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 چکیده
 نظریه بر اساسالکترونیکی های محتوای آموزشی ویژگی چارچوبی کاربردی از ارائههدف پژوهش حاضر 

باوده اسات. باه ایا  تحلیل محتوای کیفی باا رارق ایاسای  اساس ش پژوهش حاضر بررو بارشناختی است.

 ای الکترونیکی مطرق شد که عبارت بودنادهای محتوبا ویژگی صورت که ابتدا چند سؤال اساسی در رابطه

بارشاناختی مطلاو   و بارشاناختی بیرونای ،نایدرونیکی از منظر بارشاناختی های محتوای الکتروویژگیاز: 

از رریا  تحلیال  بااال سؤاالت های اصلی و فرعیمقوله ،بارشناختیسپس با استفاده از مبانی نظری  چیست؟

های حاصل از ای  مرحله از رری  بحا  باا متخاااا  یافته بر اساسمشخص شد و در نهایت محتوا کیفی 

در رراحای و تولیاد محتاوای الکترونیکای در االا  یا   بارشاناختیبرای مادیریت  یاتیعلمی راهکارها

 ند که از رری  موتور جستجویبودهایی مقاله هآماری کلیی هجامع ،پژوهش در ای  چارچو  ارائه گردید.

یافتاه هاای همقالاکال تعاداد  .باوداابل دانلود  ابسکو، وایلی و ساینس دیرکت های ارالعاتیبان و  گوگل

نهایتاا   ،گیاری هدفمنادروش نمونه بر اساسمقاله بود که  00های مذکور در پایگاه داده 2782شده در سال 

یری هاای محتاوای یاادگتعیای  ویژگاینهایتاا  تحلیال مقااالت منجار باه  مقاله مورد تحلیل ارار گرفات. 88

چاارچو   مطلو  گردیاد. بارشناختیرونی و بارشناختی درونی، بارشناختی بی الکترونیکی از منظر سه ربقه

های تواند به رراحا  آموزشی در رراحی بهتر محیطدر تحلیل محتوای الکترونیکی می بارشناختیحاضر از 

 یادگیری الکترونیکی کم  بکند.

 بارشناختی ،تحلیل محتوای کیفی ترونیکی،الک محتوای و تولید طراحی: واژگان کلیدی

                                                 
  zangeneh@basu.ac.ir) ،ل)نویسنده مسئو سینااستادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی .8

 سینااستادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی .2

 یئدانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه رباربا .3

 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد .4
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 مقدمه

هاا و امکانااتی کاه در جهات رفا  باه دلیال اابلیاتدر عار حاضار  8نیکیالکترویادگیری 

ال و پذیرش واا  شده است. ای  ناو  یاادگیری اماروزه مورد استقب ،نیازهای آموزشی دارد

 ها، تولیاد محتاوای مناسا  و اخاربخش اسات.با مسائل متعددی روبرو است که یکی از آ 

هاای شابکه اتفاا  و با ابزار 2ر محیط شبکهیادگیری است که د ینوع یادگیری الکترونیکی

و  4اسات )فاالو  3همزماا های آموزشی همزماا  و ییاررسانه یریکارگبهافتد و مستلزم می

 (.8313ی بااری و حسی  کوچ ، ، ترجمه8442، 2بروا 

-می نظر یادگیری الکترونیکی ضروری به در آ  به پرداخت  اساسی که مسائل یکی از

)زنادی،  هاای الکترونیکای اساتآماوزش ارائاه و توسعه رراحی، رآیندف در کیفیت رسد،

ی چااالش اصاالی کااه در رراحاای محتااوا (.22، ص 8348فاارد، فاارد و معاااومیمعاااومی

ها به رریقای اسات کاه باا فرآینادهای آموزشی با آ  مواجه هستیم، رراحی محتوای درس

آمیاز کاه شارا اجارای موفقیات بسیاری از افراد عقیده دارندیادگیری انسا  سازگار باشد. 

هاای تربیتای و پژوهش ها بر پایهاست که محتوا و درس های یادگیری الکترونیکی ای دوره

 حظات تربیتی انجاام پاذیرد. نکتاهعلوم تربیتی و مال المللی در زمینۀناسی، تجار  بی روانش

رراحای  ودرگار ،یی و اخربخشای یاادگیری الکترونیکایحائز اهمیات، آ  اسات کاه کاارا

 ی دروس الکترونیکاای و منظااور داشاات سااازی محتااواپااذیر و یکپارچااهآموزشاای انعطاااف

. بنابرای  توجاه باه است هاهای الزم تربیتی در رراحی محتوای ای  دورهاستانداردها و معیار

هاای آماوزش تاری  عناصار نظاامیکی از مهام عنوا بهرراحی محتوای دروس الکترونیکی 

 تعلیم و تربیت ارار گرفته است. توجه پژوهشگرا  زیادی در حوزه دالکترونیکی، مور

آموزشای بایاد از ایا   رراحای محتاوای هاای، روشمحتاوای آموزشایبخشی برای اخر

دهاد کاه اگار محتاوای دروس یاادگیری هاا نشاا  مایپاژوهش هاا حمایات نمایاد.فرآیند

رراحای و تولیاد شاود،  هاای علمای،اصاول و نظریاه ای ازبا رعایات مجموعاه الکترونیکی

                                                 
1. Electronic learning (E-learning) 

2. network 

3. asynchronies or synchronies Instructional media 

4. Fallon 

5. Brown 
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را بررارف ساازد  یادگیرنادگا آموزشای تثخیرگاذار، نیازهاای  ۀی  مااد عنوا بهتواند می

هااای مهاام در رراحاای محتااوای آموزشاای نظریااه ازجملااه (.3-4، صااص 8310)سااارونه، 

 .است 8شناختیبار به آ  توجه داشته باشند، نظریه الکترونیکی که رراحا  باید

ساپاری ذهنای کاه بارای پاردازش یاا باه خارر ست از میازا  تاالشعبارت ا بارشناختی

فعاال انساا  هنگاام مواجاه باا  شناختی، حافظهبار شود. از دیدگاه نظریهات صرف میارالع

 بارشاناختیدهاد کاه ساه ناو  ها نشا  مایظرفیت محدودی دارد. بررسی ،ارالعات جدید

 .4مطلو  شناختیبار، 3بیرونی شناختیبار، 2درونی بارشناختی وجود دارد:

 هنادهدگیارد و نشاا ت مایثدرونی، از پیچیدگی ذاتی محتوای آموزشی نش بارشناختی

دو،  عالوهباهجاوا  دو  سطح دشواری ای  محتوا برای یادگیری است. برای مثال، محاسابه

فعاال  جبری، بار حافظاه یجوا  ی  معادله درونی کمتری را نسبت به محاسبه بارشناختی

رراحای آموزشای محتاوا و  بیرونی، از عناصار و نحاوه بارشناختیآورد. گیرنده وارد مییاد

دیداری و  صورتبهمحتوای آموزشی  ارائهگیرد. برای مثال ت میثآ  به یادگیرنده نش ارائه

فعال یادگیرنده تحمیال  حافظهکمتری را بر روی  بارشناختیشنیداری به یادگیرنده، معموال  

که هما  محتوای آموزشای فقاط در االا  دیاداری باه یادگیرناده  سبت به زمانینکند، می

شاود کاه بارای هاای ذهنای یادگیرناده گفتاه مایمطلو ، باه تاالش بارشناختیارائه شود. 

سااازی یااادگیری خااود و کساا  یااادگیری محتااوای آموزشاای جدیااد و باارای خودکااار

 (.824-822، صص 8343رادی، )زارعی زوارکی و م شود، متحمل می2ذهنی یهاوارهررق

 بارشاناختیبایاد کوشاش ماا آ  باشاد کاه  آموزشای الکترونیکایدر رراحی محتاوای 

بیرونای را تاا حاد امکاا  کااهش دهایم و  بارشاناختیرا مادیریت و کنتارل کنایم،  رونید

خاود منجار باه اصاول و  بارشاناختیمطلو  را تا حد امکا  افزایش دهیم. انوا   بارشناختی

و ساایر  محتوای آموزشای الکترونیکایمواد آموزشی ) بارشناختیی برای کنترل هایرهنمود

گیاری هاایی کاه بارای انادازهبرای ای  منظور باید روش شود کهمی اشکال مواد آموزشی(

                                                 
1. cognitive load theory 

2. intrinsic 

3. extraneous 

4. germane 

5. mental schemas 
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هاای حسای ارار دهیم. در حقیقات، مقادار داده مورداستفادهاند را ا  گردیدهداب بارشناختی

بیشاتر از ظرفیات سیساتم عاابی انساا  بارای  ،دنااناد ارائاه دهتومای فنّاوراناههای که ابزار

تاا حاد امکاا   محتاوای آموزشای الکترونیکایپردازش است. از ای  لحاظ باید در رراحی 

های هار یا ، را در نظر داشته باشیم و متناس  با ویژگی بارشناختیبکوشیم که هر سه نو  

 با آ  برخورد نماییم.

 (33، ص 1931)والیتی،  هاها و ابعاد آن، ویژگیناختیبارشی انواع . خالصه1جدول 
نو  

 بارشناختی
 مثال توضیحات

 منشث
 بارشناختی

بر  ریتثخ
 یادگیری

ی رراق وظیفه
 آموزشی

 درونی

، اشاره به بارشناختیای  
پیچیدگی ذاتی محتوای 

که یادگیرنده آموزشی دارد 
ذهنی  روربهااد دارد آ  را 

 بگیرد یاد

تاویر آموزشی 
که میا  اجزای 
آ  ارتبارات 
 زیادی وجود دارد

پیچیدگی 
محتوای 
 آموزشی

 منفی
مدیریت 
 بارشناختی
 درونی

 بیرونی

، اشاره به بارشناختیای  
های ذهنی در حی  فعالیت

فرآیند یادگیری دارد که در ای  
 خیر مثبتی ندارندثت چیهفرآیند 

توضیحات  ارائه
نوشتاری هم در 
داخل تاویر و 

یی  هم در پا
 تاویر

 ارائهی نحوه
محتوای 
 آموزشی

 منفی
کاهش 
 بارشناختی
 بیرونی

 مطلو 

، اشاره به مناب  بارشناختیای  
فعال  حافظهشناختی دارد که 

یادگیری بهتر، به برای ایجاد 
 نیاز دارد هاآ 

پرسش از 
یادگیرنده در 
 محتوای آموزشی

میزا  تسلط 
یادگیرنده بر 

 محتوا
 مثبت

افزایش 
 یبارشناخت
 مطلو 

 کهیدرحالبیرونی و مطلو  را کنترل کند.  بارشناختیتواند رراق محتوای آموزشی می

 بارشاناختیباشاد. راراق آموزشای بایاد  کنترلراابالییدرونای  بارشاناختیرسد میبه نظر 

 تاا بیرونی را تاا حاد ممکا  کااهش دهاد بارشناختی ،مطلو  را تا حد ممک  افزایش دهد

 عنوا باه (. ماا82، ص 2774، 3و پااس 2وربا، مرین8ساوئلر) کنترل کناد درونی را بارشناختی

( 8 یادگیری اخاربخش، بایاد دو کاار را انجاام دهایم: منظوربه ی  رراق محتوای آموزشی

وا را در ایا  محتا بارشاناختی( ناو  2باالیی دارد را تشخیص دهیم.  بارشناختیمحتوایی که 

 .خورد نماییمبا آ  بر نوعشمشخص کنیم و با توجه به 

                                                 
1. Sweller 

2. Merrienboer 

3. Paas 
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 روش

هاای مشاابه یاا هخهاای متنای کیفای در شاادهای دادهی  فرآیند ذهنی جای تحلیل محتوا،

غیرهاا یاا ماوارد اسات تتعیی  الگوهاای ساازگار و رواباط بای  م منظوربههای مفهومی ربقه

هاای رسانهمند محتوای مواد و (. هدف تحلیل محتوا، بررسی نظام827، ص 2771، 8)جالیئ 

 یهتحلیال محتاوا در دو جنبا (.28، ص 2771، 3و برگار 2منا اسات )ارتباری و آموزشی 

تحلیل محتاوای کیفای کاه گااهی آ  را تحات عناوا   درکمی و کیفی اابل بررسی است. 

هاا و ایجااد معناا از آ  هااروشی بارای کاسات  از داده نهند،محتوای نهفته نیز نام میتحلیل 

-معمول و گسترده برای تحلیال میازا  زیاادی از داده روربهلیل محتوا، . ای  روش تحاست

، گفتگوهاا، پاساخگویی شدهضبطهای حاصله از مااحبه، مشاهدات های متنی از ابیل داده

و نماایش هااها، عکسهایی از ابیل رراحی و نقاشیو رسانه هابه سؤاالت باز پاسخ، روایت

تحلیل محتاوای کیفای  (.827، ص 2771گیرد )جالیئ ، ارار می مورداستفادههای ویدئویی 

 تحلیل محتاوای در شود.نو  تحلیل محتوای استقرایی و تحلیل محتوای ایاسی می دوشامل 

های مشخای ابل از شرو  پژوهش، باه ، پژوهشگر با ارائه و مفروض گرفت  تعریفایاسی

های مورد و مت  شده ییتعی از پیش هاتعریف هپردازد و با مقایسمی شده ییتعمتو   همطالع

-مای ماوردنظرهاای ف در مات وجود یا عدم مااادی  آ  تعریا یهتحلیل، به داوری دربار

ابتادا  پژوهشاگر، اساتقراییتحلیل محتاوای  در کهیدرحال(. 4، ص 8310)فردانش،  پردازد

دگاذاری آزاد، های کیفی بپردازد. فرآیند انجام ایا  کاار شاامل کداده یدهسازما باید به 

 (.874-888، صص 2770، 2و گینکاز 4)الو استو استخراج معنا  هاو زیر ربقه هاایجاد ربقه

در ای  پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی از نو  ایاسی استفاده شده اسات. باه ایا  

و تاالش شاد تاا از  ربقات اصلی آ  استخراج ،بارشناختیمبانی نظری  بر اساس صورت که

ری مقوالتی های مربوا به هر ی  از ای  ربقات ویژگی اساس ماادی ، ل و بررری  تحلی

                                                 
1. Julien 

2. Meng 

3. Berger 

4. Elo 

5. Kyngas 
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هاا در رراحای و تولیاد محتاوای آ  یریکارگباهو راهکارهاای عملای بارای  شادهمشخص

 .الکترونیکی ارائه گردد

مراحال اصالی و مراحال  ی به دو دساتۀرورکلبهای  پژوهش  ارائهمراحل  انجام تحلیل:

از ایا  مراحال  . مراحل اصلی ای  پژوهش سه مرحله است و هار یا شودفرعی تقسیم می

شاوند. انتخاا  ایا  مراحال اصالی و تری تقسایم مایخود به مراحل فرعی نوبهبهاصلی نیز 

مراحل فرعی برای پژوهش با مشورت و بح  و بررسی بی  افراد گروه انجام شد. جزئیاات 

 کنید:می مالحظه مراحل اجرای ای  پژوهش را در جدول زیر

 . مراحل اصلی و فرعی اجرای پژوهش2جدول 

 مراحل فرعی مراحل اصلی

 سازیآماده

 مبانی نظری( تعیی  ربقات بر اساس 8

 مبانی نظری بر اساستعریف ربقات ( 2

 ربقاتبر اساس  ها( انتخا  کلیدواژه3

 بررسی تناس  کلیدواژه از نظر متخااا  با موضو ( 4

 لیل محتواتحانجام ی دوم: مرحله

 هابرای تحلیل با توجه به تعریف مضامی انتخا   (8

 هاخرده مقوله استخراج( 2

 هابندی مقولهدسته( 3

 هااساس مقوله بر یاتیعلمراهکارهای  ارائه( 4

 یابیاعتبار ی سوم: مرحله
ها و راهکارهای عملیاتی برای رراحی و تولید محتوای بررسی مقوله

 تخااا م ازنظرالکترونیکی 

 

گیااری در نمونااه صااورتبهبااه ایاا  رریاا  انجاام گرفاات کااه  نظرسانجی از متخااااا 

مقطا  دکتاری تکنولاوژی آموزشای در  ال یالتحاافارغدانشاجویا  و  دسترس، از اساتید،

ماااحبه باه عمال آماد و نظارات و  شادهارائهو راهکارهاای عملیااتی  هادواژهیاکلرابطه با 

 و راهکارها اعمال گردید. هادواژهیکلدر  هاآ پیشنهادهای اصالحی 

آ  عباارت  ربقاه 3 ،بارشناختیاساس مبانی نظری  بر: برای جستجو هادواژهیکلانتخا  

انتخا   برای تحلیلکه مطلو   بارشناختیبیرونی و  بارشناختیدرونی،  بارشناختی از بودند

ها و سپس هر ی  از آ صورت گرفت با توجه به ای  ربقات  ابتدا هادواژهیکل. انتخا  شد
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مناسا  تعیای   یهادواژهیاکلاز منظر متخااا  موضو  مورد بررسی ارار گرفت و نهایتاا  

 از: شد که عبارت بودند

 8بارشناختیمدیریت 

 2بارشناختیکاهش 

 3بیرونی بارشناختی

 4درونی بارشناختی

 2مطلو  بارشناختی

هاایی مقالاهه آمااری کلیا هعاجام ،پاژوهش در ایا : یگیارنمونهروش و  جامعهانتخا  

 و 1یلایوا ,،0ابساکوهاای ارالعااتی بانا و  2گوگال هستند که از رری  موتور جستجوی

علات انتخاا   ناد.بوداابال دانلاود  نایسا یبوعلدر دانشگاه  2782در سال  4ساینس دیرکت

 در ای  های جستجو بود.کرد آ  نسبت به سایر موتورملموتور جستجو، اابلیت و جامعیت ع

جساتجو  های جستجو به ایا  اارار بودناد:های ارالعاتی، محدودیتموتور جستجو و بان 

جستجو در مقاالت باه  و نهایتا  PDFجستجو فقط در مقاالت با فرمت ، فقط در عنوا  مقاله

 .زبا  انگلیسی

برای انجام تحلیل محتاوای  شدهانتخا های متغیرهایی که در ای  پژوهش در میا  مقاله

اابلیات دانلاود  و یکسا  است، انگلیسی بود  مقااالت، برخاورداری از اعتباار علمایکیفی 

، اعتباار مقالاه و مارتبط باود  محتاوای آ  باه عنوا باهبا توجاه  انتخا  مقاالت بوده است.

 3تحلیال در جادول  یای از نحاوهنمونه .اندوهش توسط پژوهشگر انتخا  شدهموضو  پژ

 زیر آمده است.

                                                 
1. managing cognitive load 

2. reducing cognitive load 

3. extraneous cognitive load 

4. intrinsic cognitive load 

5. germane cognitive load 

6. google 

7. ebsco 

8. wiley 

9. sciencedirect 
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 محتوای تحلیل ای از نحوهه. نمون9جدول 
 مادا  تعریف ربقه

 بارشناختی درونی

میزا  دشواری محتوای مورد یادگیری است و ای  
دشواری ذاتا  در محتوا وجود دارد. میزا  ای  

پذیری عناصر ی  پیچیدگی با توجه به میزا  تعامل
ی  ا(. 2، ص 2770، 8شود. )وال محتوا مشخص می

ر فرآیند ایجاد د ازحدشیب بارشناختی
 جهیدرنتکند و ذهنی اختالل ایجاد می یهاوارهررق

شود تر یادگیرنده میمنجر به عملکرد ضعیف
، 2788، 2و استوسسکو 4، سینگر3، مارها 2)واسیل
 (.044ص 

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

تقسیم  یترکوچ های بخش
 شوند.

 بارشناختی بیرونی

بیرونی مربوا به روابط بی  عناصر  بارشناختی
باشد و آ  می ارائهمحتوا در هنگام  ۀشدیرراح
 رراحی آموزشی ضعیف محتوا است یدهندهنشا 

 (.2، ص 2770)وال ، 

ارالعات مربوا به هم، در نزدیکی 
و در ادیام با یکدیگر ارار بگیرند، 

 نه دور از هم.

 مطلو  بارشناختی

مطلو ، میزا  تالش یادگیرنده در  بارشناختی
ذهنی است و  یهاوارهررقایجاد و خودکارسازی 

به عوامل فردی از ابیل انگیزش و عالاه مربوا 
 (.2، ص 2770شود )وال ، می

ی جابهدر اواسط آموزش 
درخواست از یادگیرنده که ی  

کامل حل کند، از  روربهمسئله را 
واهید که ی  مسئله نیمه وی بخ
 را کامل حل کند. شدهحل

هایی که از تحلیال محتاوای ایاسای در ماورد محتاوای آموزشای به ویژگی 4در جدول 

 ، اشاره شده است.است آمدهدستبهالکترونیکی 

 نتایج

را  هااز ربقاههای مختص هر یا  ، توانستیم ویژگیشدهانتخا در تحلیل ایاسی از مقاالت 

هاا باه بایش از یا  زیار ربقاه مرباوا کاه بعضای از ویژگای هرچنادشخص کنیم. دایقا  م

هاای انتخاابی بارای جساتجوی شوند، اما ما با توجه به زمینه و موضو  مقاله و کلیادواژهمی

هاایی کاه در دو ویژگای هرچنادمقاله، نهایتا  ی  زیرربقه برای هر ویژگی تعیای  کاردیم. 

اناد و متعلا  باه هار دو در دو ربقه باوده شدهلیتحلقاالت در م درواا اند، ربقه تکرار شده

ساازی و آیاد، باا یکساا هایی که در ادامه مایباشند؛ اما ما سعی کردیم در جدولربقه می

                                                 
1. Whelan 

2. Vasile 

3. Marhan 

4. Singer 

5. Stoicescu 
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های محتوای یادگیری الکترونیکی را از منظار ایا  های استنتاج شده، ویژگیتعدیل ویژگی

مطلو  به شرق جادول شاماره  بارشناختیو  بیرونی بارشناختیدرونی،  بارشناختی سه ربقه

تاادفی اسات و بار اسااس اهمیات  صورتبهدر ای  جدول ترتی  موارد  مشخص کنیم. 4

 نیست.

لکترونیکی از ا در مورد محتوای آموزشی از تحلیل محتوای قیاسی آمدهدستبههای ویژگی .4جدول 

 بارشناختی منظر نظریه

 بارشناختی
 درونی

 شکل و محتوای آموزشی که عناصر آ  روابط بسیاری با یکدیگر دارند، باید محتوای آموزشی م
 تقسیم شوند. یترکوچ های به بخش

 مختار بیاورید  روربهمحتوای آموزشی اصلی، برای یادگیرنده  ارائهنیاز را ابل از ارالعات پیش
 آوری کنید.و یاد

  د است، ابتدا هر ی  از ای  عناصر را محتوای آموزشی که روابط میا  عناصر آ  زیا ارائهبرای
 جداگانه آموزش دهید و سپس در انتها، روابط میا  ای  عناصر را نشا  دهید.

 شدهحلهای مسائل برای حل توسط یادگیرندگا ، نمونه مثال ارائه یجابه ،در ابتدای آموزش 
 ها بیاورید.برای آ 

  ا  مبتدی الزم است. اما همی  کار برای برای یادگیرندگ زیچ ینشا  داد  روابط بی  عناصر
 اند.ها ابال  ای  روابط را یاد گرفتهیادگیرندگا  متبحر زائد است. چو  آ 

 های ابلی محتوا ارائه دهید.های هر بخش از محتوای آموزشی را در اسمتنیازحتما  پیش 

 د.ی  محتوای آموزشی را ابل از آ  آموزش دهی ازیموردنی های اولیهمهارت 

 های محتوای آموزشی را از آسا  به مشکل ارار دهید.سعی کنید بخش 

  برای موضوعاتی که امکا  جداسازی عناصر آ  از یکدیگر وجود ندارد و حتما  باید در ادیام
تری  نو  ارائه محتوا تا محتوای اصلی توانیم در ری چند مرحله از سادهیکدیگر ارائه شود، می

 افزایش دهیم. جیتدربهدر هر نوبت از ارائه، میزا  پیچیدگی آ  را  کهیروربهپیش برویم. 

 آشنا باشد، نسبت به زمانی که ارالعات برای وی ارالعات برای یادگیرنده کامال  نا کهیدرصورت
 ای آشنا است، محتوای آموزشی کمتری را به وی ارائه کنید.تا اندازه

 گیرنده ارائه شود.باید در اال  مراحل به یاد شدهحلی مسئله 

  ها را ارالعات آموزشی جدید، باید بر مبنای مفاهیم و ارالعات ابلی یادگیرنده ارائه شود و ای
 . تمامی مطال  آموزشی برای یادگیرنده کامال  ناآشنا نباشد.گرددشامل 

 وصیه ی محتوا، عملکرد و حل مسئله، تارالعات کمکی، پشتیبانی و راهنمایی ابل از مطالعه ارائه
 شود.می

 مسائل کامال  ناآشنا به ی برای یادگیرنده دارد، نسبت ی نسبتا  آشنای  مسائلی که زمینهمطرق کرد
 بیشتری دارد. تیارجح
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  آشکار برای یادگیرنده مشخص سازیم. روربهباید ساختار محتوا را 
 تاویر نیز  صورتبهتواند در اال  تاویر نیز به نمایش درآید، آ  را اگر مت  آموزشی می

 بازنمایی کنید.

 و منطقی تقسیم کنید و در هر نوبت فقط ی   ترکوچ های محتوای آموزشی را به بخش
 بخش را ارائه دهید.

 نیاز محتوای آموزشی برخوردار است.مطمئ  شوید که یادگیرنده از ارالعات پیش 

 توانیم شا  دهیم، میمحتوای آموزشی را ن یبخواهیم تعامل میا  عناصر جداگانه کهیدرصورت
گفتاری  صورتبهها را عناصر جداگانه را در اال  مت  نوشتاری بیاوریم و ارتباا بی  آ 

 بیاوریم.

 .وظایف پیچیده را برای یادگیرنده به چند خرده وظیفه تقسیم کنید 

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

 شوند، میزا  ارالعات مربوا به هر گام اندک ارائه می گامبهگام صورتبهموزشی که محتوای آ
 باشند.

  در هر بخش، باید دارای ارالعات جدید اندکی باشد. شدهارائهارالعات آموزشی 

 نیاز محتوای آموزشی را ابل از محتوای آموزشی ارائه دهید.ارالعات پیش 

 ی آموزشی فهرست شوند.ای برنامههای محتوا باید در ابتدتمامی بخش 

 ازلحاظی آموزشی باید با تامیم یادگیرنده انجام شود. های برنامهها و بخشتعویض صفحه 
 زمانی نباید محدودیتی برای یادگیرنده وجود داشته باشد.

 نیازها، توالی دهید.های محتوای آموزشی را با توجه پیشبخش 
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 بارشناختی
 بیرونی

 ارار بگیرند، نه دور از هم. با یکدیگره هم، در نزدیکی و در ادیام ارالعات مربوا ب 

  و در کنار هم ارائه  باهمزمانی،  ازلحاظمکانی و هم  ازلحاظتاویر آموزشی و مت  آموزشی هم
 شوند.

  آموزشی، مت  نوشتاری مربوا به آ  نباید از صفحه ناپدید شود. ای   ییانمایپودر هنگام ارائه
 ارائه شوند. باهم دو باید همزما 

 ی های ابلی یادگیرنده آگاه باشید تا هما  ارالعات را در برنامهحتما  از ارالعات و توانایی
 آموزشی نگنجانید.

  هدف، استفاده نکنند. بلکه گام -برای حل مسئله از یادگیرندگا  بخواهید که از روش وسیله
 منطقی و پشت سر هم پیش ببرند. روربههای مسئله را 

  ارالعات آموزشی نباید از دو منب  مختلف )مثال  کتا  و رایانه( ارائه شود. ارالعات آموزشی
 باید در اال  ی  منب  در هم ادیام شوند.

  باشند  زییتماابلهر ی  از مراحل هر مسئله باید جدا از مراحل دیگر آورده شود. باید از هم
 گذاری هر مسئله(.)مثال  با استفاده از شماره

 ها و توضیحات نوشتاری و یا شنیداری آ  را واضح است، برچس  خودیخودبهگر تاویر ا
 حذف کنید.

  ارائهشود، دیگر نیازی به واضح فهمیده می روربههای متنی اگر تاویر با استفاده از برچس 
 توضیحات نوشتاری نیست.

  به یادگیرنده ندهید. ازحدشیبدر تمامی موارد سعی کنید ارالعات 
 تواند ، ارالعات آموزشی بیشتری را میترارال کمی یادگیرنده مطل  نسبت به یادگیرنده

 دریافت و پردازش کند. واحددرآ 

 .مت  و تاویر آموزشی باید در ادیام با یکدیگر ارائه شوند 

  باید توضیحات مربوا به مسئله با اعداد و اراام مسئله، مرتبط گردند.شدهحلدر مسائل ، 

  ارائه توضیحات شنیداری برای ی  تاویر، نسبت به توضیحات نوشتاری برای ی  تاویر
 دارد. تیارجح

 ییانمایپو صورتبههای جزئی اندکی نسبت به یکدیگر دارند را بهتر است تااویری که تفاوت 
 بیاوریم، تا در اال  چندی  تاویر ایستا.

 ود. به ای  صورت که هر مرحله به تاویر مراحل انجام ی  فرآیند یا کار با شکل آ  ادیام ش
 مرتبط گردد. پیکا خود با 

   کنید. یخودداراز ارائه همزما  نوشتاری و گفتاری ی  مت  یکسا 

  ها در کنار همزما  ارائه دهیم و آ  روربهمطال  نوشتاری، گفتاری و دیداری مربوا به هم را
 یکدیگر ارار دهیم.

  خودداری  ،و کارکردی تزئینی دارند بودهیادگیرنده  توجهجل  ارالعاتی که فقط برای ارائهاز
 کنیم.
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 ها، نمودارها و محتوای آموزشی باید در اال  کالمی )نوشتاری و گفتاری( و ییرکالمی )عکس
 ییره( ارائه شود.

  کنید، کالمی ارائه میکالمی و ییر صورتبهمیزا  ارالعاتی که تا تا حد ممک ، سعی کنید
 برابر باشند. همباتقریبا  

  شود تا حد ممک  فراهم آورید.ر محتوایی که ارائه مییادگیرنده را ببرای امکا  کنترل 

  دارد. تیارجحتر گذاری پیچیدهنشانه عالئمتر، نسبت به گذاری سادهنشا  عالئماستفاده از 

 ببرید. یکسا  با ی  معنا به کار صورتبهگذاری را در رول محتوای آموزشی نشانه عالئم 

  های مهم مت  معطوف کنید.گذاری، توجه یادگیرنده را به اسمتنشانه عالئمبا استفاده از 

 همزما  به یادگیرنده ارائه دهید. روربهآموزشی و توضیحات گفتاری مربوا به آ  را  ییانمایپو 

  زمانی هر چه کمتری به یادگیرنده ارائه دهید. یبافاصلهبازخورد را 

 صورتبهنوشتاری ارائه کنید  صورتبهکه آ  یجابهبه ارالعات دیداری را  توضیحات مربوا 
 گفتاری ارائه کنید.

 برای یادگیرندگا  مبتدی باید نسبتا  کوتاه باشد. مورداستفادهآموزشی  ییانمایپو 

  آموزشی برای یادگیرندگا  مبتدی مفیدتر  ییانمایپواستفاده از تااویر آموزشی خابت نسبت به
 است.

 برسانید. حداالاید نیاز به جستجو را در محتوای آموزشی برای یادگیرنده به ب 

 ماده یا  4تا  2کنید، بی  به یادگیرنده ارائه می زما  یی ارالعاتی که در میزا  ااالم یا اطعه
 اطعه باشد.

  حل مسائلی که را از یادگیرنده در انتهای آموزش بخواهید که مشابه آ  را در ضم  آموزش
 اید.برای یادگیرنده ارائه داده شدهحلی مسئله صورتهب
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 بارشناختی
 مطلوب

 .استفاده از مثال برای یادگیرندگا  مبتدی ضرورت بسیار دارد 

  کامل حل کند، از  روربهدرخواست از یادگیرنده که ی  مسئله را  یجابهدر اواسط آموزش

 حل کند. را شدهحلوی بخواهید که ی  مسئله نیمه 

 اما برای یادگیرندگا  خبره، ررق مسئله  ارائه دهید، شدهحلای یادگیرندگا  مبتدی، مسائل بر

 ها بخواهید که به آ  جوا  دهند.کنید و از آ 

 از محتوای آموزشی حذف شوند. کمکمها، با متبحر شد  بیشتر یادگیرنده، باید راهنمایی 

  ی آ  را ا ارائه دهید. ابتدا ی  مرحلهر شدهحلبرای یادگیرندگا  نیمه متبحر مسائل نااص

ی مسئله که یاکند تا ی آ  را و به همی  ترتی  ادامه پیدا میبگذارید، سپس دو مرحله نشدهحل

 به او ارائه دهید. نشدهحلکامال  

   از یادگیرندگا  متبحر بخواهید که ی  موضو  یا ی  فرآیند را در ذه  خود تجسم کنند. ای

 گیرندگا  مبتدی نخواهید.کار را از یاد

  در محتوای آموزشی از یادگیرندگا  بخواهید که مطال  آموزشی را به زبا  خود بگویند و یا

 در ای  زمینه از او بکنید. ییهاسؤال

 بندی آ  ندارند و ای  کار یادگیرندگا  متبحر نیاز به جداسازی عناصر ی  محتوا و بخش

 ا بر جای بگذارد.هممک  است اخر منفی بر یادگیری آ 

 درخواست مکرر از یادگیرنده که محتوای آموزشی را چندی  بار بخواند، از او بخواهید  یجابه

 که آ  را چند دور در ذه  خود مرور کند.

  بخواهید که مسائلی را حل  رندهیادگیدر ضم  آموزش اصول و اواعد، در بعضی از موارد از

 کند.می کند. ای  کار به خودکارسازی دانش کم 

  یادگیرنده را وادار به تکرار ذهنی ارالعات و تاور ذهنی فرایند بکنید. ای  امر منجر به

 شود.شناختی می یهاوارهررقخودکارسازی بیشتر 

  که امکا  تاویرسازی ذهنی آ  توسط یادگیرنده وجود ندارد، باید از وی بخواهید  یمورددر

 به تکرار و مرور ذهنی آ  بپردازد.

 م  محتوا از یادگیرنده بخواهید که ارالعات فهمیده شده را به زبا  خود مرور کند، نه در ض

 دایقا  مطاب  با جمالت محتوا.

  ارائه و  باهمتاویرسازی ذهنی و تکرار و مرور ذهنی در مواردی که تمامی عناصر محتوا باید

 است. کنندهکم فهمیده شوند، بسیار 

  تا حد امکا  متنو  باشد. دهیدندگا  ارائه میکه به یادگیرتمرینات و مسائلی 

 دیداری بر تااویر و مت  آموزشی اعمال  صورتبهتوانید گذاری را هم میو فنو  نشانه عالئم

 شنیداری بر توضیحات گفتاری ارائه نمایید. صورتبهتوانید کنید و هم می

  ارائه دهید. بازخوردیادگیرنده،  یشدهحلبرای مسائل 

 در ارتباا با موضو  محتوا از یادگیرنده بپرسید. ییهاسؤالحتوای آموزشی، در ضم  م 

 های هر چه کمتری تر شد  یادگیرنده در ی  موضو  آموزشی، باید محتوا به بخشبا خبره
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 تواند بیشتر شود.تقسیم شود و رول هر بخش می

 منط  و اصول پشت دهشحلهای ی مثالاز یادگیرندگا  بخواهید که در ضم  مشاهده و مطالعه ،

 هر مرحله را برای خود بیابند.

 را در ذه  خود مجسم کنند و  شدهارائههای حل مسائل از یادگیرنده مطل  بخواهید که گام

 تکرار کنند.

 ها و راهکارهای عملیاتی. طبقات، مقوله5جدول 
ربقات 
 بارشناختی

 الکترونیکیعملیاتی در رراحی و تولید محتوای  هایراهکار هامقوله

تی
اخ
شن
بار

 
نی
رو
د

 

 وتوالی محتوا ترتی 
 از ساده به پیچیده
 نیازمبتنی بر پیش

 استقراء به ایاس در محتوایی پیچیده

 حجم محتوا
 های کوتاهمحتوا در گام ارائه

 افزایش تدریجی پیچیدگی
 اساس میزا  آگاهی یادگیرنده حجم محتوا بر ارائه

 نیازپیش

 نیازازی پیشسفعال
 نیازرعایت پیش
 های ورودیرعایت مهارت
 اساس سطح یادگیرنده بازنمایی روابط عناصر بر

 نیازهاتسلط یادگیرنده بر پیش

 ساختاردهی صریح به محتوا یبندفهرست

 بندیبخش
 وظایف پیچیده خرد کرد 

 کرد  محتوا هنگام پیچیدگی اطعهاطعه

 زیساگاهتکیه

 گیریالهام
 سازیتمثیل

 یادگیری در حد تسلط
 اینفوگرافی

 گفتاری روربهدیداری و تشریح روابط  روربهبازنمایی عناصر  ای کرد چندرسانه

 درگیرسازی شناختی و رفتاری یادگیرنده با محتوا تعاملی کرد  محتوا

تی
اخ
شن
بار

 
نی
رو
بی

 

 ای مایررعایت اصول چندرسانه

 ایندرسانهاصل چ
 اصل مجاورت زمانی و مکانی

 اصل وجه حسی
 اصل افزونگی

 بندیاصل اطعه
 آزمو  ابلیاصل آشنایی یا پیش
 اصل انسجام
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 دهیاصل عالمت
 سازیاصل شخای
 اصل صدا
 اصل تاویر

 شدهتیهدااصل اکتشافی 
 های عملیاصل نمونه تمری 
 یاصل مشارکت

 اصل انیمیش  و تعامل
 اصل راهبری

 ی سایتاصل نقشه
 اصل دانش ابلی
 اصل س  شناختی

 گذاری محتوانشانه

 گذاری محتوا برای تمییز داد نشانه
 پیچیده یجابهگذاری ساده نشانه یریکارگبه

 کاربری سازی رابطیکپارچه
 جهتوجل گذاری جهت استفاده از نشانه

 رعایت برابری حجم ارالعات کالمی و ییرکالمی

 ارائه محتوا

 محتوا ازحدشیب اجتنا  از عرضۀ
 حذف توضیحات نوشتاری در تااویر گویا

 مورداستفادهربط داد  توضیحات متنی به اعداد 
 مربورهربط داد  مراحل کار به تااویر 

 حذف عناصر زائد در تااویر گویا
 در محتوا نیاز کرد  یادگیرنده از جستجوبی یادگیرنده بر محتواکنترل 

 پویانمایی یریکارگبه
 ارجحیت انیمیش  کوتاه برای مبتدیا 

 استفاده از تااویر خابت یجابهپویانمایی تااویر بسیار مشابه به هم 
 تااویر خابت برای مبتدیا  یجابهانیمیش  آموزشی  یریکارگبه

تی
اخ
شن
بار

 
 
لو
مط

 

 راهبردهای شناختی

 مثال یریکارگبه
 ررق سؤال از محتوا

 تعریف تکالیف در محتوا
 مرور ذهنی

 تاویرسازی ذهنی

 بازخورددهی
 فوری یبازخورده

 بازخورد دهی ارالعاتی

تمرینات و مسائل  یریکارگبه
 متنو 

 تمرینات نه خیلی آسا  و نه خیلی مشکل

ول و اواعد در اص یریکارگبه
 حی  مسائل

 افتهیساختاراستفاده از مسائل 

 استفاده از مسائل ساختار نیافته

 افتهیساختار استفاده از مسائل نیمه
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 بحث

ارالعااات  هاااآ ساازد کااه بااه کما  ، خطااوا راهنماایی را فااراهم ماایبارشااناختی نظریاه

هاای ذهنایجهات ارتقااء پیشارفت های یادگیرنادگا  راشود که فعالیتارائه می یاگونهبه

 یا  مهندسای شاناختی بناا شاده اسات کاه دربرگیرناده کنند و نیز بر پایه، تشوی  میشا 

ی مستقل برای ارالعاات صاوتی و تااویری های پردازندهو واحد محدودشدهفعال  حافظه

  (. ربا  ایا2، ص 2772)کریساچنننر،  اساتبلندمدت نامحدود  حافظهاست که در تعامل با 

فعاال یادگیرناده وارد آیاد، از کسا   حافظاهبار روی  یازحادشیب بارشناختینظریه، اگر 

ارالعاات بسایار زیاادی  کاهیواتاآورد. توسط یادگیرنده جلوگیری به عمل مای وارهررق

بار اسااس ایا  نظریاه  یخوبباهمواد آموزشی  کهیواتشود یا همزما  به یادگیرنده ارائه می

شود و مان  یادگیری اخاربخش مایفعال یادگیرنده پر می حافظهیت رراحی نشده باشد، ظرف

 حافظاهفعال یادگیرنده شاده و در  حافظهواو  یادگیری، ارالعات باید وارد  منظوربه .شود

 حافظهشود. مواد آموزشی باید به روشی رراحی گردد که استفاده از مناب  ذخیره  بلندمدت

را آساا  ساازد. مطااب  باا نظریاه  وارهررقت و کس  را به حداال برساند تا ساخ بلندمدت

، عناصار هااوارهررقشاود. در اال  الگوها ذخیره مای بلندمدت حافظه، دانش در وارهررق

وارده  بارشناختیکنند. بندی میربقه هاآ ارالعات مربوا را مطاب  با چگونگی استفاده از 

 ادیاوزکمتواند ال  مورد تدریس، مییادگیرندگا ، از رری  رراحی آموزشی مط حافظهبر 

توانند مطلا  ها نمییادگیرندگا  زیاد باشد، آ  حافظهوارده بر  بارشناختیشود. اگر میزا  

خاود را از  نفسو اعتمادباهشاوند یاد بگیرند، سرخورده و ناراحت مای یخوببهآموزشی را 

زیااد  کامکممبتادی، امیدی مخاوصاا  در ماورد یادگیرنادگا  دهند. ای  حس نادست می

 گردد.می هاآ شود و مان  از کس  دانش یا مهارت جدید در می

هااای متفاااوت رراحاای تکنولااوژی آموزشاای، اخربخشاای و کارآماادی راهباارد در رشااته

، بارشاناختی ای  رشاته اارار گرفتاه اسات. نظریاهآموزشی، مورد عالاه و توجه متخااا  

هاایی را شود. ای  نظریه راهباردموزشی محسو  میها در رراحی آتری  نظریهیکی از مهم

کناد. هستند ارائاه مای هاای و سایر اال برای رراحی مواد یادگیری که در اال  چندرسانه

هااا و هااای یااادگیری بااا توجااه بااه اابلیااتبیناای پیامااد، پاایشبارشااناختی هاادف نظریااه
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ی وسایعی از ر گساترهتواناد دهای ساختار شناختی انسا  اسات. ایا  نظریاه مایمحدودیت

های رراحای ماواد که ای  نظریه، ویژگی علت یابههای یادگیری به کار گرفته شود. محیط

دهاد. باه علات آموزشی را به اصول پردازش ارالعات در ساختار شناختی انسا  ارتباا مای

ا های وسیعی انجام پذیرفته است که ارتباشه، پژوبارشناختی نظریهای  گستردگی کاربرد 

موفا  را باه نماایش مای ی و یاادگیریمیا  ساختار شناختی انساا ، رراحای ماواد آموزشا

 .گذارند

و   یتاارمهم در زماارههااای آمااوزش الکترونیکاای رراحاای و تولیااد محتااوا باارای دوره

در  یماؤخرشاود کاه نقاش بسایار مهام و ها محسو  میها در ای  دورهتری  فعالیتاساسی

 ژهیوباهمحتوا  تولیدکننده گروهو نیز یادگیری یادگیرندگا  دارد. ها موفقیت ای  ابیل دوره

 ،داات تماام ابایساتی در ایا  زمیناه با گاروهتری  عضو ای  کلیدی عنوا بهرراق آموزشی 

را ماورد مالحظاه اارار دهناد تاا محتاوایی تولیاد شاود کاه  ازیاموردنو رهنمودهای  اصول

ایا  امار باه رعایات برسااند.  ماوردنظراهاداف یادگیرندگا  را با کمتری  زما  و تالش به 

کی از موارد مهم که یمحتوای الکترونیکی وابسته است  ها و اصول یادگیری در تولیدنظریه

محتاوا وارد  در ای  زمینه توجه به میزا  بارشاناختی اسات کاه بار یادگیرناده در مواجهاه باا

فارد  مدتکوتاهحافظه فعال یا . میزا  بارشناختی که در هنگام پردازش ارالعات بر شودیم

در حافظه بلندمدت رمزگاذاری کناد بایساتی باه نحاو  آید تا بتواند آ  ارالعات راوارد می

شاد. اهمیات بارشاناختی در رراحای با فرایندهای یادگیری انسانی سازگار با و مناسبی باشد

فعاال،  هحافظامحتوای آموزشی در ای  است کاه میازا  بارشاناختی وااعای )مناابعی کاه از 

( با میزا  بارشناختی موردنیاز )میزا  مناابعی شودیمصرف انجام داد  ی  فعالیت شناختی 

 رو یاازا. باشادیماکه از حافظه فعال برای انجام داد  ی  فعالیت موردنیاز است( متفاوت 

، تماماا  شاودیمافعال تحمیال  حافظهمیزا  بارشناختی که در هنگام یادگیری ی  محتوا بر 

. بارشناختی ییرضروری، شودینمو بارشناختی ضروری محسو   شودینمیادگیری صرف 

. کااهش بارشاناختی شودیم، حتی مان  آ  کندینمعالوه بر اینکه هیچ کمکی به یادگیری 

و باه علات  شاودیمادر یاادگیری دروس محساو   توجاهاابلای مهم و ییرضروری مسئله

ا بایاد در رراحای محتاوای یا  درس از هار فعال، ظرفیت محادودی دارد ما حافظهآنکه 
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کناد بپرهیازیم. بناابرای  چاارچو  اشاغال مای جهاتیباچیزی که ای  ظرفیت محادود را 

محتاوای الکترونیکای مای دکننادگا یتولپیشنهادی ای  پژوهش که در عمل به رراحاا  و 

لی تواند کم  بکند به شرق زیر است: الف( بارشاناختی درونای کاه شاامل: ترتیا  و تاوا

ای ساازی، چندرساانهگااهبنادی، تکیاهبنادی، بخاشنیاز، فهرستمحتوا، حجم محتوا، پیش

ای کرد  و تعاملی کرد  محتوا.  ( بارشناختی بیرونی نیز شامل: رعایت اصاول چندرساانه

پویانماایی.  یریکارگباهبرمحتاوا و  گذاری محتوا، ارائه محتوا، کنترل یادگیرنادهمایر، نشانه

، یبااازخوردهتی مطلااو  نیااز شااامل مااوارد زیاار اساات: راهبردهااای شااناختی، ج( بارشااناخ

 .محتوا اصول و اواعد در حی  یریکارگبهتمرینات و مسائل متنو  و نهایتا   یریکارگبه

 منابع

(. کاربرد تحلیل کیفای 8312پازارگادی، مهرنوش، خطیبا ، مهناز، و اش  ترا ، راهره. )

 یهنشاریشیابی عملکرد اعضای هیئات علمای پرساتار. های ارزمحتوا در تبیی  حیطه

 .20-21 ،24پرستاری و مامایی شهید بهشتی،  یهدانشکد

اخاتالالت ریاف اوتیسام: مفااهیم، (. 8343زارعی زوارکی، اساماعیل، و مارادی، رحایم. )

تهارا :  .هاا و راهبردهاای آموزشای مبتنای بار فنااوری ارالعاات و ارتبارااتنظریه

 ه عالمه رباربایی.انتشارات دانشگا

ریازی آموزشای (. برناماه8348فرد، میتارا. )فرد، مرجا ، و معاومیزندی، بهم ، معاومی

-07(، 8)2. راهبردهاای آماوزش، های تولید محتوا در آماوزش الکترونیکایسامانه

28. 

تحلیاال و ارزشاایابی محتااوای الکترونیکاای درس زبااا  انگلیساای (. 8310سااارونه، صااغری. )

ی گانهی درسی و اصول هفتاه پیام نور ایرا  بر اساس اهداف برنامهعمومی دانشگ
 ی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه رباربایی.نامهپایا  مایر.

ی فاردوس )ترجمه استانداردهای یادگیری الکترونیکی(. 8313فالو ، کی.، و براو ، اس. )

شای مادارس فنااوری آموز یتوساعه یموسساه :تهارا بااری و حسای  کوچا (. 

 (2773تاریخ انتشار به زبا  اصلی ). هوشمند
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(. ربقه بندی الگوهای رراحی ساازنده گارا بار اسااس رویکردهاای 8310فردانش، هاشم. )

 .2 -28 ،84مطالعات تربیتی و روانشناسی،  یهفالنامیادگیری و تدریس. 

فارسی عمومی تحلیل و ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس (. 8310مرتضوی اادم، پری. )

ای مایر و اهداف آموزشی بلاوم در آماوزش بر اساس انطبا  آ  با اصول چندرسانه

ی کارشناساای ارشااد، نامااهپایااا  .الکترونیکاای دانشااگاه خواجااه نااایرالدی  روساای

 دانشگاه عالمه رباربایی.

ی رشااد ماهنامااه. (. اهمیاات یااادگیری الکترونیکاای در آمااوزش8311مااالزاده، علیرضااا. )

 .1-4(، 4)24وژی آموزشی، تکنول
کتاا   در تحلیل محتاوا.ها و واحدها (. نقش مقوله8311نظری، جواد، و مختاری، مرضیه. )

 .42-42 ،84ماه علوم اجتماعی، 

. در اخار حسا  ایدر رراحی یادگیری چندرسانه بارشناختیمدیریت (. 8348والیتی، الهه. )

. (14-880)صاص  وژی آموزشایمبانی نظری و عملای تکنولا (،زنگنه )گردآورنده
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