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با توجه به گستردگی فناوری های روز و ماشینی شدن زندگی انسان امروز، استفاده بهینه از زمان،
مکان و امکانات موجود در آموزش و یادگیری حائز اهمیت است. رنگ و شکل از پایه های اساسی

ابزارهای چند رسانه ای و محتوای آموزشی هستند. در حال حاضر اغلب معیارهای موجود برای تولید
محتوا و مالتی مدیای آموزشی، براساس سلیقه و با هدف چشم نوازی استفاده می گردد، بنابراین درک

تاثیر این اجزا بر یادگیری و تمرکز و کسب دانش تاثیر آن ها بر کاربر بسیار حیاتی بوده و می تواند
منجر به بهبود عملکرد افراد، صرفه جویی در زمان و هزینه های آموزشی گشته و در نهایت از مزایای
رقابتی به حساب آید. بنابراین پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر رنگ و شکل بر تمرکز و یادگیری
در قالب دو آزمون صورت گرفته است که به شرح ذیل است: • در آزمون اول به بررسی تاثیر رنگ و
شکل بر یادگیری با استفاده از اپلیکیشن اندرویدی پرداخته شد. مراحل اپلیکیشن توسط 170 نفر به

Chi و با استفاده از آزمون SPSS صورت تصادفی تکمیل گردید، نتایج بدست آمده در نرم افزار-
Square مشاهده یادگیری و شکل_رنگ ترکیب همچنین و یادگیری و رنگ بین معناداری ارتباط و تحلیل

گردید؛ در خصوص تاثیر شکل بر یادگیری ارتباط معناداری یافت نشد. • آزمون دوم نیز به منظور
بررسی تاثیر موارد فوق بر تمرکز با استفاده از برنامه ویندوزی و تجهیزات BCI طراحی گردید. مراحل

آزمون توسط 10 نفر به صورت تصادفی تکمیل شد. داده های بدست آمده در نرم افزار SPSS و با
آزمون ANOVA تحلیل گشت و طبق نتایج، ارتباط معناداری بین باالترین میزان تمرکز افراد در مواجهه

با رنگ، شکل یا ترکیب آن ها وجود ندارد.
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