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بررسی رابطۀ استرس، اضطراب و افسردگی با بارشناختی وارده 

 آموزاندانش بر حافظۀ

 

 منصورمحمدپور

 

  بجنورداداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی ، ،کارشناس ارشدمشاوره مدرسه

 

Mohamadpor7829@chmail.ir 

 

ر هدف از پژوهش حاضرر بررسری راب ره اسر رس، اضر راف و ای ررد ی بر        :چکیده

بارشناخ ی وارده بر حایظه ی دانش آموزان می باشد. ایر  ححیقرب بره لحراف هردف      

 واقعره  و رخرداد  یر   بره  جواف در معموالً حوصقفی می باشد. اس رس ازنوعکاربردی و

 حرال ی  باید را اض راف باشد.امامی  ذرا و کوحاه احفاق ای  غالباً شود،می ایجاد بقرونی

 خرود   ری رار  اسرت  هرا مرد   را یررد  که دان ت عواملی مجموعه از نام لوف و یرا قر

 بره  حروان مری  آن وسرقله  به که کودکان در اض راف های نشانه حری مهم است از کرده

 کرودک  ارحباطا  و ج م ری ار، س ح در هایینشانه کرد، پقدا آ اهی کودک اض راف

 چررا  باشرد می ساالنبزرگ حراز سخت مراحب به کودکان در اض راف شناخت. باشدمی

اسرت   برخروردار  خرود  اطرایقان و خود به ن بت کم ری درک و شناخت از کودک که

 شرده،   ف ره  ای ررد ی  انرواع  و عالئرم  به حوجه با که است ضروری نک ه ای  به حوجه

 صرریا  هردف  بلکره  نق رت،  اخر ال   و بقمراری  بر دلقل ایراد، در عالئم از برخی وجود

 صرور   م خصرص  ایرراد  حوسط بای  ی حشخقص و باشد می ای رد ی انواع شناسایی

لذانظریه ی بارشناخ ی برای  نک ه حأکقد دارد که بارشناخ ی درونی، از طریرب   . قرد 

 مقزان حعامل بق  ح  ح  مؤلفه های موضوع مورد یاد قری معق  می شود.

 اس رس، اض راف، ای رد ی، بارشناخ ی کلید واژه:
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 مقدمه  

 به اض راف و اس رس اینکه از اعم واقع در. دهد می قرار حأثقر ححت را ان ان ذه  هم و ج م هم اض راف و اس رس      

 ای  با.  است یک ان همه نزد در حیریباً آن عالئم و آثار باشد، مربوط بقکار یا شاغل ان ان ، زن یا مرد ، بزر  ا  یا کودک

 کودک ی  دیگر عبار  به.  دارد حفاو  دیگری با عالئم ای  زدرابرا خود شخصق ی های ویژ ی به حوجه با کس هر که حفاو 

 م وجه حر زود خقلی معلم دلقل ای  به.  کند می آشکار را خود اض راف حجربه با بزر  ا  ی  از حر ساده خقلی حجربه کم

 عوامل اض راف و اس رس جمله از عاطفی حاال  حف قر و حعبقر در .(7831شود)دادس ان،  می همکارش حا شا ردش اض راف

 روابط جامعه، عمومی یرهنگ جنس، س ، مشکال ، با میابله در ایراد ححمل مقزان: می حوان جمله از دارند دخالت م عددی

 خودش باره در شخص قضاو  در حأثقر و عواطف بروز و زمان و کقفقت بازیها، هم و هم االن جمعی، ارحباط وسائل خانواد ی،

 هم نژادها، همه و سنق  حمام در بلکه نق ت اخ صاصی بقماری ی  ای رد ی .(7831برد)بزر ی و همکارن، نام. . .  و دیگران یا

 به ایراد بعضی در که طوری به دارد  ونا ون انواع بلکه نق ت ای ساده بقماری ای رد ی. شود می ظاهر مردان در هم و زنان در

 در.  ردد می باز غالباً شد درمان آنکه از پس ای رد ی. شناسقم نمی ای رد ی را هاآن عموماً ما که شود می ظاهر هایی صور 

. شودمی اس فاده حالىبی و رخو  هم شاید و ناامقدى ناکامى، غمگقنى، اح اسا  از ای رد ى حوصقف براى روزمره زبان

 همچون عباراحى با را کنندآنهامی سعى و رضندحما اهل یا و خودخواه ، پرورح  ای رده ایراد که کنندمی حصور مردم معموالً

 عدم غم، داش   اح اس بلند و کوحاه هاىدوره ما همه زند ى طو  در. نمایند نصقحت «کنی وجورجمع را خود  ک  سعى»

 هحجرب را کار دادن دست از یا و کار هنگام نزدیکان، یا و هم ر دادن دست از هنگام در خصوصاً آن نظایر یا و خوشحالى

 (.7831 خقر،)ه  قم حوادث ای  با میابله به قادر ما همه و کنقممی

 شناخ ی ساخ ار های محدودیت و ها قابلقت به حوجه با یاد قری پقامدهای بقنی پقش بارشناخ ی، نظریۀ هدف      

 علت ای  به. شود  ری ه کار به یاد قری ها محقط از وسقعی    رۀ در حواند می نظریه ای (. 7:0171همکاران، و 7پالس)است

 به. دهد می ارحباط ان ان شناخ ی ساخ ار در اطالعا  پردازش اصو  به را آموزش مواد طراحی های ویژ ی نظریه، ای  که

 ان ان، شناخ ی ساخ ار مقان ارحباط که است شده انجام وسقعی های پژوهش شناخ ی، نظریل کاربرد    رد ی ای  علت

 . ذارند می نمایش به را مویب قرییاد  و آموزش مواد طراحی

 و 0پاس)م لوف بارشناخ ی و بقرونی بارشناخ ی درونی، بارشناخ ی: اند کرده مشخص را شناخ ی بار نوع سه ها، پژوهش

 (.0:0118 همکاران،

آموزان  نشدا حایظه بر وارده بارشناخ ی با وای رد ی اض راف اس رس، آیا بق  که: ای  است اصلی سوا  حاضر ححیقب در    

 وجود دارد؟ راب ه
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 پژوهش نظری مبانی

 نظریه بارشناختی
نظریه ی بارشناخ ی، یکی از مهم حری  نظریه ها در طراحی آموزشی مح وف می شود. ای  نظریه راهبردهایی را برای            

دف نظریه ی بارشناخ ی، پقش بقنی طراحی مواد یاد قری که در قالب چندرسانه ای و سایر قالب ها ه  ند ارائه می کند. ه

پقامدهای یاد قری با حوجه به قابلقت ها و محدودیت های ساخ ارشناخ ی ان ان است. ای  نظریه می حواند در    ره ی 

وسقعی از محقط های یاد قری به کار  ری ه شود. به علت ای     رد ی کاربرد نظریه ی بارشناخ ی، پژوهش های وسقعی 

است که ارحباط مقان ساخ ارشناخ ی ان ان، طراحی مواد آموزشی و یاد قری مویب را به نمایش می انجام پذیری ه 

 (.0117 ذارند)مایر،

 سطوح خبرگی و بهینه سازی بارشناختی در آموزش

حغققر می با حغققر س ح خبر ی یاد قرند ان در طو  آموزش، یعالقت هایی که ایشان با آنها در قر می شوند نقز دچار           

 ردد. در نبود هر ونه راهنمائی بقرونی، ایراد مب دی، اطالعا  ناآشنا را در حایظه ی یعا  خود مورد پردازش قرار می دهند و 

در انجام ای  کار، اکثراً از روش کارهای ج  جوئی سازمان نقای ه اس فاده می کنند. حایظه ی یعا  باید م قرهای مورد اس فاده 

ازش اطالعا  را به مقزان کن ر  پذیری محدود کند) و به نظر می رسقد که در ای  راس ا نقز حکامل یای ه ی خود برای پرد

است(. برعکس، در ایراد خبره، م الب آموزشی قبالً آموخ ه شده، در حایظه ی بلند مد  نگهداری می شود. ای  م الب به طور 

رحواره های از قبل ک ب شده خود، با اطالعا  خوف یرا  ری ه شده مناسبی سازمان دهی شده اند و وق ی که یرد بر طبب ط

 (.0111، 0118سر و کار دارند، در حایظه ی یعا  خود با هقچ  ونه محدودی ی مواجه نمی شود)سوئلر، 
 «تنیدگی» استرس تعریف 

 حنقد ی با را اس رس مواقع اکثر رد و است نشده ارائه آن درباره دققیی حعریف که است اص الحاحی از حنقد ی و اس رس        

 هاآن کننده ایجاد علل  ری   نظر در آن و است اهمقت حائز اض راف و اس رس حعریف در نک ه ی  به حوجه. دانندمی یکی

  رساس مثالً باشد،می  ذرا و کوحاه احفاق ای  غالباً شود،می ایجاد بقرونی واقعه و رخداد ی  به جواف در معموالً اس رس. است

 عواملی مجموعه از نام لوف و یرا قر حال ی باید را اض راف اما...و ام حان از بعد اس رس یا و نزدیکان از یکی مرگ از بعد

 به هایاض راف یا و نام لوف، زند ی روش از ناشی هایاض راف مثالً است کرده خود  ری ار است هامد  را یرد که دان ت

 که برونی وضع ی  عنوان به( حنقد ی) اس رس به( 7997) الزاروس...»و غلط حربق ی هایوشر اثر در کودک برای آمده وجود

 مهم ام حان ی  در ناحوانی حویان، سقل،. است کرده حوجه کندمی ححمقل شخص بر را العادهیوق و غقرمعمو  هایخواست

 به که بقرونی رخدادی از ناشی حنقد ی و اس رس یوق حعریف در .«ه  ند( حنقد ی) اس رس بارز هاینمونه از هم ر، از جدایی

 .است شده حعریف باشندمی زا حنش و معمو  غقر هایحالت آورنده وجود

 بحران و( تنیدگی) استرس فرق

 یراحر آن از یا برابر یرد ساز اری حوان با زا اس رس موقعقت که شودمی برده کار به مواقعی به اشاره برای بحران اص الح        

 به معموالً که آمدن کنار هایروش که نقرومندند قدری به زا اس رس عوامل زیرا ه  ند زا اس رس خقلی معموالً هابحران. باشد

 حوانایی بر بحران یا زا آسقب موقعقت. کرد م مایز بحران از حوانمی طریب ای  به را اس رس. شوندنمی واقع مؤثر بریممی کار

 یا حلخ طالق ن قجه در حواندمی آسقب یا بحران. کندنمی غلبه یرد بر لزوماً اس رس که حالی در ند،کمی غلبه یرد آمدن کنار
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 نو از را خود زند ی رسم و راه که کندمی مجبور را یرد بحران. دهد روی بقماری یا جراحت از بعد یا سقل مانند طبقعی مصقبت

 ح ی او که دارد امکان صور  ای  در دهد، پرورش را مؤثری و حازه دنآم کنار روش یرد که شود باعث بحران ا ر. کند حعدیل

 در مشابه زایاس رس عوامل با آمدن کنار در یرد حوانایی به بحران ا ر اما. کند ساز ار بحرانی شرایط با را خود قبل از به ر

 ب قاری اهمقت از بحران از خروج چگونگی دلقل همق  به شودمی مخ ل او کلی ساز اری صور  ای  در برساند زیان آینده

 . (7831است)بزر ی و نوری، برخوردار

 زا استرس عوامل بندی طبقه

 : قرندمی جای اساسی طبیه سه در زا اس رس عوامل      

  ها،ناکامی -7

 ها، حعارض-0

 یشارها، -8 

 اضطراب

 چند در که است موضوعی حری  جالب دارد جودو ما قرن در  قر عالم بقماری ی  صور  به امروزه که نگرانی و اض راف    

 های ریشه ها درخانواده نادرست حربقت ن قجه در م اسفانه و است کرده جلب خود به را پزشکی روان علمای حوجه اخقر سا 

 از ق م ی نگرانی و اض راف کرد می یکر قدیم در بشر که است داده نشان شناسی زی ت و روانشناسی علم. است یای ه عمقب

 ای  علوم دیگر از روانشناسی علم حفکق  اثر بر و زمان مرور به ولی دهد حغققر را آن حواند نمی که اوست سرکش طبقعت

 و اض راف است ممک  ان ان الب ه .شود می ناشی ان ان روانی ضعف از نگرانی و اض راف که است شده روش  ما برای حیقیت

 غالباً و آید درمی روانی بقماری صور  به که است اح اسی آن اض راف باالخره ولی بداند م عددی علل از ناشی را خود نگرانی

 .(7831سازد)بزر ی و نوری، می پریشان و منیلب همقشه را او کند می ریشه ان ان درون در عمقیی اندازه به

 استرس با اضطراب فرق

 وجوه ذکر رساندمی یاری علم و حعریف آن به ر چه هر شناخت در ما به مخ لف حعاریف و علوم در که م ائلی جمله از      

 حعریف. باشدمی زیاد هاشباهت کم هاای راق که جایی در خصوصاً دارد، وجود هاآن مابق  که است هاییشباهت و هاای راق

 در. انددان  ه اض راف همان را اس رس مواضع برخی در که طوری به شود،می مح وف هامیوله همق  از نقز اض راف و اس رس

 م لب حوضقح.  قرندمی نشأ  مخ لفی علل از که چرا باشند یکی حوانندنمی اض راف، و اس رس که کرد اشاره باید مورد ای 

 برای شناخت و یهم قابل که عقنی و بقرونی عاملی اثر در منفی هقجانی که شودمی برده کار به جایی در اس رس واژه اینکه

است  مبهم و درونی رخدادی از  ری هنشأ  اض راف مض رف، یرد در که حالی در شودمی محیب است حنقده شخص

 .(7831)دادس ان،

 اضطراب ایجاد عوامل

 عواملی. اندداده ارائه را م فاوحی هایدید اه و اندداده انجام زیادی ححیقیا  اس رس و اض راف علل درباره روانشناسان     

 .کنندمی حی قم دس ه سه به کلی طور به را شوندمی شخص رد اض راف حالت ایجاد سبب که

 : ج مانی و شناخ ی زی ت عوامل( »الف

 : اج ماعی و محق ی عوامل( »ف

 : روانی عوامل( ج

 .(7831)دادس ان،: وراث ی ژن قکی عوامل( د
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 کودکان در اضطراب علل ترینمهم

 به هقجانی حاال  ای . است نشده درک کامل طور به لحظه ای  حا کودکان در اض راف و هانگرانی ها،حرس شناسی سبب   

 بر عالوه. شوندمی ناپقدا ن ب اً  اهی و برج  ه خقلی  اهی یعنی یابند؛می کاهش و ایزایش هنجار به ححو  از بخشی عنوان

 عوامل عنوان به هاحرس از ب قاری عالوه، به.کنندمی حغققر زمان طو  در اض راف با مرحبط هایپدیده ای  مح وای ای ،

 و هاحرس از ب قاری حا ، ای  با. شوندمی مح وف خ رناک ایمحرکه به ان باقی هایپاسخ و کنندمی عمل حمای ی

 ادامه و شوند حیویت ارزششان زوا  از پس هامد  است ممک  شوند،می ناپدید زمان  ذشت با معموالً که هایینگرانی

 (.7831یابند)دادس ان،

 :کنقممی اشاره کودکان در اض راف علل از مواردی به ذیل در

 وراثت( »الف

 : دلب  گی( »ج

 : یاد قری حاریخچه( »د

 :پروری یرزند هایشقوه( »ذ

 کودکان در اضطراب هاینشانه بررسی

 رشد مخ لف لمراح در نقز کودک که شده مشاهده ب قار که چرا دان ت، بزر  االن به مربوط اخ اللی نباید را اض راف   

 رشد مراحل در آمده وجود به هایاض راف به ا ر اینکه حرمهم م لب. شودمی  ری ار اض راف به شقرخوار ی دوران ح ی

 و کودکی دوران در ای عدیده مشکال  با را یرد آن که شوندمی حادی اخ الال  به حبدیل نشود داده اثر حرحقب کودک

 ای  های نشانه با مادران و پدران که آن ت به ر کودکان رشد دوران اهمقت به حوجه اب. کندمی روبرو سالیبزرگ همچنق 

 به که کودکان در اض راف های نشانه حری مهم از.آیند بر آن ریع صدد در و شده واقف آن از و شده آشنا کودکی در اخ ال 

 حوجه قابل. باشدمی کودک ارحباطا  و ج م ی ار،ر س ح در هایینشانه کرد، پقدا آ اهی کودک اض راف به حوانمی آن وسقله

 کم ری درک و شناخت از کودک که چرا باشدمی ساالنبزرگ راز سخت مراحب به کودکان در اض راف شناخت که باشدمی

 :است برخوردار خود اطرایقان و خود به ن بت

 :ری ار س ح در اض راف( الف

 : ج م س ح در اض راف هاینشانه( ف 

 :ارحباطی س ح در کودکان در اض راف نشانگان

 :کنقممی اشاره عمده عالمت دو به ری اری س ح در آن های نشانه و کودک اض راف مورد در    

 جمع در کم ر را خود و کندمی ممانعت خود هم االن و دوس ان با ارحباط ایجاد در معموالً مض رف، کودک اینکه او ( الف

 . کندمی نمایان

 اض راف هایموقعقت از اج ناف منظور به کودک که است دیگری شقوه واب  گی نوع ای : »آمقز اض راف واب  گی( ف

  .بردمی کار به هاآن برابر در خود از حمایت و برانگقز

 بزرگساالن در اضطراب هاینشانه و عالئم

 از شدن خبر با و «حعریب و قلب حپش مثل» ج مانی حغققرا  از یرد شدن خبر با یا دارد مؤلفه دو اض راف اح اس»     

 همه در عالئم ای  بروز که  فت باید اس رس و اض راف های نشانه و عالئم مورد در.« است حرسقده یا است شده عصبی اینکه

 باید دیگر عبار  به. خقر دیگر یرد و دهد نشان را ج می ای نشانه یردی است ممک . شودنمی محیب یک ان طور به ایراد
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 وجود. باشدمی م فاو  دیگر یرد حا یردی از و شودنمی نمایان یرد ی  در آن س وح همه در اض راف های نشانه که شد م ذکر

 دست از نفس، حنگی قلب، حپش: بدنی عالئم»:است اض راف وجود نشانه اج ماعی و اح اسی-یکری بدنی، عالئم از ایمجموعه

 ... «و قراری بی و  ف ار اخ ال  حعرق، خ ه،برایرو چهره ادرار، حکرر حهوع، اش ها، دادن

 کم دلواپ ی، ای رد ی، زد ی،وحشت نگرانی، پرحی، حواس طاق ی، بی بودن، عصبی سردر می،: اح اسی – یکری عالئم»

 ..«  ری   خود به زده هقجان یا حرسناک حالت و زنگ به  وش بودن، حایظه

 حوجه جلب موجب که ری اری ابراز کن ر ، نداش   از حرس اح اس نی،ان ا های روه از نگرانی اح اس: اج ماعی عالئم

 باشندمی اض راف اج ماعی عالئم جمله از...و طلبکارانه و پرخاشگرانه ری ار داش   کردن،  قریکناره و انزوا  ردد،می

  

 اضطراب روانشناختی مبنای باره در نظری دیدگاههای

 : یروید زیگموند   

 و است دان  ه سرکوبگری م  یقم ن قجه را اض راف او  بار.  است پرداخ ه اض راف نظریه حدوی  به نوبت دو در یروید

 به را آن بلکه داند نمی  اض راف مبنای را سرکوبگری بار ای  و کند می بازنگری را خود اض راف نظریه 7901 سا  در ایشان

 . کند می حلیی اض راف ن قجه منزله

 :اسپق ز رنه

 شود می مشاهده وضوح به و کند می حاکقد بقنی پقش و یاد قری با آن واب  گی بر و اض راف دهنده هشدار کنش بر وی

 دوس داری خود از ناشی شناسی آسقب خ ر از پقشگقری آن هدف که است محرکی عالمت منزله به اض راف وی نظام در که

 . است

 : سالقوان اس اک هری 

 نیش مقان ای  در و داند می معناداره  ند، وی برای که اشخاصی با یا مادر با کودک راب ه حابع را اض راف هر سالقوان

 می حایقد مادر که هنگامی ، است مادر خورد باز انحصاری ن قجه اض راف که است مع ید چه ، است قائل یاد قری برای اساسی

 .  ردد می مض رف صور  ای  غقر در و است خرسند کودک کند

 افسردگی تعریف

 بهداشت سایرم خصصان و روانشناسان روانپزشکان، به مراجعه باعث که است روانى بقماریهاى رایج ری  از یکى ای رد ى   

 ای رد ى هاىنشانه و عوارض است ممک  جامعه بزر  ا  ایراد درصد 01 حا 7١ حداقل زمان از لحظه هر در.  رددمی روان

به نیل  7891 قرند)قاسم زاده،می قرار ای رد ى درمان ححت جهان در لحظه هر در رنف مقلقونها و بدهند نشان خود از را شدید

 .(791١از سلقگم ،

 افسردگی عالئم

 :دهد قرار حأثقر ححت را آدمی زند ی زیر های صور  به است ممک  ای رد ی    

  ادراکا  و اح اسا  در حغققرا ( 7

 نگرش و ری ار در حغققرا ( 0

 بدنی شکایا  و ج مانی حغققرا (8
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 بقماری بر دلقل ایراد، در عالئم از برخی وجود شده،  ف ه ای رد ی انواع و عالئم به حوجه با که است ضروری نک ه ای  به حوجه

 صور  م خصص ایراد حوسط صریا بای  ی حشخقص و باشد می ای رد ی انواع شناسایی صریا هدف بلکه نق ت، اخ ال  و

 .(7891 قرد)قاسم زاده،

 افسردگی عوامل و علل

 علت نقز، مردم از ب قارى در. باشدمی( اج ماعی ر روانى) محق ى و بقولوژیکى ژن قکى، عوامل از حرکقبى ای رد ى علل      

 در شقمقایى انفعاال  و یعل از یک رى ن قجه در ای رد ى که است شده مشخص کلى طوربه. ماندمی باقى ناشناخ ه ای رد ى

 بقولوژیکى طوربه بدن ری ارهاى و اعما  حمامى در شودمی نامقده نوروحران مق ر که انفعاال  و یعل ای . دای می احفاق مغز

 .(7891دارد)قاسم زاده، وجود
 

 جمع بندی ونتیجه گیری 

 به اض راف و اس رس اینکه از اعم واقع در. دهد می قرار حأثقر ححت را ان ان ذه  هم و ج م هم اض راف و اس رس       

 ای  با.  است یک ان همه نزد در حیریباً آن عالئم و آثار باشد، مربوط بقکار یا شاغل ان ان ، زن یا مرد ، بزر  ا  یا کودک

 کودک ی  دیگر عبار  به.  دارد حفاو  دیگری با عالئم ای  درابراز خود شخصق ی های ویژ ی به حوجه با کس هر که حفاو 

 م وجه حر زود خقلی معلم دلقل ای  به.  کند می آشکار را خود اض راف حجربه با بزر  ا  ی  از حر ساده خقلی حجربه کم

 مراحل در آمده وجود به هایاض راف به ا ر اینکه حرمهم م لب .(7831شود)دادس ان،  می همکارش حا شا ردش اض راف

 و کودکی دوران در ای عدیده مشکال  با را یرد آن که شوندمی حادی اخ الال  به حبدیل نشود داده اثر حرحقب کودک رشد

 ای  های نشانه با مادران و پدران که آن ت به ر کودکان رشد دوران اهمقت به حوجه با. کندمی روبرو سالیبزرگ همچنق 

 به که دکانکو در اض راف های نشانه حری مهم از.آیند بر آن ریع صدد در و شده واقف آن از و شده آشنا کودکی در اخ ال 

         باشد.می کودک ارحباطا  و ج م ری ار، س ح در هایینشانه کرد، پقدا آ اهی کودک اض راف به حوانمی آن وسقله

 ای رد ی. شود می ظاهر مردان در هم و زنان در هم نژادها، همه و سنق  حمام در بلکه نق ت اخ صاصی بقماری ی  ای رد ی

 را آنها عموماً ما که شود می ظاهر هایی صور  به ایراد بعضی در که طوری به دارد  ونا ون نواعا بلکه نق ت ای ساده بقماری

 . ردد می باز غالباً شد درمان آنکه از پس ای رد ی. شناسقم نمی ای رد ی

موضوع مورد  نظریه ی بارشناخ ی برای  نک ه حأکقد دارد که بارشناخ ی درونی، از طریب مقزان حعامل بق  ح  ح  مؤلفه های

یاد قری معق  می شود. هر ماده ی آموزشی مش مل بر مجموعه هایی از عناصر اطالعاحی است که باید حوسط یاد قرنده 

پردازش شوند. برای ی  یاد قرنده ی خاص، ی  عنصر می حواند ی  میوله ی یاد قری در ساده حری  شکل آن، به شمار 

         ؤلفه ها ب وانند به صور  انفرادی پردازش و آموخ ه شوند، آن ماده ی اطالعاحی دارای (. چنانچه ای  م7991رود)چندلر و سوئلر،

بنابرای  بارشناخ ی مواد  حعامال  درونی کم مح وف شده و بارکم ری را بر حایظه ی یعا  یاد قرنده وارد خواهد آورد.

ی دارد. مواد آموزشی دارای مؤلفه های ب قار، اما با س ح حعامل آموزشی، به عناصری که حشکقل دهنده ی آن مواد است ب  گ

کم، بارشناخ ی پایقنی را وارد می آورند. دشواری یاد قری چنق  مواد آموزشی ناشی از بارشناخ ی ح ی بقش از ظریقت حایظه 

واد آموزشی دارای عناصر ی یعا  نق ت، بلکه مربوط به مربوط به مجموع عناصر مورد یاد قری می باشد. از سوی دیگر، م

ن  باً کم باشند، می حوانند بارشناخ ی قابل مالحظه ای را بر یرد ححمقل کنند. یاد قری مدارهای الک ریکی ساده با حعداد 
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عنصر کم نقز به طور معمو  دشوار است، زیرا عناصر مدارها در س ح باالیی از حعامل با هم قرار دارند و کل مدار و حعامال  

 (. 7991ناصر، باید به صور  همزمان آموخ ه شود)سوئلر و چندلر،مقان ع

مقزان حعامل عناصر صریاً بر اساس ماهقت مواد آموزشی حعقق  نمی  ردد. بلکه ححت حأثقر خبر ی یاد قرنده در آن          

طرحواره ها، دارای ساخ ار حق ه ی آموزشی خاص و طرحواره های از قبل ک ب شده در آن زمقنه نقز قرار دارد. از آنجا که 

سل له مراحبی می باشند، بنابرای  چگونگی پقچقد ی ی  عنصر، هنگامی که در ی  طرحواره دارای نظم پایق  حر مورد بررسی 

قرار می  قرد، بقش ر خواهد بود. با رشد خبر ی در ی  حق ه، ممک  است طرحواره های با نظم پایق  حر، جزء عناصر طرحواره 

ذهنی یرد) و مقزان  نجانده شده در ای  8نظم باالحر قرار  قرند. به عبار  دیگر، با ک ب خبر ی، اندازۀ ق عه های های دارای

 ق عه ها( ایزایش می یابد.
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