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Background and Aims: The purpose of this research was to design and produce 

electronic content based on Sharable Content Object Reference Model (SCORM) in 

order to improve learning. 

Methods: Descriptive survey was used to collect data and a quasi-experimental 

design was used for evaluation. The population consisted of all the graduate students of 

educational planning in Payame Noor University (PNU)in educational semester 2016-

17, of who 30 were randomly selected and assigned to experimental and control 

groups. The experimental group received SCORM-compliant LMS content, while the 

control group received traditional content. Grade point average (GPA) was used for 

comparison. T-test and analysis of covariance (ANCOVA) were used for initialed final 

analysis. 

Results: for design and production e-content based on SCORM was six steps: 

authoring, introduction, SCOs, summary, test, and answers. The results showed that 

the GPA of the experimental group (18.43921 ± 0.0231) was significantly higher than 

GPA of the control group (16.1 ± 7211.3408). Moreover, the results of ANCOVA (FT 

= 4.21; FC = 6.89; DF = 27; p = 0.03) showed that there is a significant difference 

between the effects of SCORM-conformant e-content and traditional content on 

academic performance.   

Conclusions: Effective design, production, and delivery of SCORM-compliant e-content 

can improve learning compared to traditional methods. 

 

 KeyWords: Standard SCORM, e-content, learning objects, SCOs, learning 
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هدف تحقیق طراحی و تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل استاندارد  زمینه و اهداف:

 اسکورم برای بهبود یادگیری است

مروری و برای انجام تحقیق از  -آوری اطالعات از روش توصیفی برای جمع :بررسیروش 

آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری  آزمون و پس شیوه نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش

 بود که 5961-69در سال تحصیلی ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور  کلیه دانشجویان ارشد رشته برنامه

نفر( نفر  51)هر گروه 93گیری در دسترس و انتصاب به دو گروه آزمایشی و کنترل تعداد به روش نمونه

محتوای الکترونیکی مبتنی بر اسکورم بر  ارائهعنوان نمونه انتخاب شدند که گروه آزمایشی به شیوه  به

ای مقایسه و از گروه کنترل به شیوه سنتی آموزش دیدند. از شاخص معدل تحصیلی برو  LMSپایه 

  نهایی استفاده شد.برای تحلیل اولیه و از آزمون کوواریانس برای تحلیل  Tآزمون

شش مرحله مهارت : مراحل طراحی و تولید محتوی الکترونیکی مبتنی بر اسکورم شامل : ها یافته 

عامل؛ از  نویسی، مقدمه، اسکوبندی، خالصه، آزمون و پاسخ به آزمون است. سرانجام با اعمال متغیر

(به 1355/59±9231/5( در مقایسه با معدل گروه کنترل )2963/51 ±3395/5سو، معدل گروه آزمایشی) یک

؛ F= مF<16/9 = ج35/2باالتر بود و از سوی دیگر، بر اساس تحلیل نهایی کوواریانس)1515/5میزان 

31=df 339/3؛=p در مقایسه با محتوی سنتی ( بین استفاده از محتوی الکترونیکی مبتنی بر مدل اسکورم

 داری  وجود داشت.  مبتنی بر متن در عملکرد تحصیلی دانشجویان تفاوت معنی
 

 

شود، در  ارائهخوبی طراحی، تولید و  محتوی الکترونیکی مبتنی بر اسکورم به: اگر  :گیری نتیجه

 اثرگذارتر باشد. تواند یممقایسه با محتوی سنتی در بهبود یادگیری 
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 بهبود یادگیری
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 مهمقد

این  راتیتأثعصر امروز، عصر فناوری اطالعات است. یکی از 

ی آموزشی در قالب گرایش به ها وهیشعصر، تغییر در آموزش و 

یادگیری  اصطالحآموزش و یادگیری الکترونیکی است. 

آن را  در   توان یکه م  وضع کرد کراس را اولین بار الکترونیکی

بیان  نیزDL + KM  = E – Learning قالب  فرمول ریاضی 

 یها تییادگیری الکترونیکی را مجموعه فعال Cooper .[1]کرد

که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از  داند یآموزشی م

. به عبارتی، ردیگ یصورت م یا و شبکه یا انهیصوتی، تصویری، را

ویژه  به یا انهیرا یها شبکهاز طریق  را که ییها برنامهکلیه 

الکترونیکی  یادگیری، شود یماینترنت، منجر به یادگیری 

یادگیری الکترونیکی را  Krassبا این توصیف،  .[3،3] دنامن یم

وسیله  یادگیری الکترونیکی بهاول،  :داند یدارای شش نشانه م

 است.با جدیدترین اطالعات همراه  دوم، .ردیگ یاینترنت صورت م

مجازی،  یها )آموزش استآموزشی  یها از روش یا مجموعه سوم،

و  بوده محور. چهارم، یادگیرنده (یساز هیشب و همکاری دیجیتالی

 صرفاًپنجم، یادگیری الکترونیکی، به ویژگی فردی توجه دارد. 

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی

 
 5931 دی–ذرآ رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
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. (شود یگراست )شامل همه م کثرتبلکه  اینترنت محور نیست،

فناوری  مبتنی بر مدل آموزشی ششم، یادگیری الکترونیکی یک

در این راستا، بانک جهانی  .[4] و اکسترانت است اینترانت ،اینترنت

در جهان، وجود ی الکترونیکی ریادگو ی برای توسعه آموزشنیز 

ناخوشایند در نظام رایج تحصیلی در  یها تیواقعچهار عامل 

به آموزش مستقل و همراهی و اقتضای  روزافزونمدارس، نیاز 

وامل پیرامونی آموزش مانند شرایط خانوادگی و شغلی و ع

بیان ش آموزاین نوع سرانجام پیشرفت علوم و فنون را سبب رشد 

 یها وهیشاین آموزش موجب دگرگونی  ،کرده و معتقد است

و درمجموع انتقادهایی به  این نظام رایج وارد  آموزش سنتی

 یا مدرسه یها شآموزاین معنا نیست که ه کرده است. البته این ب

و  حضوری یمهن یها آموزشرودررو تضعیف شود، بلکه 

عنوان فرصت دوم و نظام مکمل، مسئولیت بخشی  به یرحضوریغ

رایج  یها آموزشاز پوشش تحصیلی که در شرایط عادی و با 

رو، برای توسعه  ازاین .[3] کند یمرا فراهم  باشد ینم مقدور

چوب نظری و مبانی یادگیری الکترونیکی، الزم است چهار

پداگوژیکی روشنی برای طراحی و اجرای آن تعبیه کرد که یکی 

آموزشگاهی،  مؤلفهدر قالب هشت  Khanرا  ها یطراحاز این 

مدیریتی، فناورانه، پداگوژیکی )تولید محتوی(، اخالقی، واسط 

همچنین  .[3،3] کرده است ارائهکاربری، پشتیبانی و ارزشیابی 

Mirzabeigi at all آموزش و  یها نیز برای ایجاد و طراحی دوره

که یکی از این  کنند یچند عامل اشاره م یادگیری الکترونیکی به

با این بیان،  .[8]عوامل مهم، تولید محتوای خوب الکترونیکی است 

اولین اقدام بعد از انتخاب محتوای سنتی، تولید محتوای 

ترین و  مهم محتوای الکترونیکی یکی از .[9]الکترونیکی است

و انتخاب  ها تیترین عوامل در تعیین اولو حال حساس درعین

  .[11] الکترونیکی است یادگیری مشی الزم برای خط

ای از مواد اولیه  محتوای الکترونیکی، مجموعهبر این اساس، 

تصویر، متن، نظیر  یا رسانه یهای الکترونیک اطالعاتی یا جلوه

های الکترونیکی  دادهو  صوت، صفحات وب، اشیای ارزیابی

م یهاانتقال مف باهدف باشد که در قالب اشیای آموزشی می

الکترونیکی  یمحتو .[11] شود یتولید م یادگیری به یادگیرندگان

مجموعه اطالعات و  دروس سنتی فقط بهمحتوی برخالف 

بلکه شامل روش  ،شود ینم نهفته در یک درس اطالق یها دانش

 از تعامل مؤثر و انگیزه ساز بین س و برخورداریوارائه در

محتوای  مدیریت یادگیری است. همچنین، و سیستمیادگیرنده 

وری الکترونیکی است االکترونیکی، یکی از دستاوردهای مهم فن

را  یا یای پدید آمده تا یک مبحث درس که به کمک فناوری رایانه

، مدرسان دروسطراحان آموزشی، که توسط  آموزش دهد

و  متخصصان رایانه ایجادتانداردسازی محتوی و متخصصان اس

 در .[13] ردیگ یبرای اجرا و یادگیری در اختیار فراگیران قرار م

ای باشد که کارایی  گونه الکترونیکی، متون درسی باید بهیادگیری 

 یادگیریهدف  بنابراین حضوری باشد. یها مشابه آموزش آن

الکترونیکی ی محتو متون سنتی به صرف الکترونیکی، تبدیل

بنابراین . های جدید است تخصصی با شیوه نیست، بلکه آموزش

، بایستی در کنار استادان مجرب سنتی سازی دروس آماده برای

آموزشی آشنایی دارند، قرار  هر درس، اساتیدی نیز که با فناوری

دروس تضمین شوند. پس بایستی روی  یگیرند تا اثرگذار

ردد تا آنچه فراگیر در آموزش آموزشی، بسیار دقت گمحتوای 

 آموزش الکترونیکی نیز فراگیرد آموزد، بتواند از طریق سنتی می
یادگیری  استفاده ازمعتقد است،  Clarkبر این اساس، . [13]

در یادگیرنده منجر  ، الزاماً به بهبود یادگیریالکترونیکی صرف

ترین ویژگی اثربخش آموزش الکترونیکی،  بلکه مهم شود؛ نمی

اقدام ، اولین رو ینازاآن است.  )تولید محتوای خوب( نبه کیفیج

 ی یادگیری الکترونیکی،ها دوره در رابطه با محتوای آموزشی

  .[14]باکیفیت باال استی تولید محتو

 

مبتنی بر سیستم  طراحی و تولید محتوی الکترونیکی

Learning Management System (LMS) وContent 

Learning Management System (CLMS) 
 

 های دوره برای مناسب محتوای ایجاد و طراحی منظور به

مرحله  :زیر باید رعایت شود مراحل اصوالً یادگیری الکترونیکی

ی است تهیه محتوالکترونیکی،  یادگیری محتوی در طراحی اول

ی یادگیری الکترونیکی محسوب ها دورهکه یکی از اجزاء مهم در 

از دو مقوله تدوین  معموالًوی الکترونیکی . برای تهیه محتشود یم

سازی آن استفاده  محتوی خام )سنتی( و طراحی آموزشی و پیاده

 در مفاهیم باید الکترونیکی محتوی ایجاد ، برایرو ینازا. شود یم

الکترونیکی تغییراتی  ابزارهای از با استفاده درس یا کتاب یک

 از درس یا تابک محتوی که الزم است منظور انجام داد. بدین

 حالت دیجیتالی و الکترونیکی در قالب به کاغذی معمولی حالت

 یابد تغییر متحرک و تصاویر لمیفپنج مقوله متن، تصاویر، صوت، 

 . [13]باشد الکترونیکی  ابزارهای با استفاده از انتقال قابل تا

الکترونیکی،  یادگیری محتوی در طراحی مرحله یندوم

یری الکترونیکی است. اولین نکته در ی یادگها طراحی دوره

 ابزار انتخاب و ی یادگیری الکترونیکی، طراحیها طراحی دوره

 با بوده و باید برای یادگیرندگان، کاربرپسند که دوره است مدیریت

 آن از بتوان راحتی به و سنخیت داشته افراد یادگیری های سبک

ری ی یادگیها طراحی دورهکرد. دومین نکته در  استفاده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             3 / 16

https://edcbmj.ir/article-1-1041-fa.html


 اسکورم مدلی برای تولید محتوی الکترونیکی جهت یادگیری بهتر   | حسین نجفی 

338 

 

دهی این دوره است که  و سازمان ریزی الکترونیکی، تدوین برنامه

. نکته سوم در دهد یمدرسی را تشکیل  دوره یک مشترک اجزای

ی یادگیری الکترونیکی، توجه به نحوه طراحی، ها طراحی دوره

(، PDFو  Word، Htmlآن در قالب محتوی متنی ) ارائهتولید و 

محتوی درسی اسالیدی  (،Waveو  MP3محتوی درسی صوتی )

(PowerPoint، Adobe Captivate و Macromedia Flash) ،

 PowerPoint، Adobe Captivate)صوتی -اسالید محتوی درسی

 ، AVI،MP4)رسی ویدیویی(، محتوی دMacromedia Flash و

Mpeg   3وGP( و محتوی درسی انیمیشنی )Macromedia 

Flash  فایل یدکننده تولی افزارها نرمو سایرSwf )[.13] باشد یم  

الکترونیکی،  یادگیری محتوی در طراحی مرحلهین سوم

که در این راستا، برای تولید  ی استتولید الکترونیکی محتو

: شود یماصلی استفاده فرآیند  از چهار معموالً یمحتوالکترونیکی 

ترین بخش یک  مهم ،محتوا؛ آوری محتوی آموزشی جمع-الف

 …امل فیلم، عکس، صدا، متن، پویانمایی و که ش افزار است درس

 درسی محتوی از بخش چند یا یک آموزش آن هدف و بوده

درصد  31 دافزار آموزشی بای تولید یک نرم بنابراین برای؛ است

سازی محتوی  آماده-صرف این مرحله شود. ب زمان و انرژی

 توان به نمی ،آماده شد هیمحتوی اول نکهیا از بعد ه؛شد آوری جمع

بلکه ابتدا بایستی هرکدام از ، قرارداد مورداستفادههمان صورت 

ادیت ویرایش نموده و آماده استفاده در  یافزارها ها را با نرم آن

. (AutoRun Pro v8.0.11.172) کرد یاتوران ساز یافزارها نرم

طراح آموزشی را خواهد وقت و انرژی  درصد 31 باًیتقر این مرحله

 ی،ین قسمت بعد از محتوات؛ ایکی صفحطراحی گراف -گرفت. ج

درواقع داشتن یک  .افزار است قسمت یک نرم نیتر لمس قابل

 ی،محتو یزیآم محتوی مناسب و کامل، بدون توجه به رنگ

بنابراین ؛ دهد یشدت کاهش م آن را به یو کاربرپسند یریرپذیتأث

 شده هیمنظور نمایش محتوی ته طراحی گرافیکی صفحات به

 . این قسمت همبیشتری شود یرگذارینجر به ارائه تأثم تواند یم

اتوران  -د .داراسترا  یاهمیت تولید محتو درصد 31 باًیتقر

الکترونیکی  روند تولید محتوی درصد 91 باًیتا اینجا تقر؛ سازی

کار و مبتدی برعکس این فکر  بسیاری از افراد تازه است. شده انجام

قسمت اتوران  ،ک پروژهکه بخش اعظم کار ی معتقدند کرده و

 هیتهطراح محتوا، بیشترین وقت  که درحالیت، سازی آن اس

 محتوا و سپس تبدیل به اتوران است یزیآم محتوا، رنگ

[13]
 یادگیری محتوی در طراحی مرحله ینچهارم(. 1شکل(

روی سیستم مدیریت  یاندازی محتو نصب و راه الکترونیکی،

 محتوی در طراحی همرحلین پنجماست و سرانجام  یادگیری

برای اجرایی شدن آن در تحویل دوره  الکترونیکی، یادگیری

ی درس مجازی است. با این بیان، بر اساس مراحل ها کالس

 کلی دیدگاه دو محتوی الکترونیکی با تولید ارتباط باال، در گانه پنج

آموزشی  محتوی آن که در خود محتواییدیدگاه  یکی دارد. وجود

 دیگری وابسته است و برنامه )درسی( به اپذیرین تفکیک نحوبه 

 ،انتزاع، استفاده مجدد مؤلفهاست که شامل چهار  ءگرا یشدیدگاه 

 دارای امروزه محتوی، ءگرا( . این نوع )شیباشد یمتراکم و توارث 

 ترین کوچک که بر اساس آن است استانداردی های بندی تقسیم

« مجدد استفاده قابلآموزشی  شئ»دسترس،  قابل مستقل جزء

مجدد،  استفاده قابلآموزشی  شود. به عبارتی، هر شئ خوانده می

و  شده تهیهیک پودمان درسی است که با قواعد خاصی  درواقع

 استفاده قابلشیء اطالعاتی »نام  تری به شامل اجزای کوچک

 است« مجدد
[13]. 

 
 تولید محتوی الکترونیکی چهار مرحله . 9شکل 

 

رای طراحی، تولید و ارزشیابی محتوی با این بیان، ب 

باکیفیت الکترونیکی نیازمند سامانه آموزشی هستیم که بتواند 

را اجرا و عملیاتی کند که در نظام آموزش  دشدهیتولمحتوی 

 سیستم مدیریت یادگیری دوطبقهمجازی این سامانه آموزشی به 

(LMSو سیستم مدیریت محتوی یادگیری ) (CLMS تقسیم )

ی است که افزار نرمسیستم مدیریت یادگیری،  .[18]شود یم

، افزار نرممنظور تسهیل در امر آموزش به وجود آمده است. این  به

بستر مناسبی جهت برقراری ارتباط بین دانشجویان، اساتید و 

و همچنین امکان دسترسی  ها دانشگاهو  مؤسساتمسئولین 

از طریق  هشد ارائهدانشجویان به محتوای الکترونیکی آموزشی 

. به عبارتی، سامانه کند یماینترنت و مرورگرهای وب را فراهم 

 های یادگیرندگان فعالیت که است افزاری نرم مدیریت یادگیری،

 صورت را به پیشرفت فراگیران نحوه پیگیری و نام ثبت شامل

 فراهم مدیریت سامانه برای را الزم های گزارش و دنبال خودکار

 زمان هممدیریت  اطالعات، ذخیره و نام ثبت مدیریت .[13]کند  می

 ذخیره آموزشی، منابع آموزش، مدیریت در درگیر های مؤلفه

 آزمون، ایجاد مدیریت تعامالت، دانشجویان، عمل و نحوه پیشرفت

آموزشی، کاهش  الگوهای انواع مدیریت نتایج ارزیابی، گزارش
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ابزارهای  ی آموزشی، ایاب و ذهاب و تسهیالت کارگاه یاها نهیهز

دوره آموزش، کاهش اتالف وقت دانشجویان، آموزش تعداد زیادی 

دانشجو در مدت کوتاه، کاهش مشکالت اداری ناشی از انجام 

ی آموزش برخط ها دورهو انتخاب واحد و افزایش  نام ثبتمراحل 

ی سیستم مدیریت ها تیقابلی دانشجویان، از توانمندسازو 

  (.3یادگیری است )شکل

 

 
 ی سیستم مدیریت یادگیریها تیقابل از ای نمونه. 2 شکل

 

رود، این  اما آنچه از سامانه مدیریت یادگیری انتظار می

زمان و با بهترین کیفیت  درس را در بهترین نیتر مناسباست که 

در اختیار یادگیرندگان قرار دهد. لذا بر اساس سامانه مدیریت 

تقسیم  اسکو امبه ن ی کوچکیها بخشیادگیری، هر درس به 

یا بیشتر تشکیل  اسکو شود که ممکن است هر درس از صد می

 افزار مدیریت یادگیری، مدیریت نرم رو، یکی از وظایف شود. ازاین

اختیار  را مرتب و در موقع نیاز، در ها آنکه بایستی  اسکوهاست

یادگیرندگان قرار دهد. بنابراین انتخاب و کاربرد سیستم مدیریت 

آموزشی در  سازمانتصمیم یک  ترین اسب، باید مهمیادگیری من

  .[19] عرصه آموزش الکترونیکی باشد

عالوه بر این، برای هر سیستم مدیریت یادگیری، یک 

سیستم مدیریت محتوای یادگیری نیز الزم است. به عبارتی، دو 

سیستم مدیریت یادگیری و مدیریت محتوا در کنار یکدیگر، 

  .[31] دهند یمرا تشکیل  دگیریسیستم مدیریت محتوای یا

این سیستم؛ عملیات ایجاد، ذخیره، استفاده مجدد، مدیریت 

 عهده برو تحویل محتوای دیجیتال آموزشی را از انباره مرکزی 

ی ها لیفادارد. همچنین، سیستم مدیریت محتوا یادگیری شامل 

ی صوتی، مدارک ها لیفای تصویری، ها رسانهکامپیوتری، 

رو، سیستم مدیریت  و محتوای وب محور است. ازاینالکترونیکی 

ی مبتنی بر اینترنت؛ مدیریت افزار نرمعنوان  محتوای یادگیری به

دانشجویی، ردیابی عملکرد دانشجویی، ایجاد و توزیع  نام ثبت

در اصل  افزار نرممحتوای دوره را بر عهده دارد. به عبارتی، این 

که به  شده یطراحلمی ع -ی آموزشیها دورهبرای پشتیانی از 

با استفاده از اسناد مدیریت محتوا، چارچوبی  دهد یماساتید اجازه 

آموزشی فراهم کند. عالوه براین،  تیسا وبرا برای محتوای 

سیستم مدیریت محتوای یادگیری دارای پنج وظیفه کاربرد 

مدیریت محتوا، تحویل محتوا، انبارش یادگیری، واسط تحویل 

 ی )ویرایشگر( نیز است.فیألتپویا و برنامه 

یادگیری مدیریت محتوای  ستمیس  Zhangبر این اساس،  

توانند محتوای  که در آن چندین شرکت می دانند یمحیطی م را

ذخیره، ، تولید؛ آموزشی را با استفاده از منبع اطالعات مرکزی

نیز  Borza عالوه براین .[31]مدیریت و انتقال دهند ،استفاده مجدّد

یک برنامه سیستم مدیریت محتوای یادگیری  است، معتقد

 وتوزیع  ،انتقال، تولید، مدیریت در کاربردی است که برای تسهیل

ی افزارها نرم که دارای شده یطراح یآموزش محتوایاز پشتیبانی 

ی اجرایی ها برنامهی، رابط کامپیوتری، منبع اطالعات و سینو برنامه

 است. 

مبتنی بر سیستم  ی کامپیوتریها بیشتر برنامهرو،  ازاین

صورت دیداری و تصویری طرّاحی  به یادگیری محتوای مدیریت

وارد سامانه  یا رمزی هیچ کد بتوانند بدون اناند تا کاربر شده

 یافزار سازنده نرم یها این ابزارها شامل محصوالت شرکت .شوند

د که در هستنپاورپوینت و فلش  ،یپرداز واژهی ها برنامهمثل 

ی نیآفر نقشمتن، تصویر، فیلم و انیمیشن  تناسب به 3 شکل

  [.33] کنند یم
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Adobe InDesign  Word   PowerPoint  Photoshop  
 متن

Adobe reader   Snipping tool  photo impact  
Photoshop  

 تصاویر

Corel video Studio  
Video converter  camtasia studio  Photoshop  

 فیلم

adobe Flash   swish max   PowerPoin  Photoshop  
یمیشنان  

 یادگیری محتوای مدیریتابزارهای تولید محتوای )متن، تصویر، فیلم و انیمیشن( در سیستم . 3شکل

 

مدیریت محتوای یستم س هرچند کهبا توجه به مطالب باال، 

 جدا از هم دو سیستم  یادگیریمدیریت  یستمو سیادگیری 

. ندباش یمهای مشترکی نیز  یژگیودارای  یطورکل اما به ،هستند

 یادگیریمدیریت محتوای های  یستمبیشتر سبه عبارتی، 

بیشتر نیز هستند و  یادگیریمدیریت  یستماصلی س یدآورندهپد

 مختلف مدیریت یها جنبه یادگیریمدیریت های  یستمس

مدیریت  یستمدهند. از س می تشکیلرا یادگیری محتوایی 

 پیگیری پیشرفتیادگیرندگان و منظور مدیریت  به یادگیری

شود،  یماستفاده های آموزشی  عالیتف در طولها  آن تحصیلی

 و محتوای ، مطالبیادگیری، سیستم مدیریت محتوای که یدرحال

 ،آموزان که این مطالب برای دانش کند را مدیریت می ای یآموزش

 (.1)جدول [33] اند شده زمان واقعی ارائهحقیقی و در 

  LCMSبا  LMSمقایسه .9جدول 

 سیستم مدیریت محتوی یادگیری سیستم مدیریت یادگیری ها فعالیت

 طراحان محتوا و آموزشی و پیاده سازان مدیران، معلمان و دانش آموزان کاربران اولیه

 در این سیستم وجود ندارد در این سیستم وجود دارد ایجاد مدیریت اولیه

 شود ه استفاده میدر دوره متوسط شود در دوره ابتدایی استفاده می مدیریت کالس درس

 در این سیستم وجود دارد در این سیستم وجود دارد تهیه گزارش از آموزش

 در این سیستم وجود دارد در این سیستم وجود دارد همکاری دانش آموزان

 شود از این سیستم استفاده نمی در این سیستم وجود دارد نگهداری اطالعات

 شود تفاده نمیاس شود استفاده می رویدادها یبند زمان

 وجود دارد شود استفاده نمی تولید محتوای آموزشی

 شود استفاده می شود استفاده می محتوای قابلیت استفاده مجدد

 شود استفاده می شود استفاده نمی تهیه آزمون و اجرای آزمون

 شود استفاده می شود استفاده نمی آزمون و آموزش متعادل پیش

 گاهی اوقات نیاز است بیشتر اوقات این نیاز وجود دارد فزارا خرید سخت افزار و نرم
 

بنابراین، برای طراحی و تولید محتوی الکترونیکی مبتنی بر 

ی ریادگسیستم مدیریت یادگیری و سیستم مدیریت محتوی ی

، مدل استانداردهایی پیروی کرد. یکی از این استانداردهاباید از 

و بر اساس پیشینه تحقیق،  ( است. با این بیانSCORMاسکورم )

از آنجایی این موضوع، جدید بوده و تحقیقات کمتری در این 

؛ بیشتر گرفته انجاماست و اگر هم تحقیقی  شده انجامخصوص 

، مثال عنوان بهمدل نظری بوده نه در قالب عمل و اجرا.  ارائه

Borza  الکترونیکی ی آموزشها دورهدر تحقیقی با عنوان طراحی 

استفاده از مدل استاندارد اسکورم با تدوین  با مهندسی آموزش در

ی شگرهایرایو ارائهسه سند تجمیع محتوا، محیط زمان اجرا  و 

 تولید محتوا، به تدوین مدل نظری در این باب پرداخته است
[33] .

Che  نیز در تحقیقی با عنوان توسعه محتوای یادگیری مبتنی بر

مدل آموزش مشارکتی  مدل اسکوم بر اساس چرخه یادگیری،

 ارائهی مبتنی بر دیدگاه روانشناسی شناختی ا مرحلهپنج 

نیز در ایران در تحقیقی با عنوان   Zandiهمچنین .[34]اند کرده

ی تولید محتوا در آموزش ها سامانهریزی آموزشی  برنامه

ی تولید محتوا بر اساس مدل ها رساختیزالکترونیکی، به تدوین 

 اند پرداختهی نظر صورت بهاسکورم 
اما در این تحقیق سعی  .[13]
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شده با استفاده از ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، بیشتر جنبه 

شود. بر  ارائهعملی طراحی و تولید محتوا بر اساس مدل استاندارد 

در  هااردستانداز ا دهستفای اابر فهد نیتر یاصلاین اساس، 

 ی وا هداد یهارساختا ست کهآن ا نیکیولکترا یگیردیا

و  نیکیولکترا یگیردیا یشیای اابررا  اردیستاندا یها پروتکل

 ها،اردستاندا یناکرد تا بتوان با رعایت  همافر یگیردیا یندافر

با این بیان، در . [33] آورد همافر متناسبو  هایی باکیفیتامحتو

یی پیروی استانداردهاطراحی و تولید محتوای الکترونیکی باید از 

ترین عامل برای  مهمی، استانداردسازو  ستانداردا چراکهکرد، 

 شود یممحتوای آموزش الکترونیکی تلقی  حفظ کیفیت و تولید

 .[33] که یکی از این استانداردها، مدل اسکورم است

Che   نیز در تحقیقی با عنوان توسعه محتوای و همکاران

م بر اساس چرخه یادگیری، مدل ریادگیری مبتنی بر مدل اسکو

ی مبتنی بر دیدگاه روانشناسی ا مرحلهش مشارکتی پنج آموز

نیز در  و همکاران Zandiهمچنین . [34]اند کرده ارائهشناختی 

ی تولید ها سامانهریزی آموزشی  ایران در تحقیقی با عنوان برنامه

ی تولید ها رساختیزمحتوا در آموزش الکترونیکی، به تدوین 

اما . [13]اند پرداختهری نظ صورت بهمحتوا بر اساس مدل اسکورم 

در این تحقیق سعی شده با استفاده از ادبیات نظری و پیشینه 

تحقیق، بیشتر جنبه عملی طراحی و تولید محتوا بر اساس مدل 

 دهستفای اابر فهد نیتر یاصلشود. بر این اساس،  ارائهاستاندارد 

 یهارساختا ست کهآن ا نیکیولکترا یگیردیادر  هااردستانداز ا

 یگیردیا یشیای اابررا  اردیستاندا یها پروتکل ی وا هداد

 یناکرد تا بتوان با رعایت  همافر یگیردیا ینداو فر نیکیولکترا

با . [33] آورد همافر متناسبو  هایی باکیفیتامحتو ها،اردستاندا

این بیان، در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی باید از 

ی، استانداردسازو  ستانداردا چراکهیی پیروی کرد، استانداردها

محتوای آموزش  حفظ کیفیت و ترین عامل برای تولید مهم

که یکی از این استانداردها، مدل  شود یمالکترونیکی تلقی 

 .[33] اسکورم است

 مدل استاندارد اسکورم

 Shareable ContentسرواژهSCORM  مدل استاندارد

Object Reference Model رجع مدل م یاست که به معنا

 یمشخصات فن یکه برا باشد یم یگذار قابل اشتراک یمحتوا

. اسکورم رود یبر وب به کار م یمبتن یکیالکترون یادگیری

 ی،آموزش یمحتو یدتول یاستانداردها ینتر از مهم یکیعنوان  به

 یو اقتصاد یاپو یآموزش یافزارها نرم یکیمشخصات تکن دارای

ارائه  ADLتوسط گروه  ییکالکترون یادگیری یاست که در راستا

 یءش مرجع هدف اسکورم یا مدل .[33]شده است  و توسعه داده

ی آور فنمحتوی، کمک به استانداردسازی محتوی و  اشتراک قابل

. با این بیان، باشد یممحتوی برای آموزش و آموزش آنالین 

 افزار نرماسکورم را مجموعه استانداردهای فنی برای تولید  توان یم

یک  تنها نهدر حال حاضر این مدل  لکترونیکی تلقی کرد.آموزش ا

که از  شود یمنیز تلقی  مدل عملیبلکه یک ، استاستاندارد 

های کلیدی و استانداردهای  از ویژگی یا مجموعه یساز کپارچهی

تا امکان  شده لیتشک یفناوری و خدمات ،محتوی الکترونیکی

ی دیجیتالی مدیریت، استفاده مجدد و قابلیت انتقال محتو

به عبارتی،  .سازد صورتی عملی فراهم بهمختلف تولیدی را 

تولید محتوای الکترونیکی بر اساس  مؤلفه اساسی در ترین مهم

محتوای  یگذار قابلیت دسترسی و به اشتراک، مدل اسکورم

آموزشی در هر زمان و مکان، قابلیت انطباق با نیازهای 

ی ها نهیکاهش زمان و هز یادگیرندگان، توجیه اقتصادی از طریق

مرتبط با تولید و تحویل محتوای آموزشی، ماندگاری به معنای 

و  مجدد یسینو عدم نیاز محتوای آموزشی به طراحی و برنامه

یک قسمت از محتوای آموزشی در چندین  قابلیت استفاده مجدد

 اسکورم باید به همین دلیل،. [38] باشد یم متن یا برنامه کاربردی

های  ویژگی یکاربردهاترین  یکی از بهترین و تازه نوانع بهرا 

همسوسازی  باهدفتلقی کرد  که  الکترونیکی مرتبط با یادگیری

یادگیری الکترونیکی، طراحی و  یاستانداردسازهای  ویژگی

عملیاتی ، برای یادگیری الکترونیکی، سازی محیط زمان اجرا پیاده

محتوی  ساختناستفاده  در دسترس و قابل آموزش و کردن

دولت  و صنعتدر حوزه آموزش، بر وب آموزش مبتنی 

 . عالوه براین، مدل اسکورم دارای سه[39]کاربرد دارد الکترونیکی

بخش مرور کلی منطبق بر منطق اسکورم، تجمیع محتوی و 

 (.4)شکل. [34]محتوی است محیط زمان اجرا برای تولید 

 و کورماس، منطق ADLبر  کلی شامل مروری ،اول بخش

ی کلی پیرامون مدل اسکورم است. ها ییراهنماو  فنی مشخصات

شناسایی و ترکیب منابع در  درباره ییراهنماشامل  ،دومبخش 

محتوای  نامه واژه ازجملهیافته اریک محتوای آموزشی ساخت

 فراداده واسکورم، ساختار محتوا بندی محتوای  آموزشی، بسته

بتنی بر سیستم مدیریت م داده. بر این اساس، فراباشد می

تعریف ی اشیای آموزشمدل های  مشخصهیادگیری، بر اساس 

کمیته استانداردهای تکنولوژی آموزشی  که توسط شود یم

(LTSC) انجمن  وIEEE ت. این بخش گاهی در اس بناشده

ا نیز مطرح مدل تجمع محتو بانامادبیات یادگیری الکترونیکی 

 تجمیعگردآوری و  سکورم کها فعالیت اصلی. بنابراین، شود یم

. ردیگ یمی است، در این بخش صورت محتو دهنده لیتشکاجزای 

 دیگری نیزموارد  معموالًعالوه براین، در بخش تجمیع محتوا، 
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 شامل هرکه « مفید داشته»یا  ی، داراییموجود -الف وجود دارد:

متن،  صدا، انیمیشن، فیلم، کلیپ ازجملهنمایش الکترونیکی  نوع

 صفحه وب، اشیای ارزشیابی یا هر شکل دیگری از داده ،سعک

 ویبندی مطالب و محت بسته -ب .باشد یم html و pdf ،swfمانند 

یادگیری ]کلیه )آموزشی(  شامل سه قسمت عمده اشیایکه 

با اجزای  مرتبط] محتوای اصلی[، ابر داده دهنده لیتشکاجزای 

ای بسته و ]توصیف محتو محتوا[ و اظهارنامه دهنده لیتشک

 ترین مهمدر این قسمت، اشیای آموزشی،  .[ استآن ساختمان

 . دهد یمبخش مدل تجمیع محتوی آموزشی را تشکیل 

 درس کل که است ای پایه ژولما (،LOی)یادگیر اشیای

در  . معموالًردیگ یبرم ارزیابی آن را در و آموزشی محتوی ازجمله

آموزشی،  شئ یک هب ورود قبل از آموزشیهای  سیستم از بسیاری

 وی معلومات سطح تا بگیرد صورت دانشجو از ارزیابی باید یک

آن  نیازهای پیش مورد در یسؤاالت ارزیابی، این مشخص شود. در

 ،سؤاالت گویی به پاسخ در صورت شود. دانشجو می درس  مطرح

 مطرح دیگر آزمون یک نیز پایان در و شده شئ آموزشی وارد

 .[13]شود  زده دانشجو تخمین ریمیزان فراگی تا شود می

 مطرح است که شامل محیط زمان اجرا بانام ،سوم بخش

 کنترل و محتوا با ارتباط برقراری اندازی، راه درباره ییها ییراهنما

 کارکرد از بخش این. باشد یم تحت وب محیط در محتوا وضعیت

 نام تحت  AICCموسسه ی ها دستورالعملاجرا، از  زمان محیط

CM1001  .زمان اجرا محیطوظیفه اصلی مشتق شده است ،

برای  است. سامانه مدیریت یادگیری و محتوی برقراری ارتباط بین

ی آن در ذیل جزابه ا اجرا محیط زمانآشنایی بیشتر با بخش 

  .[34] شود یماشاره 

 ،یک آغاز داشته باشد که توسط آن هر محتوا باید ،آغاز

ابتدای محتوا  که شخیص دهدبتواند ت سامانه مدیریت یادگیری

 .کجاست

سامانه  برای اینکه محتوا بتواند با ،واسط برنامه کاربردی

...  آغاز و از قبیلارتباط برقرار کند و اطالعاتی  مدیریت یادگیری

 .را مبادله کند، به یک برنامه واسط نیازمند است

و  تبیین کردهرا  APIمربوط به قوانین  ،این مدل ،مدل داده

 . ردیگ یم در نظر API را برای شده یفتعراز پیش  انزب کی

بین محتوای بر روی  دهنده ارتباط SCORMبا این توصیف، 

سیستم مدیریت یادگیری و یک سیستم میزبان به نام محیط 

 3114 که جدیدترین ورژن آن، اسکورم باشد یمزمان اجرا 

م و ی از قوانین نظا مجموعهبا ایجاد  تواند یمکه  .(3است)شکل

سیستماتیک به یادگیرنده کمک کند تا به هر نوع مباحث آموزش 

ی آموزشی مختلف ها فرصتو از تجارب و  داکردهیپدسترسی 

  .[33]شود مند بهره

 

 اجزای تشکل دهنده مدل اسکورم  -4شکل

 

  ی آنها تیقابلو  SCORMسیر تکامل  - 5شکل 
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 یایاش یهبر پا یادگیری، ی، محتواSCORM در ین،همچن

( ReusableLearning Objectاستفاده مجدد) یتباقابل یادگیری

( شامل Assets) ها ییسه بخش دارا یرندهکه دربرگ گیرد یشکل م

و صفحات وب  یمیشنان یلم،صدا، ف یر،چون متن، تصاو ییها رسانه

. بخش دوم، گردند یم یقابل ارزش معرف یایعنوان اش بوده که به

( Sharable Content Objectمحتـوا ) یگذار به اشتراک یــایاش

عنوان  بوده و به ییدارا ینشامل چند تواند یها که م SCO یا

استفاده مجدد  یتباقابل یسطح از اجزا ینتر و کوچک ترین یینپا

 Contentمحتوا ) یبند گردد. بخش سوم، بسته یدر محتوا معرف

packaging اتصال قابل  یادگیریواحد  یک( نام دارد که در قالب

 ین،. عالوه برا[13]است  یینها، دروس و فصول قابل تب مانند ماژول

 یا یرپذ اشتراک یاقابل اشتراک  یبخش اسکورم، محتو ینتر مهم

SCO بر اساس مدل استاندارد اسکورم،  ی،است. به عبارت

 حتویم» ی،واحد مستقل مطالب آموزش ینتر کوچک

 یر،پذ اشتراک یمحتو یااساس، اسکو  یناست. بر ا «یرپذ اشتراک

است که شامل  یچند شکل محتو یا یکاز  یا مجموعه یانگرنما

زمان اجرا  یطآغاز شدن است و از مح یتباقابل یژهو یصهخص یک

ارتباط  یادگیری یریتتا با سامانه مد نماید یاسکورم استفاده م

سطح از  ترین یینپا یانگرک اسکو، نمای ین،. همچنیدبرقرار نما

 یریتسامانه مد یلهوس است که به یادگیریجزء بودن منابع  جزءبه

زمان اجرا بتواند به بهبود  یطو  با استفاده از مح یادگیری

  .[31]در سطح باالتر کمک کند یادگیری

 یربه سؤاالت ز ییپاسخگو یدر پ یقتحق ینا یف،توص ینا با

 است: 

 یکیالکترون یمحتو یدو تول یمراحل در طراح ترین مهم

 کدام است؟

بر اساس مدل استاندارد اسکورم به  توان یم چگونه

 پرداخت؟ یکیالکترون یمحتوا یدو تول یطراح ی،اسکوبند

بر اسکورم در  یمبتن یکیالکترون یارائه محتو عملکرد

 بر متن چگونه است؟ یمبتن یسنت یبا ارائه محتو یسهمقا

 بررسی  روش
 

د محتوی الکترونیکی بر هدف تحقیق، تولی که ییازآنجا

یادگیری بهتر است. ابتدا از  باهدفاساس مدل استاندارد اسکورم 

، ها کتابی)مقاالت، ا کتابخانهمنابع هدفمند در دسترس و 

آوری اطالعات  ی به جمعبردار شیفاینترنت و ...( در قالب 

پرداخته شد و سپس برای انجام تحقیق از پژوهش نیمه آزمایشی 

آزمون با گروه کنترل استفاده  آزمون و پس ز طرح پیشبا استفاده ا

شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان ارشد رشته 

ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور بود که درس تکنولوژی  برنامه

 -1393آموزشی پیشرفته را که در نیمسال اول سال تحصیلی

 صورت بهگیری  . روش نمونهباشد یماخذ کرده بودند،  1393

نمونه در دسترس و انتصاب به دو گروه آزمایشی و کنترل به 

 نفر( انجام شد.  13نفر )هر گروه  31تعداد

محتوی الکترونیکی بر اساس  ارائههدف تحقیق  که ییازآنجا

محتوا نیز در دانشگاه  ارائهمدل اسکورم برای یادگیری بهتر بود و 

ی مبتنی بر مدل محتوای الکترونیک ارائهپیام نور به دو شیوه 

محتوی سنتی مبتنی بر متن  ارائهدیگری و  LMSاسکورم بر پایه 

رو، از بین دانشجویان کارشناسی ارشد  ازاین و سخنرانی است.

ریزی آموزشی،  دانشگاه پیام نور )مرکز شیراز( در رشته برنامه

عنوان نمونه در دسترس و  درس تکنولوژی آموزشی پیشرفته به

که هم دانشجویان الکترونیکی و هم  انتخاب شد هدفمند

دانشجویان سنتی دانشگاه این واحد درسی را انتخاب کرده بودند 

)کتاب مباحث نوین در  که باید یک کتاب واحد از نویسنده واحد

 . [31]کردند یم( را پاس  Razaviمؤلففناوری آموزشی 

آزمونی بر روی هر دو  ، پیشها یآزمودنی بند گروهبعد از  

ی دوساعتجلسه  3اجرا شد. سپس به هر دو گروه به مدت گروه 

 کالس همدانشگاهی تدریس شد)محقق خود مدرس بود که 

( که هم مطالب کرد یمسنتی را تدریس  کالس همالکترونیکی و 

ی تحصیلی و رشته دانشگاهی ها یژگیودرسی هر دو کالس و هم 

ن آزمو جلسه تدریس، پس 3دانشجویان یکسان بود. در پایان 

برای هر دو گروه اجرا شد. البته محتوی سنتی)کتاب 

توسط محقق به محتوی الکترونیکی مبتنی بر مدل مذکور(

 ارائهLMS اسکورم)بر پایه وب( تبدیل و برای دانشجویان کالس

شد که نمونه تبدیلی متن چاپی به محتوی الکترونیکی مبتنی بر 

ده شده آور 1 مدل اسکورم فصل سوم کتاب مذکور در نمودار

درس  ارائهاست، اما برای کالس سنتی از شیوه سخنرانی به 

پرداخته شد. برای سنجش و مقایسه عملکرد محتوی الکترونیکی 

مبتنی بر اسکورم با محتوی سنتی مبتنی بر متن، از معدل 

عنوان  نیمسال اول دانشجویان)دو گروه آزمایشی و کنترل( به

ز اتمام دوره شاخص وضعیت تحصیلی استفاده شد. پس ا

سپس آزمونی به عمل آمد.  آموزشی، دوباره از هر دو گروه پس

آزمون  آزمون و پیش در پس آمده دست بهاختالف بین نمرات 

ی تحقیق نیز از ها داده لیتحل و هیتجزمحاسبه گردید. برای 

دو گروه مستقل برای تحلیل اولیه و از آزمون کوواریانس  Tآزمون

 ,Spss v20 (IBM )افزار نرمستفاده از با ابرای تحلیل نهایی 

Armonk, NY, USA  استفاده شد. نکته دیگر تحقیق، نحوه ورود

برای تدوین و  LMSمتغیر عامل به محیط تحقیق؛ یعنی کالس 

محتوی الکترونیکی مبتنی بر اسکورم است. بعد از تهیه قالب  ارائه
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تی نقشه مهار» سنتی محتوی)کتاب مذکور( توسط استاد محتوا،

توسط  1 )نمونه فصل سوم کتاب آورده شده در نمودار« درس

 مؤلفهی که شامل سه استانداردسازطراح آموزشی و متخصص 

یادگیری است، ترسیم و سپس توسط و اشیای  اسکوها، ها مهارت

رایانه و پیاده ساز محتوی، محتوی الکترونیکی آن درس  ساالر فن

مقدمه، اسکوبندی، شش مرحله مهارت نویسی،  رندهیدربرگکه 

خالصه، آزمون و پاسخ آزمون است، تهیه و تولید شد که سرانجام 

 ارائهدانشگاه پیام نور  IMSتوسط مدرس)محقق( بر پایه سیستم 

  شد.

 ها یافته

 -توصیفیاول تحقیق از شیوه  سؤالبرای پاسخ به دو 

 است. شده استفادهمروری 

 تولید و مراحل در طراحی ترین مهم ،اول تحقیق سؤال 

محتوی الکترونیکی کدام است؟ بر اساس مبانی نظری و پیشینه 

محتوی الکترونیکی  تولید و مراحل طراحی ترین مهمتحقیق، 

ی یادگیری ها طراحی دورهی سنتی، تهیه محتوشامل پنج مرحله 

ی اندازی محتو نصب و راه ی،تولید الکترونیکی محتوالکترونیکی، 

 ارائهو تحویل و سرانجام  (LMS)روی سیستم مدیریت یادگیری

برای اجرایی شدن آن در کالس درس مجازی است که دوره 

به دانشگاه پیام نور   LMSنمونه آن در سامانه

 .[33]است مشاهده قابل  http://lms.pnu.ac.ir/loginنشانی

مدل استاندارد بر اساس  توان یمچگونه  ،دوم تحقیق سؤال

اسکورم به اسکوبندی، طراحی و تولید محتوای الکترونیکی 

 رداخت؟ پ

بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق؛ برای تبدیل 

محتوی متنی کتاب به محتوی الکترونیکی مبتنی بر مدل 

ترسیم، سپس این نقشه مهارت  ابتدا نقشه مهارت درس اسکورم،

 ؛ (1)نمودارتبدیل شد درسی در عمل به محتوی الکترونیکی

 
 (یسیمطالب فصل سوم کتاب تدر ی) برخ یدرس یها . نقشه مهارت9نمودار

 

از فصل سوم  یا درس)نمونه یسنت یمحتو یلتبد یبرا

بر مدل استاندارد  یمبتن یکیالکترون ی( به محتویسیکتاب تدر

در قالب شش مرحله مهارت « درس ینقشه مهارت»اسکورم از 

خالصه، آزمون و پاسخ به آزمون  ی،اسکوبندمقدمه،  یسی،نو

 یدشده،تول یکیالکترون یمحتو ینکه در ا. [33]شده است استفاده

چند حس مانند  یب)ترکیا عالوه بر توجه به مقوله چندرسانه

رنگ  شناختی، یباییجنبه ز یدو...( با یداریشن-ینوشتار -یدارید

 مدنظر باشد: یزآن ن یافکت و اتوران ساز ی،پرداز

 نظام آموزشیمرحله اول      مهارت اول:  

ی از عناصر ا مجموعهنظام آموزشی  ،مقدمه      مرحله دوم 

محتوا و سیستم ارتباطی  –یادگیرنده  -یادهنده ازجملهآموزشی 

و شامل اجزا،  شود یماست که باهدف ایجاد یادگیری طراحی 

 .باشد یمی آموزشی ها نظامطراحی و  انواع 

اسکوبندی اول )هر اسکوبندی شامل    مرحله سوم 

 است(:« Lo»و اشیای آموزشی « SCO»اسکو

SCO1  اجزای نظام آموزشی : 1یا محتوی قابل اشتراک 

 شامل:

 ـ درون داد 1

 داد  ـ برون3

 ـ فرایند 3

 ـ بازخورد 4
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Lo1  درون داد مانند مواد خام است.  :9یا اشیای یادگیری

داد  ای از یک درون های او نمونه ییادگیرنده و ویژگ مثال عنوان به

 شود. محسوب می

Lo2 داد محصول نظام آموزش  برون :2یا اشیای یادگیری

و یادگیری است مانند برآورده شدن انتظارات طراحان از 

 یادگیری.

Lo3 های حوزه  فرایند همان فعالیت :3یا اشیای یادگیری

رایند، منبع روانشناسی، ارتباطات انسانی و غیره است. اسم دیگر ف

شود و آن  داد تغییراتی ایجاد می در درون چراکهتغییرات نام دارد، 

کند. فرایند همان تعامل بین عناصر  داد تبدیل می را به بیرون

 موجود در نظام آموزشی است.

Lo4 داد  بازخورد همان مقایسه برون :4یا اشیای یادگیری

د اهداف از داد در یک نظام آموزشی با توجه به عملکر و درون

 است. شده نییتعپیش 

نظام آموزشی در کنار  ؛خالصه مطالب     مرحله چهارم

میزان موفقیت  کننده نییتعی حاکم بر یک جامعه، ها نظامسایر 

درونداد، برون داد،  مؤلفه. چهار شود یمیک کشور محسوب 

فرایند و بازخورد اجزای اصلی نظام آموزشی هر کشوری را 

 .دهند یمتشکیل  

 :آزمون       مرحله پنجم

از اجزای نظام  کی کدامی او جزء ها یژگیو. یادگیرنده و 1 

 آموزشی است؟

 داد ( درونالف

 داد برونب(  

  یند( فراج

 د( بازخورد

از اجزای نظام  کی کدامدانشگاهی جزء  آموختگان دانش.  3

 آموزشی است؟

 داد( درونالف

 ب( برون داد 

  ندی( فراج

 کدام چیهد( 

  آزمون:پاسخ        مرحله ششم 

 )الف(  1

  ()ب 3

های  طراحی نظام: «اسکوبندی دوم»ادامه مهارت اول 

 آموزشی 

SCO2 طراحی نظام آموزشی  :2یا محتوی قابل اشتراک

ی آموزشی برای افراد مشخص و در ها تیفعالبینی  شیپ بهاشاره 

 .شدبا یمی معین دارد و دارای دو سطح خرد و کالن ا نهیزم

Lo1 سطح خرد: طراحی آموزشی  :9یا اشیای یادگیری

مربوط به طراحی محتوا و اجزای یادگیری در شرایط خاص و 

 برای افراد مشخص.

Lo2 طراحی کالن به طراحی فراتر  :2یا اشیای یادگیری

های یک نظام  بینی فعالیت پردازد و شامل پیش از سطح محتوا می

دهی  حی با آرایش و سازمانچنین این نوع طرا آموزشی است. هم

 پردازد. اجزا و عناصر یک نظام آموزشی می

Lo3  هم در طراحی در سطح خرد  :3یا اشیای یادگیری

و کالن، طراحان آموزشی جهت استفاده از فناوری آموزشی، 

 دهند. صورت کیفی انجام می بیشتر کار خود را به

ارد. هر نظام آموزشی برای تداوم نیاز به طراحی دخالصه: 

ی از ا مجموعهبینی  شیپ بهطراحی نظام آموزشی اشاره 

  مشخص دارد.  نهیدرزمی آموزشی برای افراد مشخص و ها تیفعال

 آزمون:

 ؟باشد یمی هر نظام آموزشی کدام گزینه ربنایز

  اموزشی ی( اجراالف

 ب( طراحی آموزشی

  یآموزش ( عناصرج 

 د( همه موارد

ک نظام آموزشی  در کدام دهی اجزا و عناصر ی سازمان.  3

 است  ؟ انیب قابلی آموزشسطح طراحی 

 خرد ( سطحالف

 ب( سطح کالن 

  یانیم سطح ج(

 کدام چیهد( 

 :ها پاسخ

  )ب(1

 )ب( 3

های  انواع نظام «:اسکوبندی سوم»اول ادامه مهارت  

 آموزشی

SCO2  های آموزشی شامل  نظام :3اشتراک یا محتوی قابل

، توانایی دهنده، خالق و ترکیبی هندهد یآگاهچهار نوع نظام 

 است.
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Lo1  این نظام،  :دهنده یآگاهنظام  :9 یادگیرییا اشیای

پدیده، واقعه یا رویدادی به یادگیرنده اطالعات و آگاهی  درباره

باید بیشتر به  ؛ ودهد. یادگیرنده فقط پذیرای اطالعات است می

لم و دانش دهنده، کسب ع حفظ دانش بپردازند. هدف نظام آگاهی

 است.

Lo2  توانایی  نظام توانایی دهنده:: 2 یادگیرییا اشیای

کارگیری دانش و تحصیل روابط بین اجزای دانش است. در این  به

جای ارائه اطالعات یا یادگیرنده به کمک تعامل با  نظام به

پردازد. در این  می مسئلههای آموزشی به حل  های با رسانه رسانه

کننده علم است یعنی همان کاربرد علم و  فنظام، یادگیری مصر

 استفاده از آن.

جای یادسپاری و  به :نظام خالق :3یا اشیای یادگیری 

هایی سطح  ، به پرورش مهارتشده نییتع شیپیادگیری مطالب از 

، خألپردازد. یادگیری در نظام  باال مانند ترکیب و ارزشیابی می

 علم است. دکنندهیتول

Lo4 الگوی نظام تلفیقی یا  :4یرییا اشیای یادگ

، توانایی دهنده و خالق دهنده یآگاه نظام سهترکیب  ترکیبی:

دهنده منطبق با رویکرد رفتارگرایی است  است. الگوی نظام آگاهی

یی و گرا یشناختو الگوی نظام توانایی دهنده متعلق با رویکرد 

 گرایی است.  الگوی نظام خالق منطق با رویکرد ساختن

پداگوژی  هر نظام آموزشی مبتنی بر یک دیدگاه: خالصه

مبتنی بر چهار نظام فکری  معموالًخاص خود است که 

، توانایی دهنده، خالق و ترکیبی است. نظام دهنده یآگاه

یی، نظام توانایی رفتارگرامبتنی بر مکتب فکری  دهنده یآگاه

ی بر دیدگاه مبتندهنده مبتنی بر دیدگاه شناختی، نظام خالق 

 شناختی و نظام ترکیبی مبتنی بر دیدگاه ساختن گرایی است.فرا

 آزمون:

 دارد؟ دیتأککدام نظام فکری فقط بر حفظ دانش 

 دهنده یی( تواناالف

 دهنده  یآگاهب( 

 ( خالقج

 د( ترکیبی 

دیدگاه ساختن گرایی بیشتر منطبق با کدام نظام . 3

 آموزشی است؟

 دهنده ییتواناالف(

 دهنده  یآگاهب( 

 قخال ج(

 د( ترکیبی 

 : ها پاسخ

 )ب( 1

 )د( 3

محتوی الکترونیکی مبتنی  ارائهعملکرد  ،سوم تحقیق سؤال

محتوی سنتی مبتنی بر متن چگونه  ارائهبر اسکورم در مقایسه با 

سوم تحقیق مبنی بر مقایسه عملکرد  سؤالاست؟ برای پاسخ به 

 ارائهمحتوی الکترونیکی مبتنی بر اسکورم با  ارائهتحصیلی 

دو گروه مستقل  Tمبتنی بر متن، از آزمون  محتوی سنتی مبتنی

برای تحلیل اولیه و از آزمون کوواریانس برای تحلیل نهایی 

  است. شده استفاده

 آزمون دو گروه آزمایش و کنترل تی برای مقایسه پیش آماره آزمون . 2جدول

 اطمینان سطح
ها یانگینمتفاوت  خطای معیارها تفاوت اریسطح معناد   شاخص آماری T آزادی درجه 

 سطح پایین سطح باال

آزمون پیش 0/539- 38 1/338 1/43333- 1/83333 1/33444 1/13333-  

 

( p=338/1؛ T= -339/1؛ df=38)شده محاسبه Tچون

)در  .(3است)جدول تر کوچک(T= م 148/3جدول بحرانی)Tاز

ه جدول نشانه مشاهده شده و عالمت ج نشان م عالمتاینجا 

آزمون گروه  گفت بین نمرات پیش توان یمبحرانی است(. بنابراین 

داری وجود ندارد که این امر اشاره  کنترل و آزمایشی تفاوت معنی

به همتا بودن دو گروه کنترل و آزمایشی قبل از اعمال متغیر 

محتوی مبتنی بر  ارائهعامل دارد.  اما پس از اعمال متغیر عامل)

 3مونی از هر دو گروه به عمل آمد که جدولآز اسکورم(، پس

 .دهد یمی هر دو گروه را نشان ها نیانگیم

آماره میانگین عملکرد تحصیلی در دو گروه آزمایشی و  .3جدول 

 کنترل)محتوی الکترونیکی مبتنی براسکورم و مبتنی بر متن(

 میانگین و انحراف معیار تعداد گروه نوع عملکرد

پیشرفت 

 تحصیلی

 4393/18 ±1331/1 13 آزمایشی

 3311/13±3418/1 13 کنترل
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میانگین گروه آزمایشی در عملکرد  3جدول بر اساس 

( پس از طراحی و 4393/18 ±1331/1) یاندانشجوتحصیلی 

 ارائهمحتوی الکترونیکی مبتنی بر اسکورم در مقایسه با  ارائه

سنتی محتوی بیشتر از میانگین گروه کنترل 

بر اساس آزمون همگنی ضریب  است. (3418/1±3311/13)

 یانسکووارچون اثر متقابل بین متغیر عامل و  4جدول رگرسیون 

است که این امر  تر کوچک( =83/1f؛ 113/1p=ضریب آتا؛113/1)

نشان از برقراری شرایط الزم برای استفاده از آزمون تحلیل 

 یانسکووارکوواریانس دارد و از سوی دیگر بر اساس تحلیل 

جدول  Fاز ( p=113/1؛ df=33؛ Fم =891/3) که ییازآنجاوا( آنکو)

است، این امر نشان از تفاوت  تر ( بزرگFج =  31/4) یبحران

 داری بین گروه آزمایش و کنترل دارد. معنی

آزمون(  پیش) ییراتتغ ریتأثبه عبارتی بعد از برطرف کردن  

ی ریگ چشم طور بهآزمون  آزمون(، نتایج پس پسعامل )روی متغیر 

 توان یمبنابراین ؛ (4393/18-3311/13=3181/1است ) باال رفته

گفت بین استفاده از محتوی الکترونیکی مبتنی بر مدل اسکورم و 

محتوی سنتی مبتنی متن در عملکرد تحصیلی دانشجویان تفاوت 

داری وجود دارد. به عبارتی استفاده از محتوی الکترونیکی  معنی

کرد تحصیلی در مقایسه با محتوی مبتنی بر اسکورم در عمل

  بوده است. رگذارتریتأثسنتی 
 

 نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در عملکرد تحصیلی دانشجویان .4جدول 

 محتوی الکترونیکی مبتنی بر اسکورم و سنتی()

 مجذور اتا داری سطح معنی Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات شاخص
 آزمون لوین

F دار سطح معنی 

 113/1 83/1 11/1 113/1 331/11 39/1 1 39/1 هبود یادگیریب

  113/1 /113 891/3 33/1 1 33/1 گروه

     133/1 33 133/3 مقدار خطا

      31 1131/413 جمع
 

  بحث

عصر امروز، عصر اطالعات است. در این عصر، یکی از الزمه 

ای رشد و توسعه، گرایش به استفاده از آموزش های نوین از ه

جمله آموزش الکترونیکی است. آموزش الکترونیکی اشاره به 

کاربرد اینترنت، اینترانت و اکسترانت برای ارایه محتوی آموزش 

مبتنی بر متن، تصاویر، صوت و انیمیشن به یادگیرندگان است. 

تضمین کننده یادگیری کاربرد صرف آموزش الکترونیکی، تنها 

نیست، بلکه طراحی، ایجاد و تولید زیرساخت های آموزش 

الکترونیکی از جمله طراحی و تولید محتوی با کیفیت الکترونیکی 

. به عنوان یکی از عوامل تضمین کننده یادگیری تلقی می شود

طراحی، ایجاد و تولید در این راستا نیز، یکی از مکانیزم های 

مدل مرجع محتوای الکترونیکی، اسکورم یا  محتوی با کیفیت

است. از آنجایی که هدف تحقیق ارایه  قابل اشتراک گذاری

محتوی الکترونیکی بر اساس مدل اسکورم برای یادگیری بهتر 

بود و  ارایه محتوا نیز در دانشگاه پیام نور به دو شیوه ارایه 

 و LMSمحتوای الکترونیکی مبتنی بر مدل اسکورم بر پایه 

بر دیگری ارایه محتوی سنتی مبتنی بر متن و سخنرانی است. 

این اساس، برای انجام تحقیق، از منابع هدفمند در دسترس و 

مروری برای جمع آوری اطالعات  -کتابخانه ای و شیوه توصیفی

 اولیه و از شیوه شبه آزمایشی مبتنی بر دو گروه آزمایش و کنترل

یان استفاده شده است. برای بررسی عملکرد تحصیلی دانشجو

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان ارشد رشته برنامه 

ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور بود که درس تکنولوژی آموزشی 

اخذ  1393 -93پیشرفته را که در نیمسال اول سال تحصیلی

کرده بودند، می باشد. روش نمونه گیری به صورت نمونه در 

نفر  31گروه آزمایشی و کنترل به تعداد دسترس و انتصاب به دو

نفر( انجام شد که از بین دانشجویان کارشناسی  13)هر گروه 

ارشد دانشگاه پیام نور )مرکز شیراز( در رشته برنامه ریزی 

آموزشی، درس تکنولوژی آموزشی پیشرفته به عنوان نمونه در 

دسترس و هدف مند انتخاب شد که هم دانشجویان الکترونیکی و 

هم دانشجویان سنتی دانشگاه این واحد درسی را انتخاب کرده 

)کتاب مباحث  بودند که باید یک کتاب واحد از نویسنده واحد

( را پاس می کردند. بعد Razaviنوین در فناوری آموزشی مولف 

از گروه بندی آزمودنی ها، پیش آزمونی بر روی هر دو گروه اجرا 

جلسه دو ساعتی دانشگاهی  3شد. سپس به هر دو گروه به مدت 

)محقق خود مدرس بود که هم کالس الکترونیکی و  تدریس شد

هم کالس سنتی را تدریس می کرد( که هم مطالب درسی هر دو 

کالس و هم ویژگی های تحصیلی و رشته دانشگاهی دانشجویان 
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جلسه تدریس، پس آزمون برای هر دو  3یکسان بود. در پایان 

توسط محقق به  LMSحتوی کالس گروه اجرا شد. البته م

محتوی الکترونیکی مبتنی بر مدل اسکورم، تبدیل و به 

ارایه شد. اما برای کالس سنتی از شیوه LMS دانشجویان کالس 

سخنرانی به ارایه درس پرداخته شد. برای سنجش و مقایسه 

عملکرد محتوی الکترونیکی مبتنی بر اسکورم با محتوی سنتی 

)دو گروه  عدل نیمسال اول دانشجویانمبتنی بر متن، از م

آزمایشی و کنترل( به عنوان شاخص وضعیت تحصیلی استفاده 

شد. پس از اتمام دوره آموزشی، دوباره از هر دو گروه پس آزمونی 

سپس اختالف بین نمرات به دست آمده در پس به عمل آمد. 

آزمون و پیش آزمون محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده 

دو گروه مستقل برای تحلیل اولیه و از  Tتحقیق نیز از آزمون های

 Spssآزمون کوواریانس برای تحلیل نهایی با استفاده از نرم افزار 

استفاده شد. نکته دیگر تحقیق، نحوه ورود متغیر عامل به محیط 

برای تدوین و ارایه محتوی  LMSتحقیق؛ یعنی کالس 

عد از تهیه و تدوین قالب الکترونیکی مبتنی بر اسکورم است. ب

توسط « نقشه مهارتی درس»  سنتی محتوی، توسط استاد محتوا،

طراح آموزشی و متخصص استاندارد سازی که شامل سه مولفه 

یادگیری است، ترسیم و سپس مهارت ها، اسکو ها و اشیای 

توسط فن ساالر رایانه و پیاده ساز محتوی، محتوی الکترونیکی 

نده شش مرحله مهارت نویسی، مقدمه، آن درس که در برگیر

اسکوبندی، خالصه، آزمون و پاسخ آزمون است، تهیه و تولید شد 

دانشگاه  IMSکه سرانجام توسط مدرس)محقق( بر پایه سیستم 

 پیام نور ارایه شد.

 گیرینتیجه

برای تبیین موضوع تحقیق اقدام به طرح سواالتی به شرح 

مهمترین مراحل در طراحی  سوال اول مربوط به زیر نموده است:

. برای پاسخ به این سوال بر و تولید محتوی الکترونیکی است

مراحل در طراحی و تولید اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 

محتوی با کیفیت باالی الکترونیکی، عبارت است از پنج مرحله 

های یادگیری الکترونیکی،  طراحی دوره ی سنتی،تهیه محتو

روی سیستم  یاندازی محتو نصب و راه ی،کی محتوتولید الکترونی

برای اجرایی دوره  و ارایه تحویلو سرانجام  مدیریت یادگیری

شدن آن در کالس درس مجازی است که تمام این مراحل توسط 

دانشگاه پیام نور عملیاتی  LMSمحقق)مدرس( در کالس درس 

 . عالوه بر این، برای تولید محتوی الکترونیکی باشده است

 ،آوری محتوی آموزشی جمعکیفیت، ابتدا باید اقدام به 

ات و طراحی گرافیکی صفح ه،شد آوری سازی محتوی جمع آماده

را انجام داد تا بتوان محتوی با کیفیت  اتوران سازیسرانجام  

 الکترونیکی تولید کرد که نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقات

Zandi et all &  Hafezinezhad[13،13]همسو است . 

سوال دوم مربوط به چگونگی اسکوبندی و طراحی و تولید 

محتوای الکترونیکی بر اساس مدل استاندارد اسکورم است. برای 

، در پاسخ به این سوال بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق

طراحی و تولید محتوی الکترونیکی، اصوال از استاندارد هایی 

تاندارد ها، مدل استاندارد پیروی می شود که یکی از این اس

اسکورم است. اسکورم با دارا بودن سه بخش اصلی منطق 

نقشه »اسکورم، تجمیع محتوی و محیط زمان اجرا، در قالب

مبتنی بر سه مرحله تدوین مهارت ها، « مهارت های درسی

مهارت نویسی،  بر اساس شش مرحلهاسکوها و اشیای آموزشی و 

صه نویسی، تهیه آزمون و پاسخ به تدوین مقدمه، اسکوبندی، خال

آزمون، می تواند متن سنتی را به محتوی الکترونیکی در عمل 

، Zang et all   تبدیل کند که نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقات

Borza، Cho et all ،Mosakazemi  و گروهADL همسو است 
ه برای پاسخ به سوال سوم تحقیق مبنی بر مقایس. [31،33،33،33،34]

عملکرد تحصیلی ارایه محتوی الکترونیکی مبتنی بر اسکورم با 

استفاده شده است.  Tارایه محتوی سنتی مبتنی بر متن، از آزمون

همتا بودن دو گروه کنترل و براساس تحلیل اولیه مبنی بر 

( p=338/1؛ T= -339/1؛ df=38محاسبه شده) Tآزمایشی، چون

بود، نشان از همتا  کوچکتر (T= ج148/3جدول بحرانی ) T از

بودن اگثر ویژگی های آزمودنی در هر دو گروه داشت. اما با 

)طراحی و ارایه محتوی مبتنی بر اسکورم در اعمال متغیر عامل

 ±1331/1) (، معدل گروه آزمایشیدانشگاه پیام نور  LMSکالس

 ( در مقایسه با معدل گروه کنترل4393/18

باالتر بود. عالوه بر این،  3181/1به میزان  (3418/1±3311/13)

براساس آزمون همگنی ضریب نتیجه نهایی تحقیق نیز نشان داد؛ 

 رگرسیون چون اثر متقابل بین متغیر عامل و کواریانس

بود، لذا شرایط ( کوچکتر =83/1f؛ 113/1p=ضریب آتا؛113/1)

الزم جهت استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود داشت و از 

اس تحلیل کوواریانس)آنکووا( از آنجایی سوی دیگر بر اس

 (F = ج 31/4بحرانی ) F( ازp =113/1؛  F= م891/3؛ df=33)که

بزرگتر بود، نشان از تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و 

کنترل داشت. یعنی بعد از برطرف شدن تاثیر تغییرات)پیش 

آزمون( روی متغیر عامل)پس آزمون(، نتایج پس آزمون)بهبود 

 گیری( به طور چشم گیری افزایش یافته استیاد

بنابراین می توان گفت بین  (. 3311/13-4393/18=3181/1)

استفاده از محتوی الکترونیکی مبتنی بر مدل اسکورم و محتوی 

سنتی مبتنی متن در عملکرد تحصیلی دانشجویان تفاوت معنی 
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ر داری وجود دارد. یعنی استفاده از محتوی الکترونیکی مبتنی ب

اسکورم در عملکرد تحصیلی در مقایسه با محتوی سنتی 

 Cho et all تاثیرگذارتر بوده است که این نتیجه با نتایج تحقیقات

. البته باید توجه [33،33] همخوانی دارد Karer and Kambelو 

داشت برای تاثیرگذاری محتوی الکترونیکی در بهبود یادگیری 

اپی، در مراحل طراحی، یادگیرندگان در مقایسه با محتوی چ

تولید و ارایه محتوی، باید ویژگی های چندرسانه ای، زیبایی 

شناختی، رنگ پردازی، افکت، اتوران سازی و حتی بعد 

به با این بیان، روانشناختی و اجتماعی یادگیرندگان مد نظر باشد. 

دانشگاه ها و مراکز دارای دوره های آموزش الکترونیکی پیشنهاد 

ای ایجاد یادگیری با کیفیت یادگیرندگان، قبل از هر می شود، بر

چیز باید به تهیه و تدوین محتوی با کیفیت دوره های 

الکترونیکی بر اساس پنج مرحله مذکور باال اهتمام بورزند؛ چرا که 

اگر این مهم صورت نگیرد، و از آنجایی که دوره های مجازی و 

یاددهنده و  الکترونیکی بدون ارتباط حضوری و عاطفی بین

یادگیرنده انجام می گیرد، نمی تواند موثر واقع شود. به همین 

دلیل محتوی آموزشی الکترونیکی باید دارای ساختار غنی و پر 

محتوا باشد تا بتواند در یادگیرندگان ایجاد عالقه کرده و منجر به 

 یادگیری پایدار آنها شود.

 اخالقی هیدییتأ

، تمام ها یآزمودنقیق از سعی شده است در طی فرایند تح

 رعایت شود. ها آنحقوق انسانی 

 تعارض منافع

تعارضی در منافع، فرایند نگارش و فرایند داوری  گونه یچه

 مقاله در بین نویسندگان وجود نداشت.

 یمنابع مال

مالی دانشگاه پیام نور در قالب طرح  یتموردحمااین تحقیق 

 .باشد یمگرانت 
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