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رنامه درسی( از ب) یکیالکترونهای محتوای آموزشی یژگیوتعیین 

 ی بار شناختی به روش تحلیل محتوای کیفی قیاسییهنظرمنظر 
 ابراهیم ابوالقاسمی، الهه والیتی، حسین زنگنه

 51/21/5316تاریخ پذیرش:  51/20/5316تاریخ دریافت: 

 چکیده
اشد. بیمی بار شناختی یهنظرهای محتوای آموزشی الکترونیکی از منظر یژگیوهدف پژوهش حاضر تعیین 

برای این منظور، از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی استفاده شد. اهداف این پژوهش به این شرح هستند: 

های محتوای یژگیو( ترسیم 0های محتوای الکترونیکی از منظر بار شناختی درونی، یژگیو( ترسیم 5

رونیکی از منظر بار شناختی های محتوای الکتیژگیو( ترسیم 3الکترونیکی از منظر بار شناختی بیرونی و 

و  googleهستند که از طریق موتور جستجوی  ییهامقالهی یهآماری کلی جامعه ،پژوهش در اینمطلوب. 

انتخابی نهایی  یهاتعداد مقاله قابل دانلود هستند. sciencedirectو  ebsco ،wileyاطالعاتی  یهابانک

برای انجام ین پژوهش مراحل زیر دنبال  مقاله بودند. 55 ،قیاسیبرای انجام تحلیل محتوای کیفی به روش 

( شرح 0ها، فرضیشپ( تعیین طبقات بر اساس 5ی مقدمات: یهتهیزی کار و رطرحشد: مرحله اول، 

( انتخاب کلیدواژه بر 4( اجرای دلفی بر روی طبقات، 3مختصری از هر یک از طبقات برای افراد گروه، 

( 5ی دوم، تحلیل محتوای کیفی به روش قیاسی: مرحلهها، یتمحدوده بر اساس ( تعیین جامع1اساس دلفی، 

تعریف عملیاتی از هر یک از طبقات با توجه به  یارائه( 0ارائه چندین تعریف نظری از هر یک از طبقات، 

یاتی های عملیفتعربرای تحلیل بیشتر با توجه به  هاپاراگراف( انتخاب 3های نظری )تعیین کد(، یفتعر

( 6های استنتاج شده، یژگیوی طبقه( تعیین 1های محتوای الکترونیکی، یژگیو( استنتاج 4)کدگذاری(، 

ی یهته( 5ی سوم، کنفرانس و بحث: مرحلهبسط و اصالح طبقات،  های طبقه ویژگیوسازی یکپارچه

( اصالح کار توسط 3 ،هافرم( گردآوری 0صورت انفرادی، یی برای نقد و بررسی خروجی کار بههافرم

( 1ی به متخصص ازلحاظ نقدها، رساناطالعی دو و توجیه و شمارهی فرم یهته( 4، هافرمپژوهشگر بر اساس 

ی بحث برای بررسی نقدهای پذیرفته نشده از سوی پژوهشگر. در انتها، در تحلیل قیاسی از جلسهتشکیل 

ی بار شناختی طبقهگیری الکترونیکی را از منظر سه های محتوای یادیژگیوشده، توانستیم مقاالت انتخاب

 درونی، بار شناختی بیرونی و بار شناختی مطلوب مشخص کنیم.

 ل محتوای کیفی قیاسی، بار شناختیطراحی محتوای آموزشی الکترونیکی، تحلیکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ال حاضر با باشد که در حیمی زندگی بشر، تعلیم و تربیت هاحوزهین ترمهمیکی از 

ی جدیدی پیش روی صاحبنظران هاافقبه این حوزه،  5ورود فناوری اطالعات و ارتباطات

(. نیازهای روزافزون مردم 3، ص 5331و متخصصان آن قرارگرفته است )مرتضوی اقدم، 

به مراکز آموزشی، کمبود امکانات اقتصادی، کمبود  هاآنبه آموزش، عدم دسترسی 

شوند، متخصصان تعلیم و یمهای زیادی را که صرف آموزش نهیهزآموزشگران مجرب و 

تربیت را بر آن داشت تا با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات نوع جدیدی از یادگیری را 

، ص 5333ی تعلیم و تربیت کنند )مالزاده، عرصهتحت عنوان یادگیری الکترونیکی، وارد 

ی شبکه ابزارهاه در محیط شبکه و با (. یادگیری الکترونیکی آن نوع یادگیری است ک3

 3)فالون است 0یرهمزمانغی آموزشی همزمان و هارسانهکارگیری افتد و مستلزم بهیماتفاق 

 (.06ص ، 5333ی باقری و حسین کوچک، ترجمه، 5111، 4و بروان

 نظر یادگیری الکترونیکی ضروری به در آن به پرداختن اساسی که مسائل یکی از

ی الکترونیکی است )زندی، هاآموزش ارائه و توسعه طراحی، فرآیند در تکیفی رسد،یم

(. بسیاری از افراد عقیده دارند که شرط 60، ص 5315، معصومی فردو  معصومی فرد

ی یهپابر  هادرسی یادگیری الکترونیکی این است که محتوا و هادورهآمیز یتموفقاجرای 

ی علوم تربیتی و مالحظات المللی درزمینهینبی تربیتی و روانشناسی، تجارب هاپژوهش

ی حائز اهمیت، آن است که کارایی و اثربخشی یادگیری نکتهتربیتی انجام پذیرد. 

سازی محتوای دروس یر و یکپارچهپذانعطافالکترونیکی، درگرو طراحی آموزشی 

محتوای این  یارهای الزم تربیتی در طراحیمعالکترونیکی و منظور داشتنن استانداردها و 

ین ترمهمعنوان یکی از بنابراین توجه به طراحی محتوای دروس الکترونیکی بههاست؛ دوره

                                                                                                                                        
1 Information and Communication Technology (ICT) 
2 asynchronuse or synchronuse Instructional media 
3 Fallon 
4 Brown 
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ی تعلیم و حوزهی آموزش الکترونیکی، موردتوجه پژوهشگران زیادی در هانظامعناصر 

 تربیت قرارگرفته است.

طراحی  ،با آن مواجه هستیم طراحی محتوای آموزشی الکترونیکیچالش اصلی که در 

یادگیری انسانی سازگار باشد. برای  یندهایها به طریقی است که با فرآدرس محتوای

 یندهاآموزشی باید از این فرآ ی طراحی محتوایها، روشمحتوای آموزشی یاثربخش

دهد که اگر محتوای الکترونیکی دروس یادگیری یمنشان  هاحمایت نماید. پژوهش

تواند یمهای علمی، طراحی و تولید شود، یهنظر الکترونیکی، تحت یک سری اصول و

ی آموزشی تأثیرگذار، نیازهای فراگیران را برطرف سازد )سارونه، مادهعنوان یک به

های مهم در طراحی محتوای آموزشی الکترونیکی که یهنظر(. ازجمله 3-4، صص 5331

 باشد.یمی بار شناختی یهنظرها باید به آن توجه داشته باشند، طراحان آن

ازجمله مباحثی که در روانشناسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبر پردازی برای حمایت از 

. در باشدیها در حافظه فعال ایجاد گردیده است، نظریه بار شناختی مفرآیند پردازش داده

معرفی  0عالوه یا منهای به 1 یزبسیاری از دروس روانشناسی، به دانشجویان عدد سحرآم

 1زمان تنها بین اساسی این قاعده آن است که یادگیرندگان قادرند در یک ییجهنت. شودیم

طورکلی منظور از بار شناختی عبارت است از ماده اطالعاتی را به خاطر بسپارند. به 1تا 

. از دیدگاه شودیمیزان تالش ذهنی که برای پردازش یا به خاطر سپاری اطالعات صرف م

افظه فعال انسان هنگام مواجه با اطالعات جدید ظرفیت محدودی بار شناختی، ح ییهنظر

که سه نوع بار شناختی وجود دارد: درونی، بیرونی، مطلوب.  دهدینشان م هایدارد. بررس

را  درونیباید کوشش ما آن باشد که بار شناختی  آموزشی الکترونیکیدر طراحی محتوای 

ا تا حد امکان کاهش دهیم و بار شناختی مدیریت و کنترل کنیم، بار شناختی بیرونی ر

 ییمطلوب را تا حد امکان افزایش دهیم. انواع بار شناختی خود منجر به اصول و رهنمودها

و سایر اشکال مواد  محتوای آموزشی الکترونیکیبرای کنترل بار شناختی مواد آموزشی )

اع دبار شناختی اب یریگرا که برای اندازه ییهاآموزشی( برای این منظور باید روش

 یحسی که ابزارها یهارا مورداستفاده قرار دهیم. در حقیقت، مقدار داده اندیدهگرد

ارائه دهد بیشتر از ظرفیت سیستم عصبی انسان برای پردازش است. از  تواندیتکنولوژیکی م
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تا حد امکان بکوشیم که هر سه  محتوای آموزشی الکترونیکیاین لحاظ باید در طراحی 

هر یک، با آن برخورد  هاییژگیبار شناختی را در نظر داشته باشیم و متناسب با و نوع

 نماییم.

 (33، ص 1931)والیتی،  هاو ابعاد آن هایژگیانواع بار شناختی، و یخالصه. 1جدول 

نوع بار 

 شناختی

منشاء بار  مثال توضیحات

 شناختی

بر  یرتأث

 یادگیری

 ییفهوظ

طراح 

 آموزشی

ار شناختی، اشاره به این ب درونی

پیچیدگی ذاتی محتوای 

آموزشی دارد که یادگیرنده 

طور ذهنی قصد دارد آن را به

 فرابگیرد.

تصویر آموزشی 

که میان اجزای 

آن ارتباطات 

 زیادی وجود دارد

پیچیدگی 

محتوای 

 آموزشی

 منفی

مدیریت بار 

شناختی 

 درونی

این بار شناختی، اشاره به  بیرونی

در حین  ذهنی هاییتفعال

فرآیند یادگیری دارد که در 

مثبتی  یراین فرآیند هیچ تأث

 ندارند.

توضیحات  یارائه

نوشتاری هم در 

داخل تصویر و 

هم در پایین 

 تصویر

 یارائهی نحوه

محتوای 

 آموزشی

 منفی

کاهش بار 

شناختی 

 بیرونی

این بار شناختی، اشاره به  مطلوب

منابع شناختی دارد که 

ی ایجاد فعال برا یحافظه

ها نیاز یادگیری بهتر، به آن

 دارد.

پرسش از 

یادگیرنده در 

 محتوای آموزشی

میزان تسلط 

یادگیرنده بر 

 محتوا

 مثبت

افزایش بار 

شناختی 

 مطلوب

بار شناختی بیرونی و مطلوب را کنترل کند.  تواندیطراح محتوای آموزشی م

ترل باشد. طراح آموزشی باید بار کنبار شناختی درونی غیرقابل رسدیکه به نظر مدرحالی

شناختی مطلوب را تا حد ممکن افزایش دهد و بار شناختی بیرونی را تا حد ممکن کاهش 

(. ما 50، ص 0224، 5و پاس 0ورب، مرین5سوئلردهد و بار شناختی درونی را کنترل کند )

                                                                                                                                        
1 Sweller 
2 Merrienboer 
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ا انجام منظور یادگیری اثربخش، باید دو کار رعنوان یک طراح محتوای آموزشی، بهبه

( نوع بار شناختی را در 0( محتوایی که بار شناختی باالیی دارد را تشخیص دهیم. 5دهیم: 

مراجعه  5)به شکل  این محتوا مشخص کنیم و با توجه به نوع آن، با آن برخورد نماییم

 .کنید(

 

 

 

 

 

 

 

 (5 ، ص2006، سوئلرو  9، نگاین2انواع بار شناختی و یادگیری اثربخش )کالرک .1شکل 

 ی پژوهششناسروش

گفت  توانیجدید در تحقیقات اجتماعی است. م یهاتحلیل محتوا یکی از روش

(. تحلیل محتوا یک 10، ص 5333ی عمر بشر دارد )نظری و مختاری، اندازهقدمتی به

مفهومی  یهامشابه یا طبقه یهامتنی کیفی در شاخه یهاداده دهییفرآیند ذهنی جا

                                                                                                                                        
1 Paas 
2 Clark 
3 Nguyen 

یکاهش بار شناختی بیرون وبافزایش بار شناختی مطل  یمدیریت بار شناختی درون   

 = یادگیری اثربخش
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، ص 0223، 5غیرها یا موارد است )جالیئنتگوهای سازگار و روابط بین ممنظور تعیین البه

ارتباطی و آموزشی  یهامند محتوای مواد و رسانه(. هدف تحلیل محتوا، بررسی نظام502

؛ شدیکمی برای این کار استفاده م یهااست. در آغاز ظهور تحلیل محتوا، فقط از روش

ر در تحلیل محتوا موردتوجه قرارگرفته است کیفی نیز در چند سال اخی یهااما روش

 (.05، ص 0223، 3و برگر 0)منگ

بررسی است. تحلیل محتوا در ابتدا کمی و کیفی قابل یتحلیل محتوا در دو جنبه

و علوم سیاسی به کار گرفته  ینگارعنوان یک روش تحلیل کمی متون در روزنامهبه

رهبران سیاسی یا مسئوالن  هاییسخنران. در این روش، معموالً متن مقاالت یا شدیم

و بر اساس  گرفتیموردنظر، مورد تحلیل قرار م یهاکارگیری واژهمملکتی ازنظر تعداد به

 شدیرویکرد سخنران یا نویسنده ارائه م یدرباره هاییگیرییجهها، نتشمارش این واژه

تری یافته است، اما کمی رواج بیش هاییوه(. هرچند که امروز ش3، ص 5331)فردانش، 

تازگی در میان پژوهشگران طرفدار پیداکرده است. در روش تحلیل محتوای کیفی به

ها صورت پیام با مفاهیم و عبارت ییرندهتحلیل محتوای کیفی، تأثیر متون بر روی گ

 .گیردیم

، نهندیتحلیل محتوای کیفی که گاهی آن را تحت عنوان تحلیل محتوای نهفته نیز نام م

. این روش تحلیل محتوا، باشدیها مو ایجاد معنا از آن هایک روشی برای کاستن از داده

حاصله  یهامتنی از قبیل داده یهاطورمعمول و گسترده برای تحلیل میزان زیادی از دادهبه

و  هایتشده، گفتگوها، پاسخگویی به سؤاالت باز پاسخ، روااز مصاحبه، مشاهدات ضبط

ویدئویی مورداستفاده قرار  هاییشو نما ها، عکسهایقبیل طراحی و نقاش از ییهارسانه

تحلیل  یهاتحلیل کیفی محتوا در کنار سایر روش (.502، ص 0223)جالیئن،  گیردیم

)پازارگادی، خطیبان و اشک گیرد یو مطالعات مورداستفاده قرار م هاکیفی در پژوهش

 (.11، ص 5336تراب، 

                                                                                                                                        
1 Julien 
2 Meng 
3 Berger 
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 .شودینوع تحلیل محتوای استقرایی و تحلیل محتوای قیاسی م دوشامل  تحلیل محتوای کیفی

در این نوع روش تحلیل محتوای کیفی، پژوهشگر با  :1تحلیل محتوای استقرایی

متون تعیین  یمشخصی قبل از شروع پژوهش، به مطالعه هاییفارائه و مفروض گرفتن تعر

مورد تحلیل، به  یهاتعیین شده و متناز پیش  هاییفتعر ییسهو با مقا پردازدیشده م

. در این پردازدیموردنظر م یهاوجود یا عدم مصادیق آن تعریف در متن یداوری درباره

ظری نکه بر اساس مباحث  عنوان کدبه کارگیری یک تعریف عملیاتیروش، با به

تدایی . مراحل این تحلیل شامل تعیین ابشودیآمده است، تحلیل محتوا آغاز مدستبه

به هر  هایفموضوع پژوهش و اعمال این تعر یهاتعاریف هر یک از مفاهیم و سازه

 (.1، ص 5331پاراگراف از متون تخصصی تعیین شده برای تحلیل است )فردانش، 

اگر پژوهشگر روش استقرایی را برای انجام تحلیل محتوای کیفی انتخاب کند، ابتدا 

پردازد. فرآیند انجام این کار شامل کدگذاری آزاد، کیفی ب یهاباید به سازماندهی داده

. کدگذاری آزاد، به معنای بررسی سر باشدیو استخراج معنا م هاو زیر طبقه هاایجاد طبقه

ها در طبقات دلبخواهی است. و نکات اصلی متن و قرار دادن آن هاها، زیر عنوانعنوان

. یابندیتقلیل م ترییدر طبقات کل آمده،دستبه یهابعدازاین کدگذاری آزاد، طبقه

آمده، دستمجدد طبقات به یبند. هدف طبقهشوندیم یبندها، طبقهدیگر، طبقهعبارتیبه

طبقات مشترک در یکدیگر است. هدف از  یبندکاستن از تعداد طبقات از طریق گروه

 ییدهنا از پدمجدد این طبقات، کسب مع یبنداولیه و طبقه یبندانجام این فرآیند طبقه

، 3و گینکاز 0تا درک ما از آن پدیده افزایش یابد )الو باشدیموردمطالعه و توصیف آن م

 (.521-555، صص 0221

در این نوع روش تحلیل محتوای کیفی، پژوهشگر بدون  :4تحلیل محتوای قیاسی

و  پردازدیمتن م یتعریف یا تعمیم قبل از آغاز تحلیل به مطالعه گونهیچدر نظر گرفتن ه

                                                                                                                                        
1 inductive content analysis 
2 Elo 
3 Kyngas 
4 deductive content analysis 
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. بدیهی است که دهدیارائه م یبندعنوان جمعهر آنچه حاصل این تحلیل است را به

علوم  یهامدرن در پژوهشگونه روش تحلیل کیفی محتوا، مربوط به رویکردهای پستاین

فرد پژوهشگر  هاییو داور هادانستهیش، باورها، پهایتانسانی است و شدیداً متأثر از ذهن

 (.1، ص 5331ردانش، )ف باشدیم

اگر پژوهشگر روش قیاسی را برای انجام تحلیل محتوای کیفی انتخاب کند، پژوهشگر 

را در اختیار داشته  هابه وجود آورد؛ یعنی ابتدا باید طبقه یبندابتدا باید یک ماتریس طبقه

ای را مبنای کار خود قرار داده و به کدگذاری محتو هاباشد. پژوهشگر باید این طبقه

در ضمن فرآیند کدگذاری،  تواندیبپردازد. پژوهشگر م هاشده بر اساس این طبقهانتخاب

خود اعمال کند. به این صورت  یهادر هر جا که احساس نیاز کند، تغییراتی را در طبقه

مشابه را  یهاکاربرد را حذف کند و طبقهکم یهاکه طبقات جدیدتری را اضافه کند، طبقه

 (.555-550، صص 0221ند )الو و گینکاز، در هم ادغام ک

در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی استفاده شده است. به این 

طور صورت که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی، طبقاتی را به

شده و سعی شد که فرض برای تحلیل محتوای قیاسی مقاالت در نظر گرفتهپیش

 های مربوط به هر یک از این طبقات معلوم گردد.یژگیو

 ی پژوهشهاهدف

 الف( هدف کلی

 ی بار شناختییهنظرهای طراحی و تولید محتوای الکترونیکی از منظر یژگیوترسیم 

 ی جزئیهاهدفب( 

 های محتوای الکترونیکی از منظر بار شناختی درونییژگیو( ترسیم 5

 لکترونیکی از منظر بار شناختی بیرونیهای محتوای ایژگیو( ترسیم 0

 های محتوای الکترونیکی از منظر بار شناختی مطلوبیژگیو( ترسیم 3
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 پژوهش هایسؤال

 های محتوای الکترونیکی از منظر بار شناختی درونی چیست؟یژگیو( 5

 های محتوای الکترونیکی از منظر بار شناختی بیرونی چیست؟یژگیو( 0

 ی الکترونیکی از منظر بار شناختی مطلوب چیست؟های محتوایژگیو( 3

 مراحل اجرای پژوهش

ی مراحل اصلی و مراحل فرعی تقسیم طورکلی به دودستهمراحل ارائه این پژوهش به

شود. مراحل اصلی این پژوهش سه مرحله است و هر یک از این مراحل اصلی نیز یم

نتخاب این مراحل اصلی و مراحل شوند. ایمتری تقسیم یفرعی خود به مراحل نوبهبه

فرعی برای پژوهش با مشورت و بحث و بررسی بین افراد گروه انجام شد. جزئیات مراحل 

 کنید:یماجرای این پژوهش را در جدول زیر مالحظه 

 مراحل اصلی و فرعی اجرای پژوهش .2جدول 

 مراحل فرعی مراحل اصلی

ی یهتهیزی کار و رطرحمرحله اول: 

 مقدمات

 هافرضیشپتعیین طبقات بر اساس  (5

 ( شرح مختصری از هر یک از طبقات برای افراد گروه0

 ( اجرای دلفی بر روی طبقات3

 ( انتخاب کلیدواژه بر اساس دلفی4

 هایتمحدود( تعیین جامعه بر اساس 1

ی دوم: تحلیل محتوای کیفی به مرحله

 روش قیاسی

 طبقات( ارائه چندین تعریف نظری از هر یک از 5

های یفتعرتعریف عملیاتی از هر یک از طبقات با توجه به  یارائه( 0

 نظری )تعیین کد(

های عملیاتی یفتعربرای تحلیل بیشتر با توجه به  هاپاراگراف( انتخاب 3

 )کدگذاری(

 های محتوای الکترونیکییژگیو( استنتاج 4

 های استنتاج شدهیژگیوی طبقه( تعیین 1

 بسط و اصالح طبقات های طبقه ویژگیو سازی( یکپارچه6

 ی سوم: کنفرانس و بحثمرحله
 صورت انفرادییی برای نقد و بررسی خروجی کار بههافرمی یهته( 5

 هافرم( گردآوری 0
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 هافرم( اصالح کار توسط پژوهشگر بر اساس 3

ی به متخصص ازلحاظ رساناطالعی دو و توجیه و شمارهی فرم یهته( 4

 نقدها

ی بحث برای بررسی نقدهای پذیرفته نشده از سوی جلسهتشکیل  (1

 پژوهشگر

 ها برای جستجوانتخاب کلیدواژه

ی بار شناختی، برای تعیین یهنظری در این با توجه به مبانی نظری موجود درزمینه

ی بار شناختی درونی، بار شناختی طبقهمحتوای آموزشی الکترونیکی، سه  هایویژگی

خود برای تحلیل محتوای کیفی  فرضپیشعنوان طبقات ار شناختی مطلوب را بهبیرونی و ب

ها، با توجه به انتخاب این طبقات قیاسی مقاالت در نظر گرفتیم. درنتیجه انتخاب کلیدواژه

 باشد.یمبرای انجام تحلیل محتوا  فرضپیش

ز طبقات در منظور انتخاب مقاالت برای تحلیل محتوای کیفی مقاالت در هر یک ابه

های خود را برای یدواژهکلی اطالعاتی و موتور جستجوی موردنظر، ابتدا هابانک

ها همانند انتخاب طبقات، طی یدواژهکلجستجوی مقاالت مشخص کردیم. انتخاب این 

های مکرر قبل از آغاز پژوهش و در حین پژوهش یبازنگرچندین مرحله با توجه به 

 صورت پذیرفته است.
managing cognitive load 

reducing cognitive load 

extraneous cognitive load 

intrinsic cognitive load 
germane cognitive load 

 ی مقاالت برای انجام تحلیل محتوای کیفینمونهو  جامعه

هستند که از طریق موتور جستجوی  ییهامقالهی یهآماری کلی جامعه ،پژوهش در این

google  اطالعاتی  یهابانکوebsco ،wiley  وsciencedirect .قابل دانلود هستند 

اطالعاتی، دسترسی رایگان پژوهشگر به منابع آن بود. علت  یهاعلت انتخاب این بانک
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جستجو  یکرد آن نسبت به سایر موتورهاملانتخاب موتور جستجو، قابلیت و جامعیت ع

 بود.

 جستجو به این قرار بودند: هاییتمحدود اطالعاتی، یهادر این موتور جستجو و بانک

 ( جستجو فقط در عنوان مقاله5

 PDF( جستجو فقط در مقاالت با فرمت 0

 ( جستجو در مقاالت به زبان انگلیسی3

شده برای انجام تحلیل محتوای انتخاب یهامتغیرهایی که در این پژوهش در میان مقاله

قابلیت دانلود  و رداری از اعتبار علمیکیفی یکسان است، انگلیسی بودن مقاالت، برخو

 بوده است.

 یهادر این پژوهش محتوای برای تحلیل، از میان مقاالت قابل دانلود در بانک

هستند که با  googleموتور جستجوی و  sciencedirectو  ebsco ،wileyاطالعاتی 

توسط پژوهشگر عنوان، اعتبار مقاله و مرتبط بودن محتوای آن به موضوع پژوهش توجه به

اند. شرح جزئیات انتخاب مقاالت برای انجام تحلیل محتوای کیفی به روش شدهانتخاب

 :کنیدیزیر مشاهده م ولدر جد برای هر یک از طبقات تعیین شده را قیاسی

 فرآیند انتخاب مقاالت برای انجام تحلیل محتوای قیاسی .3جدول 

بانک اطالعاتی یا 

 موتور جستجو
 هاکلیدواژه

ی هامقالهکل 

 یافت شده

ی هامقاله

انتخابی 

برحسب 

 عنوان

ی هامقاله

 انتخابی نهایی

Ebsco 

managing cognitive load 3 3 0 

reducing cognitive load 5 5 2 

extraneous cognitive load 2 2 2 

intrinsic cognitive load 0 0 0 

germane cognitive load 5 5 5 

Wiley 

managing cognitive load 3 5 2 

reducing cognitive load 4 5 2 

extraneous cognitive load 2 2 2 



 211/ ...ی بار شناختییهنظربرنامه درسی( از منظر ) یکیالکترونهای محتوای آموزشی یژگیون تعیی 

intrinsic cognitive load 0 0 2 

germane cognitive load 2 2 2 

Sciencedirect 

managing cognitive load 3 3 5 

reducing cognitive load 2 2 2 

extraneous cognitive load 5 5 5 

intrinsic cognitive load 0 0 2 

germane cognitive load 0 0 5 

Google 

managing cognitive load 51 1 5 

reducing cognitive load 01 1 0 

extraneous cognitive load 4 5 2 

intrinsic cognitive load 1 0 2 

germane cognitive load 0 2 2 

 55، قیاسیانتخابی نهایی برای انجام تحلیل محتوای کیفی به روش  یهاتعداد مقاله

 مقاله بودند.

 باشند:یمی انتخابی به این شرح هامقاله
Ayres, P. (2006). Impact of reducing intrinsic cognitive load on 

learning in a mathematical domain. Application Cognitive 

Psychology, 20, 287-298. 

Bannert, M. (2002). Managing cognitive load: Recent trends in 

cognitive load theory. Learning & Instruction, 12, 139-146. 
CIerniak, G. Scheiter, K. & Gerjects, P. (2009). Explaining the 

split-attention effect: Is the reduction of extraneous cognitive load 

accompanied by an increase in germane cognitive load? Computers in 

Human Behavior, 25, 315-324. 

Kalyuga, S. (2005). Managing cognitive load in ICT-based 

learning. Retrieved from 

http://www.iiis.org/CDs2008/CD2009SCI/EISTA2009/PapersPdf/E22

5KW.pdf 

Kester, L. Kirschner, P. A. & VanMerrienboer, J. J. G. (2005). The 

managing of cognitive load during complex cognitive skill acquisition 

by means of computer-simulated problem solving. British Journal of 

Educational Psychology, 75, 71-85. 
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Leahy, W. & Sweller, J. (2007). The imagination effect increase 

with an increased intrinsic cognitive load. Application Cognitive 

Psychology, 22, 273-283. 

Mousavi, Y. Low, R. & Sweller, J. (1995). Reducing cognitive load 

by mixing auditory and visual presentation mode. Journal of 

Educational Psychology, 87(2), 319-334. 

Nelson, B. C. & Erlandson, B. E. (2008). Managing cognitive load 

in educational multi-user virtual environments: Reflection on design 

practice. Education Technology Research Development, 56, 619-641. 
Pass, F. & Gog, T. V. (2006). Optimizing worked example 

instruction: Different ways to increase germane cognitive load. 

Learning & Instruction, 16, 87-91. 

Quiroga, L. M. Crosby, M. E. & Iding, M. K. (2004). Reducing 

cognitive load. Paper presented at the Proceedings of the 37th Hawaii 

International Conference on System Sciences. 

Sweller, J. (2010). Elements interactivity and intrinsic, extaneous 

and germane cognitive load. Educational Psychology Review, 22, 

123-138. 

 تعیین کد تحلیل محتوا

برای تعیین کد تحلیل محتوا برای مقاالت منتخب برای هر طبقه، ابتدا از مفهوم هر یک 

آوریم. تعریف عملیاتی طبقات را با توجه به تعریف نظری، در یماز طبقات، تعریف نظری 

عنوان های عملیاتی را بهیفتعارآوریم. این یم ترجامعو  ترمنسجمتر، ینیعقالب تعریفی 

های نظری و یفتعرگیریم. در زیر یموای هر یک از طبقات در نظر کد تحلیل محت

 کنید:یمعملیاتی مربوط به هر یک از طبقات را مشاهده 

 تعریف نظری:

بار شناختی درونی، میزان دشواری محتوای مورد یادگیری است  بار شناختی درونی:

یری پذتعاملتوجه به میزان و این دشواری ذاتاً در محتوا وجود دارد. میزان این پیچیدگی با 

ازحد در (. ین بار شناختی بیش0، ص 0221، 5شود. )والنیمعناصر یک محتوا مشخص 

                                                                                                                                        
1 Whelan 
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کند و درنتیجه منجر به عملکرد یمی ذهنی اختالل ایجاد هاطرحوارهفرآیند ایجاد 

 (.141، ص 0255، 4و استوسسکو 3، سینگر0، مارهان5شود )واسیلیمتر یادگیرنده یفضع

ی محتوا شدهبار شناختی بیرونی مربوط به روابط بین عناصر طراحی شناختی بیرونی:بار 

ی طراحی آموزشی ضعیف محتوا است. )والن، دهندهباشد و نشان یمی آن ارائهدر هنگام 

 (.0، ص 0221

بار شناختی مطلوب، میزان تالش یادگیرنده در ایجاد و  بار شناختی مطلوب:

ی ذهنی است و به عوامل فردی از قبیل انگیزش و عالقه مربوط هاطرحوارهخودکارسازی 

 (.0، ص 0221شود )والن، یم

 تعریف عملیاتی )کد تحلیل(:

دارد که ناشی از میزان پیچیدگی ذاتی محتوا  ایشناختیاشاره به بار  بار شناختی درونی:

 باشد.یم

ی محتوا به ارائهی نحوه دارد که ناشی از ایشناختیاشاره به بار  بار شناختی بیرونی:

 باشد.یمیادگیرنده 

دارد که ناشی از تالش ذهنی یادگیرنده  ایشناختیاشاره به بار  بار شناختی مطلوب:

 باشد.یمی ذهنی خودکار هاطرحوارهبرای یادگیری و ایجاد 

                                                                                                                                        
1 Vasile 
2 Marhan 
3 Singer 
4 Stoicescu 
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 تعیین واحد تحلیل محتوا

داللتی است و به باشد. مضمون، واحد یمواحد تحلیل محتوا در این پژوهش، مضمون 

شود. برای مثال در این حمله که یمشود اطالق یمی موضوعی گفته دربارهمطلب واحدی 

دو مضمون نهفته است. یکی مردم ایران نیرومندند و  "مردم ایران نیرومند و راستگو هستند"

دیگری مردم ایران راستگو هستند. مضمون ممکن است از پاراگراف، جمله، بخشی 

که واحد تحلیل محتوا، مضمون است، معموالً بارت یا کلمه مستفاد شود. هنگامیازجمله، ع

 کنند.یمآن را با کد یا عددی با عالئم اختصاری مشخص 

 یبندجمع

از های مختص هر یک یژگیوشده، توانستیم در تحلیل قیاسی از مقاالت انتخاب

به بیش از یک زیر طبقه  هایژگیورا دقیقاً مشخص کنیم. هرچند که بعضی از  هاطبقه

های انتخابی برای یدواژهکلشوند، اما ما با توجه به زمینه و موضوع مقاله و یممربوط 

هایی که یژگیوجستجوی مقاله، نهایتاً یک زیر طبقه برای هر ویژگی تعیین کردیم. هرچند 

و متعلق به هر  اندبودهشده در دوطبقه ، درواقع در مقاالت تحلیلاندشدهدر دوطبقه تکرار 

سازی و آید، با یکسانیمیی که در ادامه هاجدولباشند؛ اما ما سعی کردیم در یمدوطبقه 

های محتوای یادگیری الکترونیکی را از منظر این یژگیوهای استنتاج شده، یژگیوتعدیل 

 ی بار شناختی درونی، بار شناختی بیرونی و بار شناختی مطلوب مشخص کنیم.طبقهسه 

آمده از تحلیل محتوای قیاسی در مورد محتوای آموزشی الکترونیکی از دستهای بهیژگیو .4ل جدو

 ی بار شناختییهنظرمنظر 

بار شناختی 

 درونی

محتوای آموزشی مشکل و محتوای آموزشی که عناصر آن روابط بسیاری با یکدیگر دارند، باید 

 تری تقسیم شوند.ی کوچکهابخشبه 

طور مختصر ی محتوای آموزشی اصلی، برای یادگیرنده بهارائهرا قبل از  نیازیشپاطالعات 

 بیاورید و یادآوری کنید.

برای ارائه محتوای آموزشی که روابط میان عناصر آن زیاد است، ابتدا هر یک از این عناصر را 

 جداگانه آموزش دهید و سپس در انتها، روابط میان این عناصر را نشان دهید.

شده ی حلهامثالجای ارائه مسائل برای حل توسط یادگیرندگان، نمونه آموزش به در ابتدای
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 بیاورید. هاآنبرای 

اما همین کار برای ؛ چیز برای یادگیرندگان مبتدی الزم استنشان دادن روابط بین عناصر یک

 .اندگرفتهقبالً این روابط را یاد  هاآنیادگیرندگان متبحر زائد است. چون 

 ی قبلی محتوا ارائه دهید.هاقسمتنیازهای هر بخش از محتوای آموزشی را در یشپحتماً 

 ی موردنیاز یک محتوای آموزشی را قبل از آن آموزش دهید.یهاولی هامهارت

 ی محتوای آموزشی را از آسان به مشکل قرار دهید.هابخشسعی کنید 

ود ندارد و حتماً باید در ادغام برای موضوعاتی که امکان جداسازی عناصر آن از یکدیگر وج

ین نوع ارائه محتوا تا محتوای اصلی ترسادهتوانیم در طی چند مرحله از یمیکدیگر ارائه شود، 

 تدریج افزایش دهیم.که در هر نوبت از ارائه، میزان پیچیدگی آن را بهطوریپیش برویم. به

، نسبت به زمانی که اطالعات برای وی باشد ناآشناکه اطالعات برای یادگیرنده کامالً درصورتی

 ای آشنا است، محتوای آموزشی کمتری را به وی ارائه کنید.تا اندازه

 شده باید در قالب مراحل به یادگیرنده ارائه شود.ی حلمسئله

ها را ینااطالعات آموزشی جدید، باید بر مبنای مفاهیم و اطالعات قبلی یادگیرنده ارائه شود و 

 تمامی مطالب آموزشی برای یادگیرنده کامالً ناآشنا نباشد.شامل شود. 

ی محتوا، عملکرد و حل مسئله، مطالعهی اطالعات کمکی، پشتیبانی و راهنمایی قبل از ارائه

 شود.یمتوصیه 

ی نسبتاً آشنایی برای یادگیرنده دارد، نسبت مسائل کامالً ناآشنا ینهزممطرح کردن مسائلی که 

 ارد.ارجحیت بیشتری د

 طور آشکار برای یادگیرنده مشخص سازیم.باید ساختار محتوا را به

صورت تصویر نیز تواند در قالب تصویر نیز به نمایش درآید، آن را بهیماگر متن آموزشی 

 بازنمایی کنید.

تر و منطقی تقسیم کنید و در هر نوبت فقط یک بخش ی کوچکهابخشمحتوای آموزشی را به 

 را ارائه دهید.

 نیاز محتوای آموزشی برخوردار است.یشپمطمئن شوید که یادگیرنده از اطالعات 

توانیم یمکه بخواهیم تعامل میان عناصر جداگانه محتوای آموزشی را نشان دهیم، درصورتی

 صورت گفتاری بیاوریم.را به هاآنعناصر جداگانه را در قالب متن نوشتاری بیاوریم و ارتباط بین 

 ده را برای یادگیرنده به چند خرده وظیفه تقسیم کنید.وظایف پیچی

 ی محتوای آموزشی باید سعی در به حد تسلط رساندن یادگیرنده داشته باشید.ارائهدر 

شوند، میزان اطالعات مربوط به هر گام اندک یمگام ارائه بهصورت گاممحتوای آموزشی که به

 باشند.

 ، باید دارای اطالعات جدید اندکی باشد.شده در هر بخشاطالعات آموزشی ارائه

 نیاز محتوای آموزشی را قبل از محتوای آموزشی ارائه دهید.یشپاطالعات 
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 ی آموزشی فهرست شوند.برنامهی محتوا باید در ابتدای هابخشتمامی 

ی آموزشی باید با تصمیم یادگیرنده انجام شود. ازلحاظ برنامهی هابخشو  هاصفحهتعویض 

 نباید محدودیتی برای یادگیرنده وجود داشته باشد.زمانی 

 نیازها، توالی دهید.یشپی محتوای آموزشی را با توجه هابخش

بار شناختی 

 بیرونی

 در نزدیکی و در ادغام هم قرار بگیرند، نه دور از هم. هماطالعات مربوط به 

اهم و در کنار هم ارائه تصویر آموزشی و متن آموزشی هم ازلحاظ مکانی و هم ازلحاظ زمانی، ب

 شوند.

در هنگام ارائه انیمیشن آموزشی، متن نوشتاری مربوط به آن نباید از صفحه ناپدید شود. این دو 

 باید همزمان باهم ارائه شوند.

ی برنامههای قبلی یادگیرنده آگاه باشید تا همان اطالعات را در ییتواناحتماً از اطالعات و 

 آموزشی نگنجانید.

ی هاگامهدف، استفاده نکنند. بلکه  -حل مسئله از یادگیرندگان بخواهید که از روش وسیله برای 

 طور منطقی و پشت سر هم پیش ببرند.مسئله را به

اطالعات آموزشی نباید از دو منبع مختلف )مثالً کتاب و رایانه( ارائه شود. اطالعات آموزشی 

 باید در قالب یک منبع در هم ادغام شوند.

یک از مراحل هر مسئله باید جدا از مراحل دیگر آورده شود. باید از هم قابل تمییز باشند هر 

 ی هر مسئله(.گذارشماره)مثالً با استفاده از 

و توضیحات نوشتاری و یا شنیداری آن را  هابرچسبخود واضح است، خودیاگر تصویر به

 حذف کنید.

ی ارائهشود، دیگر نیازی به یمطور واضح فهمیده ی متنی بههابرچسباگر تصویر با استفاده از 

 توضیحات نوشتاری نیست.

 ازحد به یادگیرنده ندهید.در تمامی موارد سعی کنید اطالعات بیش

تواند در آن یمتر، اطالعات آموزشی بیشتری را اطالعی کمیادگیرنده مطلع نسبت به یادگیرنده

 واحد دریافت و پردازش کند.

 آموزشی باید در ادغام با یکدیگر ارائه شوند.متن و تصویر 

 شده، باید توضیحات مربوط به مسئله با اعداد و ارقام مسئله، مرتبط گردند.در مسائل حل

ارائه توضیحات شنیداری برای یک تصویر، نسبت به توضیحات نوشتاری برای یک تصویر 

 ارجحیت دارد.

صورت انیمیشن یگر دارند را بهتر است بهی جزئی اندکی نسبت به یکدهاتفاوتتصاویری که 

 تا در قالب چندین تصویر ایستا. بیاوریم

مراحل انجام یک فرآیند یا کار با شکل آن ادغام شود. به این صورت که هر مرحله به تصویر 

 خود با فلش مرتبط گردد.



 216/ ...ی بار شناختییهنظربرنامه درسی( از منظر ) یکیالکترونهای محتوای آموزشی یژگیون تعیی 

 از ارائه همزمان نوشتاری و گفتاری یک متن یکسان خودداری کنید.

در کنار  هاآنطور همزمان ارائه دهیم و گفتاری و دیداری مربوط به هم را به مطالب نوشتاری،

 یکدیگر قرار دهیم.

توجه یادگیرنده هستند و کارکردی تزئینی دارند ی اطالعاتی که فقط برای جلبارائهاز 

 خودداری کنیم.

نمودارها و  ،هاعکسمحتوای آموزشی باید در قالب کالمی )نوشتاری و گفتاری( و غیرکالمی )

 غیره( ارائه شود.

کنید، تقریباً یمیرکالمی ارائه غصورت کالمی و تا حد ممکن، سعی کنید میزان اطالعاتی که به

 باهم برابر باشند.

 شود بدهید.یمامکان کنترل یادگیرنده را بر محتوایی که ارائه 

 تر ارجحیت دارد.یچیدهپی گذارنشانه، نسبت به عالئم ترسادهی گذارنشاناستفاده از عالئم 

 صورت یکسان با یک معنا به کار ببرید.ی را در طول محتوای آموزشی بهگذارنشانهعالئم 

 ی مهم متن معطوف کنید.هاقسمتی، توجه یادگیرنده را به گذارنشانهبا استفاده از عالئم 

 رنده ارائه دهید.طور همزمان به یادگیانیمیشن آموزشی و توضیحات گفتاری مربوط به آن را به

 ی زمانی هر چه کمتری به یادگیرنده ارائه دهید.فاصلهبازخورد را با 

صورت صورت نوشتاری ارائه کنید بهجای آنکه بهتوضیحات مربوط به اطالعات دیداری را به

 گفتاری ارائه کنید.

 انیمیشن آموزشی مورداستفاده برای یادگیرندگان مبتدی باید نسبتاً کوتاه باشد.

استفاده از تصاویر آموزشی ثابت نسبت به انیمیشن آموزشی برای یادگیرندگان مبتدی مفیدتر 

 است.

 باید نیاز به جستجو را در محتوای آموزشی برای یادگیرنده به حداقل برسانید.

ماده یا  1تا  1کنید، بین یمزمان به یادگیرنده ارائه ی اطالعاتی که در یکقطعهمیزان اقالم یا 

 ه باشد.قطع

حل مسائلی که را از یادگیرنده در انتهای آموزش بخواهید که مشابه آن را در ضمن آموزش 

 ید.ادادهشده برای یادگیرنده ارائه ی حلمسئلهصورت به

بار شناختی 

 مطلوب

 استفاده از مثال برای یادگیرندگان مبتدی ضرورت بسیار دارد.

طور کامل حل کند، از وی رنده که یک مسئله را بهجای درخواست از یادگیدر اواسط آموزش به

 شده را کامل حل کند.بخواهید که یک مسئله نیمه حل

اما برای یادگیرندگان خبره، طرح مسئله ؛ شده ارائه دهیدبرای یادگیرندگان مبتدی، مسائل حل

 بخواهید که به آن جواب دهند. هاآنکنید و از 

 کم از محتوای آموزشی حذف شوند.ها، کمییراهنماید با متبحر شدن بیشتر یادگیرنده، با

ی آن را حل مرحلهشده را ارائه دهید. ابتدا یک برای یادگیرندگان نیمه متبحر مسائل ناقص حل
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ی مسئلهکه کند تا اینیمی آن را و به همین ترتیب ادامه پیدا مرحلهنشده بگذارید، سپس دو 

 کامالً حل نشده به او ارائه دهید.

از یادگیرندگان متبحر بخواهید که یک موضوع یا یک فرآیند را در ذهن خود تجسم کنند. این 

 کار را از یادگیرندگان مبتدی نخواهید.

در محتوای آموزشی از یادگیرندگان بخواهید که مطالب آموزشی را به زبان خود بگویند و یا 

 در این زمینه از او بکنید. هاییسؤال

ی آن ندارند و این کار ممکن بندبخشنیاز به جداسازی عناصر یک محتوا و  یادگیرندگان متبحر

 بر جای بگذارد. هاآناست اثر منفی بر یادگیری 

جای درخواست مکرر از یادگیرنده که محتوای آموزشی را چندین بار بخواند، از او بخواهید به

 که آن را چند دور در ذهن خود مرور کند.

قواعد، در بعضی از موارد از یادگیرنده بخواهید که مسائلی را حل در ضمن آموزش اصول و 

 کند.یمکند. این کار به خودکارسازی دانش کمک 

یادگیرنده را وادار به تکرار ذهنی اطالعات و تصور ذهنی فرایند بکنید. این امر منجر به 

 شود.یمی شناختی هاطرحوارهخودکارسازی بیشتر 

سازی ذهنی آن توسط یادگیرنده وجود ندارد، باید از وی بخواهید در مواردی که امکان تصویر

 به تکرار و مرور ذهنی آن بپردازد.

در ضمن محتوا از یادگیرنده بخواهید که اطالعات فهمیده شده را به زبان خود مرور کند، نه 

 دقیقاً مطابق با جمالت محتوا.

می عناصر محتوا باید باهم ارائه و تصویرسازی ذهنی و تکرار و مرور ذهنی در مواردی که تما

 کننده است.فهمیده شوند، بسیار کمک

 تا حد امکان متنوع باشد. دهیدیمتمرینات و مسائلی که به یادگیرندگان ارائه 

صورت دیداری بر تصاویر و متن آموزشی اعمال توانید بهیمی را هم گذارنشانهعالئم و فنون 

 داری بر توضیحات گفتاری ارائه نمایید.صورت شنیتوانید بهیمکنید و هم 

 ی یادگیرنده، بازخورد ارائه دهید.شدهبرای مسائل حل

 در ارتباط با موضوع محتوا از یادگیرنده بپرسید. هاییسؤالدر ضمن محتوای آموزشی، 

ی هر چه کمتری هابخششدن یادگیرنده در یک موضوع آموزشی، باید محتوا به  ترخبرهبا 

 تواند بیشتر شود.یمطول هر بخش  تقسیم شود و

شده، منطق و اصول پشت ی حلهامثالی مطالعهاز یادگیرندگان بخواهید که در ضمن مشاهده و 

 هر مرحله را برای خود بیابند.

شده را در ذهن خود مجسم کنند و تکرار ی حل مسائل ارائههاگاماز یادگیرنده مطلع بخواهید که 

 کنند.
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 منابع:

(. کاربرد تحلیل کیفی 5336، مهرنوش، خطیبان، مهناز و اشک تراب، طاهره. )پازارگادی

 ییهنشرارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پرستار.  هاییطهمحتوا در تبیین ح
 .11-63 ،11پرستاری و مامایی شهید بهشتی،  یدانشکده

یزی آموزشی ربرنامه(. 5315، میترا. )معصومی فردو  ، مرجانمعصومی فردزندی، بهمن، 

-12(، 5)1. راهبردهای آموزش، ی تولید محتوا در آموزش الکترونیکیهاسامانه

65. 

تحلیل و ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس زبان انگلیسی (. 5331سارونه، صغری. )
ی گانههفتی درسی و اصول برنامهعمومی دانشگاه پیام نور ایران بر اساس اهداف 

 ارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.ی کنامهیانپا مایر.

ی فردوس ترجمه) استانداردهای یادگیری الکترونیکی(. 5333براون، اس. ) ؛ وفالون، کی

فناوری آموزشی مدارس  یتوسعه یموسسه :تهرانباقری و حسین کوچک(. 

 (0223تاریخ انتشار به زبان اصلی ). هوشمند

وهای طراحی سازنده گرا بر اساس رویکردهای بندی الگ(. طبقه5331فردانش، هاشم. )

 .1 -05 ،51مطالعات تربیتی و روانشناسی،  یفصلنامهیادگیری و تدریس. 

تحلیل و ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی (. 5331مرتضوی اقدم، پری. )

 در آموزش به لومی مایر و اهداف آموزشی اچندرسانهبر اساس انطباق آن با اصول 
ی کارشناسی ارشد، نامهیانپا الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

ی رشد ماهنامه(. اهمیت یادگیری الکترونیکی در آموزش. 5333مالزاده، علیرضا. )
 .3-1(، 4)01تکنولوژی آموزشی، 

کتاب  ر تحلیل محتوا.ها و واحدها د(. نقش مقوله5333نظری، جواد و مختاری، مرضیه. )
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