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 چکيده  
تصاویرایستا( و کننش ، )انيميشن ارائه این پژوهش با هدف بررسي اثر نشانه، فرم

يت در کننده جنسانتقال مطالب و بررسي نقش تعدیل متقابل آنها بر درک مفاهيم و
دانشنجوی  211ل بنرای انجام شد. نمونه مورد پژوهش مشنتمآموزش چندرسانه
های معمناری، مهندسني بنرح، ققنوح، عمنران، الیترونين  و دختر و پسر رشته

سنال ترم تابسنتان  کامپيوتر دانشگاه آزاد مهدی شهر در استان سمنان بودند که در
، و از دانشنجو 41پسنران  یمشغول تحصيل بودند. از جامعه 2932-31ي تحصيل
دانشنجو بنه روش تصنادفي سناده انتوناه و بنه روش  41 نيز دخترانی جامعه

ون درک و انتقنال ینادگيری در هنا بنا آزمنشدند. دادهگروه انتساه  8تصادفي به 
ها شد. یافتهمتغيری تحليل یانس چندفيزیولوژی گردآوری و با تحليل کوواردرس 

قاکي از برتری فرم ارائه انيميشن از فرم تصاویر ایستا در هنر دو آزمنون درک و 
درک و انتقنال تر از ،  بنااانتقال بود. از طرفي، درک و انتقال تحنت نشنانه رنن 

بنين  امنانشانه فلش بود. بين فرم ارائه و نشانه اثر تعناملي مشناهده نشند، تحت 
هنا مينانگين . در دختنرعاملي معننادار وجنود داشنتاثر ت ،يت و فرمت ارائهجنس

یادگيری در فرم ارائه انيميشن بااتر از تصاویر ایستا بود ولني در پسنرها تفناو  
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عناملي های دیداری اثر تنشانه معناداری مشاهده نشد. افزون برآن، بين جنسيت و
ده استفا های الیترونيیيای و محتوارسانههای چنداهده نشد. در طراقي محيطمش

دهد. این کارایي یادگيرندگان را افزایش ميی رن  از انيميشن در ترکيب با نشانه
مطلب به ویژه در مورد آموزش دختران موثرتر از آموزش پسران است. تلویحا  

 .ه استها مورد بحث قرار گرفتیافتهکاربردی 

 .جنسيت های دیداری،تصاویر، انيميشن، نشانه ای،آموزش چندرسانه هاي کليدي:واژه
 

 مقدمه

سنت. های اخير بيشترین اثر را بر محيط یادگيری گذاشته اپيشرفت تینولوژی در سال

فنرم هنای موتلنا ماننند  به وسيله ارائه اطالعا  در 2ایدر قال قاضر ساختار چندرسانه

 (.1121 ، 1اری وکناگيلتيارسنالن شنيداری توسعه پيدا کرده است )ازکلي ، متن، تصویر و

اسنت. در آمنوزش ای تعامل بيشتری در کالس درس ایجناد شنده به کم  ابزارهای رایانه

آمنوزان در درک بهتنر داننشتجهيزا  زیادی برای کم  به از گرا است سنتي که تنها کتاه

ها به کالس درس وارد شدند )تميز و تا اینیه رایانه شدنميه مفاهيم در کالس درس استفاد

رایاننه بنرای  آمنوزش ادی از محصوا   تجاری مبتني بر تعداد زی امروزه (.1113، 9اکونر

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

در قنال قاضنر از اننوا  هنا ها و خنانوادهبسياری از موسسا  آموزشي، سازمانهستند و 

لني و ( کنندهای یادگيری استفاده ميء فعاليتمنظور ارتقاهای آموزشي به ماژولموتلفي از 

 (.1121، 4شين

ی  محيط یادگيری غنني از ترکينب چنند فنرم موتلنا بنرای  ،ایچندرسانه آموزش

تواننند کلما  مي .و تصاویر وجود دارنداز کلما  ترکيبي  ،در این آموزشیادگيری است. 

ایسنتا و ینا پوینا  تصناویرینا ها، و تصاویر به صور  طرح ،گفتاری به صور  نوشتاری یا

ای دارای  اینن پينام رسانهیادگيری چند (.1119، 1111، 7مایر و مورنو)مانند انيميشن باشند 

تي که صنرفا گيرند تا آموزش سنای  بهتر یاد ميرسانهآموزان از آموزش چنداست که دانش

 (.1119، ست )مایرهامبتني بر یادگيری واژه

ين فراینندهای شنناختي و ینادگيری از طرینق کلمنا  و های متعددی برای تبيننظریه

و پنایویو،  12)کنالرک 3پنایویو 8نظریه پنردازش دوگاننهتصاویر وجود دارند که عبارتند از: 
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نظریه شناختي یادگيری  (، و2332و سوئلر،  92)چندلر 12سوئلر 22(، نظریه بار شناختي2332

ه نظرینه ( بر پاین1112ای مایر )(. نظریه یادگيری چندرسانه1112، مایر )مایر 62ایرسانهچند

 اسنت اساسي مطرح نظریه سه فرضيهدر این  اری دوگانه است.بار شناختي و نظریه رمزگذ

ای بنرای پنردازش جداگاننهمجراهای ها دارای : انسان52گانهدومجرای  پردازش فرضيه (2)

و رمزگردانني دوگاننه پنایویو  یاین اصنل بنر نظرینه. دیداری هستند و اطالعا  شنيداری

ظرفينت فرضنيه  (1(، )2332، پنایویوو  )کنالرکاسنت اسنتوار الگوی قافظه کاری بادلي 

از ظرفينت محندودی  مجراهنا ها برای پنردازش اطالعنا  در هنر ین  از: انسان42محدود

؛ 2331، بنادلي) اسنتاصلي بار شناختي سنوئلر  یمفروضه ،این مفروضهخوردار هستند. رب

هنا بنا پنرداختن : انسان72پردازش فعالفرضيه  (9( و )2332، و سوئلر ؛ چندلر1116سوئلر، 

هنای منسنجم و تلفينق نمنایيزسازماندهي این اطالعا  در قالنب با وبه اطالعا  ورودی 

 . بنر(2331، 82ویتراک) هستند های ذهني با دانش موجود، در یادگيری فعال درگيرنمایيباز

گينرد: پردازش در پنج مرقله صور  مني ،ایرای مس نظریه شناختي یادگيری چندرسانهاسا

دهي کلمنا  سنازمان)ج(  مربوطنه تصناویر انتوناه )ه( مربوطنه، کلما  انتواه )الا(

انتواه شده در ی  مدل ذهني کالمي، )د( سازماندهي تصاویر انتواه شده در ین  مندل 

، 1113، های کالمني و بصنری بنا داننش قبلني )منایرتصویری، و )ه( ادغام بازنمایي نيذه

 (.57ص

رینزی آموزشني بایند بنر مبننای اصنولي طنرح یابرای تسهيل پردازش فعنال، محتنو

 :عبارتند از و ( هستند1112مایر)ای گانه طراقي چندرسانههای هفتول، اصلاین اص شود.

ینادگيری از طرینق کلما  و تصاویر، بيشنتر از طریق : یادگيری از 23ایاصل چندرسانه -2

: یادگيری هنگنامي بهتنر خواهند بنود کنه 11میانيمجاور  اصل  -1 .کلما  صرف است

هنگنام ارائنه  در. , نه دور از هم ارائنه شنوندکلما  و تصاویر مرتبط در مجاور  ییدیگر

نویس کردن متن زیر تصویر کافي اسنت م، متن باید در تصویر بياید، زیرتصویر با ه متن و

همزمنان ی : ارائنه 21مجاور  زمنانياصل  -9 .است که متن داخل تصویر باشد آناما بهتر 

 -6 .نه زماني که هرکدام جدا از هم بياینند استاثربوش  های مرتبط انيميشن و گفتاربوش

 در آمننوزشضننروری غير ، عیننس و صننداهای : قننذف مطالننب اضننافي 11اصننل انسننجام

 در شنرایط: ینادگيری 91اصل چگونگي -5. منجر به یادگيری بهتر خواهد شدای چندرسانه

اصنل  -4انيميشنن و منتن نوشنتاری اسنت.  یادگيری در شنرایط  انيميشن و گفتار بهتر از
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انيميشن، گفتنار یادگيری در شرایط انيميشن و گفتار بهتر از  در شرایطیادگيری : 61گينافزو

ر هنر دو بنه صنور  دینداری ارائنه هنگامي کنه کلمنا  و تصناوی و متن نوشتاری است.

-7شنود. شناختي مياضافي دیداری دچار بار  مجرای شوند )انيميشن و متن نوشتاری(،مي

یادگيرنندگان بنا  . دهندرا نشان مي طراقي بر یادگيرندگان : تأثير51های فردیاصل تفاو  

 هستند. ي پایينیفضا توانایي  بایادگيرندگان قوی تر از  ،توانایي فضایي باا

های موتلا آموزشني ماننند ها  در  سيستماید که  چندرسانهندهها نشان ميپژوهش

، تبنرس، )دکونينن  بيولوژی ،(2332، 71اندرسون ؛ مایر و1121، 41لو و)بوچيیس  میاني 

 )کنابالن و (، فيزین 1113، 13سنوئيتز الا(، شيمي)فالو و1121، 1117، 81پاس رییرس و

، 19ینادگيری زبنان انگليسني )زو (،1122، 29سونينیات شناسي )لين و( ، زمين1118، 19اردن

انند کنه دادههنا نشنان پنژوهشهمچننين، اند. گر علوم مورد استفاده قرار گرفتهو دی (1121

دهند  و بنه بنرای ینادگيری افنزایش ميرا منوزان آانگيزه داننش ،ایهای چندرسانهآموزش

 .(1113، 99نئو کند )نئو وهای تفیر انتقادی کم  ميمهار توسعه 

وشني بو اثر هناتنوان قابلينتای و اصول طراقي آن ميرسانهچندی با توجه به نظریه

های اخير اسنتفاده را بررسي کرد. برای مثال، در سالای رسانههای چندآموزشي مواد و ابزار

انيميشن یا تصویر پویا به عنوان ییي از ابزارهای آموزشني بنرای بهبنود ینادگيری رواج از 

عملیرد را بهبود بوشنيده اسنت باا برده و  آموزانانگيزه یادگيری را در دانشو یافته است 

ییني از ابزارهنای آمنوزش  انيميشن به عنوان. (1121، )کواردس، کروکس، فلورس و دائو

ماننند قرکنت، فراینند و  طنول زمنان قنال تغيينر در تواند رویدادهای درای ميچندرسانه

آل به اینیه انيميشن پویا است، ایندهبا توجه (. 1122، وننساتیي ها را نشان دهد )لين ورویه

سيسنتم چنر  های میانيیي )به عنوان مثال سيستم درپویا  یهامناسبي برای آموزش پدیده

پمپاژ خون در اطراف قلب، و یا فرآیندهای ننامرئي ماننند قرکنت نمایش دنده(، بيولوژی )

)رابتنز،  اسنتپائين در منطقه نقشه هواشناسي(  جریان فشار باا وو هواشناسي ) ،(مولیول

 (.1121، 69بترانیور ، سانگين و دیلنبورگ

ها در طول زماني که رویداد -2: باشدتواند در یادگيری موثر قالت مي انيميشن در دو

 تواند آنهنا را یناد بگينرد.نمي تند و یادگيرنده با تصاویر ایستاقال تغيير و پویا هس زمان در

دل ذهنني مناسنبي از فراینند را و هني  من و تازه کنار اسنت زماني که یادگيرنده مبتدی -1

بنه اینن  کنند.مني شناختي بارایجاد که این وضعيت  (DNAر )مثال ساختاتواند بسازد نمي
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شنناختي ینادگيری در افنراد مبتندی را کناهش دهند  تواند بنارترتيب، نمایش انيميشن مي

(. انيميشن ی  نمایش دقيق و ظریا از اطالعا  اسنت ولني تصناویر 1115)بترانیور ، 

اطالعا  بيشتری در نمنایش انيميشنن نسنبت بنه  ،رو از این .ندایستا اینچنين نمایشي نيست

شنود گينرد و باعنث تسنهيل ینادگيری منيا در اختينار یادگيرنندگان قنرار ميتصاویر ایست

(. از طرفني انيميشنن باعنث ایجناد انگينزه در 1111، سیي، موریسنون و بترانینور ر)تو

 شود.ی عاطفي ميیادگيری و ایجاد عالقه

 در افنراد های فنردینگيزه ممین است با توجه به تفاو اتاثير انيميشن بر یادگيری و 

 )کنيم، جنسيت متفناو  باشند ، سن، توانایي فضایي و59نياز به شناخت متغيرهایي همچون

در آموزش به کم  انيميشن، توانایي فضنایي (. 1117، 49و موریسون سیيرتو وان ، ،یون

( گنزارش کردنند 1121شنين ) و يلند. کنميکننده عمل اقتماا به عنوان ی  متغير تعدیل

و افراد با توانایي فضنایي  ،ارائه پویا شرایط  افراد با توانایي فضایي پائين عملیرد بهتری در

ارائه با تصاویر ایستا داشتند. استنباط آنها این بود که افراد بنا شرایط باا عملیرد بااتری در 

از  توانند اطالعنا  را بازینابي کننند.بهتر مي ،ارائه انيميشنشرایط پائين در  توانایي فضایي

ایي فضایي در ینادگيری تواننقش ( در بررسي 1122) 79رنتطرف دیگر، پژوهش هوفلر و لوی

های آموزشي در درس شيمي نشان داد که در نمایش انيميشن نيازی بنه تواننایي با انيميشن

انيميشنن را بنا توجنه بنه  تي درهای جنسي( تفاو 1121) 89سانچز و وایليفضایي نيست. 

کنه منردان  قالي نتایج نشان داد درهای توانایي فضایي زنان و مردان بررسي کردند. تفاو 

انيميشنن  قضور، در توانایي فضایي و یادگيری دانش داشتندزنان  عملیرد بهتری نسبت به

 شد.های عملیرد در زنان و مردان در این قوزه علمي تفاو باعث قذف  به طور موثر

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

بنار شنناختي بنااتری را  ،کنند که پنردازش اطالعنا  متحنرکاستدال مي( 1117) لویتنر

تناثيری  ،در بهبود ینادگيریآموزش انيميشن  رسدکه به نظر نمي یکند،  به طورتحميل مي

. در هنا ضند و نقنيس اسنتنتایج پنژوهش، قال اینبا  فراتر از تصاویر ایستا داشته باشد.

، 93آرگنول وجامنتها انيميشن برتر از تصاویر ایستا گزارش شده اسنت )از پژوهش برخي

 ؛ رابرتنز و1115، 26گویننارد؛ بنوچيیس و 1113، 16کنوان آیرس، مارکوس، چان و؛ 1113

، 96؛ ارج، بهشنتي، برینولیس و رنناد1113، 16مونزر، سيوفر  و بنرونین ؛1121ان،همیار

تصناویر ایسنتا و انيميشنن صورتي که در برخي دیگر، در  (،1122، اتیينسون؛ لين و 2334
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ا  اثنرنيز ها برخي از پژوهش ،(. در نهایت1113 ،66تاثير مشابه داشتند )بوچيیس و اشنيدر

 (.1115، 56راش اشنوتز وگزارش کردند )را انيميشن بر یادگيری منفي 

گذار، کناربرد ها ی  متغير اثرای، برای افزایش کارآمدی انيميشنزش چندرسانهدر آمو

بندی کرد: برخي از توان در دو گروه دستههای دیداری را مينشانههای دیداری است. نشانه

شوند،  ناميده مي 46های داخليهستند که نشانهي  محتوا ها )مانند رن ( در داخل گرافنشانه

( جندا از هندف محتنوا هسنتند کنه نشنانه 76های دیگر )مانند فلش و محدوده جعبنهنشانه

همیناران  دکونينن  و .(1114، 63 شنوند )ماسناکورا، ناگينا و کومناداناميده مني 86خارجي

اعنث درک و شنناخت هنا بنشنانه یدهي که بنه واسنطه( سه عملیرد عمده عالمت1113)

 سنازیهدایت توجه یادگيرنده بنرای آسنان -2 تشويص دادند: شوند را عناصر مرتبط  مي

تاکيند بنر موضنوعا  عمنده در سناختار و  -1انتواه و استوراج اطالعا  ضروری،  امر

و ییني کنردن اند باط بين عناصری که بيشتر برجستهآوردن ارت پدید -9و ،هاسازماندهي آن

 ها.آن

انيميشنن بررسني کردنند  هنا را بنر ینادگيری دراثر ارائه نشنانه هاپژوهشتعدادی از 

های دیداری روش استفاده از نشانه (.1117، انهمیار  ؛ دکونين  و1121، لوو)بوچيیس و 

، 15تنرسوو) اسنت ایرسنانههای ینادگيری چنداصلي در محيطيرغ موثری برای کاهش بار

کنه  دهندها نشان مي(. برای مثال، پژوهش1119مورنو،  مایر و ؛1118،  25مرنبورپاس و وان

هنای ا انيميشن بدون اسنتفاده از نشنانههای دیداری در مقایسه باستفاده از انيميشن با نشانه

، 1117، همیناران شود )دکوین  ویادگيری مي سطح درک و انتقال دیداری موجب افزایش

 ( و نشانه خنارجي )فلنش( رننشانه داخلي ) یها به مقایسه. بعضي از پژوهشالا(1121

شنود بلینه ها نه تنها موجب عملیرد بهتری مياستفاده از نشانه اندداده و نشان اند پرداخته

 های خارجي تاثير بيشنتری بنر توجنه دارنند )جامنت،های داخلي در مقایسه با نشانهنشانه

کنه  نشان دادند (1117) هگرتيکریز و (. 1121، لوو بوچيیس و؛ 1118، 51کواریو و گاووتا

انه باعث توجنه این نش شود ولي تاثيری بر یادگيری ندارد.نشانه فلش باعث ایجاد توجه مي

تواند بنرای نشنان دادن قرکنت و شود ولي در تصاویر ایستا ميها مينادرست در انيميشن

( نقش نشنانه فلنش را 1122) اتیينسون(. لين و 1121، 95فرایند استفاده شود )فيشر و شوان

فلنش بنرای در تعامل با روش ارائه )انيميشن در برابر تصاویر ایستا( بررسي کردند. آنها از 

هنا نشنان داد کنه نشنانه فلنش در یافته شناسي استفاده کردند؛در درس زمينهدایت توجه 
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منوثر بنر  تصناویر ایسنتا نشنانه فلنش تعامل با انيميشن تاثيری بر یادگيری نداشت ولي در

تاکيند دارنند کنه اسنتفاده از ها بر این مطلنب تعدادی از پژوهش یادگيری بود. به هر قال،

 و دهند )دکونينن اما درک و انتقال را افزایش نمني شودها منجر به افزایش توجه مينشانه

 (.  1122، ه1121، همیاران

که ارائنه  و نشان دادند سرعت ارائه نمایش تاکيد داشتند ها برطيا دیگری از پژوهش

دهنند ها درک و داننش را افنزایش نمنينشنانه اما ،دهدش ميسریع نمایش، ادراک را افزای

کنننده ای نقش تعدیلرسانههای چندير مهم دیگری که در محيطمتغ(. 1121ن، شوا)فيشر و 

های ذهنني ان و زنان در توانایيدهند که مردها نشان ميجنسيت است. پژوهشکند، ایفا مي

تواننایي فضنایي  هنایآزمونعملینرد بهتنری در  ان(. مرد1116، 65متفاو  هستند )هالپرن

های توانایي ان در آزمون(، در قالي که زن1116؛  هالپرن، 2337، 55دارند )کولينس و کيمورا

هنای نوسنانا  هورمنون(. 2337، 45ننيلسون و بیمن ،دارند )هرليتزعملیرد بهتری المي ک

و متفاو  بودن ساختار مغز در دو جنس به عنوان ی  عامل تبينين  مردان و زنانجنسي در 

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

نشنان داد کنه ای، رسانهش چندسي نقش جنسيت در آموز( در برر1121ران )همیا کوارد و

ارائه تصاویر ایستا عملیرد یادگيری بهتری شرایط در  مردانارائه انيميشن و شرایط ان در زن

( در بررسني نقنش جنسنيت و مقایسنه انيميشنن و 1121) وایليداشتند. پژوهش سانچز و 

ها به اینن یادگيری تحت انيميشن بااتر است و عالقه آنزنان تصاویر ایستا نشان داد که در 

اویر ایستا بوده اسنت ولني در منردان در دو مدل نمایش بيشتر از ارائه متن به تنهایي و تص

 محققنانقالت انيميشن و تصاویر ایستا تفاوتي در یادگيری و عالقه مشاهده نشد. اسنتنباط 

 برد.مردان در یادگيری را از بين ميو  زناناین است که انيميشن تفاو  بين 

های موتلا از جمله جنسيت، نو  نشانه دهد متغيرهایمرور پيشينه پژوهش نشان مي

 مطالب  انتقال ایستا( بر درک و دیداری )داخلي یا خارجي( و فرم ارائه )انيميشن یا  تصاویر

های ضند و نقنيس نشنان ها در این زميننه یافتنهگذارد، هرچند تعدادی از پژوهشتاثير مي

دم توجنه بنه تلفينق هنای اصنلي پيشنينه پنژوهش عندهند. به هر قال، ییي از چنالشمي

. برای مثال، اثر تعامنل اندداشتههای موتلا نقش برجسته هایي است که در پژوهشویژگي

انيميشن با نو  نشانه در مقایسه با تصاویر ایستا. نارسائي دیگر مطالعنا  قبلني مربنوط بنه 

ه های جنسيتي است. گرچه توانایي فضنایي همنواره بننقش توانایي فضایي در تبيين تفاو 
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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 

 را مطرح نمود: این سواا توان . به این ترتيب، مياین تبيين است اعتبار

با کنترل توانایي فضایي، استفاده از انيميشن در مقایسه بنا  تصناویر ایسنتا تنا چنه  -2

 اندازه بر یادآوری و درک مطلب تاثير دارد؟ 

تواند در اثنری کنه  انيميشنن در های دیداری ميل توانایي فضایي، آیا نشانهبا کنتر -1

 ند؟ کننده ایفا کعدیلوری و درک مطلب دارند، نقش تمقایسه با  تصاویر ایستا بر یادآ

وری و درک در اثری که انيميشن در مقایسه با  تصاویر ایسنتا بنر ینادآآیا جنسيت  -9

 کند؟ا ميکننده ایفمطلب دارند، نقش تعدیل

 

 روش 
هنای آزمایشني و کنتنرل بنه آزمایشي انجام شد. گنروهپژوهش قاضر به صور  شبه

آزمون اجرا شد. در اینن ، پسآموزشي هایادفي تشیيل شدند. در انتهای جلسهصور  تص

تصاویر ایستا( با دو سطح بنه عننوان متغينر مسنتقل، درک و  -پژوهش فرم ارائه )انيميشن 

خارجي)فلش(( با دو سطح، و  -انتقال یادگيری متغير وابسته، نشانه دیداری )داخلي)رن ( 

 پژوهش وارد شدند.کننده در تعدیلو سطح به عنوان متغيرهای پسر( با د ن دخترجنسيت )

 

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

هنای معمناری، پسر( رشته 41دختر و  41دانشجوی )211 در پژوهش، کنندگانشرکت

آزاد مهندی شنهر در اسنتان ان، الیترونين  وکنامپيوتر دانشنگاه مهندسي برح، ققوح، عمر

تنوای د. محمشغول تحصنيل بودنن 2932-31سال تحصيلي ترم تابستان سمنان بودند که در 

از  انتوناه شند. -های موتلنا مغنزها و بوشمعرفي نيمیرهآموزشي از درس بيولوژی ن 

د، منالک ورود بنه پنژوهش آنجا که افراد با دیپلم تجربي با این مبحث آشنایي اوليه داشنتن

نموننه تجربي در نظر گرفته شد. نمونه قاضر با روش تصادفي ساده انتواه شد. دیپلم غير

نفر( تقسيم شد. در مورد نمونه دختران  25هر گروه ان به طور تصادفي به چهار گروه )پسر

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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ارائنه  گروه چهارم انيميشنن بنا رنن و ا فلش، گروه سوم انيميشن با فلش، تصاویر ایستا ب

عدد بود.  7ها ا  ییسان ارائه شد. تعداد اسالیدشي توضيحمایزشد. در هر چهار کاربندی آ

گرفت. طول مد  آموزش دید یادگيرندگان قرار ميدر معر  دقيقه  1تا  2هر اسالید بين 

شند. پنس از آمنوزش،  ائنهپویننت ارافنزار پناوربنود. آمنوزش توسنط نرم دقيقه25در کل 

دقيقنه بنود.  25آزمون درک و انتقال گرفته شد. مد  زمان اجرای این دو آزمون با هم پس

و  18/19سنال بنود. دخترهنا بنا مينانگين سنني  94و  23کمينه و بيشينه سنن دانشنجویان 

 بودند. 13/6ر معيا و انحراف 73/16ني پسرها با ميانگين س و  95/9ر معيا انحراف

 

 سنجشابزار 

در این پنژوهش : (R-WAIS) بزرگساالن شده وکسلر نظر آزمون هوش تجديد -0

نظنر شنده ، از آزمون هنوش تجدیند کنندگانکالمي و فضایي شرکتسنجش توانایي برای 

ساخته شده  توسط وکسلر و بلویو 2393وکسلر بزرگساان استفاده شد. این آزمون در سال 

 2355سنت. اینن آزمنون در سنال بلویو منتشنر شنده ا -که با عنوان مقياس هوشي وکسلر

نظر و تحت عنوان مقياس هوشي وکسلر برای بزرگساان منتشر شند. تجدیند نظنر تجدید 

 22ی داراکنه  (2986 ترجمه شریفي و نيیوو، ،شد )مارنا منتشر  2382بعدی آن در سال 

آزمنون خنرده 4دارای  مقياس کالمي آن کالمي است.کالمي و غير آزمون و دو مقياسدهرخ

های کالمي به ترتيب عبارتند از: آزموناست. خردهآزمون خرده 5کالمي دارای و مقياس غير

ان(، محاسنبه، درک اژگناطالعا  عمومي، قافظه عددی )فراخنای ارقام(، گنجينه لغنا  )و

صاویر، تنظيم تصاویر، تیميل ت نيز عبارتند از:مي کالهای غيرآزمونها. خردهمطلب، شباهت

 (.2986)مارنا ، ترجمه شریفي و نيیوو،  نویسيها و رمزا، الحاح قطعههطراقي میعب

دهد: هوشبهر کلي، هوشبهر کالمي و مي هوشبهر به دست یسه نمره آزموناین 

: یندآمون بدست ميآزخرده 22های عملي از متوسط نمره هوشبهر عملي. هوشبهر کالمي و

های مقياس عملي که توانایي 5و سنجند فهم را مي که عمدتا عامل درک ومقياس کالمي  4

برای  (.2986)مارنا ، ترجمه شریفي و نيیوو،  کنندگيری ميفضایي را اندازهن  دیداری

ده های کوتاه شآزمون وکسلر موجود است. این فرم ای ازهای کوتاه شدهفرم سهولت اجرا،

زموني استفاده شده آ 6آزمون است. در این پژوهش از فرم کوتاه شده  6یا  9، 1متشیل از 

شرح این های اجرا شده به کالمي به تفیي  خرده آزمونهای کالمي و غيراست. مقياس
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 هستند. 

  مقياس کالمی الف(

و  کالمي متراکم است، ی  آزمون یادگيری اصلآزمون در این خرده گنجينه لغت: 

ی لغا  و سهولت دسترسي به گنجينه گسترده افیار یدامنه ی وپذیرانعطاف یدهندهاننش

این  دهي درنمره (.2986مارنا ، ترجمه شریفي و نيیوو، به نقل از  ،اليسون )بلت و است

 است. 1یا  2یا  صفر برابر هاکدام از کلمه برای هر آزمون

برای پاسن  دادن بنه  کهنسبتا آسان است ی همسال 26دارای   آزموناین خرده :محاسبه

آزمنون در نمره گذاری اینن خنرده ریاضي سطح باا نيست.اطالعا  به داشتن نيازی  هاآن

 گيرد. ی  نمره تعلق مي ،ای هر پاس  درستبر

 کالمیمقياس غير ب(
هنای ماده دارد که هنر ین  شنامل سلسنله کنار  21آزمون : این خردهتنظيم تصاویر

 کنند. قرار گيرند داستاني را بازگو مي که هرگاه به ترتيب معيني کنار هممصور است 

کالمي ها شامل مهار  در قل مسائل غيرآزمون طراقي میعب: خردههاطراقي میعب

سپس  وآن تجزیه کرده ی دهندهجزای تشیيلمساله را به اهر است، زیرا آزمودني باید 

 ها را برای ساختن کل ییپارچه با هم ترکيب کند.آن

 آزمون بنرای هوشنبهرپایایي دونيمه که  گزارش کرد (2382) وکسلر روايی: و پايايی

 39/1عملنيهوشنبهر مقيناس و بنرای  37/1، برای هوشبهر مقياس کالمي37/1مقياس کلي 

نسنوه تجدیند نظنر شنده وکسنلر  قبلي و های نسوههای بين آزمونهمبستگيميانه است. 

هوشنبهر عملني  ، و36/1هوشنبهر کالمني ،36/1بزرگساان در مورد هوشبهر مقياس کلني 

در ارتباط با روایي فنرم تجدیند نظنر   (.2986)مارنا ، ترجمه شریفي و نيیوو، بود  84/1

 هنن بينن هنای خنارجي ماننند آزمنون اسنتنفوردآن با تعداد زیادی از مالکهمبستگي  ،شده

تحقيق  نشان دهنده روایي مالکي این مقياس است. (78/1) آزمون هوشي اسلوسن، (85/1)

هنای تحلينل بررسني نشان داده است که این مقياس از روایي سازه قوی برخنوردار اسنت.

هنای از متوسنط ها با هوش کلي دارای همبستگيآزموننيز نشان دادند که همه خردهلي عام

همبستگي فرم کوتاه با کل مقيناس  (.2986رنا ، ترجمه شریفي و نيیوو، )ما هستندبه باا 

 ه نقنل از، بن2331، )سنتلر قنرار دارد 35/1 تنا 39/1ای از در دامننه WAIS-R)) در آزمون

 (.2986مارنا ، ترجمه شریفي و نيیوو، 
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جرای ميزان درک و فهم یادگيرندگان از محتوی آموزشي، با ا: ک مطلبمون درآز -2

سوال( این آزمون در سنطح درک و  7های )گيری شد. سوالآزمون محقق ساخته اندازهی  

 فهم یادگيرندگان از محتوای آموزشي طرح شد. 

 قرار دارد کدام است؟  ن هسته عصب زیر زبانيای که در آناقيه :نمونه سوال

 گاهيقطعه گيج -6 پياز مغز -9 موچه -1         هيانهقطعه آ -2

و به هر پاس  غلط نمره صفر داده شد. روایي محتوایي این  2درست نمره به هر پاس  

آزمون از طریق قضاو  دو استاد فيزیولوژیست با مدرک دکترا قضاو  شد. ضریب توافق 

 محاسبه شد.  4/1و  81/1 و اعتبار این آزمون به ترتيب

سناخته اسنتفاده منون محقنق گيری انتقال یادگيری از آزبرای اندازه: آزمون انتقال -0

یادگيرنندگان از محتنوای بر اساس استنباط های آزمون در سطح بااتر از درک و والشد. س

یا سوني را  کند و: شوصي ققوح دیگران را رعایت نمينه سوالطراقي شد. نمو آموزشي

علت این مشیل او مربنوط بنه کندام ناقينه  .ن میان نيستاسب آگوید که مندر میاني مي

و  2به پاس  درسنت نمنره داشت که در هر سوال سوال تشریحي  8آزمون این  است چرا؟

به پاس  غلط نمره صفر داده شد. روایي محتوایي این آزمنون از طرینق قضناو  دو اسنتاد 

 76/1فيزیولوژیست با مدرک دکترا بررسي شد. ضریب توافق و اعتبار این آزمون به ترتيب 

 محاسبه شد. 45/1و 

 

 شروش اجراي پژوه
. سنپس بنه عمنل آمندآزمون هوش وکسلر بزرگساان  ،کنندگانی شرکتابتدا از همه

مورد گروه دختران نينز بنه  )در گروه پسران به چهار گروه به صور  تصادفي تقسيم شدند

همين ترتيب عمل شد(. هرگروه به تصادف در معر  ییني از چهنار کاربنندی آزمایشني 

رنن ،  فلش، تصاویر ایستا/ رن ، انيميشن/ انيميشن/های کاربندی شامل گروه قرار گرفت.

 فلش بود. تصاویر ایستا/

تصناویر  )انيميشنن/ متغير مستقل این پنژوهش ننو  فنرم ارائنه اجراي متغير مستقل:

ی مغز انسنان فيزیولوژ ،ود. برای اجرای متغير مستقلفلش( ب )رن / و نشانه دیداری ایستا(

 25ل توسط خنود سيسنتم بنه مند  با کنترای،  به وسيله سيستم رایانه از طریق چندرسانه
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 دقيقه ارائه شد.

انتقنال ینادگيری  آزمون درک مطلب وپس ،شيپس از اجرای متغير آزمای :آزموناجرای پس

 به عمل آمد.کنندگان دقيقه از شرکت 25کاغذی به مد  -دبه صور  مدا

تحلينل در این پژوهش بنرای پاسن  بنه سنواا  پژوهشني، از : هاروش تحليل داده

ها در آزمون درک و انتقال با توجه کوواریانس چندمتغيری برای نشان دادن تفاو  آزمودني

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

اسنتفاده يت به عنوان متغير تعدیل کننده غيرکالمي به عنوان متغير کمیي )کوواریته( و جنس

 شده است.

 

 هاهيافت
ميانگين  در متغيرهای پژوهش،  کنندگانبرای ارائه تصویری روشن از وضعيت شرکت

 پس آزمنون درک و انتقنال ینادگيری برقسنب فنرم ارائنهها در آننمرا   معيارو انحراف 

 2در جندول جنسنيت  و)رنن / فلنش(  )انيميشن و تصاویر ایسنتا(، ننو  نشنانه دینداری

 .گزارش شده است

 
 هاي ارائهات آزمون درک وانتقال بر حسب فرممعيار نمرانحراف  ميانگين و :0 جدول

 جنسيت فلش( و )رنگ/ هاي ديداريتصاوير ايستا(، نشانه )انيميشن/

 
 آزمونپس

 تصاویر ایستا فلش تصاویر ایستا رن  انيميشن فلش انيميشن رن 

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 91/2 11/9 66/2 81/9 51/2 41/9 17/2 61/6 درک

 24/2 79/1 16/2 64/9 76/1 81/9 89/1 29/5 دختر

 96/2 44/9 57/2 12/6 18/2 61/9 19/2 44/9 پسر

 46/2 24/9 69/2 71/9 99/2 71/9 31/2 49/6 انتقال

 63/2 44/1 51/2 61/9 18/2 81/6 26/2 81/5 دختر
 47/2 44/9 91/2 17/6 53/2 46/9 86/2 64/9 پسر
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 هاي تحليل کواريانس چند متغيريمفروضه

های های استفاده از تحليل کواریانس بررسي شد. یافتنهه ها، مفروضهقبل از تحليل داد

، p ،336/1=F > 15/1هنای کوارینانس اسنت )آزمون ام باکس قناکي از ییسناني ماتریس

های آزمون لون نشان داد که وارینانس خطنای متغيرهنا در همچنين یافته .کس(= ام با16/3

(  و آزمنون انتقنال p ،77/1= (226  ،9)F>  15/1های موتلنا بنرای آزمنون درک )گروه

 (.p ،74/2= (226  ،9)F>  15/1تفاو  معناداری ندارد )

نشنان پنژوهش  2متغيری تحليل کوواریانس برای پاس  به سوال های چندنتایج آزمون

، >p 12/1اِتنا،  مجنذور = 29/1) کالمني نقنش کوواریتنه معنناداری داردداد که هوش غير

72/8( =221 ،1)F ،84/1 ،)بين گروه انيميشن و گروه تصناویر ایسنتا در = امبدای ویلیس

، >p 15/1اِتا،  مجذور = 17/1) آزمون های درک مطلب و انتقال تفاو  معنادار وجود دارد

23/6( =221 ،1)F ،39/1 .)های تحت نشانه دیداری رن  و بين کاربندی= امبدای ویلیس

= p< ،94/9 15/1اِتنا،  مجنذور = 15/1) ود داردنشانه دیداری فلنش تفناو  معننادار وجن

(221 ،1)F ،36/1.)نشنان داد تحلينل وارینانس متغيری نتایج آزمون ت  = امبدای ویلیس

بين شرایط آموزشي انيميشن و تصاویر ایستا در آزمون درک مطلب، تفاو  معنادار به نفنع 

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

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

چنين، بين شرایط ارائه نشانه دیداری رن  و نشانه دیداری فلش در آزمون درک مطلنب هم

، p< ،63/5( =229 15/1اِتا،  مجذور = 16/1) تفاو  معنادار به نفع نشانه رن  مشاهده شد

2)F .)اِتنا،  مجنذور = 19/1) در آزمون انتقال نيز این تفاو  به نفع نشانه رن  مشاهده شد

15/1 p< ،59/6( =229 ،2)F  .) 

نشنان  پنژوهش 1متغيری تحليل کوواریانس برای پاس  به سوال های چند نتایج آزمون

داد که اثر تعامل بين فرم ارائه )انيميشن/تصاویر ایستا( و نشانه دیداری )فلش/رن ( معنادار 

ی به اینن ترتينب، شنواهد= امبدای ویلیس(. p> ،11/1( =221 ،1)F ،33/1 15/1) نيست

 دارند.کننده دیداری، نقش تعدیل هایدر دست نيست که نشان دهد نشانه

نشنان  پنژوهش 9ری تحليل کوواریانس برای پاس  به سوال متغيهای چندنتایج آزمون

، <p 15/1) هنای دینداری )فلش/رنن ( و جنسنيت تعامنل وجنود ننداردداد که بين نشانه
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19/1( =218 ،1)F ،34/1.)اثنر تعامنل سنه راهنه بنين ننو  فنرم ارائنه = امبدای ویلینس 

 جنسنيت معننادار نيسنتهنای دینداری )رنن /فلش( و )انيميشن/تصاویر ایسنتا( و نشنانه

 (15/1 p> ،12/2( =218 ،1)F ،37/1)گرچنه بنين ننو  فنرم ارائنه و ؛ = امبدای ویلینس

 ،p< ،66/4( =218 ،1)F 12/1اِتنننا،  مجنننذور = 21/1) جنسنننيت تعامنننل وجنننود دارد

نينز  تحلينل وارینانس های آزمون ت  متغينره= امبدای ویلیس(. در این راستا یافته83/1 

رم ارائه )انيميشن/تصاویر ایستا( با جنسيت اثر تعامل در آزمون درک وجنود نشان داد بين ف

نتنایج آزمنون پنس از (. 1)جدول  (p< ،21/8( =213 ،1)F 12/1اِتا،  مجذور = 14/1) دارد

ن در مقایسنه بنا تصناویر ایسنتا تجربه نشان داد که درک مطلب دخترها در شرایط انيميشن

در اینن دو ننو  ارائنه، هنا ولي درک مطلب پسر(، p< ،12/2-  =ijM 112/1) تر استقوی

قنال ینادگيری الگنوی مشنابهي در انت (.p> ،24/1-  =ijM 15/1) داری ننداردتفاو  معننا

قناکي از آن بنود کنه انتقنال تحلينل وارینانس ی آزمون تن  متغينره هامشاهده شد. یافته

ولني انتقنال اسنت تنر قوین در مقایسه با تصاویر ایستا یادگيری دخترها در شرایط انيميش

 (p< ،11/21( =213 ،1)F 12/1اِتا،  مجذور = 18/1) ها تابع نو  ارائه نبودیادگيری در پسر

نتایج آزمون پس از تجربه نشان داد که انتقال ینادگيری در دخترهنا در شنرایط (. 1)جدول 

ولي در پسنرها در انتقنال  (، p< ،49/2-  =ijM 112/1) انيميشن بااتر از تصاویر ایستا بود

 (. p> ،21/1-  =ijM 15/1) یادگيری  تفاو  معناداری وجود نداشت
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هاي ارائه )انيميشن/تصاوير ايستا(، متغيري بين فرمنتايج تحليل کوواريانس چند :2دولج

 جنسيت در آزمون درک و انتقال يادگيري هاي ديداري )رنگ/فلش( ونشانه

 منبع
متغير 

 وابسته

مجمو  

 مجذورا 
 
df 

ميانگين 

 ا مجذور
 
F 

 
p 

مجذور 

 تااِ

 18/1 112/1 14/5 67/8 8 816/47 درک مدل تصحيح شده

 91/1 112/1 82/5 27/21 8 93/37 انتقال

 کالميهوش غير
 

 13/1 112/1 33/21 71/27 2 71/27 درک

 15/1 12/1 39/5 66/21 2 66/21 انتقال

 16/1 11/1 16/5 21/8 2 21/8 درک )انيميشن/تصاویرایستا(

 14/1 112/1 17/8 31/24 2 31/24 انتقال

 15/1 12/1 95/4 11/21 2 11/21 درک فلش رن /

 16/1 12/1 44/5 88/22 2 88/22 انتقال

 12/1 13/1 22/2 73/2 2 73/2 درک جنسيت

 12/1 24/1 36/2 18/6 2 18/6 انتقال

 )انيميشن/تصاویرایستا(

 فلش( )رن /

 112/1 71/1 25/1 16/1 2 16/1 درک

 112/1 68/1 68/1 11/2 2 11/2 انتقال

 )انيميشن/تصاویرایستا(

 )جنسيت(

 14/1 112/1 21/8 18/29 2 18/29 درک

 18/1 112/1 11/21 61/12 2 61/12 انتقال

 فلش( )رن /

 )جنسيت(

 12/1 13/1 21/2 82/2 2 82/2 درک

 19/1 19/1 67/6 98/3 2 98/3 انتقال

 )انيميشن/تصاویرایستا(

( فلش )رن /
 )جنسيت(

 112/1 65/1 55/1 83/1 2 83/1 درک

 11/1 21/1 66/1 22/5 2 22/5 انتقال

    42/2 213 55/275 درک خطا

    13/1 213 5/118 انتقال

 

های دینداری در تعامنل بنا فنرم ارائنه د کنه نشنانهنندهبه طور کلني نتنایج نشنان مي

ولني فنرم ارائنه در ینادگيری در شود، )انيميشن/تصاویر ایستا( منجر به یادگيری بيشتر نمي
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گذار است. در یادگيری دخترها انيميشن موثرتر از تصاویر ایستا بنود تعامل با جنسيت تاثير

النا و  -2ارائه مشناهده نشند )نمنودار ولي در پسرها تفاوتي در یادگيری در این دو نو  

 ه(.
 

  
 آزمون انتقال-ه آزمون درک -الا

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

 يادگيري
 

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

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

 ،ها نشان داد کنه قتني بنا کنتنرل تواننایي فضنایيجنسيت بررسي شد. یافتهکنندگي دیلتع

اینن ایستا در آزمون درک بود.  تصاویریادگيری از طریق یادگيری از طریق انيميشن برتر از 

برتری انيميشن در درک یادگيری همونوان اسنت های پيشين مبني بر نتایج پژوهشیافته با 

و  ؛ منونزر2334، و همیناران ؛ ارج1115؛ بوچيیس و گویگننارد، 1113)ارگل و جامت، 

(.  ی  تبيين اقتمالي برای این یافته آن اسنت کنه 1122سون، ينی؛ لين و ات1113، همیاران

بنرد )کنيم و قنه عناطفي در یادگيرنندگان بناا منيایجناد عالانيميشن انگيزه یادگيری را با 
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سیي ردهد )توتری در اختيار یادگيرنده قرار ميو اطالعا  بيشتر و دقيق ،(1117، همیاران

گان در این مطالعه دانشجویاني بودند کنه بنرای کنند(. از آنجا که شرکت1111، همیاران و

اینن  ( را در1115توان اسنتدال بترانینور  )ميشدند، مغز آشنا ميساختار  ر بانوستين با

تواند در افراد مبتدی سودمند باشد و بار شناختي را کناهش شرایط پذیرفت که انيميشن مي

 . دهد
های این مطالعه نشان داد که در انتقال یادگيری نيز انيميشن برتر از تصاویر ایسنتا یافته

 ؛ رابرتنز و1113 ،است )ایرس و همیاران همسوها ژوهشپبرخي این یافته با نتایج  .است

آنها گزارش  ( ناهمووان است.1115پژوهش اشنوتز و راش ) نتایج ؛ اما با(1121ران، همیا

تواند بار شناختي در یادگيری را باا ببنرد. در اینن مطالعنه شنواهدی کردند که انيميشن مي

 مبني بر تایيد دیدگاه اشنوتز و راش مشاهده نشد.

در درک مطلنب و انتقنال ینادگيری، های دیداری نشان داد که ر بررسي نشانهها دیافته

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

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

دهد. این نو  نشانه انسنجام و افزایش مياز نشانه خارجي  بيشتر است، توجه به آموزش را

دهند. از کند و بار شناختي را کاهش منييشتری در پردازش شناختي ایجاد ميسازماندهي ب

که نشانه دیداری رن  برتر از نشانه فلش در انتقنال ینادگيری  ندها نيز نشان دادطرفي یافته

 بود.

های دینداری در ود که بين فرم ارائه و نو  نشانهاین مطالعه قاکي از آن ب ییافتهدیگر 

نشنانه در  وانتقال یادگيری تعامل وجود نداشت. اثر کننش متقابنل انيميشنن  آزمون درک و

برتر از انيميشن بنا  ،های پيشين نشان داده شده است. انيميشن با نشانه داخلي رن پژوهش

؛ 1121، لنوشود ) بوچيیس و و انتقال یادگيری بااتری ميدرک نشانه فلش است و باعث 

به هرقال، چننين اثنری قابنل تعمنيم بنه تعامنل  الا(. 1121، 1117، همیاراندکونين  و 

نشانه نيست. اثر نشانه داخلي رن  در شرایط انيميشن با تصاویر و تصاویر ایستا ن  انيميشن

جسنتجوهای دینداری را کناهش دهنند و  تواننندهای دیداری ميییسان است. نشانه ایستا

تواننند ارتبناط ها منيشناختي را کاهش دهند. این نشنانه رتالش ذهني کمتری را ایجاد و با

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

 موثر واقع شوند. 
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هنا در کنترل توانایي فضایي، در دختربا های این پژوهش آن بود که ییي دیگر از یافته

ا بود. این یافته مغایر بنا شرایط ارائه انيميشن درک مطلب بااتر از شرایط ارائه تصاویر ایست

؛ کوارد 1122، ليوتنرهای پيشين است )برای مثال هوفلر و شده در پژوهش های مطرحتبيين

بنود کنه  يشنين ادعنا شندهی پهنا(. در پژوهش1121سانچز و وایلني،  ؛1121ن، همیاراو 

تواند نقش توانایي به پسرها دارند و نمایش پویا مي تری نسبتيندخترها توانایي فضایي پای

توان مطنرح ورد یافته های انتقال یادگيری ميفضایي را کم رن  کند. استدال مشابهي در م

ائنه انيميشنن ی پيشين قاکي از آن است که دخترها در شرایط ارهاهای پژوهشنمود. یافته

و  در انتقال یادگيری برتر از شرایط ارائه تصاویر ایستا عمل کردند. در قالي کنه اینن تفنا

تر دختران گذاشنته اه توانایي فضایي کمی پيشين به قسهادر عملیرد دختران در پژوهش

نشان داد که با کنترل تواننایي فضنایي، دختنران همچننان در پژوهش های این شد، یافتهمي

تنوان قنال منيصاویر ایستا دارند. به هریط انيميشن، انتقال یادگيری بااتری از شرایط تشرا

گيری دختران در شرایط ری غير از توانایي فضایي در بهرهچنين استدال کرد که عوامل دیگ

هنا نشنان داد کنه درک مطلنب و انتقنال ینادگيری در يميشن دخالت دارد. همچنين، یافتهان

در ایستا با کنترل توانایي فضنایي تفناوتي نندارد.  ارائه انيميشن و تصاویرپسرها در شرایط 

محنيط  و و عوامل هورمنوني( بيولوژییي )ساختار مغزتوان به عوامل ها ميتبيين این یافته 

اشناره کنرد بنين دخترهنا و پسنرها هنا ایجاد اینن تفناو  در آموزش( )تجاره و زیست

رکرد بنااتری از پسنران چرا دخترها در شرایط انيميشن کا(. در مورد اینیه 2334)کيمورا، 

پردازش شنناختي و ( را پذیرفت. در زنان 1117) همیاران توان استدال کوچ و داشتند مي

ل بنا ها به شیل قنوی در طنول اینن تعامنهستند و هيجانا  در زن طفي در تعامل با همعا

و پنردازش شنناختي آنهنا تناثير  یشوند و بنر قافظنه کنارایجاد عوامل اقساسي فعال مي

گذارد. اقتماا به این دليل که انيميشن به عنوان ی  نمایش متحنرک و جنذاه  عالقنه مي

تواند اقساسنا  ( مي1117، انهمیار انگيزد )کيم ودنش بر ميعاطفي را با توجه به پویا بو

ولني در مردهنا نبنودن اینن  ،ها در پردازش شناختي و یادگيری بهتر افزایش دهندرا در زن

کم اهميت بنودن تناثير فنرم ارائنه تواند تبييني بر ميي، رن  بودن عوامل عاطفکم تعامل و

   )انيميشن/تصاویر ایستا( باشد.

)سنن(  هنای فنردیهایي همنراه بنود. متغينر تواننایيش با محدودیتانجام این پژوه

ل نشده اسنت. ییني دیگنر از وهش کنتریادگيری باشند که در این پژتوانند تاثيرگذار بر مي
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تواند ییني از توسط کاربر و تعامل با سيستم ميارائه مطالب  ها اینست که کنترلمحدودیت

گذار در درک و انتقال یادگيری باشد. در اینن پنژوهش از اینن روش اسنتفاده های اثرمتغير

ای عامنل درسنانهرا شد. در محيط ینادگيری چننشد و کنترل ارائه مطالب توسط سيستم اج

گذار باشد سرعت ارائه نمایش است که در این مطالعنه تناثير اینن تواند تاثيردیگری که مي

هنا ه در آنرینزی کننند کنشود پژوهشگران مطالعاتي طرحد ميعامل نيز کنترل نشد. پيشنها

 تعامنل ایجناد کنرده و سنرعت ارائنه مطالنب را در اختينار ،بتوان بين یادگيرنده و سيسنتم

شود این پژوهش در مورد سنایر محتواهنای آموزشني اجنرا یادگيرنده قرار داد. پيشنهاد مي

دست آید. افنزون بنر آن پيشننهاد های این مطالعه به تا شواهدی از قابليت تعميم یافتهشود 

هنایي انجنام دیگر علنوم پنژوهششود در رابطه با افراد با اختالل یادگيری، همچنين در مي

 گيرد.   
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