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 * چه مهوش كاظمي قره
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 چكيده
های درسی مؤسسات آموزش با توجه به رشد روز افزون یادگیری الكترونیكی در برنامه

هدف این . آیدشمار میعالی، ارزیابی كیفیت محتوای آموزش الكترونیكی موضوع مهمی به 
محتوای الكترونیكی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشكی مشهد پژوهش ارزیابی كیفیت 

مقطعی حاضر، جامعه آماری را افراد دخیل در مراحل تولید  -در پژوهش توصیفی. بود
و دانشجویان  با تولید محتوا محتوای الكترونیكی براساس سرشماری، اسناد و مدارک مرتبط

اند كه از جامعه اخیر براساس كیل دادهتشآموزش الكترونیكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد 
آوری به منظور جمع. نفر دانشجو انتخاب شد 152ای نسبتی، تعداد  گیری طبقه روش نمونه

محقق  پرسشنامه و ساختار یافتهمشاهده محقق ساخته و مصاحبه  چك لیستها، از داده
د مراحل تولید نتایج بیانگر وضعیت نسبتأ مطلوب در سطوح عملكر. استفاده شد ساخته

و همچنین كیفیت محتوای الكترونیكی  های افرادها و مسئولیتنقش، محتوای الكترونیكی
 . باشد میدانشگاه علوم پزشكی مشهد  های آموزش الكترونیكیدوره

 
 . كیفیت، برنامه درسی، مراحل تولید محتوای الكترونیكی: واژگان كليدي
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  مقدمه
 دانش و مشارکت، امع به سمت دانایی محوریقرن بیست و یکم قرن حرکت جو

جمله آموزش و تعلیم و تربیت از لحاظ  تحول در محورها و مفاهیم بنیادین زندگی از
،  و زلنر 0؛ نام11-10: 0931، راد رضایی) باشدکیفیت و سرعت ارائه می، کمیت
یف و وگر) آموزش ی درفنّاور چند دهه اخیر به استفاده از گرایش جهان در(. 100 
در نظام آموزشی   سنتی به نیازهای آموزش ییپاسخگوعدم به دلیل ، (01: 0933، داوز
و  هابسیاری از اندیشمندان را به خلق شیوه نظر، درسی و محتوای آموزشی برنامه

ترین شناخته شدهاز آموزش الکترونیکی . جلب کرده است ها در این زمینهنوآوری
با ، (  39: 113 ،  و چن 9چانگ) اطالعات عصر رهای یادگیری و آموزش دمحیط
یادگیری  فرآیندبهسازی و ( 1 3: 113 ،  جونز) محتوای آموزشی غنیساختن فراهم 

و  1شیوالمیت، 101 ، 1هیوانگ) مداوم فردی و، ساخت یادگیری معنادارتر به منظور
در . کندمیایفا  نقش بسزایی جوامع های آموزشیدر توسعه نظام(  01: 100 ، 3یوسی

و  ریزی درسیاز ارکان اساسی برنامه یکی به عنوان الکترونیکی نیز محتوایاین راستا 
در نگاه کلی . استبستر تحقق آموزش الکترونیکی از جایگاه مهمی برخوردار 

دهنده تعامل بین که شکلشود اطالق می محتوای الکترونیکی به مجموعه مستنداتی
از استفاده های الکترونیکی و قالببه  و با قابلیت تبدیل دهستن یادگیرنده و یاددهنده

، بیگیمیرزا) گرددمی ارائه و بازنمایی، تولید لیف وأت و ابزارای های رایانهآموزش
به صورت در محیط آموزش الکترونیکی ارائه محتوا (. 13: 0933، موسوی، خرازی

 های الکترونیکی رسانه با،  0ها ساز شبیه و09پویانمایی،  0فیلم، 00تصویر، 01صدا، 3متن
یا  01اینترنت، 01ایرسانهو چند  0نوری لوحشامل (  09: 0933، کرمی، خاصه)

                                                                                                                                      
1. Nam 
2. Zellner 
3. Chang 
4. Chen 
5. Junuz  
6. Huang 
7. Shulamit 
8. Yossi 
9. Text 
10. Sound 
11. Image 
12. Film  
13. Animation 

14. Simulation   (عیت های زنده و واقعیتوصیف موق)
15. Optical disk 
16. Multimedia 
17. Internet 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Nam+Chang+Woo%22
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ایجاد  عالوه بر،  و تلویزیون تعاملی3ایسیستم ماهواره 0، ویدئو كنفرانس، 1اینترانت
تر مطالب ارائه جذاب و تدریس های هماهنگ با محیط،  تجربه ایجاد یادگیری مبتنی بر

های یادگیری چند به فراگیران امكان انتخاب مسیر، (325: 0212، 5گیومس)سخنرانی 
 . دهدمی ایرسانه
و  ها هدفهای كیفی باشد تا نظر به این كه محتوای الكترونیكی باید دارای ویژگی 

 ارزیابی و های تولیدراهبرد(  5: 1333، صفوی) كند تأمینهای آموزشی را راهبرد
مالحظاتی در باره طراحی آموزشی مستلزم توجه به  محتوای الكترونیكی نیز

ها و این اساس مؤلفه بر. باشد پذیر و یكپارچه محتوای الكترونیكی انعطاف
زبان و ، منابع، آرایی صفحه، سازماندهی، دسترسی ی آموزشی از قبیلها استاندارد

 . باشد ارزیابی می
شناختی روان، خصوصیات اجتماعی متناسب با تهیه و تولید محتوای الكترونیكی 

 آمدروز، كیفیت با ةو ارائ( 75-73-32: 1331، تقی یاره و سیادتی) تربیتی فراگیران و
، (1213: 0223، 3و آكان 3بزر، 7كبی، 1ساكروگلو) مطالب آموزشی قابلیت تجدیدبا و 

آموزش از روش سنتی به روش الكترونیكی انتقال راه  ترین گام در مشكل، (1213
، ریزیگروهی در مراحل برنامه كار ان زیاد ونیازمند صرف زم، این تغییر. است

، 10یوسل، كاراهوكا، 11دیولدا، 12كاراهوكا) باشدمی ارزیابی و تولید، طراحی
با توجه به نوپایی آموزش اهمیت این مسأله (. 0 53: 0212،  1و اریفوگلو 13جیولوگلو

درمان صحیح و اصولی بیماران در  برای، های علوم پزشكیدانشگاه درالكترونیكی 
، والیتی، مالكی، احمدآبادی نیلی) های جدیدروش ایه آشنایی با اطالعات روزآمد وس

 دو چندان، های پایه و بالینیایجاد ارتباط كارآمد و مؤثر بین آموزش و( 3 1: 1333
اطالعات  به دستیابیبا توجه به اهمیت (. 125: 1333، آسوشه، اقدسی، امامی) باشدمی

                                                                                                                                      
1. Intranet 
2. Video conference 
3. Satellite system 
4. Interactive TV 
5. Gümüs  
6. Cakiroglu 
7. Cebi 
8. Beziir 
9. Akkan 
10. Karahoca  
11. Dulda 
12. Yucel 
13. Gulluoglu 
14. Arifoglu 
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 محتوای بحث كیفیت، رای كیفیت خدمات ارائه شدهپاسخگویی بو  پزشكی معتبر
اهمیت  حوزه علوم پزشكی ازویژه در و به آموزش عالیآموزش الكترونیكی در 

با توجه ، این بنابر (.031: 0223، 1عبدوس) باشدسراسر جهان برخوردار می زیادی در
ید تول قابل مالحظه در گذاریسرمایه، باالی این سیستم آموزشی توجه به قابلیت

عدم توجه كافی نسبت به میزان ، از سویی .رسد منطقی به نظر میالكترونیكی  یمحتوا
به ، چین و چیوآ، سونگ) برای یادگیرندگان آموزش الكترونیككاربرد و سودمندی 

های آموزش های درسی دورهارزیابی برنامه ،(7 1: 0223 3و سگو 0نقل از نچمایس
های آن به بررسی پیامد و محتوای الكترونیكی تولید طراحی و، ویژهالكترونیكی به

تقویت تفكر خالق و یادگیری  و افزایش اثر بخشی آموزش و حفظ پویایی منظور
راهی مناسب برای دستیابی به  به عنوانهای علوم پزشكی در دانشگاه محورخود

 های انجامبررسی. گرددپیشنهاد می، آموزشی های های كیفی منطبق بر هدفآموزش
ارزیابی كیفیت  بارهتولید محتوای الكترونیكی حاكی از آن است كه در  پیشینةشده در 

و  ها هنشده است و مقالمراحل تولید محتوای الكترونیكی تحقیق زیادی انجام 
مورد بررسی قرار  حیطه آموزش الكترونیكی از چند جهت تألیف شده در های باكت
 : گیردمی

ص مباحث عمومی و مبانی نظری و ضرورت ها در خصوای از پژوهشدسته
دسته دیگر . درسی آموزش عالی صورت گرفته است آموزش الكترونیكی در برنامه

های مدیریت دانش منظا، هااستاندارد، هازیرساخت، ابزارها، الگوهاها به ارائه پژوهش
در . اندهای آموزش الكترونیكی و آموزش الكترونیكی تركیبی پرداختهو طراحی محیط

ها به اصول طراحی محتوای اكثر پژوهش، مراحل تولید محتوای الكترونیكی باره
ها و تولید محتوا از قبیل رویكرد آبشاری و نقش های مرسوم دررویكرد، الكترونیكی

در فرآیند تولید محتوای الكترونیكی و رویكرد آموزش  مربوطهای یتمسئول
 . اندالكترونیكی سریع اشاره كرده

با تاًكید بیشتر بر مسائل ، هاپژوهش قالب شود درگونه كه مالحظه می همان 
محتوای  فیت و لزوم توجه به ارزیابی كیفیكی مربوط بهمسائل با ، مربوط به كمیت

به الكترونیكی در آموزش عالی تا حدودی مورد غفلت واقع شده است و نتوانسته 
های درسی آموزش عالی و برنامه های مرتبط باجدی و معناداری به پژوهش طور

                                                                                                                                      
1. Abdous  
2. Nachmias 
3. Segev  
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نیاز به مطالعات علمی و پژوهشی بسیاری ، این بنابر. راه یابدویژه آموزش پزشكی  به
 هایاستاندارد ی الكترونیكی و ارزیابی صحیح و منطبق برتولید محتوادر زمینه 
مراحل ارزیابی كیفیت  هدف این پژوهش، این اساس بر. شوداحساس میآموزشی 
بر  توای آموزش الكترونیكی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشكی مشهدتولید مح

1)ای  الگوی سه مؤلفه اساس مدل
p3 )منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود  به

محتوای الكترونیكی در واحد آموزش  تولید ارائه راهبردها در جهت ارتقاء كیفیت و
 . باشددانشگاه می این مجازی

  :پژوهشی ذیل مطرح شد های السئو، در این راستا
تولید و ، طراحی، ریزیهای برنامهدر مؤلفه مراحل تولید محتوای الكترونیكی -1

 ؟داردچه كیفیتی  در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ارزیابی
های افراد دخیل در مراحل تولید محتوای یتمسئول ها ونقشعملكرد  -0

 ؟داردچه كیفیتی  انشگاه علوم پزشكی مشهددر برنامه درسی د الكترونیكی
 

 مباني نظري پژوهش
پیشگامان استفاده از آموزش  مشهد از دانشگاه علوم پزشكی با توجه به این كه

محتوای  بخش تولید، استهای علوم پزشكی كشور بوده الكترونیكی در دانشگاه
جدید  رویكرداطات و اطالعات و ارتب یفنّاوردانشگاه با استفاده از این الكترونیكی 

، یادگیری برای مخاطبان تسهیلضمن دارد  نظر ساخت دانش به جای انتقال دانش در
گروه پزشكی همت  یادگیری در -یاددهی فرآیندها و بهبود كیفیت به رفع نارسایی

 تولید به ابتدا الزم است. سالمت در جامعه بردارد جهت ارتقا گامی در گمارد و
معرفی  ونیكی در سامانه مجازی دانشكده علوم پزشكی مشهدالكترمحتوای آموزش 

افزار مدیریت  در قالب نرم آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد سامانة. شود
0) استانداردبراساس  كه (ATUTOR) افزار نرم و آموزش الكترونیكی

SCORM )
متون و تصاویر ی متنی شامل این سامانه دارای امكان تولید محتوا. طراحی شده است

ای به صورت دو زبانه به منظور كمك به و همچنین پشتیبانی از محتوای چند رسانه
 الكترونیكی در های سمراحل ایجاد در. است اجرای محتوا و بندی قالب مدرس در

                                                                                                                                      
 برونداد -فرایند -زنجیره افراد. 1
 محتوا با موضوعات قابل اشتراک. 0
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 ،سنجش و ارزیابی محتوا؛ تولید محتواو ریزی برنامه؛ سازی مدلشامل سامانه  این
 . باشدمی زیسازدایی و سازگار اشكال

عبارتند  علوم پزشكی مشهد گاهالكترونیكی در سامانه مجازی دانشمحتوای تولید 
 : از

افزار پاورپوینت استفاده از نرم: نحوه تولید اسالید برنامه آموزش الكترونیكی -1
 تا حد امكاننكته مهم این است كه . باشدمیتولید این برنامه روش ترین آسان

در اسالیدها گنجانده  نیززیادی  هایویرتص و .مینه تصویری نباشدها دارای زاسالید
ویرایش تصویر در بخش  (مدیریت تصاویر)د بخش ای مانننشود و توسط برنامه

 . پیكسل كاهش یابد (122در  322) از به كمتر دست كمحجم تصاویر 
هر  مربوط به صدایبرای افزودن صدا باید ابتدا : هابه اسالید صداافزودن  -0

رایج توسط مدرس الكترونیكی های ضبط صوت دستگاه بااسالید به صورت مجزا 
انتخاب  فایل صوتی (منوی) در پنجرةو  یابدسپس به كامپیوتر انتقال  ود وضبط ش

قابل استفاده  قالببعد برنامه پاورپوینت به  ةدر مرحل. به اسالید متصل گردد و دوش
 (. 1331، اسدی) شوددر اینترنت تبدیل می
دانشگاه علوم بر اساس ارزیابی مراحل تولید محتوای الكترونیكی  پژوهش حاضر

الگوی سه تولید و ارزیابی بر مبنای ، طراحی، ریزیشامل برنامه پزشكی مشهد
، های آموزش الكترونیكیالگوترین از متداولیكی  الگواین . باشدمی (P3) ای مؤلفه

است كه به عنوان چارچوبی مفهومی ( 0225، 1نخا) الگوی پیشنهادی بر گرفته از
متخصصان ، طراحانتوسط آموزش الكترونیكی  جامع و كامل از یبرای ترسیم تصویر

هدفمند برای  یكاركنان آموزشی و پشتیبانی به منظور فراهم آوردن محیط وارزیابی 
 (. 117: 1337، شعبانی نیا و مختاری) گیردمینظر قرار یادگیرندگان مد

 : عبارتند از الگوهای این فهمؤل
گروه تولید ، گروه طراحی، یریز برنامهگروه : گروه آموزش الكترونیكی شامل افراد

 یو گروه ارزیاب
 ارزیابیو  تولید، طراحی، ریزی برنامهمراحل : شامل فرآیند
، مرحله طراحی قالب اولیه آموزشی، طرح پروژه ریزیمرحله برنامه شاملداد برون
 و مرحله ارزیابی مواد اصالح شدهیادگیری  لید موادمرحله تو

                                                                                                                                      
1. Khan  
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، طراحی، ریزی برنامهمراحل  شامل مرحله فرآیند (P3) ای الگوی سه مؤلفهدر 
 .باشدبه شرح ذیل می تولید و ارزیابی

ترین مرحله طراحی هر نوع برنامه  مهم، ریزیبرنامه": ریزی برنامهمرحله  -1
های آموزش الكترونیكی با شناخت ان دورهطراح ،در این مرحله. آموزشی است

قادر به طراحی برنامه آموزشی ، های آموزشیمخاطبان و مشخص نمودن عناصر دوره
: 1337، نیا و مختاری شعبانی) و روش ارائه مناسب اطالعات برای آنها خواهند بود

ی اتمام مدت زمان تخمینی برا و گیرد بر در طرح باید ابعاد آموزشی و مالی را(.  11
 . كند ها را نیز مشخص  هر یك از فعالیت

مرحله با اهمیتی قبل از مرحله  ،طراحی آموزش الكترونیكی: طراحی  مرحله -0
، و گیومس 1اكیور) بستگی به نوع حیطه محتوای الكترونیكی دارد و استاجرا 
رای ای بعناصر چند رسانه در این مرحله طراحان باید از ضرورت استفاده از(. 0212

ابتدا سناریو یا طرح ، به منظور طراحی محتوای الكترونیكی. تولید محتوا اطمینان یابند
استفاده از  سپس با. شودارائه مطالب آموزشی تهیه می فرآیندشامل  درس محتوا

محتوا  ةعناصر تشكیل دهند، عكاسی و طراحی، های مختلفی مانند گرافیك تخصص
ر اساس سناریوی مربوطه محتوای مورد نظر به تدوین و از به هم پیوستن آنها ب

 (. 1331رسانی پورتال اطالع) شودصورت الكترونیكی تولید می
 هر. باشد می تنظیم پروژه، تولید محتوای الكترونیكی درگام اولین : مرحله تولید -3

صفحه  هر پروژه محتوای الكترونیكی از چندین صفحه تشكیل شده است كه در
به ارائه  عكس، فیلم، متن اشیاء مختلف ع آموزشی با استفاده ازمتناسب با موضو

در این مرحله گروه (. 150: 1337، نیا و مختاری شعبانی) پردازدمحتوای آموزشی می
  مرحله درسی تولیده شده در  های اولیه الكترونیكی را از روی قالب های درس ،تولید

ا باید موضوع درسی بر اساس ابتد، تولید محتوامراحل  در. نماید طراحی تهیه می
سپس اجزای . درسی توسط مربی تحلیل و طرح درس الكترونیكی تهیه شودة برنام

مورد نیاز برای استفاده در طرح درس الكترونیكی با همكاری مربی و متخصص ابزار 
اساس استاندارد اسكورم تهیه  افزاری بر های گرافیكی و نرمابزار طراحی با استفاده از

سناریوی مربی سازماندهی  سازی شده و در نهایت بر اساس طرح درس و پیادهو 
، قابلیت انطباق، قابلیت دسترسی هایی مانندشامل ویژگیمحتوای تولید شده . شود می

  (.1332، مهرابی) باشدقابلیت استفاده مجدد می و قابلیت هماهنگی، ماندگاری

                                                                                                                                      
1. Recep Okur  
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های آموزش الكترونیكی از ابی برنامهاین مرحله به دلیل ارزی: مرحله ارزیابی - 
مراحل متعدد (. 0211، 1سمدلی) داردیادگیری از اهمیت زیادی  -دیدگاه یاددهی

 ،ارزیابی شامل ارزیابی تكوینی و پایانی به منظور بهبود اثربخشی محتوای الكترونیكی
های مهاز برنا ارزیابی یادگیرندگان. شوندمی آموزش الكترونیكی انجام فرآیندطی  در

نظر متخصصان به منظور تجدید كه های مهمی را فراهم خواهد كردبازخورد درسی
، خان) گیردمی مورد استفاده قرار توسط ارزیابیبهبود  با هدفدرسی و محتوای برنامه

0225 : 35.)  
 

 روش پژوهش
، از حیث روشموجود  یتبررسی و توصیف چگونگی وضع پژوهش حاضر به دلیل

هدف پژوهش حاضر مطالعه جامع درباره ارزیابی ، بنابراین. عی استمقط -توصیفی
های افراد دخیل لیتئومس ها وارزیابی نقش، كیفیت مراحل تولید محتوای الكترونیكی

در تولید محتوای الكترونیكی و ارزیابی محتوای الكترونیكی بدون دستكاری متغیرها 
  .بود تحقیق شامل افراد ذیلین ا جامعه آماری. باشدمطالعه طبیعی می راهاز 

 
 گيري نمونه و روش نمونه، تعداد، ها زيرجامعه( 1) جدول

روش  نمونه  تعداد ها زيرجامعه
 گيري نمونه

دانشجویان آموزش الكترونیكی دانشگاه علوم پزشكی 
 . 1332-1331مشهد در سال تحصیلی 

 ایطبقه تفر 052 نفر 5222حدوداً 
 نسبتی

 : ید محتوای الكترونیكی شاملافرد دخیل در تول
، كننده طراحی و تحقیق هماهنگ، سرپرست و مدیر پروژه

، كننده درستلفیق، طراح آموزشی، متخصصان موضوعی
و متخصصان ای  هرسانطراح چند، ویراستار، گرافیست
 . ارزیابی

 12به لحاظ نقش
 نفر

روش   سرشماری
 سرشماری

لكترونیكی شامل اسناد و مدارک مرتبط با تولید محتوای ا
های آموزش ها و طرح درسها و كاربرگفرآیندمجموعه 

 مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد 

كلی و براساس 
ت مصاحبه سئواال
 ها و مؤلفه

روش  سرشماری
 سرشماری

 
متغیر اصلی این تحقیق یعنی كیفیت مراحل  دوها برای آوری داده منظور جمعبه

های افراد دخیل یتمسئول ها ویزان سطح عملكرد نقشم تولید محتوای الكترونیكی و

                                                                                                                                      
1. Smedley  
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 از های مورد بررسیبه تناسب مؤلفه ،در هر مرحله از تولید محتوای الكترونیكی
 : های ذیل استفاده شده است ابزار
 

 هاي پژوهشهاي مورد استفاده براي هر يک از متغيرابزار( 2) جدول
هاي مورد متغير
 گيرياندازه

 معيار قضاوت ر مورد استفادهابزا مؤلفه ها

كیفیت مراحل 
تولید محتوای 

 الكترونیكی

 گویهده : ریزی مرحله برنامه 
 گویهبیست : مرحله طراحی

 گویه شانزده: مرحله تولید 
 گویه شانزده: مرحله ارزیابی 

مشاهده محقق  چك لیست
 ساخته و مصاحبه ساختار یافته
ارزیابی كیفیت مراحل تولید 

 نیكیمحتوای الكترو

 سه درطیف مبتنی بر قضاوت 
 ،(31/3-5) مطلوب"سطح 
 و نا( 21/3-3/3) مطلوب نسبتاً

 ( 1-3) مطلوب

میزان عملكرد 
 ها ونقش
های یتمسئول

افراد دخیل در 
تولید محتوای 

 الكترونیكی

: ريزيبرنامه مرحله
 سرپرست و مدیر پروژه

هماهنگ كننده ؛ گویه هشت
  گویه سه طراحی و تحقیق

متخصصان : طراحي همرحل 
، گویه هفتموضوعی محتوا 
 گویه پنج طراح آموزشی

تلفیق كننده : توليد مرحله 
گرافیست  ؛گویه چهاردرسی 
 پنجویراستار ؛ گویهسیزده 
ای  طراح چند رسانه؛ گویه
  "گویه چهار
متخصصان : ارزيابي مرحله

 گویه ششارزیابی 

ارزیابی كیفیت  چك لیست
راد های افیتمسئولها و نقش

تولید محتوای مراحل دخیل در 
 الكترونیكی

 : طیف مبتنی بر قضاوت
 ( 31/3-5) مطلوب 
 ( 21/3-3/3) مطلوب نسبتاً 
 ( 1-3) نامطلوب 

ز سنجش بخشی ا
 هایمتغیر

 پژوهش

 گویه  هشت: مؤلفه دسترسی
 گویه شش: مؤلفه سازماندهی

 چهارده: آرایی مؤلفه صفحه
 گویه

 گویه پنج: مؤلفه منابع
  گویه هفت: مؤلفه زبان 

 گویه پنج: مؤلفه ارزیابی

 محقق ساخته پرسشنامه
تولید مراحل ارزیابی كیفیت 

 محتوای الكترونیكی
 

: ای لیكرتدرجه پنجمقیاس 
ضعیف ، متوسط، خوب، عالی

بر اساس و خیلی ضعیف 
در  طیف مبتنی بر قضاوت

 نسبتاً، سطح مطلوب"سه
 و نامطلوب مطلوب

 
ز روایی محتوایی به منظور تعیین روایی ابزارهای چك لیست و ا ،در این پژوهش

برنامه ن حوزه متخصصااز نفر  پرسشنامه براساس داوری تخصصی و نظرات پنج
 و مشهد دانشگاه فردوسیریزی درسی از  دارای مدرک دكتری تخصصی برنامه درسی
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ن و مسئوالو  دارای مدرک دكتری نظران آموزش الكترونیكی از صاحبنفر  دو
پس . هد استفاده شده استآموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی مش كاراناندر دست

اصالح برخی موارد  برایتصمیمات الزم تیم پژوهش از بررسی نظرات مطرح شده با 
های تلفیق و حذف عبارت با های ابزار و كوتاه نمودن ابزاراز نظر تعدد مؤلفه

 . همپوشان و تكراری صورت گرفت
 نیا و مختاری شعبانی ابزارهای چك لیست و پرسشنامه قبل از این توسط پایایی

مجدد بررسی ، در عین حال. بود احراز شده( 0225) و خان( 1333) صفوی، (1337)
ن مسئوال و مشاهده محقق و مصاحبه با مقدماتیاجرای  باپایایی ابزارهای چك لیست 

با نی درونی ابزار پرسشنامه و پایایی و همسا آموزش مجازی كاراناندر و دست
برای خرده  ئیبرای كل مقیاس و جز یآلفای كرونباخ به دو صورت كل محاسبه
كل دست آمده برای ه مقدار آلفای بصورت گرفته است كه ، های مقیاس مؤلفه

زبان و ، منابع، آرایی صفحه، سازماندهی، دسترسیهای و خرده مؤلفه، پرسشنامه
بود و بر این  30/2و  33/2، 33/2، 31/2، 71/2، 33/2 ،35/2 به ترتیب برابر ارزیابی

لیست مشاهده با چك، هاآوری دادهمنظور گرد به. اساس پایایی پرسشنامه تأیید شد
به . حاصل شده استاسناد و مدارک مربوط به تولید محتوای الكترونیكی  ةمشاهد
تولید  ،م پزشكی مشهدبا حضور در مركز آموزش مجازی دانشگاه بهداشت علو منظور

و  مورد مشاهده قرار گرفتمتن و صدا  هایمحتوای الكترونیكی با استفاده از رسانه
هماهنگی  با ارائه شده و یها سدرنحوه صداگذاری  بارهاطالعات مورد نظر در 

لیست مصاحبه نیز به دلیل عدم چك. حاصل شد ها سصدای استاد با محتوای در
به . تكمیل شده استمصاحبه  راهاز ، به صورت مشاهده آوری اطالعات الزم جمع
لیست توسط محقق و پاسخگویی های مورد نظر در چكگونه كه با پرسش گویه این

های آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی دوره كاراناندرن و دستمسئوال آنها توسط
ن عملكرد عملكرد مراحل تولید محتوا و همچنی بارهنظر در اطالعات مورد، مشهد
توزیع شده در ها نیز پرسشنامه. حاصل شد فرآیندهای افراد دخیل در این یتمسئول
از . نفر از دانشجویان مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد قرار گرفت  07 بین

نفر مورد تجزیه و  052های پاسخ، های در دسترس دانشجویانمجموع پرسشنامه
از قضاوت مبتنی بر ، پژوهش تسئواالتحلیل به منظور تجزیه و . تحلیل قرار گرفت

، (1-3) و نامطلوب( 21/3-3/3) نسبتاًمطلوب ،(31/3-5) سطح مطلوب در سه طیف
ت پژوهش از سئواالبرای تجزیه و تحلیل بخشی از . از مشاهده و مصاحبه استفاده شد
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آمار  شاخص میانگین و انحراف استاندارد و همچنین از آماری توصیفیهای  شاخص
ها بر اساس مقیاس در پرسشنامه گویه. ای استفاده شده استتك نمونه (t)ستنباطی ا

ضعیف و ، متوسط، خوب، عالی: یك تا پنج به ترتیب معادلاز  ای لیكرتدرجه پنج
این بنابر. دست آمده بسه عدد  52/2با محاسبه نقطه . خیلی ضعیف تنظیم شده است

عدد  72/2نقطه  ةبا محاسب. وب ارزیابی شدمطلدر سطح نا یك تا سه بین های نمره
 های طلوب و نمرهدر سطح نسبتاً م( 21/3-3/3) های این نمرهبنابر. دست آمده ب 23/3

در اجرای  شوندگان آزمونهای پاسخ. در سطح مطلوب ارزیابی شد( 31/3 -5) سطح
جزیه و ت (SPSS) افزار نرم باهای به دست آمده داده سپس. گذاری شدپرسشنامه كد

 . شدند تحلیل
 

 ها  يافته
 مورد تجزیه و تحلیل قرار، ت اصلی تحقیقسئواال های به دست آمده به پاسخ در ادامه

 : گیرند می
های مؤلفه كیفیت عملكرد مراحل تولید محتوای الكترونیكی: اول پژوهش سئوال

شكی مشهد در برنامه درسی دانشگاه علوم پز تولید و ارزیابی، طراحی، ریزیبرنامه
  چگونه است؟
های مراحل تولید محتوای به توصیف مؤلفه ابتدا سئوالدهی به این  برای پاسخ

 "مؤلفه تولید و مؤلفه ارزیابی، مؤلفه طراحی، ریزی مؤلفه برنامه"الكترونیكی شامل 
 . شودپرداخته می

، روژهتعیین ضرورت پ: باشد كه عبارتند ازریزی دارای ده شاخص میمؤلفه برنامه 
، تعیین روش ارائه محتوا، تعیین روش تدریس، تعیین گروه هدف، تعیین هدف كلی

، تعیین زمان تكمیل پروژه، ویانماییپ شیوه در مورد گیری تصمیم، تعیین اعضاء گروه
با اهداف محتوا كه  تعیین روش آموزشی مناسب، سازی استاد برای تدریس آماده

تعیین روش ارائه محتوا در سطح مطلوب ، ستعیین روش تدری ،نشانگرهایبراساس 
ابزار پاسخ به . ها در سطح نسبتاً مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفتو سایر نشانگر

آموزش مجازی دانشگاه  نمسئوالریزی مصاحبه و منبع پاسخ های مؤلفه برنامهشاخص
وم ه علگاهای آموزش مجازی دانشدورهن مسئوالنظر . بوده استعلوم پزشكی مشهد 

 ریزی تولید محتوای الكترونیكیبرنامهمؤلفه های پزشكی مشهد در مورد نشانگر
 . بود "نسبتاً مطلوب"
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مؤلفه  های اینابزار و منبع پاسخ به شاخص. داردمؤلفه طراحی بیست شاخص 
درس  تعیین مسیر رسیدن به اهدف كلی -1: شامل 11تا  1های شاخص: عبارتند از

 انطباق اهداف كلی با متن و -3 نابع اصلی و تكمیلی هر قطعهم، ها تعیین فعالیت -0
ارائه منابع درس  -5 ها بر اساس اصول طراحی آزمونتهیه آزمون -  اصول آموزشی

 -7 تنظیم دستگاه ضبط صدا و دوربین فیلمبرداری -1( APA) الگویبراساس 
تدوین  -3 انتخاب تصاویر مرتبط با متن -3 صدا و تصویر، نور تناسب كیفیت
 های ارائه هدف -12 نمایی و فیلم آموزشی بر اساس اصول یادگیریسناریوی پویا

تناسب نوع رسانه با اهداف و روش ارائه  -11 كلی به عنوان بازتابی از محتوای دوره
؛ های آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی مشهددورهن مسئوال مصاحبه با با محتوا

 تعیین اهداف یادگیری -13 تعیین عناوین قطعات -10: شامل 13تا  10های شاخص
تعیین عناصر دیداری هر قطعه  -15 هر قطعه تعیین مفاهیم كلیدی - 1هر قطعه 

تعیین آزمون  -17طراحی عناصر دیداری هر قطعه مرتبط با متن  -11 مرتبط با متن
همخوانی عنوان درس با محتوا و  -13تعیین آزمون نهایی  -13پایانی هر قطعه 

كه  محتوا مورد استفاده در روز آمد بودن منابع -02مشاهده و شاخص  از راه، اهداف
 . پرسشنامه و نظر دانشجویان در دانشگاه مذكور مورد ارزیابی قرار گرفت راهاز 

های آموزش دوره كاراناندر ن و دستمسئوالنظر ، نتایج به دست آمده با توجه به
یند تولید آفرمؤلفه طراحی های مورد نشانگر ه علوم پزشكی مشهد درگامجازی دانش

 . باشد می نسبتاً مطلوب محتوای الكترونیكی
 های اینابزار پاسخ و منبع پاسخ به شاخص. داردمؤلفه تولید شانزده شاخص 

ها  ساخت پویانمایی -1: شامل 13تا  1های شاخص: باشد می مؤلفه به شرح ذیل
ساخت درس بر اساس  -3 مناسبهای  در قالبسازی اجزاء  پیاده -0 براساس سناریو

همخوانی  -5 صفحاتدر تمام  sco نام ذكر نام درس و -  سناریوی آموزشی
دیداری در صفحه  قابلیت بزرگنمایی عناصر -1 صوت و متن از نظر زمانی، تصویر
های  گذاری قسمت جای -3ها  ای بر اساس بازخوردانجام بازنگری مرحله -7 جداگانه
قالب تهیه  -pdf 3 معرفی و تصویر استاد و فایل، آزمون ها، اهداف وستهمختلف پ
ارائه فرم قرارداد  -11 درس( HTML)قالب  تهیه -12 درس (SCORM)اسكورم 

 شنیداری به میزان مناسب -استفاه از عناصر دیداری -10 واحد تولید محتوا مسئولبه 
برای  اس نكات آموزشیساخت درس براسهای  رعایت دستورالعمل -13در محتوا 

های آموزش مجازی دانشگاه علوم دورهن مسئوال مصاحبه با راهیادگیری بیشتر از 



 
 
 

 17 . .. حتواي الكترونيكي در برنامه درسيارزيابي كيفيت مراحل توليد م 
 

 اندازه حروف استفاده از -15ها  ای هاضافه شدن صدا و چند رسان - 1 پزشكی مشهد
 -11مشاهده و شاخص  راهاز  در هر قسمت از لحاظ نوع و اندازه مشابه و مناسب

پرسشنامه در  راهاز  پس زمینه د استفاده در تصاویر یا متن بامورهای  تناسب رنگ
 . دانشگاه مذكور مورد ارزیابی قرار گرفته است

های آموزش مجازی دوره كاراناندر ن و دستمسئوالنظر ، حاصل نتایج با توجه به
فرایند تولید محتوای  "مؤلفه تولید"های ه علوم پزشكی مشهد در مورد نشانگرگادانش
 . باشد می "نسبتاً مطلوب"رونیكیالكت

های ابزار پاسخ و منبع پاسخ به شاخص. مؤلفه ارزیابی دارای شش شاخص است
 تطبیق درس -1: شامل یك تا چهارهای شاخص: باشداین مؤلفه به شرح ذیل می

 كار صحت -3 موجود و تطبیق با درسهای  بررسی دكمه -0 با سناریو گذرانده شده
و انجام  ذكر چگونگی استفاده از رسانه -  گذاری شدهاصر بارو عن همة پیوندها

های آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكی دوره مسئوالن مصاحبه با راهاز ، آزمون
در انتهای هر بخش درس و  پس آزمون وجود پیش آزمون و: 1و  5و شاخص  مشهد

ده محقق مورد مشاه راهاز ، درس های متناسب با هدفها  و تمرینها  طراحی آزمون
های آموزش مجازی دوره مسئوالننظر ، نتایج حاصلبراساس . ارزیابی قرار گرفت

فرایند تولید  "مؤلفه ارزیابی"های ه علوم پزشكی مشهد در مورد نشانگرگادانش
مؤلفه  نتایج حاصل از ارزیابی شاخص. بود "نسبتاً مطلوب"الكترونیكیمحتوای 

 : ارائه شده است (3) طراحی و تولید پرسشنامه در جدول
 

مورد ارزيابي  اي نشانگرهايتک نمونه (t)آمار توصيفي و آزمون  شاخص( 0) جدول
 پرسشنامه در مؤلفه طراحي و توليد

 نشانگر
 وضعيت درصدي 03 درصدي 03

تفاوت 
 ميانگين

مقدار 
t 

تفاوت 
 ميانگين

 مطلوب tمقدار 
نسبتا 
 مطلوب

 نامطلوب

 منابع روز آمد بودن
 استفاده در مورد

 محتوا

3 1/10 223/2  11/2  73/2-  
***30/11-    √ 

 تناسب رنگ در
 پس زمینه ایتصاویر 
 با متن

 23/2- 05/1- 33/2- ***11/10- 

 
 √ 
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نظر دانشجویان نسبت به نشانگر مورد نظر در ، (3)با توجه به مندرجات جدول 
تك  (t)که با استفاده از آزمون  باشد مي "نامطلوب"ؤلفه تولید و م"مؤلفه طراحي"

 . اي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نمونه
تولید و ارزیابي ، طراحي، ریزيبرنامهدر ادامه نتایج ارزیابي کلي چهار مؤلفه 

 : ارائه گردیده است (1)اول پژوهش در نمودار  سئوال

 
 

 ريزی، طراحی، تولید و ارزيابیبرنامهار مؤلفه ارزيابی کلی چه( 1)نمودار 
 
 : دوم پژوهش سئوال های مربوط به يافته

تولید محتواي  فرآینددر هاي افراد دخیل یتمسئول ها وکیفیت عملکرد نقش
 الکترونیکي در برنامه درسي دانشگاه علوم پزشکي مشهد چگونه است؟ 

هاي  یتمسئول ها ونقشهاي مؤلفهبه توصیف  ابتدا سئوالدهي به این  براي پاسخ
 .شود مي در مراحل تولید محتواي الکترونیکي پرداخته افراد دخیل

ابزار . ارائه شده است (4)که در جدول  داردشاخص  هفتریزي مؤلفه برنامه 
و  مسئوالن، مصاحبه و منبع پاسخ ،ریزيهاي مؤلفه برنامهپاسخ به شاخص

 . ندبودگاه علوم پزشکي مشهد آموزش مجازي دانش اندرکاران دست
 
 
 



 
 
 

 12 . .. حتواي الكترونيكي در برنامه درسيارزيابي كيفيت مراحل توليد م 
 

 توليد محتواي "ريزيمرحله برنامه" افراد دخيل دري ها نقش هايمؤلفه( 4) دولج
 الكترونيكي

 ريزي مرحله برنامه

 هانشانگر

 نامطلوب  نسبتاًمطلوب  مطلوب

    پروژه مدير سرپرست و 
  √   های نوآوری درمحتوا و روش تدریس در آموزش الكترونیكی هدایت برنامه -1
   √   ی آموزش الكترونیكیو راهبردها ها تدوین طرح -0
  √   نظارت بر فرآیند آموزش الكترونیكی  -3
  √   آموزش الكترونیكیهای مختلف  تیمكنندگان  هماهنگ كار با - 
     كننده طراحي و تحقيق هماهنگ 
   √   طی هر یك از مراحل آموزش الكترونیكی ارائه مشاوره و خدمات كارشناسی -1
 √   آموزش الكترونیكیهای طراحی و تحقیق  هنگی فرآیندهما -0
 √   آموزشهای تخصصی در مورد آخرین اطالعات تحقیقات  رسانی به گروه اطالع -3

 
ه گاهای آموزش مجازی دانشدورهن مسئوالنظر  ( ) با توجه به مندرجات جدول

مرحله "های  یتمسئول ها ونقش مؤلفهعلوم پزشكی مشهد در مورد نشانگرهای 
 . باشدمی "نسبتاًمطلوب" "ریزی برنامه

های  ابزار پاسخ و منبع پاسخ به شاخص. دارد طراحی دارای سیزده شاخص ةمرحل
، متخصصان موضوعی یا محتوایی در بخش .باشد می مندرج (5)ارائه شده در جدول 

های آموزش مجازی دانشگاه دوره مسئول مصاحبه با راهاز  سهتا  یكهای شاخص
مذكور  پرسشنامه در دانشگاه راهاز  هشتتا  چهارهای شاخص، لوم پزشكی مشهدع

 سهتا  یكهای در بخش طراحی آموزشی نیز شاخص. مورد ارزیابی قرار گرفته است
 . محقق صورت گرفته است راه مشاهدةاز  پنجو  چهارمصاحبه و  راهاز 

 
توليد  "طراحيمرحله "در هاي افراد دخيل  يتمسئولها و  نقشهاي  مؤلفه( 0) جدول

 محتواي الكترونيكي
 طراحي مرحله 

 هانشانگر

 نامطلوب  نسبتاًمطلوب مطلوب 

 √    متخصصان موضوعي يا محتوايي
    √  ارائه محتوای درس به چند زبان -1
   √  به طور صحیح ارجاع دادن به مطالب دیگر -0
     ایجاد استحكام و پیوستگی مطلوب در كل مطالب -3
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 طراحی مرحله 

 هانشانگر

 نامطلوب  نسبتاًمطلوب مطلوب 

    وجود ارتباط منطقی بین درس با دروس این رشته -4
به شکل مناسب به منظور تشخیص  دهی محتوای درس سازمان -5

 ها ارتباط قسمت
   

    تبیین اهداف محتوا در ابتدای درس  -6
    دقیق و به روز ، ارائه محتوای درس به صورت -7
    بررسی دقت دستور زبان محتوا  -8

    طراح آموزشی
    √  زمینه محتوادر آموزشی ی هارائه مشاوره در باره راهبردا -1
   √   آموزش الکترونیکیهای  یابی راهبردکمک به ارز -2
   √  کلی درسرسیدن به اهداف های  تعیین خط مشی -3
   √  ابا محتو کلی و یادگیری تطبیق دادن اهداف -4
   √  اهداف و مفاهیم هر قطعه، تعیین عناوین قطعات -5

 
های آموزش دوره اندرکارانو دست مسئوالننظر  (5) با توجه به مندرجات جدول

 ها ونقش مؤلفههای ه علوم پزشکی مشهد در مورد نشانگرگامجازی دانش
 . باشدمی "نسبتاً مطلوب"مرحله طراحی  های یتمسئول

 
نشانگرهای مورد ای  هتک نمون (t)آمار توصیفی و آزمون های  اخصش( 6) جدول

 "مؤ لفه طراحی"ارزيابی پرسشنامه در 
 وضعیت درصدی 05 درصدی 05 نشانگر

تفاوت 
 میانگین

تفاوت  tمقدار 
 میانگین

 نسبتاً مطلوب tمقدار 
 مطلوب

 نامطلوب

به  دهی محتوا سازمان
  √  -27/5*** -55/2 27/3*** 22/2 13 شکل مناسب

وجود ارتباط منطقی بین 
درس با دیگر دروس این 

 رشته
11/114/3 14/2 *58/1 66/2- ***35/5-  √  

 محتوا و همخوانی تبیین
  √  -74/5*** -36/2 82/6*** 43/2 143/3 در ابتدای درس با اهداف

محتوای درس به ارائه 
روز دقیق و به ، صورت

 در ابتدای ترم
28/115/3 15/2 **82/2 62/2- ***81/8-  √  

 بررسی دقت دستور زبان
  √  -74/5*** -38/2 12/6*** 41/2 25/141/3 محتواو نگارش 



 
 
 

 12 . .. حتواي الكترونيكي در برنامه درسيارزيابي كيفيت مراحل توليد م 
 

آموزش الكترونیكی های  نظر دانشجویان دوره (1)با توجه به مندرجات جدول 
 "مؤلفه طراحی" دانشگاه علوم پزشكی مشهد نسبت به نشانگرهای مورد نظر در

 . باشدمی "نسبتاً مطلوب"
های ابزار پاسخ و منبع پاسخ به شاخص. داردمرحله تولید بیست و شش شاخص 

 كننده درسی تلفیق در بخش .باشدبه شرح ذیل می (7)ارائه شده در جدول 
از  دوو  یكهای در بخش گرافیست شاخص، مصاحبه چهار باتا  یكهای  شاخص

از طریق  سیزدهپرسشنامه و شاخص با  ازدهدوتا  سههای شاخص، طریق مصاحبه
از طریق  پنجتا  دوهای مصاحبه و شاخص یك با در بخش ویراستار شاخص، مشاهده

از طریق مصاحبه و  سهتا  یكهای ای شاخصپرسشنامه و در بخش طراح چند رسانه
 . پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است با چهارشاخص 

 
محتواي  "توليد"هاي افراد دخيل در مرحله   يتمسئولو ها   نقشهاي  مؤلفه( 0) جدول

 الكترونيكي
 مرحله توليد 

 تلفيق كننده درسي 
  نامطلوب  نسبتاًمطلوب  مطلوب

  
 √    بررسی اشكاالت تولیدی در محتوا -1
 √   تولید آموزش الكترونیكی فرآیندهماهنگی  -0
تحت نظر سیستم مدیریت  یكیگوناگون آموزش الكترونهای  بخش كار هماهنگی -3

 یادگیری 
 √   

   √  طراحی فرآیندایجاد شده در های  ریزی دروس آموزش الكترونیكی پس از قالب برنامه - 
    گرافيست 
   √  استفاده از خالقیت و سبك خاص برای طراحی تصاویر گرافیكی در دروس الكترونیكی -1
  √   آنهاس حجم مدیا بر اساهای  قابلیت انتخاب فایل -0
    گرافیك و پویانمایی با متن و محتوای درس تطابق -3
  √   مختلف برای جلوگیری از خستگی فراگیرهای  استفاده از رسانه - 
    نمودارها و پویانمایی ،اه بیان مسائل پیچیده به كمك عكس -5
    استفاده از صفحات قابل نمایش توسط كامپیوتر  -1
    Tool tipe سبك مانند راهنمای كوچك وهای  پیغام ازاستفاده  -7
     درس به صورت گرافیكی از در ابتدا و انتهای هر بخش گزارش میزان پیشرفت فراگیر -3
    ها گزینه، ها پنجرهدار استاندارد و یكنواخت برای مشخص كردن  های معنینماد استفاده از -3
    به طور مناسب در محتوا های شكلو  های ولجد، نمودار، دادن پویانمایی قرار -12
و متناسب با متن و  در انتقال مطالب( ها روانشناسی رنگ) هااستفاده مؤثر از رنگ -11
 زمینه پس

   

    راهنما های  و كلیدها  استفاده كافی از آیكون -10
  √   گذرانده شده درس برای نشان دادن وضعیت جاری یاها  و نشانگر ها تماستفاده از عال -13
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 مرحله تولید 
 تلفیق کننده درسی 

  نامطلوب  نسبتاًمطلوب  مطلوب
  

    ویراستار 
   √  تلفظ، گرامر، بازبینی مواد آموزش الکترونیکی به منظور بهبود وضوح و پایداری سبک -1
    ارائه مطالب به صورت جذاب و مناسب با نوع محتوا و کار بر آن -2
    استفاده شده در محیط آموزشهای  قابلیت مشاهده فونت -3
    و مطالب مهمها  و صفحه و تیترها  ارائه مطلوب اندازه نوشته -4
    سازی برای مطالب مهم و برجسته استفاده از تأکیدها -5
    ای طراح چند رسانه 
، بعدیچند  پویانمایی، ویدئو، وسایل شنیداری: ایرسانهابزار یادگیری چند ایجاد -1

 سازی  شبیه
   √ 

 √    رشته مربوطه و اختصاص قسمتی از سایت به منظور کمک به کاربر در مورد محتوا -2
 √    یادگیرنده های  تطابق سطح رسانه با مهارت -3
     افزاری برای یادگیرنده افزاری و نرم ای متناسب با امکانات سخترسانهدارائه قطعات چن -4

 
های آموزش مجازی دانشکده دوره مسئولنظر  (7)با توجه به مندرجات جدول 

 هاییتمسئول ها ونقش مؤلفههای در مورد نشانگرو محقق  علوم پزشکی مشهد
 . باشدمی "مطلوب" محتوای الکترونیکی "مرحله تولید"

 
نشانگرهای مورد ای  هتک نمون (t)های آمار توصیفی و آزمون شاخص( 8) جدول

 "تولید فهمؤل"ارزیابی پرسشنامه در 

 وضعیت درصدی 05 درصدی 05 نشانگر
تفاوت 
 میانگین

تفاوت  tمقدار 
 میانگین

 نسبتاً مطلوب tمقدار 
 مطلوب

 نامطلوب

تطابق گرافیک و پویانمایی با  -1
 متن و محتوا 

80/148/3 
 

48/8 ***08/5 38/8- ***70/5-     

مختلف های  استفاده از رسانه -2
 از خستگی فراگیر برای جلوگیری

81/110/3 
 

10/8 **08/2 81/8- ***57/8-     

بیان مسائل پیچیده به کمک  -3
 نمودارها و پویانمایی، ها عکس

84/117/3 
 

17/8 **88/2 82/8- ***43/8-     

استفاده از صفحات قابل  -4
 نمایش توسط کامپیوترها

12/138/3 
 

38/8 ***54/5  48/8- ***85/5-     

راهنمای های  استفاده ازپیغام -5
 (Tool tipe) کوچک مانند

18/128/3 
 

28/8 **82/2 58/8- ***54/0-     

دار  معنیهای  نماد استفاده از -8
رد و یکنواخت برای استاندا

و ها  گزینه، هامشخص کردن منو
 امکانات

88/138/3 
 

38/8 ***43/4 58/8- ***38/7-    

 



 
 
 

 88 . .. زیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الكترونیكی در برنامه درسیار 
 

 وضعیت درصدی 05 درصدی 05 نشانگر
تفاوت 
 میانگین

تفاوت  tمقدار 
 میانگین

 نسبتاً مطلوب tمقدار 
 مطلوب

 نامطلوب

های  استفاده از آیکون و کلید -7
 راهنما

83/125/3 
 

25/8 ***83/3 54/8- ***31/0-     

و ها  ارائه مطلوب اندازه نوشته -0
 و مطالب مهمها  صفحه و تیتر

12/134/3 
 

34/8 ***05/4 45/8- ***43/8-     

و  اهاستفاده از تأکید -8
 سازی برای مطالب مهم برجسته

80/118/3 
 

18/8 *44/2 83/8- ***21/8-     

به شکل ها  استفاده از رنگ -18
مؤثر و به عبارتی استفاده از 

در انتقال ها  روانشناسی رنگ
 مطالب

15/188/2 
 

88/8- 25/1- 08/8- ***18/12-     

ارائه مطالب به صورت  -11
 ب و مناسب با محتوا و کاربر جذا

27/480/3 
 

80/8 32/8 71/8- **83/2-     

های  قابلیت مشاهده فونت -12
 استفاده شده در محیط آموزش

88/182/2 
 

80/8- 15/1- 00/8- ***88/12-     

 
آموزش الکترونیکی های  نظر دانشجویان دوره (0)با توجه به مندرجات جدول 

 و "نسبتاً مطلوب" 8تا  1 های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به شاخص
 . باشدمی "نا مطلوب" 12تا  18های  شاخص

به شرح  (8)ابزار پاسخ و منبع پاسخ در جدول . داردشاخص  ششمرحله ارزیابی 
 سه تا شش باهای از طریق مصاحبه و شاخص یک و دوهای شاخص باشدذیل می

 . رزیابی قرار گرفته استپرسشنامه مورد ا
 

تولید  "ارزیابیمرحله "های افراد دخیل در یتمسئولها و نقش هایمؤلفه( 9) جدول
 محتوای الكترونیكی

 نا مطلوب نسبتاًمطلوب مطلوب مرحله ارزیابی
    متخصصان ارزیابی

 √   ارزیابی طراحی و روش شناسی -1
 √    الکترونیکیآموزش های  محیط هدایت و مدیریت ارزیابی -2
     به کاربران ارائه معیاری مشخص برای امتحان -3
     و آزمون هماهنگی حجم محتوای موجود با زمان مطالعه -4
    ت آزمونسئواالارائه شده با های  تطابق محتوا -5
    احتمالیهای  و دریافت پاسخت سئواالسازی  واضح -8
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 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

هاي آموزش مجازي دانشكده دوره مسئولنظر  (9)با توجه به مندرجات جدول 
مرحله " هايیتمسئول ها ونقش مؤلفههاي علوم پزشكي مشهد در مورد نشانگر

 . باشدمي "نامطلوب "تولید محتواي الكترونیكي "ارزیابي
 

نشانگرهای مورد ای  هتک نمون (t)آمار توصیفی و آزمون های  شاخص( 01) جدول
 زيابیمؤلفه ار ارزيابی پرسشنامه در

 وضعیت درصدی 01 درصدی 01 نشانگر
تفاوت 
 میانگین

مقدار 
t 

تفاوت 
 میانگین

 نسبتاً مطلوب tمقدار 
 مطلوب

 نامطلوب

ارائه شده با ي تطابق دادن محتوا  -1
 ت آزمونسئواال

99/109/3 
 

09/9 *3 99/9- ***93/8-     

و دریافت ت سئواالسازي  واضح -0
 پاسخ احتمالي

13/111/3 
 

11/9 *91/0 59/9- ***93/9-     

 19/198/0 ارائه معیاري مشخص براي امتحان -3
 

10/9- 11/9- 81/9- ***53/11-     
هماهنگي حجم محتواي موجود  -1

 با زمان مطالعه
91/119/3 

 
19/9 93/1 59/9- ***01/19-     

 

هاي آموزش الكترونیكي نظر دانشجویان دوره 19ول با توجه به مندرجات جد
و  "نسبتاًمطلوب" 0و 1هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد نسبت به شاخص

 . باشدمي "نامطلوب " 1و  3 هاي شاخص
تولید و ارزیابي ، طراحي، ریزيبرنامهدر ادامه نتایج ارزیابي کلي چهار مؤلفه 

 : ردیده استارائه گ (0) دوم پژوهش در نمودار سئوال
 

 
 ريزی، طراحی، تولید و ارزيابیبرنامهارزيابی کلی چهار مؤلفه ( 2)نمودار 



 
 
 

 18 . .. حتواي الكترونيكي در برنامه درسيارزيابي كيفيت مراحل توليد م 
 

ت پژوهش و ارزیابی سئواالدر پژوهش حاضر به منظور پاسخگویی به بخشی از 
از  سطح مطلوبیت كیفیت تولید محتوای الكترونیكی در دانشگاه علوم پزشكی مشهد

 لشام یند تولید محتوای الكترونیكیآارزیابی كیفیت فر ساخته محقق ابزار پرسشنامه
استفاده شده  زبان و ارزیابی، منابع، آرایی صفحه، سازماندهی، شش مؤلفه دسترسی

ای و تعیین سطح تك نمونه (t)آزمون  با استفاده ازها تجزیه و تحلیل یافته. است
درصدی به عنوان مالک  72و  52های پژوهش با استفاده از نقطه برش مطلوبیت متغیر
 . استصورت گرفته 

 
نشانگرهاي مورد اي  هتک نمون (t)آمار توصيفي و آزمون هاي  شاخص (11) جدول

  "هاي شش گانهمؤلفه"ارزيابي در 

 لفهؤم
 

 وضعيت درصدي 03 درصدي 03
تفاوت 
 tمقدار  ميانگين

تفاوت 
نسبتاً  مطلوب tمقدار  ميانگين

 مطلوب
 نامطلوب

13/3 دسترسي 270/  

 
13/2 **3 /0 11/2- ***33/1 -     

31/3 سازماندهی 23 /  31/2 ***31/5  3/2- ***13/3-     

     -11*** -53/2  /25*** 01/2 33/01/3 آرایی صفحه

     -10/13*** -13/2 23/0* 12/2 33/212/3 منابع

23/3 زبان 273/  23/2 35/1 72/2- ***21/1 -     

     -15/13*** -73/2 13/1 21/2 35/221/3 ارزیابی

محتوای 
 الكترونیكی

72/211/3 
 11/2 ***75/3 13/2- ***01/1 -     

 25/2معناداری در سطح * 
  21/2معناداری در سطح ** 

  221/2معناداری در سطح *** 
 

الكترونیكی  های آموزشنظر دانشجویان دور 11با توجه به مندرجات جدول 
، آرایی و منابع صفحه، سازماندهی، های دسترسیدانشگاه علوم پزشكی نسبت به مؤلفه

 . باشدهای زبان و ارزیابی نسبتاً مطلوب مینسبت به مؤلفه مطلوب و
 

 گيري نتيجه
ها در خصوص میزان های حاصل از تجزیه و تحلیل دادهطور كلی تلفیق یافتهبه

های دخیل در این یتمسئولها و حتوای الكترونیكی و نقشعملكرد مراحل تولید م
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 گيري و ارزشيابي آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه
 

در دانشگاه علوم پزشكی مشهد با استفاده از مصاحبه و مشاهده و نظرخواهی ، امر
ها و دانشجویان نشان داد كه عملكرد مراحل تولید محتوای الكترونیكی و نقش

 . ار داردها در دانشگاه علوم پزشكی مشهد در سطح نسبتاً مطلوبی قریتمسئول

و ( 1333) علوی و شریعتی: هایاول با یافته سئوالنتایج حاصل از این تحقیق در 
مبانی ، محتوای الكترونیكی ارائه عملكرد مراحل تولید معرفی واز نظر ( 1333) صفوی
افزاری در زمینه  های نرمهای تولید محتوای الكترونیكی و ارائه مدلاستاندارد، نظری

تولید محتوای  هایكیفیت مؤلفهخوان و از نظر عدم ارزیابی هم، تولید محتوا
 . باشد می همخواننا، تحقیق سئوال الكترونیكی مطرح در

مورد  در ،(1337) پژوهش حاضر با پژوهش ذوالفقاری و همكارانعالوه بر آن 
 بررسی نقطه نظرات یادگیرندگان از مسائل فنی و ساختاری و طرح درس و محتوا

. سطح باالیی قرار دارد پژوهش مذكور در ها درمیانگین یافتهزیرا  تاسهمخوان نا
به ها این پژوهش زیرا. باشدناهمخوان می نیز( 1333) علوی دو پژوهش باهمچنین 
، تولید محتوای الكترونیكی شامل پردازش موازی سه مرحله تحلیلمراحل تغییر در 

به دلیل كاهش زمان و هزینه  یندفرآافزار ساخت خودكار  توسط نرم، طراحی و تولید
حالی كه در پژوهش حاضر تولید محتوای  در. تولید محتوای الكترونیكی اذعان دارند

با پژوهش از طرفی . گیردالكترونیكی طی مراحل جداگانه و متوالی صورت می
كی و ارزیابی صحیح تولید محتوای الكترونی درخصوص( 1332) خاتونی و همكاران

آموزش الكترونیكی دانشگاه پرستاری  گیری آن در برنامهرو به كا دآن همخوان بو
های یتمسئول ها ونقشسطوح عملكرد  بارههای پژوهش در یافته. گردد می توصیه

 نیز با استفاده از مشاهده و مصاحبه تولید محتوای الكترونیكی مراحل افراد دخیل در
 اد دخیل در تولید محتوای الكترونیكیهای افر یتمسئولها و  نقش نشان داد كه عملكرد

 . در سطح مطلوبی قرار دارد
 مهرابی ،(1332) حسینیامیر هایدوم با یافته سئوالنتایج حاصل از این تحقیق در 

 ها وهای نقشعملكرد مؤلفه و ارائه تركیب تخصصی گروه كاریبه دلیل ( 1331)
همخوان و از نظر عدم  رونیكیتولید محتوای الكت مراحل های افراد دخیل دریتمسئول

تولید  های افراد دخیل دریتمسئول ها وهای نقشمؤلفهعملكرد كیفیت ارزیابی 
وضعیت دانشگاه علوم پزشكی ، عالوه بر آن. باشدناهمخوان می، محتوای الكترونیكی
ها از نظر همپوشانی نقش، (0225) و خان( 0212) های گیومسمشهد با پژوهش

 . باشدهمخوان می
ابزار پرسشنامه و نظرخواهی  بات پژوهش كه سئواالهای حاصل از بخشی از یافته

مبین این است كه میانگین ، دست آمده از دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی مشهد ب



 
 
 

 17 . .. حتواي الكترونيكي در برنامه درسيارزيابي كيفيت مراحل توليد م 
 

نسبتاً  سطح محتوای الكترونیكی قابل دسترس در كیفیت رضایت دانشجویان از
رضایت از  از نظرعلوم پزشكی مشهد  این وضعیت دانشگاهبنابر. قرار داردمطلوب 

( 0223) و همكاران 0هیوسنو ( 0221) 1لی هاینتایج پژوهش بامحتوای الكترونیكی 
 . باشدمی همخواننا

های استفاده از محتوای الكترونیكی در دوره بارةدانشجویان در  هادر این پژوهش 
توا و ایجاد آموزش الكترونیكی تركیبی و تعامل با مح، آموزشی الكترونیكی

و میانگین رضایت  اند در سطح مطلوب رضایت داشته های با كیفیت باال مهارت
از سوی دیگر وضعیت دانشگاه علوم . دانشجویان در سطح باالتری قرار داشته است

پزشكی مشهد از نظر رضایت یادگیرندگان از آموزش الكترونیكی و نگرش نسبت به 
نیز ( 1337) ذوالفقاری و همكارانو ( 1333) علوی و شریعتی هایآن با پژوهش

میانگین رضایت دانشجویان در سطح باالتری قرار  ،هادر این پژوهش. استهمخوان نا
 . داشته است

كه ( 0212) 3یوماتی و( 1332) خاتونی و همكاران هایدر مورد پژوهش این امر 
نیز صادق  در آنها محتوای الكترونیكی با محتوای آموزش سنتی مقایسه شده است

عملكرد مطلوب هر یك از مراحل تولید محتوای الكترونیكی  دهندة است كه نشان
، به عالوه. باشد می در مطالعات مزبور ارزیابی تولید و، طراحی، ریزی برنامه شامل

از نظر رضایت از محتوای ، (1333) حاضر با پژوهش علوی و شریعتی+پژوهش 
، پژوهش مذكور كمترین میانگین در. ستهمخوان بوده ا حدودی الكترونیكی تا

های آموزشی دانشگاه محتواهای الكترونیكی دوره مربوط به رضایت دانشجویان از
 . باشدعلوم پزشكی تهران می

 
 بحث 

مبنی بر وضعیت نسبتاً مطلوب در  پژوهشاول  سئوال های حاصل ازیافته با توجه به
محتوای الكترونیكی و همچنین  تولید و ارزیابی، طراحی، ریزیمراحل برنامه

 در بخش واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشكیی به عمل آمده ها بررسی
 : قابل طرح كه عبارتند از برخی از نقاط ضعف، مشهد

به طور ( فیلم و پویانمایی، تصویر، صدا، متن) ایپیروی از اصل چند رسانه عدم
 های سجذابیت كمتر برخی در، صدا های متن واز رسانهمنحصر  استفاده، زمان هم

                                                                                                                                      
1. Li  
2. Hussin 
3. Tuma  
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محدودیت زمان آزمون در دروس ، حضوری های سالكترونیكی نسبت به در
عدم ، الكترونیكی های سمناسب در ارائه از برخی درریزی نابرنامه، الكترونیكی

كیفیت ، الكترونیكی های دسترسی آسان دانشجویان به برخی از محتواهای درس
سانی نامطلوب برای ارائه ر اطالع، های سد در برخی درطلوب نحوه گویش استامنا

 همچنین نقاط قوتی از قبیل. رسدالكترونیكی ضروری به نظر می های سبرخی در
بودن برخی مطالب در ارائه محتوای الكترونیكی و قابلیت تنظیم زمان ارائه  آمدروز

 . باشدقابل ذكر می، الكترونیكی با برنامه دانشجویان های درس
پیشنهادهایی تولید و ارزیابی ، طراحی، ریزیبهبود مراحل برنامه در جهتر ادامه د

 : شود ارائه می
، محتوا ریزی تولیدتأمل و بازنگری كیفیت مرحله برنامه: ریزیمرحله برنامه -1

به اهداف آموزش  برای دستیابیریزی صحیح برنامه برایاعطای منابع و امكانات الزم 
 .روی اجرای آموزش الكترونیكیها و مشكالت عملی فرارسی چالشبر و الكترونیكی

بررسی  برایهای آموزشی ها و كارگاهبرگزاری دوره: طراحی مرحله -0
 هكارهای طراحی محتوای الكترونیكیرا

 در الكترونیكی های آموزشساختو زیر هابه كارگیری استاندارد: تولید مرحله -3
اعطای منابع و امكانات الزم به گروه  ،ناسط متخصصتوی الكترونیكی تولید محتوا

های پنجگانه در تولید محتوا به استفاده از رسانه بارهتولید محتوای الكترونیكی در 
 گانهچند افزارهای نرمانگیزش و جلب مخاطبان؛ استفاده از ، منظور ایجاد جذابیت

 های ستولید دری هارعایت دستورالعمل، پزشكی تولید و ارائه محتواهای آموزش
 براساس نكات آموزشیالكترونیكی 
ایجاد كمیته تخصصی پژوهش و ارزیابی در زمینه عملكرد مراحل : ارزیابی مرحله

 های متناسب با اهداف درس هاها و تمرینطراحی آزمون، تولید محتوای الكترونیكی
آموزش  ارزیابی مستمر كیفیت محتوای الكترونیكی در برنامه درسی، الكترونیكی

 گانگیرند آموزش و نندگانكتولید، دهندگان آموزش، از دیدگاه كاربرانپزشكی 
مبنی بر وضعیت نسبتاً مطلوب  پژوهشدوم  سئوال های حاصل ازیافته با توجه به

تولید محتوای  فرآیندهای افراد دخیل در ها و مسئولیتدر سطح عملكرد نقش
در بخش واحد آموزش مجازی دانشگاه  به عمل آمده بررسیالكترونیكی و همچنین 

 : شود باره ذكر میبرخی از نقاط ضعف مطرح در این ، مشهد علوم پزشكی
آموزش مجازی و  در بخش مسئولافراد  و وظایف هانقش زمانی و هم پوشانی هم

ضروری ، متخصص در تولید محتوای الكترونیكی و مرحله ارزیابی محدودیت نیروی
های گروه و هابخش كار هماهنگی ن نقاط قوتی از قبیلهمچنی. رسدبه نظر می
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. باشدقابل ذكر می، سیستم مدیریت یادگیری تحت نظر گوناگون آموزش الكترونیكی
، طراحی، ریزیها در مراحل برنامهدر ادامه به برخی پیشنهادات ناظر به بهبود نقش

 : شودتولید و ارزیابی اشاره می
، سرپرست و مدیر پروژهنقش  ول و بازنگری كیفیت تأم: ریزیبرنامه ةمرحل -1

های تدریس در آموزش تولید محتوا و روش های ابتكاری درهدایت راهبردی برنامه
 الكترونیكی

تخصصی در مراحل آموزش  و ایمشاورهافزایش خدمات : طراحی ةمرحل -0
 تولید محتواها و فنون آموزشی راهبرد ویژه در زمینهبه، الكترونیكی

یادگیری  ابزار ایجاد، ارائه محتوای درس به چند زبان: تولید ةمرحل -3
 سه بعدی و، دو بعدی هایپویانمایی، ویدئو، وسایل شنیداری: مانند ای چندرسانه

متناسب و  دانشجویانهای سطح رسانه با مهارت بیشتر تطابق ؛سازی شبیهو  بعدیچند
 آنانافزاری  افزاری و نرم با امكانات سخت

ایجاد ، نقش متخصصان ارزیابی وتأمل و بازنگری كیفیت : ارزیابی ةمرحل - 
های افراد  یتمسئول وها  عملكرد نقش ةكمیته تخصصی پژوهش و ارزیابی در زمین

های محیط ارزیابی راهبردی مدیریت در فرآیند تولید محتوای الكترونیكی؛ مسئول
 آموزش الكترونیكی؛

و  تولید و ارزیابی، طراحی، ریزیبرنامه حلات مراهمی بدیهی است با توجه به
به  تولید محتوای الكترونیكی فرآیند درهای افراد دخیل یتمسئولو ها نقشهمچنین 

آن در توسعه آموزش الكترونیكی واحد آموزش الكترونیكی دانشگاه  پیامدهای دلیل
ارائه محتوای از مطلوب دانشجویان نسبتاً با توجه به رضایت و علوم پزشكی مشهد 

آموزش  باره های تطبیقی درامید است با انجام بررسی، مجازی های سالكترونیكی در
از این نوع آموزش  آمد برخوردارهای سردانشگاه های تجربهاستفاده از  الكترونیكی و

گذاران آموزش و سیاست مسئوالنعزم جدی به همراه ، در داخل و خارج از كشور
 آموزش تولید محتوای بهبود كیفیتدر راستای ی ارزشمندی هاگام بتوان، پزشكی

 . برداشت مشهد در دانشگاه علوم پزشكیالكترونیكی 
اندركاران واحد آموزش ن و دستمسئوالدانشجویان و  همةپژوهشگران از  در انتها

تشكر و ، مجازی دانشگاه علوم پزشكی كه در انجام این پژوهش آنان را یاری كردند
 . نمایندمیسپاسگزاری 
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