به تنهایي و تصاویر ایستا بوده اسنت ولني در منردان در دو
قالت انيميشن و تصاویر ایستا تفاوتي در یادگيری و عالقه مشاهده نشد .اسنتنباط محققنان
این است که انيميشن تفاو

بين زنان و مردان در یادگيری را از بين ميبرد.

مرور پيشينه پژوهش نشان ميدهد متغيرهای موتلا از جمله جنسيت ،نو نشانههای
دیداری (داخلي یا خارجي) و فرم ارائه (انيميشن یا تصاویر ایستا) بر درک و انتقال مطالب
تاثير ميگذارد ،هرچند تعدادی از پژوهشها در این زميننه یافتنههای ضند و نقنيس نشنان
ميدهند .به هر قال ،ییي از چنالشهنای اصنلي پيشنينه پنژوهش عندم توجنه بنه تلفينق
ویژگيهایي است که در پژوهشهای موتلا نقش برجسته داشتهاند .برای مثال ،اثر تعامنل
انيميشن با نو نشانه در مقایسه با تصاویر ایستا .نارسائي دیگر مطالعنا

قبلني مربنوط بنه

نقش توانایي فضایي در تبيين تفاو های جنسيتي است .گرچه توانایي فضنایي همنواره بنه
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عنوان ی

عامل تبيين کننده عملیرد مورد اشاره واقع شده اسنت ولني در مطالعنا

قبلني

نقش این عامل کنترل نشده است .پژوهش قاضر با کنترل توانایي فضایي ،درصندد آزمنون
اعتبار این تبيين است .به این ترتيب ،ميتوان این سواا

را مطرح نمود:

 -2با کنترل توانایي فضایي ،استفاده از انيميشن در مقایسه بنا تصناویر ایسنتا تنا چنه
اندازه بر یادآوری و درک مطلب تاثير دارد؟
 -1با کنترل توانایي فضایي ،آیا نشانههای دیداری ميتواند در اثنری کنه انيميشنن در
مقایسه با تصاویر ایستا بر یادآوری و درک مطلب دارند ،نقش تعدیلکننده ایفا کند؟
 -9آیا جنسيت در اثری که انيميشن در مقایسه با تصاویر ایسنتا بنر ینادآوری و درک
مطلب دارند ،نقش تعدیلکننده ایفا ميکند؟
روش
پژوهش قاضر به صور
صور

شبهآزمایشي انجام شد .گنروههنای آزمایشني و کنتنرل بنه

تصادفي تشیيل شدند .در انتهای جلسههای آموزشي ،پسآزمون اجرا شد .در اینن

پژوهش فرم ارائه (انيميشن  -تصاویر ایستا) با دو سطح بنه عننوان متغينر مسنتقل ،درک و
انتقال یادگيری متغير وابسته ،نشانه دیداری (داخلي(رن )  -خارجي(فلش)) با دو سطح ،و
جنسيت (دختر ن پسر) با دو سطح به عنوان متغيرهای تعدیلکننده در پژوهش وارد شدند.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
شرکتکنندگان در پژوهش211 ،دانشجوی ( 41دختر و  41پسر) رشتههنای معمناری،
مهندسي برح ،ققوح ،عمران ،الیترونين

وکنامپيوتر دانشنگاه آزاد مهندی شنهر در اسنتان

سمنان بودند که در ترم تابستان سال تحصيلي  2932-31مشغول تحصنيل بودنند .محتنوای
آموزشي از درس بيولوژی ن معرفي نيمیرهها و بوشهای موتلنا مغنز -انتوناه شند .از
آنجا که افراد با دیپلم تجربي با این مبحث آشنایي اوليه داشنتند ،منالک ورود بنه پنژوهش
دیپلم غيرتجربي در نظر گرفته شد .نمونه قاضر با روش تصادفي ساده انتواه شد .نموننه
پسران به طور تصادفي به چهار گروه (هر گروه  25نفر) تقسيم شد .در مورد نمونه دختران
نيز به همين ترتيب عمل شد .سپس به طور تصادفي تعيين شد که کندام گنروه در معنر
کدام کاربندی آزمایشي قرار گيرد .به گروه نوست تصاویر ایستا با نشانه رنن  ،گنروه دوم
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تصاویر ایستا با فلش ،گروه سوم انيميشن با فلش ،و گروه چهارم انيميشنن بنا رنن
شد .در هر چهار کاربندی آزمایشي توضيحا
هر اسالید بين  2تا  1دقيقه در معر

ارائنه

ییسان ارائه شد .تعداد اسالیدها  7عدد بود.

دید یادگيرندگان قرار ميگرفت .طول مد

آموزش

در کل 25دقيقه بنود .آمنوزش توسنط نرمافنزار پناورپویننت ارائنه شند .پنس از آمنوزش،
پس آزمون درک و انتقال گرفته شد .مد

زمان اجرای این دو آزمون با هم  25دقيقنه بنود.

کمينه و بيشينه سنن دانشنجویان  23و  94سنال بنود .دخترهنا بنا مينانگين سنني  19/18و
انحراف معيار  9/95و پسرها با ميانگين سني  16/73و انحراف معيار  6/13بودند.
ابزار سنجش
 -0آزمون هوش تجديد نظر شده وکسلر بزرگساالن ( :)WAIS-Rدر این پنژوهش
برای سنجش توانایي کالمي و فضایي شرکتکنندگان ،از آزمون هنوش تجدیند نظنر شنده
وکسلر بزرگساان استفاده شد .این آزمون در سال  2393توسط وکسلر و بلویو ساخته شده
که با عنوان مقياس هوشي وکسلر -بلویو منتشنر شنده اسنت .اینن آزمنون در سنال 2355
تجدید نظر و تحت عنوان مقياس هوشي وکسلر برای بزرگساان منتشر شند .تجدیند نظنر
بعدی آن در سال  2382منتشر شد (مارنا  ،ترجمه شریفي و نيیوو )2986 ،کنه دارای 22
خردهآزمون و دو مقياس کالمي و غيرکالمي است .مقياس کالمي آن دارای  4خنردهآزمنون
و مقياس غيرکالمي دارای  5خردهآزمون است .خردهآزمونهای کالمي به ترتيب عبارتند از:
اطالعا

عمومي ،قافظه عددی (فراخنای ارقام) ،گنجينه لغنا

(واژگنان) ،محاسنبه ،درک

مطلب ،شباهتها .خردهآزمونهای غيرکالمي نيز عبارتند از :تیميل تصاویر ،تنظيم تصاویر،
طراقي میعبها ،الحاح قطعهها و رمزنویسي (مارنا  ،ترجمه شریفي و نيیوو.)2986 ،
این آزمون سه نمرهی هوشبهر به دست ميدهد :هوشبهر کلي ،هوشبهر کالمي و
هوشبهر عملي .هوشبهر کالمي و عملي از متوسط نمرههای  22خردهآزمون بدست ميآیند:
 4مقياس کالمي که عمدتا عامل درک و فهم را ميسنجند و  5مقياس عملي که توانایيهای
دیداری ن فضایي را اندازهگيری ميکنند (مارنا  ،ترجمه شریفي و نيیوو .)2986 ،برای
سهولت اجرا ،فرمهای کوتاه شدهای از آزمون وکسلر موجود است .این فرمهای کوتاه شده
متشیل از  9 ،1یا  6آزمون است .در این پژوهش از فرم کوتاه شده  6آزموني استفاده شده
است .مقياسهای کالمي و غيرکالمي به تفیي

خرده آزمونهای اجرا شده به این شرح
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هستند.
الف) مقياس کالمی
گنجينه لغت :این خردهآزمون در اصل ،ی

آزمون یادگيری کالمي متراکم است و

نشاندهندهی انعطافپذیری و دامنهی گسترده افیار و سهولت دسترسي به گنجينهی لغا
است (بلت و اليسون ،به نقل از مارنا  ،ترجمه شریفي و نيیوو .)2986 ،نمرهدهي در این
آزمون برای هر کدام از کلمهها برابر صفر یا  2یا  1است.
محاسبه :این خردهآزمون دارای  26مسالهی نسبتا آسان است که برای پاسن دادن بنه
آنها نيازی به داشتن اطالعا
برای هر پاس درست ،ی

ریاضي سطح باا نيست .در نمره گذاری اینن خنردهآزمنون
نمره تعلق ميگيرد.

ب) مقياس غيرکالمی
تنظيم تصاویر :این خردهآزمون  21ماده دارد که هنر ین

شنامل سلسنله کنار هنای

مصور است که هرگاه به ترتيب معيني کنار هم قرار گيرند داستاني را بازگو ميکنند.
طراقي میعبها :خردهآزمون طراقي میعبها شامل مهار

در قل مسائل غيرکالمي

است ،زیرا آزمودني باید هر مساله را به اجزای تشیيلدهندهی آن تجزیه کرده و سپس
آنها را برای ساختن کل ییپارچه با هم ترکيب کند.
پايايی و روايی :وکسلر ( )2382گزارش کرد که پایایي دونيمه آزمون بنرای هوشنبهر
مقياس کلي  ،1/37برای هوشبهر مقياس کالمي 1/37و بنرای هوشنبهر مقيناس عملني1/39
است .ميانه همبستگيهای بين آزمونهای نسوه قبلي و نسنوه تجدیند نظنر شنده وکسنلر
بزرگساان در مورد هوشبهر مقياس کلني  ،1/36هوشنبهر کالمني ،1/36و هوشنبهر عملني
 1/84بود (مارنا  ،ترجمه شریفي و نيیوو .)2986 ،در ارتباط با روایي فنرم تجدیند نظنر
شده ،همبستگي آن با تعداد زیادی از مالکهنای خنارجي ماننند آزمنون اسنتنفورد نن بيننه
( ،)1/85آزمون هوشي اسلوسن ( )1/78نشان دهنده روایي مالکي این مقياس است .تحقيق
نشان داده است که این مقياس از روایي سازه قوی برخنوردار اسنت .بررسنيهنای تحلينل
عاملي نيز نشان دادند که همه خردهآزمونها با هوش کلي دارای همبستگيهنای از متوسنط
به باا هستند (مارنا  ،ترجمه شریفي و نيیوو .)2986 ،همبستگي فرم کوتاه با کل مقيناس
در آزمون ( (WAIS-Rدر دامننهای از  1/39تنا  1/35قنرار دارد (سنتلر ،2331 ،بنه نقنل از
مارنا  ،ترجمه شریفي و نيیوو.)2986 ،
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 -2آزمون درک مطلب :ميزان درک و فهم یادگيرندگان از محتوی آموزشي ،با اجرای
ی

آزمون محقق ساخته اندازهگيری شد .سوالهای ( 7سوال) این آزمون در سنطح درک و

فهم یادگيرندگان از محتوای آموزشي طرح شد.
نمونه سوال :ناقيهای که در آن هسته عصب زیر زباني قرار دارد کدام است؟
 -2قطعه آهيانه

 -1موچه

 -9پياز مغز

 -6قطعه گيجگاهي

به هر پاس درست نمره  2و به هر پاس غلط نمره صفر داده شد .روایي محتوایي این
آزمون از طریق قضاو

دو استاد فيزیولوژیست با مدرک دکترا قضاو

شد .ضریب توافق

و اعتبار این آزمون به ترتيب  1/81و  1/4محاسبه شد.
 -0آزمون انتقال :برای اندازهگيری انتقال یادگيری از آزمنون محقنق سناخته اسنتفاده
شد .سوالهای آزمون در سطح بااتر از درک و بر اساس استنباط یادگيرنندگان از محتنوای
آموزشي طراقي شد .نمونه سوال :شوصي ققوح دیگران را رعایت نميکند و یا سوني را
در میاني ميگوید که مناسب آن میان نيست .علت این مشیل او مربنوط بنه کندام ناقينه
است چرا؟ این آزمون  8سوال تشریحي داشت که در هر سوال به پاس درسنت نمنره  2و
به پاس غلط نمره صفر داده شد .روایي محتوایي این آزمنون از طرینق قضناو

دو اسنتاد

فيزیولوژیست با مدرک دکترا بررسي شد .ضریب توافق و اعتبار این آزمون به ترتيب 1/76
و  1/45محاسبه شد.
روش اجراي پژوهش
ابتدا از همهی شرکتکنندگان ،آزمون هوش وکسلر بزرگساان بنه عمنل آمند .سنپس
گروه پسران به چهار گروه به صور

تصادفي تقسيم شدند (در مورد گروه دختران نينز بنه

همين ترتيب عمل شد) .هرگروه به تصادف در معر

ییني از چهنار کاربنندی آزمایشني

قرار گرفت .گروههای کاربندی شامل انيميشن /رن  ،انيميشن /فلش ،تصاویر ایستا /رنن ،
تصاویر ایستا /فلش بود.
اجراي متغير مستقل :متغير مستقل این پنژوهش ننو فنرم ارائنه (انيميشنن /تصناویر
ایستا) و نشانه دیداری (رن  /فلش) بود .برای اجرای متغير مستقل ،فيزیولوژی مغز انسنان
از طریق چندرسانهای ،به وسيله سيستم رایانه با کنترل توسط خنود سيسنتم بنه مند

25
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دقيقه ارائه شد.
اجرای پسآزمون :پس از اجرای متغير آزمایشي ،پسآزمون درک مطلب و انتقنال ینادگيری
به صور

مداد-کاغذی به مد

 25دقيقه از شرکتکنندگان به عمل آمد.

روش تحليل دادهها :در این پژوهش بنرای پاسن بنه سنواا
کوواریانس چندمتغيری برای نشان دادن تفاو

پژوهشني ،از تحلينل

آزمودنيها در آزمون درک و انتقال با توجه

به نو فرم ارائه (انيميشن/تصاویر ایستا) ،نشانه دینداری (رنن /فلش) و نمنرا

هوشنبهر

غيرکالمي به عنوان متغير کمیي (کوواریته) و جنسيت به عنوان متغير تعدیل کننده اسنتفاده
شده است.
يافتهها
برای ارائه تصویری روشن از وضعيت شرکتکنندگان در متغيرهای پژوهش ،ميانگين
و انحراف معيار نمرا

آنها در پس آزمنون درک و انتقنال ینادگيری برقسنب فنرم ارائنه

(انيميشن و تصاویر ایسنتا) ،ننو نشنانه دینداری (رنن  /فلنش) و جنسنيت در جندول 2
گزارش شده است.
جدول  :0ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمون درک وانتقال بر حسب فرمهاي ارائه
(انيميشن /تصاوير ايستا) ،نشانههاي ديداري (رنگ /فلش) و جنسيت
انيميشن رن
پسآزمون

ميانگين

انحراف
معيار

انيميشن فلش
ميانگين

انحراف
معيار

تصاویر ایستا رن
ميانگين

انحراف
معيار

تصاویر ایستا فلش
ميانگين

انحراف
معيار

درک

6/61

2/17

9/41

2/51

9/81

2/66

9/11

2/91

دختر

5/29

1/89

9/81

1/76

9/64

2/16

1/79

2/24

پسر

9/44

2/19

9/61

2/18

6/12

2/57

9/44

2/96

انتقال

6/49

2/31

9/71

2/99

9/71

2/69

9/24

2/46

دختر

5/81

2/26

6/81

2/18

9/61

2/51

1/44

2/63

پسر

9/64

2/86

9/46

2/53

6/17

2/91

9/44

2/47

تاثير تصاویر ایستا و انيميشن بر بهبود یادگيری :نقش تعدیلکنندهی نشانههای دیداری و جنسيت 02

مفروضههاي تحليل کواريانس چند متغيري
قبل از تحليل داده ها ،مفروضههای استفاده از تحليل کواریانس بررسي شد .یافتنههای
آزمون ام باکس قناکي از ییسناني ماتریسهنای کوارینانس اسنت (،F=1/336 ،p < 1/15
 =3/16ام باکس) .همچنين یافتههای آزمون لون نشان داد که وارینانس خطنای متغيرهنا در
گروههای موتلنا بنرای آزمنون درک ( )F)9 ، 226( =1/77 ،p < 1/15و آزمنون انتقنال
تفاو

معناداری ندارد (.)F)9 ، 226( =2/74 ،p < 1/15
نتایج آزمونهای چندمتغيری تحليل کوواریانس برای پاس به سوال  2پنژوهش نشنان

داد که هوش غيرکالمني نقنش کوواریتنه معنناداری دارد ( = 1/29مجنذور اِتنا،p< 1/12 ،
 =1/84 ،F)1 ،221( =8/72امبدای ویلیس) ،بين گروه انيميشن و گروه تصناویر ایسنتا در
آزمون های درک مطلب و انتقال تفاو

معنادار وجود دارد ( = 1/17مجذور اِتا،p< 1/15 ،

 =1/39 ،F)1 ،221( =6/23امبدای ویلیس) .بين کاربندیهای تحت نشانه دیداری رن
نشانه دیداری فلنش تفناو

و

معننادار وجنود دارد ( = 1/15مجنذور اِتنا=9/94 ،p< 1/15 ،

( =1/36 ،F)1 ،221امبدای ویلیس) .نتایج آزمون ت متغيری تحلينل وارینانس نشنان داد
بين شرایط آموزشي انيميشن و تصاویر ایستا در آزمون درک مطلب ،تفاو

معنادار به نفنع

انيميشن وجود دارد ( = 1/16مجذور اِتا .)F)2 ،229( =6/37 ،p< 1/15 ،در آزمنون انتقنال
نيننز تفنناو

بننه نفننع انيميشننن بننود ( = 1/14مجننذور اِتننا.)F)2 ،229( =7/96 ،p< 1/12 ،

همچنين ،بين شرایط ارائه نشانه دیداری رن
تفاو

معنادار به نفع نشانه رن

و نشانه دیداری فلش در آزمون درک مطلنب

مشاهده شد ( = 1/16مجذور اِتا،229( =5/63 ،p< 1/15 ،

 .)F)2در آزمون انتقال نيز این تفاو

به نفع نشانه رن

مشاهده شد ( = 1/19مجنذور اِتنا،

.)F)2 ،229( =6/59 ،p< 1/15
نتایج آزمونهای چندمتغيری تحليل کوواریانس برای پاس به سوال  1پنژوهش نشنان
داد که اثر تعامل بين فرم ارائه (انيميشن/تصاویر ایستا) و نشانه دیداری (فلش/رن ) معنادار
نيست ( =1/33 ،F)1 ،221( =1/11 ،p> 1/15امبدای ویلیس) .به اینن ترتينب ،شنواهدی
در دست نيست که نشان دهد نشانههای دیداری ،نقش تعدیلکننده دارند.
نتایج آزمونهای چندمتغيری تحليل کوواریانس برای پاس به سوال  9پنژوهش نشنان
داد که بين نشانههنای دینداری (فلش/رنن ) و جنسنيت تعامنل وجنود نندارد (،p> 1/15

02

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 2931

 =1/34 ،F)1 ،218( =1/19امبدای ویلینس) .اثنر تعامنل سنه راهنه بنين ننو فنرم ارائنه
(انيميشن/تصاویر ایسنتا) و نشنانههنای دینداری (رنن /فلش) و جنسنيت معننادار نيسنت
( =1/37 ،F)1 ،218( =2/12 ،p> 1/15امبدای ویلینس)؛ گرچنه بنين ننو فنرم ارائنه و
جنسنننيت تعامنننل وجنننود دارد ( = 1/21مجنننذور اِتنننا،F)1 ،218( =4/66 ،p< 1/12 ،
 =1/83امبدای ویلیس) .در این راستا یافتههای آزمون ت

متغينره تحلينل وارینانس نينز

نشان داد بين ف رم ارائه (انيميشن/تصاویر ایستا) با جنسيت اثر تعامل در آزمون درک وجنود
دارد ( = 1/14مجذور اِتا( )F)1 ،213( =8/21 ،p< 1/12 ،جدول  .)1نتنایج آزمنون پنس از
تجربه نشان داد که درک مطلب دخترها در شرایط انيميشنن در مقایسنه بنا تصناویر ایسنتا
قویتر است ( ،)Mij = -2/12 ،p< 1/112ولي درک مطلب پسرهنا در اینن دو ننو ارائنه،
تفاو

معنناداری نندارد ( .)Mij = -1/24 ،p> 1/15الگنوی مشنابهي در انتقنال ینادگيری

مشاهده شد .یافتههای آزمون تن

متغينره تحلينل وارینانس قناکي از آن بنود کنه انتقنال

یادگيری دخترها در شرایط انيميشن در مقایسه با تصاویر ایستا قویتنر اسنت ولني انتقنال
یادگيری در پسرها تابع نو ارائه نبود ( = 1/18مجذور اِتا)F)1 ،213( =21/11 ،p< 1/12 ،
(جدول  .)1نتایج آزمون پس از تجربه نشان داد که انتقال ینادگيری در دخترهنا در شنرایط
انيميشن بااتر از تصاویر ایستا بود ( ،)Mij = -2/49 ،p< 1/112ولي در پسنرها در انتقنال
یادگيری تفاو

معناداری وجود نداشت (.)Mij = -1/21 ،p> 1/15
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جدول :2نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيري بين فرمهاي ارائه (انيميشن/تصاوير ايستا)،
نشانههاي ديداري (رنگ/فلش) و جنسيت در آزمون درک و انتقال يادگيري
منبع

متغير

مجمو

وابسته

مجذورا

مجذور

ميانگين
df

مجذورا

درک

47/816

8

8/67

5/14

انتقال

37/93

8

21/27

5/82

درک

27/71

2

27/71

1/112 21/33

1/13

انتقال

21/66

2

21/66

5/39

1/12

1/15

درک

8/21

2

8/21

5/16

1/11

1/16

انتقال

24/31

2

24/31

8/17

1/112

1/14

درک

21/11

2

21/11

4/95

1/12

1/15

انتقال

22/88

2

22/88

5/44

1/12

1/16

درک

2/73

2

2/73

2/22

1/13

1/12

انتقال

6/18

2

6/18

2/36

1/24

1/12

(انيميشن/تصاویرایستا)

درک

1/16

2

1/16

1/25

1/71

1/112

(رن  /فلش)

انتقال

2/11

2

2/11

1/68

1/68

1/112

(انيميشن/تصاویرایستا)

درک

29/18

2

29/18

8/21

1/112

1/14

(جنسيت)

انتقال

12/61

2

12/61

1/112 21/11

1/18

(رن  /فلش)

درک

2/82

2

2/82

2/21

1/13

1/12

(جنسيت)

انتقال

3/98

2

3/98

6/67

1/19

1/19

(انيميشن/تصاویرایستا)

درک

1/83

2

1/83

1/55

1/65

1/112

(جنسيت)

انتقال

5/22

2

5/22

1/66

1/21

1/11

درک

275/55

213

2/42

انتقال

118/5

213

1/13

مدل تصحيح شده
هوش غيرکالمي
(انيميشن/تصاویرایستا)
رن  /فلش
جنسيت

(رن  /فلش)
خطا

F

p

اِتا

1/112

1/18

1/112

1/91

به طور کلني نتنایج نشنان ميدهنند کنه نشنانههای دینداری در تعامنل بنا فنرم ارائنه
(انيميشن/تصاویر ایستا) منجر به یادگيری بيشتر نميشود ،ولني فنرم ارائنه در ینادگيری در
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تعامل با جنسيت تاثيرگذار است .در یادگيری دخترها انيميشن موثرتر از تصاویر ایستا بنود
ولي در پسرها تفاوتي در یادگيری در این دو نو ارائه مشناهده نشند (نمنودار  -2النا و
ه).

ه-آزمون انتقال

الا -آزمون درک

نمودار :0اثر تعامل فرم ارائه (انيميشن/تصاوير ايستا) و جنسيت بر آزمون درک و انتقال
يادگيري

بحث و نتيجهگيري
هدف این پژوهش بررسي اثر فرم ارائه (انيميشن ،تصاویرایستا) و نو نشنانه دینداری
(رن

و فلش) ،و کنش متقابل آنها بر درک مفاهيم و انتقال مطالنب بنود .همچننين ،نقنش

تعدیلکنندگي جنسيت بررسي شد .یافتهها نشان داد کنه قتني بنا کنتنرل تواننایي فضنایي،
یادگيری از طریق انيميشن برتر از یادگيری از طریق تصاویر ایستا در آزمون درک بود .اینن
یافته با نتایج پژوهشهای پيشين مبني بر برتری انيميشن در درک یادگيری همونوان اسنت
(ارگل و جامت1113 ،؛ بوچيیس و گویگننارد1115 ،؛ ارج و همیناران2334 ،؛ منونزر و
همیاران1113 ،؛ لين و اتیينسون .)1122 ،ی

تبيين اقتمالي برای این یافته آن اسنت کنه

انيميشن انگيزه یادگيری را با ایجناد عالقنه عناطفي در یادگيرنندگان بناا منيبنرد (کنيم و
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همیاران ،)1117 ،و اطالعا

بيشتر و دقيقتری در اختيار یادگيرنده قرار ميدهد (تورسیي

و همیاران .)1111 ،از آنجا که شرکتکنندگان در این مطالعه دانشجویاني بودند کنه بنرای
نوستين بار با ساختار مغز آشنا ميشدند ،ميتوان اسنتدال بترانینور

( )1115را در اینن

شرایط پذیرفت که انيميشن ميتواند در افراد مبتدی سودمند باشد و بار شناختي را کناهش
دهد.
یافتههای این مطالعه نشان داد که در انتقال یادگيری نيز انيميشن برتر از تصاویر ایسنتا
است .این یافته با نتایج برخي پژوهشها همسو است (ایرس و همیاران1113 ،؛ رابرتنز و
همیاران)1121 ،؛ اما با نتایج پژوهش اشنوتز و راش ( )1115ناهمووان است .آنها گزارش
کردند که انيميشن ميتواند بار شناختي در یادگيری را باا ببنرد .در اینن مطالعنه شنواهدی
مبني بر تایيد دیدگاه اشنوتز و راش مشاهده نشد.
یافتهها در بررسي نشانههای دیداری نشان داد که در درک مطلنب و انتقنال ینادگيری،
نشانه رن

برتر از نشانه فلش بود .این یافته با نتایج پژوهش بوچيیس و لو ( )1121همسو

است .ی

تبيين اقتمالي اینست که به دليل آنیه نشانه داخلي در داخل محتنوا تعبينه شنده

است ،توجه به آموزش را بيشتر از نشانه خارجي افزایش ميدهد .این نو نشانه انسنجام و
سازماندهي بيشتری در پردازش شناختي ایجاد ميکند و بار شناختي را کاهش منيدهند .از
طرفي یافتهها نيز نشان دادند که نشانه دیداری رن

برتر از نشانه فلش در انتقنال ینادگيری

بود.
دیگر یافتهی این مطالعه قاکي از آن بود که بين فرم ارائه و نو نشانههای دینداری در
آزمون درک و انتقال یادگيری تعامل وجود نداشت .اثر کننش متقابنل انيميشنن و نشنانه در
پژوهشهای پيشين نشان داده شده است .انيميشن با نشانه داخلي رن  ،برتر از انيميشن بنا
نشانه فلش است و باعث درک و انتقال یادگيری بااتری ميشود ( بوچيیس و لنو1121 ،؛
دکونين

و همیاران 1121 ،1117 ،الا) .به هرقال ،چننين اثنری قابنل تعمنيم بنه تعامنل

انيميشن ن تصاویر ایستا و نشانه نيست .اثر نشانه داخلي رن

در شرایط انيميشن با تصاویر

ایستا ییسان است .نشانههای دیداری ميتواننند جسنتجوهای دینداری را کناهش دهنند و
تالش ذهني کمتری را ایجاد و بار شناختي را کاهش دهند .این نشنانهها منيتواننند ارتبناط
بين اطالعا

دیداری و کالمي را از طریق ایجاد توجنه ،سنازماندهي کننند و در ینادگيری

موثر واقع شوند.
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ییي دیگر از یافتههای این پژوهش آن بود که با کنترل توانایي فضایي ،در دخترهنا در
شرایط ارائه انيميشن درک مطلب بااتر از شرایط ارائه تصاویر ایستا بود .این یافته مغایر بنا
تبيينهای مطرح شده در پژوهشهای پيشين است (برای مثال هوفلر و ليوتنر1122 ،؛ کوارد
و همیاران1121 ،؛ سانچز و وایلني .)1121 ،در پژوهشهنای پيشنين ادعنا شنده بنود کنه
دخترها توانایي فضایي پایينتری نسبت به پسرها دارند و نمایش پویا ميتواند نقش توانایي
فضایي را کم رن

کند .استدال مشابهي در مورد یافته های انتقال یادگيری ميتوان مطنرح

نمود .یافتههای پژوهشهای پيشين قاکي از آن است که دخترها در شرایط ارائنه انيميشنن
در انتقال یادگيری برتر از شرایط ارائه تصاویر ایستا عمل کردند .در قالي کنه اینن تفناو
در عملیرد دختران در پژوهشهای پيشين به قساه توانایي فضایي کمتر دختران گذاشنته
ميشد ،یافتههای این پژوهش نشان داد که با کنترل تواننایي فضنایي ،دختنران همچننان در
شرایط انيميشن ،انتقال یادگيری بااتری از شرایط تصاویر ایستا دارند .به هرقنال منيتنوان
چنين استدال کرد که عوامل دیگری غير از توانایي فضایي در بهرهگيری دختران در شرایط
انيميشن دخالت دارد .همچنين ،یافتههنا نشنان داد کنه درک مطلنب و انتقنال ینادگيری در
پسرها در شرایط ارائه انيميشن و تصاویر ایستا با کنترل توانایي فضنایي تفناوتي نندارد .در
تبيين این یافته ها ميتوان به عوامل بيولوژییي (ساختار مغز و عوامل هورمنوني) و محنيط
زیست (تجاره و آموزش) در ایجاد اینن تفناو هنا بنين دخترهنا و پسنرها اشناره کنرد
(کيمورا .)2334 ،در مورد اینیه چرا دخترها در شرایط انيميشن کارکرد بنااتری از پسنران
داشتند ميتوان استدال کوچ و همیاران ( )1117را پذیرفت .در زنان پردازش شنناختي و
عاطفي در تعامل با هم هستند و هيجانا

در زنها به شیل قنوی در طنول اینن تعامنل بنا

ایجاد عوامل اقساسي فعال ميشوند و بنر قافظنه کناری و پنردازش شنناختي آنهنا تناثير
مي گذارد .اقتماا به این دليل که انيميشن به عنوان ی

نمایش متحنرک و جنذاه عالقنه

عاطفي را با توجه به پویا بودنش بر ميانگيزد (کيم و همیاران )1117 ،ميتواند اقساسنا
را در زنها در پردازش شناختي و یادگيری بهتر افزایش دهند ،ولني در مردهنا نبنودن اینن
تعامل و کمرن

بودن عوامل عاطفي ،ميتواند تبييني بر کم اهميت بنودن تناثير فنرم ارائنه

(انيميشن/تصاویر ایستا) باشد.
انجام این پژوهش با محدودیتهایي همنراه بنود .متغينر تواننایيهنای فنردی (سنن)
ميتوانند تاثيرگذار بر یادگيری باشند که در این پژوهش کنترل نشده اسنت .ییني دیگنر از
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محدودیتها اینست که کنترل ارائه مطالب توسط کاربر و تعامل با سيستم ميتواند ییني از
 در اینن پنژوهش از اینن روش اسنتفاده.متغيرهای اثر گذار در درک و انتقال یادگيری باشد
 در محيط ینادگيری چندرسنانهای عامنل.نشد و کنترل ارائه مطالب توسط سيستم اجرا شد
دیگری که ميتواند تاثيرگذار باشد سرعت ارائه نمایش است که در این مطالعنه تناثير اینن
 پيشنهاد ميشود پژوهشگران مطالعاتي طرحرینزی کننند کنه در آنهنا.عامل نيز کنترل نشد
 تعامنل ایجناد کنرده و سنرعت ارائنه مطالنب را در اختينار،بتوان بين یادگيرنده و سيسنتم
 پيشنهاد ميشود این پژوهش در مورد سنایر محتواهنای آموزشني اجنرا.یادگيرنده قرار داد
 افنزون بنر آن پيشننهاد.شود تا شواهدی از قابليت تعميم یافتههای این مطالعه به دست آید
 همچنين در دیگر علنوم پنژوهشهنایي انجنام،ميشود در رابطه با افراد با اختالل یادگيری
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