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 دمهمق
توانند در فرایند یادگيری، عالقه و توجه یادگيرندگان را افزایش آموزشی میهای ایچندرسانه

ثابت( و کلمات )شنيداری و های و گرافيک ویدیوها شامل تصاویر)انيميشن، ایدهند. چندرسانه

 یادگيریهای درک و فهم یادگيرندگان در محيط تایپی( هستند که توانایی زیادی جهت بهبود

ها توجه به در این محيط(. 2002رنو، وو م یریم؛ 1400فر، ميرصفدری و محمدی) کامپيوتری دارند

شود اما این امر در حوزه یادگيری و آموزش مبتنی می یادگيری افزایشبعد عاطفی یادگيری موجب 

 ،با این حال(. 2015، یگ، مولر و ریچلتهيد؛ 2006مورنو، ) بر کامپيوتر مورد غفلت واقع شده است

شود می کامپيوتر داده-انسانهای اخير اهميت بيشتری به نقش عواطف انسان در تعاملهای در سال

 عواطف کاربران باشدگوی کامپيوتری که پاسخهای جدیدی برای گسترش برنامههای و سازوکار

که بين اند هنشان داد ها(. این پژوهش2008، ، پروسکی و ابداتویی)مائاند همورد پژوهش قرار گرفت

جود ت عاطفی یادگيرندگان ارتباط وملکرد یادگيری و بارشناختی با وضعيمواد یادگيری مختلف، ع

اذعان شده است که (. بنابراین 2011، ، پالس، هایوارد و هامریوام؛ 2008و همکاران،  مائویی) دارد

می ای، متخصصين این حوزهچندرسانههای عواطف در طراحی آموزشی محيطتوجه به نقش با 

ارائه  آموزشیهای ایچندرسانهنظری و علمی نيرومندتری را برای یادگيری از طریق های توانند بنيان

 نمایندفراهم  ایچندرسانهیادگيری های بهتری را برای طراحی محيطهای کنند و سرانجام رهنمود

 (.2014، ماهيدیگ، هایوارد، هامر و یو، )پالس

عنوان بهعاطفی  طراحیکه اند هنشان داد ( 2016، پالس و کاپالناز جمله ) مختلفی هایپژوهش

 ایچندرسانهیادگيری های با این حال، محيط. شودیک عنصر مهم در فرایند یادگيری محسوب می

رف آموزشی شناختی صهای و بيشتر بر راهبرد که این بعد را نادیده گرفتهست هاو الکترونيکی مدت

 شناختی یادگيری است. این امر در حال حاضرسوگيری به بعد  بيانگر نوعیو این اند هتمرکز داشت

يرقابلواقعيتی غزیرا به هم وابستگی ابعاد شناختی و عاطفی  ،زیادی مواجه شده استهای با انتقاد

یادگيری های (. این مورد در محيط2010و رابينسون،  )افضلاست  یادگيریهای انکار در محيط

ها حضور اجتماعی در این محيط -فيزیکیورت صهیادگيرندگان بو الکترونيکی که  ایچندرسانه

  کند.ندارند اهميت بيشتری پيدا می

های محيطکه  است از آن حاکی( 2010، ه و والترزگانيدیاز جمله ) هاافزون بر این، برخی یافته

آورتر هستند. در استرس حضوری، مرسومهای ( از کالسآفالین و آنالین) ایچندرسانهیادگيری 

ها استرس را درس مرسوم، مشارکت در فرآیند یادگيری و حمایت و تعامل همکالسیهای کالس

 آفالین، - آنالین ایهای چندرسانهدوره در که حالی ( در2020،دهيریان) کندمی ترکنترلقابلو  کمتر

 .(2010، والترزگانيه و ید) رسدمی مشارکت یادگيرندگان و حمایت آنان از یکدیگر به حداقل

منجر  یادگيرندگان به افزایش سطح اضطراب اجتماعی در ضعف در حضور شناختی و حضور



 
 
 
 

 82، شماره پياپی 1401دورة چهاردهم، شمارة اول، بهار و تابستان مجلة مطالعات آموزش و يادگيري  206

نگرش منفی و مشکالت انگيزشی از جمله تواند خود می ةنوببهاضطراب نيز افزایش سطح  .شودمی

. (2013 ،زو فرایل، پاترزک )گرانش در یادگيرندگان به وجود آوردآنالین های نارضایتی نسبت به دوره

 عنوانبهکند که که در آن فرد احساس می کندیک حس پيوند ایجاد می در یادگيری حضور اجتماعی

حضور ها راجع به کمبود نگرانیدر این بين  .شودیک عضو مهم از جامعه یادگيری شناخته می

در  1ورمفهوم حض بررسیگران را واداشته است تا به فيزیکی در یک محيط یادگيری آنالین پژوهش

تا حدودی  که( 2021 ،و ویدليچ جنس، ژوکری ؛2003 ،آراگون) یادگيری آنالین بپردازندهای محيط

 . (2003 راگون،)آ فاقد آن است آفالین -آنالین ایچندرسانههای محيط

ارتباط و عدماحساس یادگيری  هایاز محيط یادگيرندگان در این نوع هامطابق برخی پژوهش

مشترک در یک های ویژگیچهره و سایر وجود حالت عدم امرحضور با دیگران دارند. دليل این 

ر دمرسوم است. فقدان حضور فيزیکی و ارتباط نامناسب بين مدرس و یادگيرنده  حضوریکالس 

دنبال آن بهانشجویان و اميدی دان و سأی به منجرآفالین،  –آنالین  ایچندرسانهیادگيری های محيط

هش حس اجتماع، احساس کا (.2021 ،زو و همکاران) شودآنان می کاهش مشارکت نارضایتی و

 ه خودک نيز حاصل این شرایط است کمبود توجه شخصی پرتی وحواس انزوا، شدگی،فزاینده قطع

های راهبرد از نظر هامحيط تواند بر ماندگاری یادگيرندگان در این محيط تأثيرگذار باشد. اینمی

 با رودررو ارتباطات کمبودنيستند. مشابه  های سنتیبا محيط غيرکالمیهای نشانه همچون ارتباطی

 دگردمی سبب شود که این نيزمی مجازی فضای در انزوا احساس باعث یادگيرندگان دیگر و مربيان

(. 2021 ،هاریس و گریر) کند نگرانی احساس یادگيری فضای این یکل کيفيت به نسبت یادگيرنده

احساس  نوعی اجتماعی حضورعدمو  فيزیکیجدایی دليل به ایچندرسانهیادگيری های محيطدر 

باعث ترک تحصيل  شود که خودان ایجاد میدانشجویان و همساالن و مربيشدگی ميان انزوا و قطع

و تعامل ممکن است منجر به سطح باالیی حضور اجتماعی عدماست. بسياری از این فراگيران شده 

 آن تر یادگيری عاطفی  و در پیاز نااميدی، نگرش منفی نسبت به اثربخشی معلم، و سطح پایين

 . (2007، ، ونتورا و دندوهاگز؛ 2013ریو و کریم، ) احساس ترس، عصبانيت یا انزوا شود

 ترلبجا برای ایچندرسانهیادگيری های هيجانی محيطـ  جهت بهبود بعد عاطفیبه همين دليل، 

موضوع آموزشی  ةعنوان چاشنی به بدنبه 2تر شدن یک موضوع آموزشی، جزئيات فریباشدن و جذاب

اصطالح (. 1395، آبادی و کدیورتازش، حسن؛ 2015پارک، فالوردی و برونکن، ) گردداضافه می

های متن) گرددکند که به محتوای آموزش و یادگيری اضافه میجزئيات فریبا به عناصری اشاره می

تر تر و جالبجذاب ین محتوا را برای یادگيرندهتا ا (مدرس ویدیو، جذاب، تصاویر جذاب و هيجانی

 (. 1997یر، و می رپ)ها کند

                                                           
1. presence 
2. seductive details 
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سرگرم جذاب و هـایویژگـی افزودن ،عاطفی ـ هيجانیبر اساس نظریه عالقه از طرف دیگر، 

 دهـدمی و سطح کلی برانگيختگی را افزایش کندتر مییادگيری را جذابفعاليت کننده به یک ارائه، 

هـا و متن جالب مانندهـای هيجانی القه هيجانی، پيوسـتعمطابق نظریه  .(2016پالس و کاپالن، )

گـی برانگيخت ستند وگذار های تـأثيرچندرسـانههای آموزشتصـویرهای جـذاب بـر لـذت بـردن از 

لذت موجب عالقه و افزایش  است کهبدان معناین  .گـذاردمی اثرفـرد  یشناخت بعد هيجانی نيز بر

سـازی برای مفهـوم یادگيرندگانوقتی  شود.می یادگيری مطالب ترعميقتوجه بيشتر و رمزگردانی 

-کمک که دهندتشکيل میمنسجم ذهنی  ییـک الگـوبيشتری اعمال کنند،  تالش شده مطالب ارائه

مورد استفاده های جدیـد حـل مسـئله ا موقعيتیها در چالش را اندآنچه یاد گرفته تاکند شان می

 (.2017ریچل،  ـ رتون)ش دهندقرار 

رهنمودهایی را برای استفاده از عناصر اجتماعی، عاطفی  1نظریه شناختی عاطفی یادگيری با رسانه

 ه بااست کیر می ایچندرسانهنظریه شناختی یادگيری بسط و گسترش کند. این نظریه، می ارائه

حاصل شده است  ایچندرسانهیادگيری های عنوان ميانجیيب عوامل فراشناختی و انگيزشی بهترک

یادگيری فرایندی زایشی  دارد کهبيان می ایچندرسانهیر در تعریف یادگيری (. می2007)مورنو، 

است که دربرگيرنده انتخاب مواد دیداری و شنيداری در یک ساختار منسجم در حافظه فعال و تلفيق 

(. در این زمينه 2005یر، )می است همدیگر و با دانش پيشين دیداری و شنيداری باهای بازنمایی

و تلفيق عناصر دهی فرایند انتخاب، سازمانکند که بيان می نتریچيپ نظریهبا توجه به  نخست مورنو

ذارد. گگيرد که این کار بر درگيری شناختی اثر میانگيزشی صورت میعوامل ةواسطبه ایچندرسانه

گری عوامل یادگيری از طریق واسطه کند کهمطرح می گوینسمک هایسپس براساس یافتهوی 

ليو و ر، دییی)م دهدشناختی و عواطف را نظم میهای پردازش نيزگيرد که این فراشناختی شکل می

م ه اشناخت و انگيزش بر یادگيری در گذشتهو اثرات فررو با اینکه نقش این(. از2007، آیرس

های نجیميابرای اولين بار که  است در این ایچندرسانهیادگيری  امتياز نظریه بررسی شده است اما

در زمينه یادگيری  هاپژوهشاین زمان تا  بيان دیگر،بهکند. می شناختی را با این نظریه ترکيبغير

؛ 2011 ،2009، )کاليوگا تمرکز کرده بودند شناختی بار، ویژههبشناختی اغلب بر عوامل  ایچندرسانه

  (.2015س، ن مرینبوئر و آیرو

عاطفی یادگيری با رسانه، دو کارکرد مهم را جهت طراحی مواد دیداری ـنظریه شناختی

ی از به پشتيبان ند از کارکرد شناختی و کارکرد عاطفی. اولیاد که عبارتکنمعرفی می ایچندرسانه

 انگيزشذاری بر نگرش و اثرگشناختی مطالب یادگيری اشاره دارد و دومی بيانگر های پردازش

 (. 2006)مورنو،  استهیادگيرنده

                                                           
1. Cognitive Affective Theory of Learning with Media 
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ها شوند نسبت به دیگر یادگيرندگان تالشمند میطراحی عاطفی مثبت بهره از هایی کهیادگيرنده

 سطح باالیی از ،کنندذهنی بيشتری را برای یادگيری محتوای آموزشی صرف میهای و پردازش

می تر موجب بهبود یادگيریذهنی عميقهای پردازش این دهند وانگيزه و نگرش مثبت را نشان می

کند، نظریه شناختی می دیگری که از این پژوهش حمایت متون علمی(. 2011)یوام و همکاران،  شود

( رمزگردانی دوگانه: این فرضيه 1است که بر سه فرضيه اساسی استوار است: ایچندرسانهیادگيری 

( 2دارد. ای هجداگانهای نيداری و دیداری، کانالکند که انسان برای پردازش اطالعات شبيان می

تواند در یک زمان در هر ميزان اطالعاتی که انسان می که کندمی ظرفيت محدود: این فرضيه بيان

انسان در پردازش  مطابق این فرضيه( فرضيه پردازش فعال: 3. است کانال پردازش کند محدود

صورت فعال هتجارب خود، بدرک از قابلمنسجم و شناختی اطالعات برای ایجاد بازنمایی ذهنی 

یکپارچهو دهی اطالعات وارده شده به ذهن شود. پردازش فعال شامل توجه کردن، سازماندرگير می

 (.2005یر، )می است سازی اطالعات وارد شده به ذهن با دانش موجود )پيشين(

توان به این نتيجه رسيد آموزشی می ایچندرسانهانجام شده در زمينه های نگاهی به پژوهشبا 

های روش وآموزشی های ایندرسانهانجام شده در داخل ایران به مقایسه چهای پژوهش بکه اغل

برای  اند.هپرداختانگيزه، یادگيری و یادداری  نظيرهایی متغيربر از نظر تاثيرگذاری تدریس مرسوم 

غمين و نوروزی (، 1397) نسب، سرایی، مقامی و مهدویاکبریهای توان به پژوهشنمونه می

فراهانی و (، 1394)زاده دهقان و ، رستگارپورزادهدهقان(، 1396)الریجانی و رشيدی (، 1391)

( 1394) و والیتی، خزائی، کریمی مرادی(، 1385)زاده زاورکی و عوضزارعی(، 1395) لوبندهخدا

(، 2021) سليمی و قازرانی ،تاتاری، رئوفيان ،صادقيانیهایی از جمله پژوهش ،همچنين .اشاره کرد

( در زمينه مقایسه 1399)روایت و فياض  (،2021) ی، نورجومياتی و آدیانشایوليانچ (،2021)و پاساوان

های ایچندرسانهبيشتر  یاز اثربخشکه نشان اند هانجام شدتعاملی تعاملی و غيرهای ایچندرسانه

 تعاملی دارند. 

 ، اماحکایت دارندای چندرسانهاثربخشی  ازام شده اغلب انجهای پژوهشهمچنان که بيان شد 

پاسخ به  است. چگونهیادگيری  برمعلم  یویدیو براساسانگيزشی طراحی  روشن نيست که تاثير

ایش نم ایچندرسانههای در صفحه ارائه مطالب در محيط معلمی ویدیو این ابهام مستلزم آن است که

ها شود و عالوه بر اینکه در آن متن و تصویری برای یادگيرنده ارائه میای هیعنی صفح .شودداده 

ا ت دعاطفی به این صفحه اضافه گرد -ی مدرس نيز جهت افزایش حس و حضور اجتماعیویدیو

آموزشی بههای ایچندرسانهی مدرس همراه با تصاویر و متن در ویدیوکه افزودن  شودبررسی 

خالء دیگر در متون علمی مربوط شود یا نه. می گر یادگيریعاطفی تسهيل -عنوان حضور اجتماعی

ه نظر باست. به تاثير ویدیوی معلم در یادگيری موضوعات ساده در مقایسه با موضوعات پيچيده 

 کیحررا ت یعاطف درگيریبتوان ای چندرسانههای طيحانگيزشی در مکه با طراحی عاطفی و رسد می
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راحی طکرد. با این حال، تاثير این  آموزان فراهمدانش یرا برا ی این چنينیريادگیهای فرصت کرده و

ه این پاسخ بپژوهش  نی، هدف از انیبنابرا عاطفی برای موضوعات ساده و پيچيده مشخص نيست.

يری روی ثی موضوعات ساده و پيچيده آموزشی چه تارمدرس در یادگي یویدیو سوال بود که

 تدوین شدند:صورت زیر هب پژوهشهای پرسشبنابراین  یادگيری فراگيران دارد؟ 

های طيدر مح دهيچيپموضوعات آموزشی  یريادگیتا چه حد بر  مدرس یویدیو -1

 دارد؟ ريتأثای چندرسانه

های طيساده در مح موضوعات آموزشی یريادگیبر تا چه حد  مدرس یویدیو -2

 ؟دارد ريتأثای چندرسانه

 

 پژوهشروش 
 -آزمون پيش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش آزمایشی از نوع

ضوع وویدیوی مدرس )با دو سطح با ویدیو و بدون ویدیو( و نوع م. بود مقایسهبا گروه آزمون پس

عنوان دو متغير مستقل پژوهش بودند. یادگيری نيز متغير وابسته بود. پيچيده( بهیادگيری )ساده و 

عنوان استفاده از آن بهآزمون و پيشها در متغير وابسته از راه های قبلی آزمودنیمتغير مزاحم تفاوت

 متغير همایند در تحليل کواریانس دوراهه تعدیل گردید.

 کنندگان پژوهششرکت

لی تحصي در سالدانشگاه تبریز بود که کارشناسی  دورةکليه دانشجویان  شاملجامعه آماری 

نفر برای  18)نفر   72 تعداد گيری در دسترس،با روش نمونه مشغول به تحصيل بودند. 1400-1399

 ددانشجویان رشته علوم تربيتی بودند که از . این افراانتخاب شدند عنوان نمونه پژوهشیبههر گروه( 

مدرس،  یویدیوساده بدون موضوعات قرار گرفتند:  زیر تصادفی در چهار گروه صورتهب

درس، و موضوعات پيچيده م یویدیومدرس، موضوعات پيچيده بدون  یویدیوموضوعات ساده با 

کت رو پسر ش دختردانشجویان ترکيبی از  هنفر 18روه هر گ درقابل ذکر است که  مدرس. یویدیوبا 

 .داشتند

کارشناسی رشته علوم  دورة «آموزشیهای توليد فيلم»درس در پژوهش از نظر روش اجرا، این 

های آموزشهای السک 1399-1400تحصيلی  سالاول  نيمسالدر ست. تربيتی اجرا شده ا

مدرس  ،شد. در جلسات آفالینمی صورت آنالین و آفالین برگزارهالکترونيکی دانشگاه تبریز ب

منظور انجام پژوهش برای سه بهکرد. می ضبط شده ارائه یویدیوتدریس موضوعات را در قالب 

خاب انت «مختلف دوربينزای جا»خش محتوای ب «آموزشیهای توليد فيلم»درس ، از جلسه کالسی

ه پيچيد اتموضوع منظور از ساده و پيچيده تقسيم شد. موضوع دستهبه دو شد و این مطالب 
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آموزشی، موضوعاتی هستند که دارای عناصر آموزشی مختلف بوده و برقراری ارتباط بين عناصر و 

موضوعات ساده آموزشی دارای عناصر و اجزای کمتری  ،ست. در مقابلامختلف دشوار های بخش

کالرک و  مرینبوئر،؛ ون2017بوده و فهم روابط بين این اجزا آسان است )ون مرینبوئر و کریشنر، 

 ،مبرداریلساده این بود که از اجزای مختلف دوربين في موضوع در این پژوهش، (.2002 کروک،ید

وابط ر اطالع خيلی کمتری از که نيازمند در نظر گرفته شد برای یادگيری فراگيران کمتری عناصر

یعنی اجزای مختلف دوربين  عوضوع پيچيده آموزشی همان موضوبرای ممقابل،  بود. در ااجزبين 

بهی دوربين فيملبرداره اجزای یک . بدین صورت کتری ارائه گردیدپيجيده حدر سط فيلمبرداری

را ن اجزا دانستن روابط بياین امر کامل برای یادگيری توسط فراگيران در نظر گرفته شد که صورت 

توسط مدرس صورت پاورپوینت به پيجيده(موضوعات )ساده و هر یک از  یمحتوا د.کرمیدشوارتر 

با متن و صدای همراه  ماده شدهمحتوای آ ،مدرس یویدیوساده بدون آماده شد. برای گروه موضوع 

متن و همان محتوا با  . برای گروه موضوع ساده با ویدیوی مدرس(1)تصویر  ارائه شدمدرس 

 مدرس در گوشه پایينی سمت راست صفحه قرار گرفته بود یویدیوارائه شد که مدرس  یویدیو

 .  (2)تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دون پيچيده باین روش برای دو گروه دیگر یعنی موضوع پيچيده با ویدیوی مدرس و موضوع 

 مدرس، موضوع گروه بدون ویدیوی گردید. بدین صورت که مدرس نيز اجرا  ویدیوی

ولی همراه با پاورپوینت و توضيح متنی مدرس یاد گرفتند را بدون ویدیوی مدرس آموزشی پيحيده 

(. ولی گروه مقابل همان موضوع پيچيده را با همان محتویات همراه با ویدیوی مدرس که 3)تصویر 

 (. 4در سمت راست گوشه پایينی صفحه تعبيه شده بود، یاد گرفتند )تصویر شماره 

 

 

 

. آموزش موضوع ساده بدون ویدئوی 1تصویر 

 مدرس

. آموزش موضوع ساده همراه با ویدئوی 2تصویر 

 مدرس
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ا هو بعد از اتمام کالسآزمون پيش هاالزم به ذکر است که قبل از شروع جلسات مذکور، از همه گروه

-گروهنحوه  یی برگزار شد.ویدیوصورت آنالین و هها بآزمون. گرفته شدآزمون پس هااز همه گروه

 ارائه شده است.  1دول جبه صورت خالصه در  اساس موضوع یادگيری بندی بر

 

 ایو محتوای چندرسانه موضوع یادگيری نوع پژوهش همراه باهای گروهشرح . 1 جدول

 ایمحتوای چندرسانه موضوع یادگيری نام گروه شماره

موضوع ساده بدون  1

 ویدیو

دوربين اجزای کمتر یک 

 فيلمبرداری

مدرس اما با  یبدون ویدیو

 توضيح صوتی مدرس

موضوع ساده با  2

 ویدیو

اجزای کمتر یک دوربين 

 فيلمبرداری

 مدرس یبا ویدیو

موضوع پيچيده  3

 بدون ویدیو

اجزای کامل یک دوربين 

 فيلمبرداری

مدرس اما با  یبدون ویدیو

 توضيح صوتی مدرس

موضوع پيچيده با  4

 ویدیو

اجزای کامل یک دوربين 

 فيلمبرداری

 مدرس یبا ویدیو

 
ته )مدرس( ساخ از آزمون یادگيری یا پيشرفت تحصيلی محقق سنجش متغير وابستهجهت 

در هر سوال یک نمره  برای تشکيل شده بود کهای هسوال چهارگزین 20این آزمون از  .استفاده شد

، واییروایی محتجهت بررسی  د.مدرس طراحی گردیکه آزمون توسط بعد از این بود.نظر گرفته شده 

بر  وچهار نفر دیگر از اعضای هيئت علمی گروه علوم تربيتی دانشگاه تبریز قرار داده شد  در اختيار

از این آزمون حذف  سوال صورت که سهبدین .آزمون مورد تجدیدنظر قرار گرفت ناناساس نظرات آ

نباخ کرو آلفای ضریب پایایی، از بررسیشد. برای جایگزین داوران مورد نظر  سوال و سهگردیده 

. آموزش موضوع پيجيده بدون ویدئوی 3تصویر 

 مدرس

همراه با ویدئوی . آموزش موضوع پيجيده 4تصویر 

 مدرس
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آزمون و پس آزمون اجرا گردید عنوان پيشاین آزمون به دست آمد.ه ب 87/0 ضریب وستفاده شد ا

 .برگزار شد در بستر گوگل ميت ییویدیوصورت آنالین هب که

 

 هايافته
زمون و آها در پيشنمرات یادگيری گروه استانداردهای توصيفی شامل ميانگين و انحراف یافته

در  کنندگانشرکت یادگيری نمره ميانگين ،2جدول طبقارائه شده است.  2ازمون در جدول پس

آزمون رسيده است. این تغيير برای در پس 61/16 آزمون بهدر پيش 61/5از ویدیوموضوعات ساده با 

موضوعات  برای گروه ؛آزموندر پس 14 آزمون بهدر پيش 44/5از  ویدیوموضوعات پيچيده با  گروه

موضوعات پيچيده  برای گروهو  ؛آزموندر پس 05/14آزمون به در پيش 50/5و از ویدیساده بدون 

نمرات  ،است. به عبارت دیگر بوده آزموندر پس 05/16آزمون به در پيش 34/5و از ویدیبدون 

ن بدو ت گروه، نمرااست. از طرف دیگر  باالترعات ساده وی مدرس در موضویدیو یادگيری گروه

باالتر است. برای بررسی این که آیا تفاوت بين این چهار پيچيده  ی مدرس در موضوعاتویدیو

استفاده شد که نتایج در ادامه آمده  راههواریانس دوکدار است از تحليل آماری معنیلحاظ بهگروه 

 . است

 های مختلفنمرات یادگيری گروه استاندارد. ميانگين و انحراف 2جدول 

 ویدیو محتوا ميانگين انحراف استاندارد تعداد

 ویدیوبا  آزمونپيش ساده 61/5 42/2 18

 آزمونپس ساده 61/16 78/1 18

 آزمونپيش پيچيده 44/5 22/2 18

 آزمونپس پيچيده 00/14 11/2 18

 کل 30/15 33/2 36

 ویدیوبدون  آزمونپيش ساده 50/5 33/2 18

 آزمونپس ساده 05/14 09/2 18 

 آزمونپيش پيچيده 34/5 23/2 18

 آزمونپس پيچيده 05/16 73/2 18

 کل 05/15 15/2 36

 کل ساده 33/15 31/2 36

 پيچيده 02/15 17/2 36

 کل 18/15 23/2 72

 

است. برای بررسی ههمگنی واریانسکواریانس دو طرفه، تحليل های آزمون یکی از پيش فرض

آزمون بود این داری معنیعدم ةدهندنشانشد و نتایج استفاده ها از آزمون لون همگنی واریانس
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(392/0  =p ،014/1 ( =68 ،3 )F)ها فرض همگنی واریانسبراین با توجه به آزمون لون، پيش. بنا

 رعایت شده است. 

 استکواریانس دوطرفه، همگنی شيب خط رگرسيون تحليل های آزمون فرضیکی دیگر از پيش

داری و سطح معنی 349/1آزمون برابر با پيش ومربوط به تعامل گروه  Fبا توجه به مقدار که 

(266/=p) فرض همگنی شيب خط رگرسيون پيش توان گفت کهمی. استداری معنیعدم ةدهندنشان

 رعایت شده است. 

دهد شرایط همراه با ویدیو و بدون ویدیو و همچنين شرایط موضوعات ساده می نشان 3جدول 

داری نیمع بر یادگيریتعامل محتوا و ویدیو اثر ولی  ،داری بر یادگيری ندارنداثر معنیو پيچيده 

عبارتی در شرایطی که موضوعات آموزشی (. به  =2Partial ƞ, 001/0 >, p34/26F =28/0) است

است ولی در شرایطی که موضوعات آموزشی پيچيده  کنندهویدیوی مدرس کمکساده باشند وجود 

  باشند وجود ویدیوی مدرس ميزان یادگيری را کاهش خواهد داد.

 
 هاریانس دوراهه برای مقایسه یادگيری گروهکوانتایج تحليل تحليل . 3جدول 

مجذور اتای 

 تفکيکی

سطح معنی

 داری

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مربع 

 مجذورات

 منبع تغييرات

 آزمونپيش 16/4 1 16/4 11/1 297/0 02/0

 ویدیو 59/0 1 59/0 16/0 694/0 00/0

 محتوا 19/0 1 19/0 15/0 825/0 00/0

 ویدیو ×محتوا  41/99 1 41/99 43/26 001/0  28/0

 کل 00/16947 72    
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 . تعامل محتوا با ویدئو1نمودار 

 

 گيريبحث و نتيجه
های یادگيری وی مدرس در محيطئهدف پژوهش حاضر بررسی تاثير اضافه کردن وید

برای مقایسه همچنان که مالحظه شد  ای برای یادگيری موضوعات ساده و پيچيده بود.چندرسانه

های قبلی از تحليل کواریانس همراه با تعدیل تفاوتهای مختلف آزمون یادگيری گروهنمرات پس

 هاییافتهعنوان متغير همایند وارد تحليل شد. ه بهآزمون متغير وابستشد که در آن پيشدوراهه استفاده 

 ایچندرسانهمدرس به صفحه  یویدیواضافه کردن ، در موضوعات ساده که ددا پژوهش نشان

 در ایچندرسانهی مدرس به صفحات ویدیواضافه کردن عکس برگردد و می موجب بهبود یادگيری

 ، واحدی و غفوریپورعظيمهای این نتيجه با نتایج پژوهشمخل یادگيری است. ، موضوعات پيچيده

 مطابقت( 2011) ، آیرس و کاليوگاسوئلر ؛(2002) و مورنویر ی؛ م(2016) پالس و کاپالن؛ (1400)

يان دارد که این محققان بقت تحقيقات ذکر شده مطابمنظر با این بخش از نتایج پژوهش از این  دارد.

ژوهش حاضر این ضمن اینکه پ .گرددیادگيری میمدرس باعث کاهش  وییاند افزودن ویدکرده

افتد که یکی کند که تحت شرایطی این اتفاق میاین مورد را نيز اضافه میکند ولی نتيجه را تائيد می

از این شرایط نوع ساده یا پيچيده بودن موضوع آموزشی است. یعنی در شرایطی که موضوع آموزشی 

  . شودیادگيری نيز میوی مدرس، موجب بهبود یبرای یادگيرندگان ساده باشد افزودن وید
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 تبيين کرد که طبق آن هيجانی ـعاطفی نظریه عالقه توان بر اساس آمده را میدستهنتایج ب

و سطح  کندتر مییادگيری را جذابفعاليت کننده به یک ارائه، سرگرم جذاب و هـایویژگـی افزودن

عالقه هيجانی، مطابق با نظریه  (.2016، پالس و کاپالن) دهـدمی کلی برانگيختگی را افزایش

های آموزشهـا و تصـویرهای جـذاب بـر لـذت بـردن از هـای هيجانی عالقه، نظير متنپيوسـت

گـذارد، یعنی یم اثرفـرد  یشناخت بعد برانگيختگـی هيجانی نيز، بر هستند. تاثيرگذار ایچندرسـانه

 .شودمی فعاليت یادگيریاز  ترعميقافزایش در لذت موجب توجه بيشتر و رمزگردانی 

نيز ده است مطرح شنظریه شناختی عاطفی یادگيری با رسانه که توسط مورنو این یافته براساس 

عوامل  تاثيرتحت ایچندرسانهدهی و تلفيق عناصر فرایند انتخاب، سازمان تبيين است که طبق آنقابل

(. همچنين 2006)مورنو، یابد فرد افزایش می درگيری شناختی و در نتيجهگيرد انگيزشی صورت می

در شوند مند میدهند یادگيرنده هایی که از طراحی عاطفی مثبت بهرهنشان می های قبلیبررسی

آموزشی  یادگيری محتوایذهنی بيشتری را برای های پردازش و درگيرییادگيرندگان  مقایسه با سایر

ذهنی  هایپردازشدارند. در واقع، انگيزه و نگرش مثبت  ميزان بيشتریدر نتيجه کنند و صرف می

ی ویدیواضافه کردن  ،(. بنابراین2011)یوام و همکاران،  شودمی تر موجب بهبود یادگيریعميق

موزش را تقویت کرده و هيجانی آ -مدرس همراه با تصاویر و متن محتوای آموزشی، بعد عاطفی

ذهنی یادگيرندگان شده و از این های هيجان و نگرش مثبت به دوره آموزشی موجب افزایش تالش

از طرف دیگر، ممکن است اضافه کردن . (1400، و همکاران پوريمظ)ع یابدمی طریق یادگيری بهبود

آموزشی، موجب ایجاد مدرس همراه با تصاویر و متن محتوای هيجانی  -ی عاطفیویدیوهمان 

های شناختی سوئلر و نظریه شناختی یادگيری در محيط اختالل در یادگيری شود. مطابق با نظریه بار

نه کمتر ) شناختی محتوای یادگيری برای یادگيرنده در حد مطلوب یر، زمانی که بارمی ایچندرسانه

خواهد  یادگيری ایجاد اختالل درشناختی موجب  و نه بيشتر از ظرفيت حافظه کاری( نباشد آن بار

یر ؛ می2005یر، می؛ 2005مرینبور، کستر، کرشنر و ون؛ 2011همکاران،  ئلر وو؛ س2010سوئلر، ) شد

 (. 2002و مورنو، 

باعث  جذاب دهند که عناصر( نشان می2008)و جانسون  یرمی های جدید از جملهپژوهش

گی گردند بستعناصر به محتوایی که به آن اضافه میشوند بلکه اثرات این تداخل در یادگيری نمی

می )متنی، تصویری( ر عناصر جذابيدهد که تاث( نيز نشان می1997) یرو می دارد. تحقيق هارپ

متن( و ای ه)پراکنده در سرتاسر متن یا ابتدا و انت کوتاه(، مکان -تواند با توجه به طول متن )طوالنی

که اند ه( نيز بيان کرد2008) یر و جانسونمیباشد. زیاد( متفاوت  -م )ک ميزان جذابيت این عناصر

بيشتری در ابعاد  هایپژوهشو افزونگی به ویژه اصل انسجام هآموزشی بهای ایچندرسانهحوزه 

دهد نشان میآموزشی های ایچندرسانهدر زمينه ( 2005)یر یمختلف نياز دارند. تحقيقات م

یادگيرنـدگانی کـه مطالـب آموزشـی را بـا رعایت اصل انسجام دریافت کرده بودند نسـبت به 
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دریافـت کـرده بودنـد، عملکـرد  بيشتر جذابیادگيرندگانی که مطالب آموزشـی را بـا جزئيـات 

نشان ( نيز 1395) و همکاران همچنين پژوهش تازشبهتـری در نگهداری و انتقال اطالعات داشتند. 

انند توموزشی با توجه به عوامل مختلف میآهای ایچندرسانهدهد که عناصر جذاب و فریبنده در می

 تاثير مثبت و منفی داشته باشند. 

نيازی به پردازش عميق و استفاده از دليل اینکه هموضوعات ساده بتوان گفت که در بنابراین می

 شدن بارموجب بيشتر تنها نهمدرس ی ویدیوتمام ظرفيت حافظه کاری وجود ندارد اضافه کردن 

يری یادگ شود و از این منظر اختاللی درشناختی بيش از حد ظرفيت پردازشی حافظه کاری نمی

حتوای آموزشی موجب بهبود عاطفی به م -گردد بلکه از طریق ایجاد حس اجتماعینمی دایجا

گردد. اما در موضوعات پيچيده که ذهن یادگيرنده مجبور است تمام توجه خود را بر می یادگيری

 ،کندشناختی سنگينی را ایجاد می این امر بار وروی متن یا تصاویر محتوای آموزشی متمرکز کند 

حافظه کاری را به خود اختصاص داده و ظرفيت ی آموزشی بخشی از ظرفيت ویدیواضافه کردن 

و این امر موجب ایجاد اختالل  کندمی غالنظر را اشموردنياز برای پردازش محتوای آموزشی مورد

 شود.یدر یادگيری م

شود جهت افزایش حضور اجتماعی در های این پژوهش پيشنهاد میدر پایان، براساس یافته

و برعکس، های آموزشی با موضوعات ساده و آسان از ویدیوی مدرس دوره استفاده گردد ویدیو

های آموزشی با موضوعات در ویدیو شناختی زیاد، مطلوب یا کاهش بار شناختی برای ایجاد بار

ممکن است مخل یادگيری کننده نيست و در عوض کمکس مدرسخت و پيچيده استفاده از ویدیوی 

 باشد.

های مختلف آزمایشی با امکان تعامل و ارتباط گروهر، پژوهش حاضهای از جمله محدودیت

ما با توجه به این که افراد ا انجام شدها ها به گروهتصادفی آزمودنیچه تعيين اگر. استیکدیگر 

ارتباط افراد عدمکننده از بين دو کالس درسی انتخاب شده بودند با وجود تدابيری که برای شرکت

امکان تعامل را کاهش که  19-شيوع بيماری کوویدوجود داشت و مجازی بودن آموزش در دوران 

د در شوباشند. توصيه می بودهتعامل در های مختلف با یکدیگر اما ممکن است افراد گروه ،دادمی

های آینده برای اطمينان بيشتر به این موضوع توجه گردد. عالوه بر این، پژوهش حاضر بر پژوهش

ذیری پروی دانشجویان رشته علوم تربيتی دانشگاه تبریز انجام شده است که این امر احتياط در تعميم

انشجویان های آینده به تکرار این پژوهش در بين دشود در پژوهشدهد. پيشنهاد میرا نشان می

  گردد. های مختلف و با موضوعات مختلف درسی توجهرشته
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 فارسی .الف

تاثير (. 1397. )یوسف، مهدوی نسب ، حميدرضا ومقامی ؛احمد ، حسين؛ سرایی،کبریا 

 .51-23. آموزانای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانشچندرسانه

(. نقش جزئيات فریبنده در یادگيری 1395آبادی، حميدرضا و کدیور، پروین. )تازش، مریم؛ حسن 

-60(، 3) 4شناسی شناختی، مجله روانای: اثرها بر بارشناختی و عملکرد. انهدرس علوم چندرس

51. 

اثربخشی الگوی طراحی (. 1394زاده، حسين. )زاده، حجت؛ رستگارپور، حسن و دهقاندهقان

ناوری ففصلنامه . ای در یادگيری موضوعات پيچيدهای مبتنی بر چندرسانهآموزشی چهار مؤلفه
 .45-60، 19، اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتی

ی تاثير آموزش مضامين سوره حمد به شيوه چند بررس(. 1399روایت، زهرا و فياض، محمد سعيد. )

 .رسانه ای، پازل آموزشی و شيوه کتاب بر التزام به نماز دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول

 .21-54 ،27، شناسی، علوم تربيتی و آموزش و پرورشنهای نوین در رواپيشرفت

های ایتحليل و ارزشيابی محتوای چندرسانه(. 1385زاده، ایرج. )زارعی زوارکی، اسماعيل و عوض

ر. ای مایس زبان انگليسی پایه دوم راهنمایی بر اساس اصول طراحی چندرسانهآموزشی در

 .75-116 ،(4) 2، شناسی و علوم تربيتیروانفصلنامه 

های آموزش با (. مقایسه تاثير روش1400پور، سهراب؛ واحدی، شهرام و غفوری، مرتضی. )عظيم

های دوفصلنامه راهبردآموزان. گرافيکی پویا و ایستا بر نگرش و اضطراب هندسی دانشتصاویر 
 .57-72 ،16، شناختی در یادگيری

ای بر ميزان یادگيری و یادداری درس تأثير چندرسانه(. 1391غمين، خجسته و نوروزی، داریوش. )

 .120-145، 24، شناسی تربيتینروافصلنامه . لوحه نویسی فارسی

شده  ای آموزشی استانداردبررسی تأثير چندرسانه(. 1395) ه.اللو، روحخدابندهفراهانی، مرتضی و 

ها بر ميزان یادگيری و نگرش به درس ریاضی ایدر چارچوب نظریه شناختی چندرسانه

 .59-79، 7ناوری آموزش و یادگيری، ف. آموزان مراکز آموزش از راه دوردانش
ای آموزشی بر آموزش محيط زیست در تاثير چندرسانه(. 1396الریحانی، مریم و رشيدی، سحر. )

 .71-85، 11 ،فناوری آموزش و یادگيری. کودکان دبستانی

ای آموزشی مبتنی (. تأثير چندرسانه1394. )، الههوالیتی ، راضيه وکریمی ؛ثریا ،خزائی ؛رحيم ،مرادی

فناوری  توان ذهنی.آموزان کمگانيه بر یادگيری و یادداری دانشبر الگوی طراحی آموزشی 

 .47-66 ،5، آموزش و یادگيری

http://ensani.ir/fa/article/author/212690
http://ensani.ir/fa/article/author/30318
http://ensani.ir/fa/article/author/166441
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38402/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-19-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38402/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-19-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/48995/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1399%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-27
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/11107/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-1385-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/47841/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-11
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های مجازی دیجيتال در (. نفش رسانه1400فر، یعقوب. )السادات و محمدیميرصفدری، شراره

، یهای شناختی در یادگيردوفصلنامه راهبردگی به کودکان. آموزش مفاهيم شناختی ميراث فرهن

16، 89-73. 
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The Effects of Teacher’s Video as an Emotional Strategy 

on Students’ Learning in Multimedia Learning 

Environments 

 

Hossein Dehghanzadeh, Hojjat Dehghanzadeh, Fatemeh Salehi 

Najafabadi 

 

The present study investigated the effects of adding a teacher’s video to 

multimedia learning environments on learning simple and complex 

content. The research design was pre-test post-test experimental with 4 

groups. The statistical population consisted of all undergraduate students 

from Tabriz University in the academic year 1399-1400. Via accessible 

sampling, 72 students (18 in each group) were selected and randomly 

assigned into four experimental groups: simple topics without a teacher’s 

video, simple topics with a teacher’s video, complex topics without a 

teacher’s video, and complex topics with a teacher’s video. A researcher-

made learning test was used to assess the dependent variable. The results 

of two-way ANOVA showed that the interactional relationship between a 

teacher’s video and topic complexity had an effect on students’ learning. 

More specifically, while in simple topics, adding a teacher’s video to 

multimedia web pages improved learning, in complex topics, adding a 

teacher’s video to multimedia pages was found to hinder learning. Based 

on the results, it is recommended that two important elements be 

considered in designing multimedia learning environments: the role of the 

teacher’s video and the type of learning topic.  

Keywords: emotional design, higher education, multimedia learning, 

teacher’s video  
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