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Abstract 

Introduction: Application of ability and capabilities of modern educational technology is an opportunity 

to achieve effective and optimal learning. Also, localization is the consideration of indigenous knowledge 

in order to accumulate global knowledge of local needs and desires. In this research, with the native 

approach and according to the existing need, first in this research, the e-book, design, production and its 

impact on learning levels and retention were identified. 

Methods: The present study was carried out in combination with two qualitative and quantitative 

methods, the statistical population was undergraduate students at Allameh Tabatabaei University. The 

experimental group used a hypertext e-book. The data collection tool was a teacher test questionnaire 

whose validity was confirmed by specialists in the field of educational science. Using descriptive and 

inferential statistics (covariance and regression). 

Results: By comparing the data obtained in the control and test groups, the learning method with a 

hypertext e-book increased the learning and memory of students in the lessons of research methods in 

educational sciences in the experimental group (P value < 0.05). The difference in mean of experimental 

and control groups is not significant at reminder level. However, the difference between the mean scores 

of the experimental and control groups in the level of understanding with regard to F at the level of less 

than 0.05 was significant. Also, the difference between the mean scores on the level of work and the 

higher, according to the obtained T, is significant at the level of less than 0.01. 

Conclusions: Therefore, it is possible to use the capabilities of the new technologies in the teaching and 

learning process in accordance with the standards in the design and production of media and the media 

to enhance learning. 
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سطوح  بر فرامتن بر یمبتن یکیکتاب الکترون دیو تول یطراح یساز یربومیتأث

 انیدانشجو یادداریبا  یریادگی

 *،3 سمیرا حسنی ،2 بیگیچشمهحسن مرادی، 1 بزرگزهرا جامه

 
 رانیا تهران، ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیوعلوم ترب یدانشکده روانشناس ،یآموزش یگروه تکنولوژ ار،یاستاد 1
 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یو مهندس یبرق، دانشکده فن یگروه مهندس ار،یاستاد 2
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم تحق ،یدانشکده علوم انسان ،یآموزش یارشد تکنولوژ یکارشناس 3

 22/20/1331 تاریخ دریافت:

 20/12/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 نهیبه اثربخش و یریادگیبه  یابیدست یبرا یفرصت یآموزش نینو یهایفناور یهاتیو ظرف هاتیکاربرد قابل :مقدمه

 یمحل یهاو خواسته ازهایدر برابر ن یمنظور انباشتن دانش جهانبه یتوجه به دانش بوم ،یسازیبوم ن،یاست. همچن

و سپس  دیولت ،یبر فرامتن طراح یمبتن یکیالکترون کتابا موجود ابتد ازیو طبق ن یبوم کردیبا رو قیتحق نیاست در ا

 .دیمشخص گرد یادداریو  یریادگیآن بر سطوح  ریتأث زانیم

ی ی آمارپژوهش حاضر از نوع ترکیبی )کیفی و کمی( است. دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی جامعه :کار روش

 آزمون معلم ساخته هاآوری دادهن استفاده کرد. ابزار جمعآزمایش از کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامت بودند. گروه

ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی . تحلیل دادهبود که روایی آن توسط متخصصان مورد تائید قرار گرفت

 )کوواریانس ورگرسیون( انجام شد.

متن ر فراب یمبتن یکیبا کتاب الکترون یریادگیمشخص شد که روش  شیگروه گواه و آزما یهاداده اسیبا ق ها:یافته

تفاوت  نیشد. همچن شیگروه آزما انیدانشجو یادداریو  یریادگیسطوح  شیموجب افزا 20/2کمتر از  ویول یبا پ

اما تفاوت میانگین نمرات در سطح فهم  بود؛دار نهای آزمایش و کنترل در سطح یادآوری معنیمیانگین نمرات گروه

 Tدار و تفاوت میانگین نمرات در سطح کاربرد و باالتر با معنی 20/2آمده در سطح کمتر از تدسبه Fبا توجه به 

 دار بود.معنی 21/2آمده در سطح کمتر از دستبه

 یردهابا توجه به استاندا یریادگیو  یاددهی ندیدر فرا نینو یهایفناور یهاتیاز قابل توانیم نیبنابراگیری: نتیجه

 شود. یریادگی شیرسانه و فرا رسانه استفاده کرد تا موجب افزا دیو تول یموجود در طراح

 واژگان کلیدی:

 یسازیبوم

 یکیکتاب الکترون

 فرامتن

 یریادگی

 یادداری

 سطوح یادگیری

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

گیری محور در فرآیند های یادکارگیری سازه( بهJensenجنسن )

یادگیری بر اساس تفکر و  یهاطیمحیادگیری و طراحی  -یاددهی

ان انجامد. چیدمیادگیرندگان میانگیزه، به یادگیری معنادار و کیفی 

ای تواند نیروی محرکهعناصر صحیح و مناسب در محیط یادگیری می

برای افزایش شوق یادگیری، خودانگیختگی، شناخت خود و کنترل 

هایی برای تسهیل ( مدرسان از مهارتKoperکوپر ) .[1]رونی باشد د

های دیگر هایی برای تقویت محیط یادگیری و مهارتیادگیری، مهارت

. گوینداز قبیل تعامل مناسب بین یاد دهنده و یادگیرنده سخن می

ر ها دشود آنهایی که انگیزه یادگیرندگان را تقویت و باعث میمهارت

ی تقویت سطوح واسطهتری از دانش و تمرین که بهبافت گسترده

ها کمک تر به آنآمده، در یادگیری عمیقدستانگیزشی یادگیرندگان به

ایی که با ورود فناوری ه( یکی از حوزهHuangهوآنگ ) .[1]کند 

اطالعات و ارتباطات دچار تحول اساسی شده، فرآیند یاددهی و 

( از Web2) 2یادگیری است. محیط الکترونیکی مبتنی بر فناوری وب 

شده است. این ابزارها به ای تشکیلای و ابر رسانهابزارهای چندرسانه

ی هاطعهدهند، قکنندگان برنامۀ درسی الکترونیکی امکان میتهیه

های گوناگونِ متن، تصویر، صدا و پویانمایی یادگیری خاصی را در قالب

و یا در قالب پیوندهای مرتبط به هم و متوالی، به یادگیرندگان ارائه 

کنند. در این محیط یادگیرنده به منابع اطالعاتی گوناگونی مانند وب 

ع متنی، ها و سایر منابهای خبری، پادکستها، گروهها، بالگسایت

صوتی و تصویری دسترسی دارد. دسترسی به اطالعات از جهتی به 

کند تا ابعاد مختلف یک موضوع یا مسئله را یادگیرنده کمک می

بشناسد. لیکن یادگیرنده برای استفاده بهتر از این منابع اطالعاتی باید 

نیازهای یادگیری و اطالعاتی خود را تشخیص دهد، اطالعات دریافتی 

ترس در دسبندی، تحلیل و تفسیر کند تا بتواند از منابع قابلهرا طبق

های خود محیط یادگیری الکترونیکی برای بهبود دانش و مهارت

(، الگوی 1303ق سند جامع علمی کشور )اسفند . مطاب[2]استفاده کند 

مدار فعلی باید جای خود را به الگوی مبتنی بر یادگیری آموزشی حافظه

ها و پژوهش بدهد. ها و پرورش مهارتدانش به همراه تربیت انسان

عمومی  هایافزایش دسترسی به منابع علمی از طریق گسترش کتابخانه

ت از تولید و انتشار این منابع همسو و مجازی در مناطق مختلف و حمای

با نظام علم و فناوری و نوآوری کشور؛ از اقدامات ملی ذکرشده در این 
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های فناوری الکترونیک و زیرساخت سند است. توسعه نظام آموزش

وپرورش از دیگر اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش عالی و آموزش

های مدرن در از پدیده یکیاقدامات ملی ذکرشده در این سند است. 

( است. به (Electronic book های الکترونیکیعصر اطالعات، کتاب

ه توانند بای، میهای چندرسانهپذیری و داشتن قابلیتدلیل انعطاف

ایجاد با  مشابه عامل انگیزشی در یادگیری دانشجویان به کار روند و

با گسترش  نند.پیشرفت فزاینده دانشجویان را فراهم ک رغبت و عالقه،

( و دسترسی دانشجویان electronic learningیادگیری الکترونیکی )

ما  های درسیرفته به حوزه کتاببه رایانه و اینترنت این صنعت رفته

ای را در های الکترونیکی، امکانات ویژه. امروزه کتاب[3]واردشده است. 

ها را فقط توان آنای که دیگر نمیگونهگذارند، بهاختیار کاربر می

عنوان فناوری ها بهدانست، بلکه این کتاب« رهای نوظهوکتاب»

آموزشی، خواه در کالس درس و خواه برای مطالعات فردی نیز بسیار 

وان بخشی تتنها میهای الکترونیکی نهمفید هستند؛ با استفاده از کتاب

های بعدی ذخیره کرد، بلکه از متن موردنظر خود را برای استفاده

یکی و بسیار سریع، در تمام متن به جستجو های الکترونتوان به روشمی

پرداخت. فرامتن بودن از ویژگی مهم کتاب الکترونیکی است. فرامتن 

های الکترونیکی به هم مرتبط هایی از متن است که با رابطمجموعه

زنی در انواع متن را . فرامتن امکان دستیابی سریع و گشت[5]اند شده

توان با کلیک کردن بر روی یک نقطه خاص که به کند و میفراهم می

نقطه داغ موسوم است، مقاله یا مطلب متناظر با نقطه داغ دیگری را 

پیدا کرد. نقطه داغ معموالً کلمه یا عبارتی است که زیر آن خط کشیده 

ای است گونهکادر قرار دارد. در فرامتن، ارجاعات به شده یا درون یک

. [0]بندی وجود ندارد که دیگر نیازی به نمایه، فهرست مطالب و فصل

های ایجاد و نمایش ارتباط واحد اصلی اطالعات گره نام دارد و راه

شود. یک لینک فرامتن مانند ها لینک نامیده میاحتمالی بین گره

های کند و اغلب به قسمتها را به گره مقصد متصل میزنجیر، گره

 هاییا وابسته است. استفاده از فرامتن مزیتهخاصی از هر یک از گره

ردیابی آسان از منابع، ایجاد آسان منابع جدید،  :به این شرح دارد

سازی متن، ساختاری بودن اطالعات، دیدگاه جهانی، سفارشی

بندی بودن اطالعات، سازگاری اطالعات، عمل پشته سازی، قسمت

های نوین در فرایند یاددهی و یادگیری . استفاده از فناوری[6]همکاری 

 ربایست میزان تأثیرگذاری آن دبسیار ارزشمند و مغتنم است، اما می

ها این فرایند موردتوجه قرار گیرد. با طراحی آموزشی مناسب از قابلیت

های . کتاب[1]های آن در ارتقا سطوح یادگیری استفاده نمود و ظرفیت

الکترونیک تولیدشده در ایران اغلب با فرمت پی.دی. اف و بدون 

اند. به نقل از رستمی های چاپی منتشرشدهافزوده و همانند کتابارزش

Tedd (2225 )(، تد 2221) Snowhillنژاد، نتایج پژوهش اسنوهیل 

( نشان داد که کمبود 2226ر آنورادها )شده د(، نقل2225) Ursو آرس 

های الکترونیکی افزارهای موجود برای کتابافزارها و سختآگاهی از نرم

ترین های الکترونیکی ازجمله مهمی کتابو فقدان آگاهی درزمینه

های الکترونیکی است. پیشینه تحقیق دالیل عدم رونق و نشر کتاب

های گرافیکی مبتنی ده که رمانشدهد: در پژوهشی نشان دادهنشان می

 .[0]بر تلفن همراه بر میزان یادگیری دانشجویان تأثیر داشته است 

های الکترونیکی همراه، ن داد که کتابهمچنین پژوهشی دیگر نشا

تأثیر کامالً معناداری در تغییر نگرش و اشتیاق دانشجویان نسبت به 

یادگیری از طریق تلفن همراه و افزایش انگیزه آنان به مطالعه در 

( و اسحاقی 1331. نثری و همکاران )[3]های مرده و پویا دارد زمان

های الکترونیکی فرا متن بر ( نشان دادند که کتاب1332بیگی )ایل

داری این تأثیر به ی یادمیزان یادگیری دانشجویان دارد اما درزمینه

( در پژوهشی 1303جعفری و الهیجانی ). [11, 12]خورد چشم نمی

های الکترونیکی و نشان دادند که یادگیری و یاد داری از طریق کتاب

( 2215. جین )[12]های چاپی تفاوت معناداری وجود دارد کتاب

ای تحت عنوان سازگاری کتاب الکترونیک در بین دانشجویان مطالعه

انجام دادند و عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک مبتنی بر مدل 

های مطالعه ( را موردبررسی قراردادند؛ یافته(TAMی پذیرش تکنولوژ

نشان داد که بین مدل تغییریافته پذیرش تکنولوژی و تمایل به تداوم 

 .داری وجود دارداستفاده از کتاب الکترونیک ارتباط مثبت و معنی

ای مشخص شد ناشران تجاری با ورود به بازار همچنین در مطالعه

ش توانند نقهای علمی دیجیتال میکتابهای دیجیتال و توسعه کتاب

صورت ها و پوشش بیشتر مطالب علمی بهمهمی در کاهش هزینه آن

( در پژوهش 2215وای چن و همکاران ) .[13]دیجیتال داشته باشند 

افزار کتاب الکترونیکی با تکنولوژی سازی نرمخود بانام یکپارچه

ی دهد کلود وگرافیکی بردار در پلت فرم ابر، نتایج آزمایش نشان می

های الکترونیکی بهبود عملکرد کتاب %20تواند ( میCloudVG) جی

( در 2222ویلسون و الندونی و گیب ) .[15]را به همراه داشته باشد 

منظور طراحی کتاب رویکرد کاربر مداری به»مقاله خود با عنوان 

به بررسی پروژه ابونی پرداختند. عناصر مربوط و موجود « الکترونیکی

چینی باید در در کتاب کاغذی نظیر فهرست مندرجات، نمایه و حروف

د با بمانند و کتاب به لحاظ الکترونیکی بای کتاب الکترونیکی نیز باقی

رسانه جدید از طریق استفاده از فرا متن، موتورهای جستجو و 

پژوهش دیگری کالرک  .[10]ای مناسب باشد های چندرسانهقابلیت

های الکترونیکی و علوم انسانی: پیمایش در ی کتابدرزمینه( 2221)

انجام داد. وی نتیجه گرفت که محققان دانشگاهی در « نور»دانشگاه 

های علوم انسانی بیش از دانشجویان عادی در رشته علوم انسانی رشته

ها از این ها آگاهی دارند، اما میزان استفاده آننسبت به این کتاب

طورکلی دانشجویان علوم انسانی نسبت به است. به ها یکسانکتاب

اب کنند؛ و کتهای دیگر کمتر از کتاب الکترونیکی استفاده میگروه

ای از های افزودهارزشبر نوع الکترونیکی آن ترجیح و کمتر به  چاپی را

دانش بومی دانشی است  .[16]دهند قبیل قابلیت جستجو اهمیت می

شدت در موقعیت و بافت خاصی ریشه دارد و در آن رشد کرده که به

 .[11]است 

منظور انباشتن دانش جهانی در برابر سازی، توجه به دانش بومی بهبومی

های محلی است. آموزش و عناصر برنامه درسی باید بر نیازها و خواسته

های بومی و ملی که مرتبط با دانش جهانی است، اساس آن ارزش

در این پژوهش ابتدا الگوی طراحی . [10]طراحی و سازماندهی شود 

آموزشی تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن طراحی و بر اساس 

آن کتاب تولید وسپس تأثیر آن بر یادگیری و یادداری دانشجویان 

مقاله حاضر  یهاهیها و فرضنسبت به روش معمول سنجیده شد. سؤال

 :باشدیبه شرح ذیل م

حقیق های ترونیکی مبتنی بر فرامتن روشهای طراحی کتاب الکتمؤلفه

 در علوم تربیتی چیست؟

های الگوی طراحی و تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن روش

 تحقیق در علوم تربیتی چگونه است؟
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فرضیه اول: طراحی و تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن بر 

 یادگیری دانشجویان تأثیر دارد.

و تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن بر  فرضیه دوم: طراحی

 یادداری دانشجویان تأثیر دارد.

 روش کار

روش تحقیق از نوع ترکیبی است، در مرحله اول روش تحقیق کیفی است. 

گیری روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوایی توصیفی است. روش نمونه

ت. اشباع نظری ادامه داش ها بهبا بررسی متون، اسناد و منابع تا رسیدن مقوله

های کیفی برای اشباع داده یا اشباع نظری رویکردی است که در پژوهش

ها ادهگیرد. فرآیند تحلیل دگیری مورداستفاده قرار میتعیین کفایت نمونه

مراحل پیشنهادی گرانهام و توجه به گذاری باز و محوری، با صورت کدبه

 -1م شد که شامل: ( انجاGraneheim & Lundmanالندمن )

ی حدهاواتعیین  -3برای درک کلی از آن ن متن نداخو -2سازی متن پیاده

های ها و مشخص شدن مؤلفه. با تحلیل داده[13]لیه ی اوکدهاو معنی 

اصلی و فرعی اصول طراحی کتاب الکترونیکی، سناریو تولید کتاب طراحی 

کارگیری اصول طراحی کتاب الکترونیکی، ابتدا محتوای درس شد. با به

 نالاف پروشدیافزار فیلیپ پیطراحی و طرح نامه تهیه شد و سپس در نرم

اعتبار یابی کتاب از متخصصین تکنولوژی  کتاب تهیه شد. سپس برای

/. سؤال شد و 02آموزشی طبق پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 

 ها با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. مرحله دوم پژوهش بهتحلیل داده

ی ی آماری پژوهش کلیهروش کمی از نوع شبه آزمایشی انجام شد. جامعه

م تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی است که درس دانشجویان کارشناسی علو

انتخاب کرده  1336ـ  1331های تحقیق را در نیمسال اول تحصیلی روش

های تحقیق در روش»دانشجوی درس  50بودند. نمونه در دسترس شامل 

صورت تصادفی به دو گروه آزمایش )کتاب بود که به« علوم تربیتی

 .وه گواه )روش متداول( تقسیم شدندالکترونیکی مبتنی بر فرامتن( و گر

ن موآزین آزمون و آزمون یادداری: اآزمون، پسگیری، پیشابزارهای اندازه

که های تحقیق در علوم تربیتی بود روشبه ط مربوال سؤاد نه تعدوی حا

ا استاد راهنمتوسط ای صورت سه سؤال تشریحی و شش سؤال چهارگزینهبه

به  22ت به تمام سؤاالت مجموع نمرات تنظیم شد. در صورت پاسخ درس

های آمد. برای سنجش سطوح یادگیری از تعداد سؤالدست می

شده شش و نیم امتیاز برای تعیین سطح یادآوری، شش و نیم مشخص

امتیاز برای سطح فهم و شش و نیم امتیاز برای کاربرد به باال در نظر گرفته 

ونیکی، ابتدا محتوای درس کارگیری اصول طراحی کتاب الکترشد. با به

 نالاف پروشدیفیلیپ پیافزار طراحی و طرح نامه تهیه شد و سپس در نرم

آزمون کتاب تهیه شد. کتاب در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت و نمره پیش

آزمون آنان برای میزان یادگیری قیاس شد. پس از گذشت سه هفته و پس

های دداری آزمون برگزار شد. دادهاز آموزش درس، مجدداً برای تعیین یا

آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحقیق جمع

 تحلیل شد. SPPS 23افزار های کمی در نرمداده

 هایافته

نتایج بدست آمده مرحله اول تحقیق در پاسخ به سؤال اول و دوم 

 تحقیق به این شرح است:

اب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن های طراحی کتسؤال اول: مؤلفه

 های تحقیق در علوم تربیتی چیست؟روش

های طراحی کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن در این پژوهش مؤلفه

بر اساس اصول برگرفته از راهنمای طراحی کتاب درسی الکترونیک 

(، اصول طراحی 2223ای مایر )(، اصول چندرسانه2222ابونی )

آرایی ( و اصول صفحه2211وریسون و همکاران )های آموزشی مپیام

ها را بیان کرده و فرم ارزشیابی کتاب جامه ( آن1331است که نثری )

( است که به این شرح در طراحی کتاب الکترونیکی 1300بزرگ )

 ست:رعایت شده ا "های تحقیق در علوم تربیتیروش"مبتنی بر فرامتن 

ردهای پیش آموزشی، های آموزشی )راهباصل طراحی پیام -1

 ها(.دهی، کاربرد تصاویر، خالصه، نمودارها و چارتعالمت

 اصل تقطیع )اصول پاراگراف نویسی، تیتر و سوتیتر(. -2

اصل انسجام یکپارچگی )عینی، ذهنی، قیاسی، شرح و بسط  -3

مفهومی، شرح و بسط روش کاری، شرح و بسط نظری، توالی سلسله 

 دهی حقایق(.زمانمراتبی، داربست بندی، سا

اصل تعامل )خواننده با نویسنده، خواننده با محتوا، خواننده با  -5

خوانندگان، خواننده با رابط کاربر، خواننده با ناشر و گروه پشتیبان، 

خواننده با متخصصان، خواننده با منابع اطالعاتی، خواننده با ابزارهای 

 (.2وب 

 اری(.اصل چند حسی )کانال دیداری با شنید -0

ای )صدا با متن، صدا با ویدئو، صدا با عکس، ویدئو اصل چندرسانه -6

 با متن، عکس با متن، جدول و چارت با متن(.

اصل مجاورت مکانی )تصویر در کنار متن، فیلم در کنار متن، صدا  -1

 در کنار متن(.

زمان با تصویر، زمان با متن، صدا هماصل مجاورت زمانی )صدا هم -0

 زمان با انیمیشن(.صدا هم

 اصل افزونگی یا حشو )حذف مطالب نامرتبط(. -3

سازی )قابلیت تغییر اندازه، فونت، رنگ، زمینه، صوت اصل شخصی -12

 ای، چینش عناصر صفحه(.محاوره

بندی )طراحی جلد، شناسه، اندازه صفحه، زمینه، اندازه اصل طرح -11

ا و سوتیترها، حاشیه، فونت مناسب، متن، فضای پر حروف، رنگ، تیتره

 و خالی، نقطه کانونی(.

اصل قابلیت رهبری )امکان جستجو در متن، امکان جستجو در  -12

ها، فرا پیوندها، منابع دیگر، شماره صفحه، مرور اجمالی، فرا متن

فهرست مطالب مختصر، فهرست مطالب مفصل و کلی، زیرنویس، 

 نامه و غیره(.موضوعی، واژهارجاعات، راهنمای 

ای / پیش مداخله )بررسی وضعیت موجود رسانهفرایند پیش -13

سنجی(، تدوین اهداف، شناسایی مخاطبین و انتخاب تولید کتاب )نیاز

 جدید(.

مشخصات کتاب )دقت، شفافیت، مناسبت داشتن، جذابیت، بدیع  -15

ب، تایپ و بودن، طراحی کتاب، ساختار متن نوشتار و جداول کتا

 فضاسازی کتاب، دسترسی و کیفیت کتاب(.

 اجرای کتاب -10

سؤال دوم: الگوی طراحی و تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن 

 های تحقیق در علوم تربیتی چگونه است؟روش

های ذکرشده درچک لیست ارزشیابی موارد لحاظ شده طبق مؤلفه

 (:1300کتاب جامه بزرگ )
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 گوی طراحی و تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتنال :2 تصویر

ای/پیش مداخلهتحلیل: پیش فرارسانه

خصوصیات یادگیرندگان برای تهیه کتاب الکترونیکی بررسی و مشخص 

 شد

خصوصیات فرهنگی یادگیرندگان برای تهیه کتاب الکترونیکی بررسی 

 و مشخص شد

تواند در اب الکترونیکی میچرایی تولید رسانه: قابلیت فرارسانه ای کت

 توجه باشدیادگیری و ایجاد انگیزش برای مطالعه و یادگیری قابل

 1ؤال شده به سهای کتاب الکترونیکی: طبق پاسخ ارائهتحلیل ویژگی

 های کتاب الکترونیکی مشخص و تحلیل شدتحقیق ویژگی

 ی وافزارافزاری، نرمهای سختهای نوین آموزشی: جنبهتحلیل فناوری

اف پروشنال به دلیل تولید دیافزار فیلیپ پیبررسی شد. نرم

 ای و سازگاری بیشتر با زبان فارسی انتخاب شدچندرسانه

 طراحی

تعیین اهداف: طبق اهداف درس روش تحقیق اهداف درس مشخص 

 گردید

طراحی متناسب با نیاز یادگیرنده: طبق سطح دانشی دانشجویان محتوا 

 طبق آن انجام شدمشخص و طراحی درس 

شده برای درس طراحی طراحی متناسب با اهداف: طبق هدف مشخص

 درس و چگونگی ارائه آن در هر صفحه سناریونویسی شد.

 ساختار کتاب فرارسانه

چیدمان کتاب: شامل معرفی نویسنده، انتشارات، مقدمه، بیان پیش 

صل، سازمان دهنده برای هر فصل )نقشه مفهومی(، تعیین اهداف هر ف

 دهی محتوا، آزمون برای هر فصل، معرفی منابع هر فصلسازمان

ها، کیفیت طراحی کتاب: متن و نوشتار و جداول، فضاسازی، لینک

 کتاب، تصویر، فیلم، انیمیشن، صدا

 محتوایی هایجنبه

 دقت، شفافیت، مناسبت داشتن، جذابیت، بدیع بودن و دسترسی

 ها مشخص شدک مؤلفههای طراحی که در پاسخ به سؤال یجنبه

جهت رعایت موارد ذکرشده در مشخصات کتاب موارد زیر در طراحی 

 لحاظ و انجام پذیرفت:

شده در کتاب ها و جداول گنجاندهمطالب و همچنین تصاویر، چارت

الکترونیکی مبتنی بر فرامتن برگرفته از کتاب مبانی نظری و علمی 

( است که هم 1336)پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی، دالور 

روز، هم متناسب با سطح سنی و علمی دانشجویان و هم مورد به

تائید آموزش عالی است؛ لذا مطالب دارای اعتبار باالیی است. 

محتوای این کتاب شامل موارد کلیدی و نکات مهم است تا 

یک تحقیق علمی را با کمترین دانشجویان بتوانند بامطالعه آن

توجه مخاطبان از فیلم، صدا، منظور جلبهمشکل انجام دهند. ب

های معتبر استفاده تصویر، نمونه سؤال و لینک دهی به سایت

گردید؛ همچنین ظاهر کتاب طوری طراحی شد که تا جذابیت 

شده بصری داشته باشد. کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن طراحی

تفاوتی مدارای سرفصل، سر تیتر و تیتر است و کلمات کلیدی بارنگ 

ب آرایی مناسشده است. فونت، فضاسازی و صفحهدر کتاب گنجانده

 هم در کتاب لحاظ گردید.

اند اما در شدهصورت مرتبط، یکپارچه و خالصه بیانمطالب به -

صورت کامل شرح هایی که نیاز به شرح و بسط بود مطالب بهقسمت

عنوان و شده شده است. همچنین در کتاب الکترونیکی طراحیداده

شده است که این موارد مطابق اصل انسجام پرسش نیز گنجانده

 یکپارچگی صورت پذیرفت.

با قرار دادن لینک در کتاب الکترونیکی طراحی و تولیدشده اصل  -

 تعامل لحاظ گردید.

جهت رعایت اصل چند حسی، صوت و توضیحات کالمی همراه با  -

 متن به کتاب الکترونیکی اضافه گردید.

ا قرار دادن فیلم، صدا و تصویر در کتاب الکترونیکی اصل ب -

 ای رعایت گردید.چندرسانه
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زمان با متن صدا روی متن و ویدئو در کنار در کتاب الکترونیکی هم -

متن قرار گرفت تا اصل مجاورت زمانی و مکانی لحاظ گردد. البته با 

یر برای تصو قرار دادن قابلیتی در کتاب الکترونیکی امکان قطع صدا و

 دانشجو فراهم بود.

نویسی و قرا دادن مطالب کلیدی اصل افزونگی و حشو با خالصه -

 رعایت گردید.

با در نظر گرفتن قابلیت تغییر اندازه، فونت، رنگی و زمینه برای  -

 سازی نیز رعایت گردید.دانشجو اصل شخصی

فونت بندی با قرار دادن جلد، شناسه، آرایی یا طرحاصل صفحه -

مناسب، فضای پر و خالی، تیتر، حاشیه و... طبق نظر دانشجویان و استاد 

 خوبی رعایت گردید.به

شده دارای شماره صفحه و فهرست است کتاب الکترونیکی طراحی -

 که با قرار دادن امکان جستجو اصل رهبری نیز در آن رعایت گردید.

 تولید و اجرا

نای ی تحقیق در علوم تربیتی برمبهاالکترونیکی مبتنی بر فرامتن روش

 فیلیپافزار های نرمهای طراحی ذکرشده با استفاده از قابلیتمؤلفه

 تولیدشده. اف پروشنالدیپی

جهت رعایت اجرای کتاب، دسترسی الزم برای دانشجویان و اساتید  -

 فراهم شد.

صورت آنالین و آفالین در دانشکده روانشناسی مهیا اجرای کتاب به - 

 شد

استاد و دانشجو هم در کالس درس وهم خارج از آن از کتاب استفاده 

 نمودند

 ارزشیابی

 ارزشیابی درونی و بیرونی کتاب انجام شد

مندی دانشجویان و استاد ارزشیابی درونی با استفاده از میزان رضایت

 درس انجام شد

لیست محقق ساخته انجام شد و ارزشیابی بیرونی با استفاده از چک

ظرات متخصصین تکنولوژی آموزشی در خصوص استانداردهای رعایت ن

 شده در کتاب نظرسنجی شد

 تحقیق های جمعیت شناختی نمونهالف( ویژگی

سال است. تعداد دانشجویان  10-25میانگین سنی دانشجویان بین 

نفر  25گروه آزمایش )آموزش کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن(، 

 02نفر پسر ) 12درصد( و  02ها دختر )آننفر از  12بودند که 

 درصد( بودند.

درصد(  02نفر ) 12نفر بودند که  25تعداد دانشجویان گروه کنترل نیز، 

 درصد( پسر بودند. 02نفر ) 12ها نیز دختر و آن

 های توصیفیب( یافته

آزمون روش آمده مربوط به نمرات پیشدستاطالعات به 1 جدول

آزمون روش کتاب الکترونیکی مبتنی بر سنتی )معمولی( و نمرات پیش

آزمون دانشجویان درروش نمره پیشدهد. کمترین فرامتن را نشان می

شود و درصد نمرات را شامل می 33/33سنتی برابر صفر است که 

است که  3آزمون دانشجویان در روش سنتی برابر بیشترین نمره پیش

آزمون شود. کمترین نمره پیشدرصد نمرات را شامل می 030/22

صفر است  ردانشجویان در روش کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن براب

 آزمونشود و بیشترین نمره پیشدرصد نمرات را شامل می 33/33که 

است  5دانشجویان در روش کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن برابر 

 شود.درصد نمرات را شامل می 11/5که 

آزمون دانشجویان در روش سنتی کمترین نمره پس 2جدول مطابق 

شود و بیشترین نمره درصد نمرات را شامل می 0/12است که  12برابر 

درصد  11/5است که  0/16دانشجویان در روش سنتی برابر  آزمونپس

آزمون شود. همچنین مطابق کمترین نمره پسنمرات را شامل می

است  13دانشجویان در روش کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن برابر 

آزمون شود و بیشترین نمره پسدرصد نمرات را شامل می 11/5که 

 0/10یکی مبتنی بر فرامتن برابر دانشجویان در روش کتاب الکترون

 شود.درصد نمرات را شامل می 11/5است که 

کمترین نمره یادداری دانشجویان در روش سنتی برابر  3جدول مطابق 

و بیشترین نمره  شوددرصد نمرات را شامل می 11/5است که  3

درصد  0/12است که  10یادداری دانشجویان در روش سنتی برابر 

شود. کمترین نمره یادداری دانشجویان در روش نمرات را شامل می

درصد  33/0است که  13کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن برابر 

شود و بیشترین نمره یادداری دانشجویان در روش نمرات را شامل می

درصد  11/5است که  22لکترونیکی مبتنی بر فرامتن برابر کتاب ا

 شود.نمرات را شامل می

میانگین نمرات این دو کالس  5جدول های مندرج در بر اساس داده

 6661/10و  3003/13بعد از شروع پژوهش درزمینه یادگیری برابر 

ست که بیانگر میانگین بیشتر نمرات در گروه آزمایش )گروه کتاب ا

آزمون است؛ همچنین میانگین الکترونیکی مبتنی بر فرامتن( در پس

آزمون برابر هفته از پس 5نمرات یادداری این دو کالس پس از گذشت 

است که بیانگر میانگین بیشتر نمرات یادداری  5132/16و  3161/11

 )گروه کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن( است.در گروه آزمایش 
 

 آزمون روش معمولی )سنتی( و کتاب الکترونیکیقیاس نمرات پیش :2جدول 

 آزمون روش کتاب الکترونیکینمرات پیش روش معمولی )سنتی( آزمونپیش

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد تعداد نمرات درصد تجمعی درصد معتبر درصد تعداد نمرات

2 0 33/33 33/33 33/33 2 0 33/33 33/33 33/33 

1 6 20 20 33/00 1 0 05/22 05/22 11/05 

2 0 030/22 030/22 160/13 2 6 20 20 11/13 

3 0 030/22 030/22 122 3 5 66/16 66/16 03/30 

 122 11/5 11/5 1 5  122 122 25 جمع

  122 122 25 جمع     
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 آزمون روش معمولی )سنتی( و کتاب الکترونیکیقیاس نمرات پس :1جدول 

 آزمون روش معمولی )سنتی(نمرات پس لکترونیکیآزمون روش کتاب انمرات پس

 نمرات تعداد درصد درصد معتبر درصد تجمعی نمرات تعداد درصد درصد معتبر درصد تجمعی

11/5 11/5 11/5 1 13 0/12 0/12 0/12 3 12 

35/0 11/5 11/5 1 0/13 03/22 33/0 33/0 2 0/12 

05/22 0/12 0/12 3 15 33/33 0/12 0/12 3 13 

35/33 0/12 0/12 3 0/15 0/31 11/5 11/5 1 0/13 

02 66/16 66/16 5 10 66/66 16/23 16/23 1 15 

11/05 11/5 11/5 1 0/10 16/13 0/12 0/12 3 0/15 

35/00 11/5 11/5 1 16 33/03 11/5 11/5 1 0/10 

61/66 33/0 33/0 2 0/16 03/30 0/12 0/12 3 16 

33/03 66/16 66/16 5 11 122 11/5 11/5 1 0/16 

 جمع 25 122 122  0/11 2 33/0 33/0 66/31

03/30 11/5 11/5 1 10      

122 11/5 11/5 1 0/10      

      جمع 25 122 122 

 

 قیاس نمرات یادداری روش معمولی )سنتی( و کتاب الکترونیکی :9جدول 

 نمرات یادداری روش معمولی )سنتی( نمرات یادداری روش کتاب الکترونیکی

 نمرات تعداد درصد معتبردرصد  درصد تجمعی نمرات تعداد درصد درصد معتبر درصد تجمعی

33/0 33/0 33/0 2 13 11/5 11/5 11/5 1 3 

0/12 11/5 11/5 1 15 20 03/22 03/22 0 12 

03/22 33/0 33/0 2 10 660/51 660/16 660/16 5 11 

16/05 33/33 33/33 0 16 660/66 20 20 6 12 

33/00 11/5 11/5 1 0/16 33/03 660/16 660/16 5 13 

10 61/16 61/16 5 11 0/01 11/5 11/5 1 15 

33/03 33/0 33/0 2 10 122 0/12 0/12 3 10 

 جمع 25 122 122  13 3 0/12 0/12 03/30

122 11/5 11/5 1 22      

      جمع 25 122 122 

 

 آزمون و یادداریاطالعات نمرات یادگیری پس :4جدول 

 آزمونپس آزمون

 کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن معمولی )سنتی( 

 انحراف معیار گینمیان بیشترین کمترین تعداد انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد 

 0552/1 6661/10 0/10 13 25 33551/1 3003/13 0/16 12 25 یادگیری

 1320/1 5132/16 22 13 25 11130/1 3161/11 10 3 25 یادداری

 

 شده در سطوح مختلف یادگیریمیانگین امتیازات کسب :5جدول 

 خطای استاندارد انحراف معیار میانگین امتیاز تعداد هاگروه

      یادآوری

 20/2 23/1 11/0 0/6 25 آزمایش

 23/2 30/2 13/0 0/6 25 کنترل

      فهم

 15/2 62/2 31/0 0/6 25 آزمایش

 23/2 25/1 01/3 0/6 25 کنترل

      کاربرد و باالتر

 13/2 01/2 52/6 0/6 25 آزمایش

 26/2 11/1 10/3 0/6 25 کنترل

در سطح یادآوری میانگین نمرات گروه آزمایش کمتر  0جدول طبق 

که میانگین نمرات گروه آزمایش در از گروه کنترل است. درحالی

ار بستن و باالتر از گروه کنترل است. همچنین سطوح فهمیدن و ک

ها در سه سطح )یادآوری، فهم، مقایسه دقیق میانگین نمرات گروه

دهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در کاربرد و باالتر( نشان می

ی تر است. پراکندگسطح کار بستن به باال بیشتر از سطوح پایین

گر این است که پراکندگی اننمرات یادگیرندگان در دو گروه نیز نش

نمرات گروه آزمایش در سطح یادآوری بیشتر از گروه کنترل است 

که در سطوح باالتر این پراکندگی به نفع گروه آزمایش درحالی

نمرات پراکندگی نشانگر این است که یادگیرندگان گروه  تغییریافته است.



 و همکارانبزرگ جامه

02 

رد ری دارای عملکآزمایش در مقایسه با گروه کنترل در سطوح باالی یادگی

 نسبتاً یکسانی هستند.

در مرحله دوم، قبل از استفاده از آزمون تحلیل  های استنباطی:ب( یافته

های مهم این آزمون آماری مانند نرمال بودن توزیع فرضکوواریانس پیش

ی ویلک(، بررس -اسمیرنوف و شاپیرو -ها )آزمون کولموگروفپراکندگی داده

بودن خطوط رگرسیون، طا )آزمون لوین( و همگنهای خهمگونی واریانس

 بررسی شد.

ی اول پژوهش: طراحی و تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن فرضیه

 های تحقیق در علوم تربیتی بر یادگیری دانشجویان تأثیر دارد.روش

ز های قبلی، ااین فرضیه و برای کنترل اثر مربوط به آمادگی جهت بررسی

با توجه به برآورده شدن  عنوان متغیر کنترل استفاده شد وهآزمون بپیش

تحلیل استفاده  )آنکوا( از این هر سه مفروضه تحلیل کوواریانس یک عاملی

آزمون نمرات یادگیری در پس کوواریانس تفاوت تحلیل آزمون نتایج گردید.

آموزش به روش معمولی )سنتی( و آموزش با روش کتاب الکترونیکی  دو

 .است شدهداده نشان 6 جدول در بر فرامتن، مبتنی

. شده استن دادهوضوح نشانتیجه آزمون تحلیل کوواریانس به 6جدول در 

شود، مجموع مجذورات متغیر طور که در این جدول مشاهده میهمان

ی آزمون اندازهاست که منجر به 116/31های آموزش( برابر مستقل )شیوه

F492/161 ی این آزمون شود که اندازهمیF داری با توجه به سطح معنی

21/2 P-value< وه ادگیری بین دو گردیگر، تفاوت یعبارتیمعنادار است. به

آموزش به روش معمولی )سنتی( و آموزش با روش کتاب الکترونیکی مبتنی 

اطمینان، معنادار است. با توجه  %33آزمون، با بر فرامتن پس از تعدیل پیش

توان آزمون به این نتیجه میبه میانگین نمرات دو گروه آموزش در پس

تر از تنی بر فرامتن اثربخشرسید که آموزش با روش کتاب الکترونیکی مب

روش سنتی بر روی میزان یادگیری درس روش تحقیق در دانشجویان 

 کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی است.

ی دوم پژوهش: طراحی و تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن فرضیه

 یر دارد.های تحقیق در علوم تربیتی بر یادداری دانشجویان تأثروش

ز های قبلی، ااین فرضیه و برای کنترل اثر مربوط به آمادگی جهت بررسی

با توجه به برآورده شدن هر  عنوان متغیر کنترل استفاده شد وآزمون بهپس

تحلیل استفاده  )آنکوا( از این سه مفروضه تحلیل کوواریانس یک عاملی

آموزش  ادداری در دونمرات ی کوواریانس تفاوت تحلیل آزمون نتایج گردید.

به روش معمولی )سنتی( و آموزش با روش کتاب الکترونیکی مبتنی بر 

 .است شدهداده نشان 1 جدول در فرامتن،

. شده استوضوح نشان دادهنتیجه آزمون تحلیل کوواریانس به 1جدول در 

شود، مجموع مجذورات متغیر طور که در این جدول مشاهده میهمان

ی آزمون اندازهاست که منجر به 202/02های آموزش( برابر مستقل )شیوه

F016/05 ی این آزمون شود که اندازهمیF داری نیبا توجه به سطح مع

21/2P-value< دیگر، تفاوت یادداری بین دو گروه عبارتیمعنادار است. به

آموزش به روش معمولی )سنتی( و آموزش با روش کتاب الکترونیکی مبتنی 

اطمینان، معنادار است. با توجه  %33آزمون، با بر فرامتن پس از تعدیل پس

ید توان رسن نتیجه میبه میانگین نمرات دو گروه آموزش در یادداری به ای

ر از روش تکه آموزش با روش کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن اثربخش

سنتی بر روی میزان یادداری درس روش تحقیق در دانشجویان کارشناسی 

 رشته علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی است.

های شود تفاوت میانگین گروهمشاهده می 0جدول گونه که در همان

دار نیست؛ اما تفاوت میانگین آزمایش و کنترل در سطح یادآوری معنی

 Fهای آزمایش و کنترل در سطح فهمیدن با توجه به نمرات گروه

همچنین این تفاوت  دار است.معنی 20/2آمده در سطح کمتر از دستبه

آمده در دستبه Tمیانگین نمرات در سطح کار بستن و باالتر با توجه به 

توان نتیجه گرفت که دار است. بنابراین میمعنی 21/2سطح کمتر از 

آموزان استفاده از کتاب الکترونیکی در سطح یادآوری میزان یادگیری دانش

 تاب الکترونیکی در مقایسه باتوان گفت که کرا افزایش نداده است؛ اما می

آموزان را در سطح فهمیدن افزایش داده روش سنتی میزان یادگیری دانش

داری دو گروه آزمایش شده و سطح معنیهای محاسبهاست. همچنین داده

گر این است که کتاب و کنترل در سطح کار بستن و به باال از آن نشان

ر بستن گیری یادگیرندگان در سطح کاالکترونیکی تأثیر فراوانی بر میزان یاد

و باالتر از آن دارد. بنابراین استفاده از کتاب الکترونیکی گر چه در سطوح 

یادگیری تأثیر افزایشی داشته است اما این تأثیر افزایشی در سطح کار بستن 

نین توان چطورکلی میدار و قابل اتکاءتر است. بنابراین بهو باالتر معنی

که کتاب الکترونیکی در مقایسه با کتاب چاپی در سطوح استنباط کرد 

 پایین یادگیری )سطح دانش و به یادآوردن( مزیتی نسبت به چاپی ندارد.
 

 آزمونآزمون نمرات یادگیری دانشجویان پس از تعدیل پیشنتایج تحلیل کوواریانس پس :6جدول 

 داریسطح معنی Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 222/2 032/320 210/61 2 536/122 شدهمدل تصحیح

 222/2 220/13351 062/3112 1 062/3112 مبدأ عرض از

 222/2 633/563 516/01 1 516/01 آزمونپیش

 222/2 532/161 116/31 1 116/31 گروه )متغیر مستقل(

   106/2 50 316/0 خطا

    50 022/12662 کل

    51 012/132 شدهکل تصحیح
 

 آزموننتایج تحلیل کوواریانس نمرات یادداری دانشجویان پس از تعدیل پس :7جدول 

 داریسطح معنی Fار مقد میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 222/2 221/120 350/161 2 036/323 شدهمدل تصحیح

 033/2 330/2 032/2 1 032/2 عرض از مبدأ

 222/2 510/53 233/15 1 233/15 آزمونپس

 222/2 016/05 202/02 1 202/02 گروه )متغیر مستقل(

   533/1 50 515/61 خطا

    50 202/12261 کل

    51 312/331 شدهکل تصحیح
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 ها در سطوح یادگیریمقایسه گروه :1جدول 

 سطح معناداری شدهمحاسبه T (DFدرجه آزادی ) نحراف معیارا میانگین تعداد هاگروه

 303/2 65/2 65/50    یادآوری

    23/1 11/0 25 آزمایش

    30/2 13/0 25 کنترل

 225/2 22/2 56    فهمیدن

    62/2 31/0 25 آزمایش

    25/1 01/3 25 کنترل

 221/2 65/2 56    کار بستن و باالتر

    01/2 52/6 25 آزمایش

    11/1 10/3 25 کنترل

بحث

های طراحی کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن در این پژوهش مؤلفه

بر اساس اصول برگرفته از راهنمای طراحی کتاب درسی الکترونیک 

(، اصول طراحی 2223ای مایر )چندرسانه (، اصول2222ابونی )

آرایی (، اصول صفحه2211های آموزشی موریسون و همکاران )پیام

طراحی و  (1300جامه بزرگ )( و فرم ارزشیابی کتاب 1331نثری )

در طراحی کتاب الکترونیکی مطالعه حاضر به تولید گردید. همچنین 

(، 1331و همکاران )نثری  (،1335نیلی و همکاران )های نتایج پژوهش

توجه  (1300(، زمانی و جمالی زواره )1331زارع بیدکی و همکاران )

فیلیپ افزاری گردید. طرح نامه کتاب طراحی شد و در محیط نرم

تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن تولید شد.  اف پروشنالدیپی

زاری افنرم شده محدودیتنیاز به ابزارهای تخصصی دارد. با بررسی انجام

نویس وجود داشت، ازجمله تورق کتاب از برای تولید کتاب فارسی

 راست به چپ.

نقش فناوری اطالعات »(، در پژوهش خود با عنوان 1300فارغ زاده )

در توزیع و نشر کتاب درسی و بررسی استانداردهای تولید محتوای 

ونیک ربه نبود بسترهای مناسب برای تولید محتوای الکت« الکترونیک

کرده است. به نظرمی رسد، برای طراحی و ساخت کتاب اشاره

و همکاران  الکترونیکی باید موارد دیگری هم لحاظ شود. وای چن

های محتوای کتاب دهنده( یک مشکل مهم برای ارائه2215)

 دانند.های هوشمند میهای مختلف درگوشیالکترونیکی را رزولوشن

ای هیر یک مشکل دیگر برای برنامهعالوه بر رزولوشن، مقیاس تصو

صاویر افزار کتاب الکترونیکی تاگر نرمکاربردی کتاب الکترونیکی است.

ه کعنوان محتویات آن بارگذاری کند، هنگامی( را بهBit map) بیت مپ

 دهد، ممکن استکاربر مقیاس اندازه محتویات یا تصاویر را افزایش می

ها برای حل این مشکل یک سیستم محتویات بیت مپ به هم بریزد. آن

ابر یکپارچه برای طراحان کتاب الکترونیکی با تکنولوژی گرافیکی بردار 

د دهنتایج آزمایش نشان می دهند.به نام کلود وی جی را پیشنهاد می

های الکترونیکی را بهبود عملکرد کتاب %202تواند کلود وی جی می

( به بررسی پروژه 2222و گیب ) به همراه داشته باشد. ویلسون، الندونی

 ابونی پرداختند.

 گیرینتیجه

کند که عناصر مربوط و موجود در کتاب کاغذی این پروژه بیان می

چینی باید در کتاب الکترونیکی نظیر فهرست مندرجات، نمایه و حروف

نیز باقی بمانند و کتاب به لحاظ الکترونیکی باید با رسانه جدید از طریق 

ای های چندرسانهفرا متن، موتورهای جستجو و قابلیت استفاده از

(، در پژوهش خود با عنوان 1331مناسب باشد. زارع بیدکی و همکاران )

ی های الکترونیکی همراه، مدلی جدید از ارائهطراحی و تولید کتاب

افزار جاوا یک محتوای یادگیری در علوم پزشکی، با استفاده از نرم

های موردنیاز ویژه تلفن همراه ساخته شد. باقابلیتافزار کتاب ساز نرم

 های آزمایشگاهی، بالینی و الگ بوک هاافزار دارای دستورالعملاین نرم

(Log book ،در ترکیب با تصاویر )های، اصوات و کلیپهاشنیمیان 

ای تعاملی و در قالب کتاب الکترونیکی همراه است. آموزشی به شیوه

الکترونیکی در این تحقیق تولید شد تمام نکات عنوان کتاب آنچه به

آمده دستنتایج به مطرح شد در تحقیقات پیشین در آن لحاظ گردید.

ی اول پژوهش نشان داد اگر کتاب الکترونیکی مطابق از آزمایش فرضیه

استاندارد مناسب طراحی و تولید شود در یادگیری مؤثر است نتایج این 

(، 1331زارع بیدکی و همکاران )حقیق با نتایج تراستا همتحقیق 

(، جعفری، 1331)نثری و همکاران، (، 1330رستمی نژاد و همکاران )

نتایج راستا بود. ( هم1332بیگی )( اسحاقی ایل1303الهیجانی )

ی دوم پژوهش نشان داد اگر کتاب آمده از آزمایش فرضیهدستبه

ی د شود در یاددارالکترونیکی مطابق استاندارد مناسب طراحی و تولی

اسحاقی  (2221( و کالرک )2220های گرگوری )مؤثر است یافته

کند اما نتیجه تحقیق جعفری، ( این نتایج را تائید می1332بیگی، )ایل

راستای نتایج این تحقیق ( در رابطه با یادداری هم1303الهیجانی )

یر ثفرایند یاددهی و یادگیری تحت تأتوان گفت: نیست درنهایت می

های نوین پا به عرصه عوامل مختلفی است. در حال حاضر که فناوری

اند، الزم است محققین در این زمینه فرایند یاددهی و یادگیری گذاشته

ی هاها و ظرفیتجهت ارتقا سطوح یادگیری و اثربخشی آن از قابلیت

شده استفاده کنند. در این ریزیهای نوین مطابق اهداف برنامهفناوری

ها و استانداردهای مناسب را برای طالعه، محقق سعی نمود مؤلفهم

تاب متن تعریف و بر مبنای آن کطراحی کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرا

اف دیافزار فیلیپ پیاستانداردشده را طراحی و سپس با استفاده از نرم

 آن را در قالب کتاب الکترونیکی تولید نماید. پروشنال

 نویسندگانسهم 

له گیری مقاکتر زهرا جامه بزرگ در بیان مسئله، تحلیل داده، نتیجهد

 اند.فوق نقش داشته

های آماری، مشارکت دکتر حسن مرادی چشمه بیگی در تحلیل داده

 اند.در کلیت مقاله نقش داشته

ها، انجام کارهای تایپی مقاله، آوری منابع و دادهسمیرا حسنی در جمع

 اند.نقش داشتههماهنگی و ارسال مقاله 
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