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 چکیده

د نبرخوردارکه از امکانات بیشماری  ندستین و در دسترس ترین فناوری هایی هیکی از محبوب تر کامپیوترهاامروزه 

های  گامجهت تسهیل و تسریع فرایند یاددهی و یادگیری  از این فناوری پیشرفته، با استفاده و معلمان و مربیان تربیتی می توانند

معلمان و مربیان تربیتی در جهت تحقق  که ولوژیست های آموزشی معتقدندمتخصصان تعلیم و تربیت و تکن بردارند. مهمی

 3الکترونیکی   محتواهای جدید نهایت استفاده را ببرند.  2باید از روش ها و رسانه های آموزشی 1اهداف گوناگون برنامه درسی

به که معلمان عزیز می توانند  برنامه هایی هستند (، تنها یکی از4چندرسانه ایمحتواهای  –آموزشی  های)نرم افزارآموزشی 

اصول  از اکثر معلمان، از آن ها استفاده کنند. و در کالس درس به طراحی و تولید آن ها پرداخته ، به کمک کامپیوترراحتی و 

ولید محتوا سراغ ت که ر باعث می شودهمین ام و کافی ندارند یکترونیکی استاندارد اطالعاتو معیارهای تولید محتوای ال

که با روش مطالعه کتابخانه ای گردآوری و تدوین  ،پژوهش حاضر کنند. و یا محتوایی بی کیفیت را تولید روندالکترونیکی ن

 را معرفی می کند. استاندارد شده است، مهم ترین اصول و معیارهای تولید محتوای الکترونیکی

نرم  نه ای،کی چندرسالکترونیتولید محتوا، تولید نرم افزار آموزشی، محتوای ا تولید محتوای الکترونیکی، اصول کلید واژه ها:

  افزار آموزشی چندرسانه ای

 

 مقدمه

سیار ونیکی با سرعت ببه بازار عرضه شدند. کامپیوترها و دیگر فناوری های الکتر 1951اولین کامپیوترها در سال 

ا دارای امکانات ع از آن ههر نو اگیر شدند. کامپیوترها انواع مختلفی دارند وزیادی ارتقا یافتند و در بین آحاد مختلف جامعه فر

آموزشی  ی، تجاری،، ادارو توانایی های خاصی می باشند. همین امر باعث شد که ، کامپیوترها در فعالیت های مختلف از جمله

ش مپیوتر بر آموزش و پروربازار شدند، اثر کاکه میکرو کامپیوترها وارد  1971و سرگرمی مورد استفاده قرار گیرند. در سال 

ای هو دیگر فناوری  استفاده از کامپیوترمان تا به حال، در آموزش و پرورش، (. از آن ز1393آغاز شد)عباسی و بادله، 

 و ادارات پرورش والکترونیکی از نظر کمی و کیفی پیشرفت خوبی داشته است و امروزه شاهد آن هستیم که وزارت آموزش 

 مرتبط با ن خدمتکل این وزارت خانه، همواره در سراسر کشور برای معلمان مقاطع مختلف تحصیلی، دوره های مختلف ضم

یت های مینه فعالا در زد، تا دانش معلمان و مربیان تربیتی رنکامپیوتر و دیگر فناوری های الکترونیکی را برگزار می کن

 کامپیوتری و فناوری بروز نگاه دارد.
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می با دقت دانش آموزان اطراف خود را مشاهده کنید، متوجه خواهید شد که این افراد در گروه های سنی اگر ک

مختلف، ساعاتی از شبانه روز را صرف استفاده کردن از کامپیوتر و تلفن های همراه و ... می کنند. و متاسفانه تعداد زیادی از 

جتماعی و یا انجام بازی های رایانه ای، هدر می دهند و میل و رغبت آن ها، وقت خود را با  گشت و گذار در شبکه های ا

 حال که چنین میل و رغبتی در دانش آموزان برای استفاده کردنفناوری ها و نرم افزارها دارند.  زیادی به استفاده کردن از این

فرصت مناسبی برای متخصصان تعلیم و تربیت و معلمان، ایجاد شده است تا از این میل و  از کامپیوتر و فناوری وجود دارد،

نظام آموزشی و بهبود و ارتقا فرایند  ی ، فرهنگی و تربیتی پیش بینی شدهمختلف 1رغبت در جهت تحقق اهداف آموزشی

 یاددهی و یادگیری استفاده کنند.

کی)نرم یالکترون حتواید، تولید میری تلفیق کنومی تواند فرایند آموزش را با فنا از طریق آن یکی از راه هایی که

ژوهشی که در پ ارد.دموزان ر میزان یادگیری دانش آ، اثر مثبتی بو استفاده از آن در امر آموزش افزارهای آموزشی( می باشد،

گاردنر،  ردی و بین فردیبر اساس هوش های درون ف تاثیر محتوا الکترونیک ساخته شده»( با عنوان 1394بدیعی و فرج اللهی )

ین ارستان انجام دادند به نفر از دانش آموزان پایه سوم کامپیوتر هن 60در شهر اصفهان و بر روی « بر یادگیری دانش آموزان

ری ور معناداطدی به نتیجه رسیدند که، یادگیری در گروه آموزش دیده به کمک محتوای الکترونیکی مبتنی بر هوش درون فر

 از گروه کنترل بیشتر است.

 آموزش بدیهی است محتوا آموزشی یکی از دستاوردهای مهم سیستم های آموزشی نوین می باشد. در محیط

عی( نده و واقزوقعیت الکترونیکی ارائه محتوا از طریق متن، صدا، فیلم، تصاویر متحرک)انیمیشن( و شبیه سازها)توصیف م

ایجاد  وانی مربی ب سخنرری مبتنی بر تجربه و هماهنگ با محیط های تدریس، باعث ارائه جذاب تر مطالعالوه بر ایجاد یادگی

ل تفاوت یکی نیز به دلی(. از این رو، راهبردهای طراحی و تولید محتواهای الکترونGumus, s, 2010یادگیری معنادار می شود)

راحی طموزشی در آای الزم تی در زمینه رعایت استانداردها و معیارهیادگیری سنتی، مستلزم توجها –اساسی با فرایند یاددهی 

ولید در جهت طراحی و ت (. بنابراین معلمان و مربیان عزیز می بایست، معیارهای الزم1393آن ها می باشد)عباسی و بادله، 

ارها و د که، معیرح شوالتی مطمحتوای الکترونیکی)نرم افزار آموزشی( استاندارد را بشناسند. حال برای شما ممکن است سوا

یازهای ود؟ پیش نشته می اصول تولید محتوای الکترونیک استاندار، چه چیزهایی هستند؟ محتوای الکترونیک با چه ابزاری ساخ

 طراحی و تولید محتوای الکترونیک چیست؟ پژوهش حاضر، به سواالت فوق پاسخ می دهد.

 شیوه پژوهش

 نمی موجود ای داده گونه هیچ یعنی. است شده تدوین و گردآوری ای کتابخانه ی مطالعه روش با حاضر ی مقاله

 .داد انجام آماری محاسبات آن روی بر بتوان و باشد داشته کمی جنبه که باشد

 طریقه. کند می  2شناسی کتاب برگه تهیه به اقدام آن، از بعد و یابد می را مقدماتی منابع ابتدا پژوهشگر ای، کتابخانه روش در

 :پذیرد انجام زیر های صورت از یکی به تواند می شناسی کتاب برگه در اطالعات ثبت

 .سال و فصل ، ماه صورت به انتشار تاریخ صفحه، دوره، شماره مجله، عنوان مقاله، عنوان مولف، نام خانوادگی، نام (1

 .حهصف و جلد شماره ،(ماه یا فصل)انتشار سال مجله، عنوان مقاله، عنوان مولف، نام خانوادگی، نام (2

 و .کند مراجعه کتابخانه هب اصلی منابع کردن پیدا جهت باید شناسی کتاب برگه تنظیم و مقدماتی منابع مطالعه از پس پژوهشگر

 مورد مطالب برداری یادداشت به ها،آن دقیق مطالعه و( تخصصی های فصلنامه و مجالت - ها کتاب)اصلی منابع یافتن از پس

 (.1393 دالور،)نماید اقدام خود نیاز
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 یافته ها

زشی نه آموبه عقیده تکنولوژیست های آموزشی، محتواهای الکترونیکی)نرم افزار آموزشی( در اصل یک رسا

ال انتق یرندها از فرستنده به گرپیامی  آنها می توان وسیله به که هستند هایی موقعیت یا ابزار، افراد، های آموزشی رسانه هستند.

  (1391 ، آبادی علی.)شوند می خوانده رسانه همه... و کامپیوتر ، فیلم ، معلم ، سیاه تخته بنابراین. داد

از عکس  وعه ایبه مجم"اگر بخواهیم محتوای آموزشی الکترونیکی را به صورت ساده تعریف کنیم، باید بگوییم 

 ا به وجودد محتوساخت و تولی که به کمک برنامه های مختلف ها، متن ها و انیمیشن های صوتی و تصویری گفته می شود 

 (، و انواع مختلفی دارند.26، ص1393)عباسی و بادله، "آمده اند تا یک مبحث درسی را آموزش دهند

ا در حال اد، امددر حالت کلی و عمومی نمی توان تقسیم بندی مشخصی برای انواع محتواهای الکترونیکی ارائه 

 (:29، ص1393امع ترین تقسیم بندی های موجود، تقسیم بندی ذیل می باشد)عباسی و بادله، حاضر یکی از ج

نرم افزار  وع خاصی ازنی خودآموز: شبیه سازی فرایند یاددهی و یادگیری در نرم افزار، درس افزار بوده و این درس افزارها -1

 نظام آموزشی رسمی مطابقت دارد.است که هدف و محتوای آن با سرفصل های برنامه درسی ملی و سطوح 

ی و ایند یاددهی مکمل آموزشی: پوشش دهنده کی یا بخشی از محتوای کتاب های درسی بوده و در مجموعه قرنرم افزارها -2

 یادگیری یاریگر معلم و دانش آموزان می باشد.

 .. می باشد.ر، سوال و.ش و داشتن بانک تصاویرم افزارهای ابزرا معلم)راهنمای معلم(: ویژگی این نرم افزار تعمیق در آموزن -3

 ی دایرة المعارف)دانشنامه(: تامین کننده منابع اطالعاتی در موضوعات خاص می باشد.نرم افزارها -4

 ی بازی و سرگرمی آموزشی: برای آموزش غیر مستقیم مفاهیم به فراگیران به کار می رود.نرم افزارها -5

 د متن کتاب های درسی باشد که شامل متن و تصویر است.محتوای آن می توانکتاب های الکترونیکی:  -6

 رم افزارهای شبیه ساز کارگاه یا آزمایشگاه.ن -7

ه شکیل دهندناصر ت)نرم افزارهای آموزشی( و انواع آن آشنا شدید، باید عیحال که با تعریف محتوای الکترونیک

ها، بازی ها  ، انیمیشنیلم هافی الکترونیکی می توانند متن ها، تصاویر، صداها، محتوا را بشناسید. عناصر تشکیل دهنده محتواها

زم برای التمهیدات  و داشته تولید محتوای الکترونیکی می گیرید، باید موارد ذیل را مد نظرزمانی که تصمیم به  و ... باشند.

 .حتوای الکترونیکی را اتخاذ نماییدطراحی و تولید م

 دنبال تحقق آن ها هستیم.اهدافی که به  -1

 مخاطبان مور نظر -2

او اس،  ویندوز، آیفزار و نرم افزارهایی که قرار است محتوای الکترونیک با آن طراحی، تولید و اجرا شود)شناخت سخت ا -3

 اندروید و...(

 عایت اصول کلی طراحی نرم افزارهای آموزشی.ر -4

 : ی الکترونیکی، بر رعایت پنج اصل ذیل تاکید می کند( در تولید محتوا1384به طور کلی امیرتیموری)

 وازن: یعنی توزیع متعادل عناصر تشکیل دهنده یک صفحهت -1

 ه اطالعات مختصر، طرح های محدود، نوشته های کوتاه، محدودیت تعداد و تنوع رنگ هاسادگی: ارائ -2

 اکید: وجود تفاوت محصوص روی جزئی که به آن تاکید می شودت -3

 فضای خالی: رعایت نسبی فضاهای خالی بین عناصر -4

 حدت: یعنی تاکید تمام اجزای سازنده محتوای چند رسانه ای روی یک موضوع و هدف مشخصو -5
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وای الکترونیکی خود ها، محت حال نوبت به معرفی نرم افزارهایی رسیده است که معلمان عزیز می توانند به کمک آن

 باشد. ار ذیل میی به قرکنند. محبوب ترین و معروف ترین نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکرا طراحی، تولید و منتشر 

 (Auto Play Media Studio)نرم افزار 

است، که برای ساخت برنامه های چندرسانه ای آموزشی  1اتوپلی مدیا استودیو یکی از بهترین و قوی ترین نرم افزارهای اتوران

ی گیرد. به وسیله اتوپلی می توانید محتوای آموزشی تعاملی آزمون ساز، فرهنگ لغت و... طراحی و تولید مورد استفاده قرار م

 کنید. همچنین می توانید در صفحه از اشیا گوناگونی مانند عکس، متن، موزیک، دکمه و... استفاده کنید.

 (Adobe Captivate)نرم افزار 

. معلمان زشی استترین نرم افزارهای ساخت و تولید محتوای چند رسانه آموآدوب کپتیویت یکی دیگر از بهترین و قوی 

ارائه ی محتوای  فزار براینرم ا خالق و محتوا ساز همواره به دنبال راه های جدید و بدیعی برای ارائه محتوای تعاملی هستند. این

 تعاملی آموزشی است و خروجی آن توسط مرورگر اینترنتی قابل نمایش است.

 (Multimedia Builder)افزار  نرم

می نیازهای وانید تمان می تمالتی مدیا بیلدر هم یکی از مشهور ترین نرم افزارها در زمینه اتوران سازی است و شما به کمک آ

 خود را در زمینه ی ساخت فایل های اتوران بر طرف کنید.

 (Adobe Flash)نرم افزار 

رد، این راوانی دافیت های تولید کنندگان محتوای تعاملی آموزشی نامی آشناست، قابلب فلش که برای بسیاری از نرم افزار آدو

، برنامه اینترنتی بلیغاتنرم افزار برای طراحی وب، ساخت بازی های رایانه ای، تولید چند رسانه ای ها، ساخت صفحات وب، ت

ی، های تامل و محیط ساخت انیمیشن های کم حجمهای آموزشی و غیر رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. نرم افزار فلش در 

 ری دارند.ت بیشتقابلیتی فوق العاده دارد. انیمیشن ها و پروژه های انتشار یافته این نرم افزار حجم کم و جذابی

 (Storyline)نرم افزار 

ی به شمار اند رسانه چونیکی الکتراین نرم افزار گسترش یافته ی پاور پوینت است و برنامه ای مفید و ساده در تولید محتواهای 

ساخت  اشد. براین می بمی رود. و مهم ترین مزیت این نرم افزار، انتشار فایل با حجم کم برای دوره های آنالین و آفالی

ده نامه استفاجود در براده مواسالیدشو از دوره های آموزش الکترونیکی تعاملی توسط این نرم افزار، می توانید از قالب های آم

وانید از این می ت وه برکنید و در صورت لزوم، به سفارشی سازی و تغییر تنظیمات و ویژگی های قالب انتخابی بپردازید. عال

نات ر از امکاکی دیگشخصیت های کارتونی طراحی شده و موجود در نرم افزار برای جذاب تر نمودن آموزش استفاده کنید. ی

دهقان یدشوهاست)ر اسالدشما قرار می دهد، توانایی طراحی نمونه سوال و ایجاد آزمون  مفیدی که این نرم افزار در اختیار

 (.1394زاده، 

 (Geo Gebra)نرم افزار 

ده ای یط کار سااز مح نرم افزار جئو جبرا برای رسم انواع نمودار و اشکال هندسی در  درس ریاضی بسیار کاربرد دارد. و

 . انند در تدریس ریاضی از این نرم افزار کاربردی استفاده کنندبرخوردار است و معلمان ریاض می تو

ری خریداری نرم افزا اه هایضمنا فایل نصبی نرم افزارهای فوق و راهنمای استفاده از آن ها را به راحتی می توانید از فروشگ

 نمایید. 
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 معیارها و اصول طراحی و تولید محتواهای الکترونیکی

محتواهای الکترونیکی استاندارد ، معیارها و اصولی وجود دارد که در حین طراحی و ساخت نرم در طراحی و تولید 

 1موزشی، رعایت اصول طراحی آموزشیافزار باید مورد توجه قرار گیرند. مهم ترین رکن در تولید محتواهای الکترونیکی آ

ه ریزی  فعالیت هایی است که به یادگیرندگان در طراحی آموزشی انتخاب، تولید و برنام"( معتقد است که 1392است. سیف)

(. ما در این پژوهش قصد نداریم که اصول طراحی آموزشی را بیان کنیم، اما اصول طراحی 426)ص"یادگیری کمک می کند

تولید آموزشی را به بیانی ساده و روان تر در معیارهای تولید محتوا گنجانده ایم. در حالت کلی می توان اصول و معیارهای 

 :دارد را به دو بخش کلی تقسیم کردمحتوای الکترونیکی استان

 الف( بخش فنی

 ر هنگامدد تا نصب و اجرای بدون اشکال: یک محتوای الکترونیکی باید از حجم مناسبی برخوردار باش -1

اشته دف را نصب و اجرا، دچار مشکل نشود. همچنین باید قابلیت نصب بر روی سیتم عامل های معرو

غال یادی را اشز، حجم و...(. استفاده از تصاویر، فایل های متحرک فیلم و صوت XP ،7 ،8)ویندوزباشد

 پس در استفاده از این فایل ها باید دقت بیشتری داشته باشیم. می کند.

و  شی بودهآموز طراحی ظاهری نرم افزار: بهتر است محیط نرم افزار زیبا، جذاب و متناسب با محتوای -2

است بیشتر  ار بهترم افزار رفته در آن از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. و ابعاد کادر اصلی نرتصاویر به ک

 پیکسل نباشد.  800×600از 

نتقادات و ظرات، انق آن قابلیت تعامل: باید قسمتی در نرم افزار وجود داشته باشد که کاربر بتواند از طری -3

بالگ یمیل، ودرس اآند و با او تماس برقرار کند. ثبت پیشنهادات خود را برای طراح نرم افزار ارسال ک

 اشند.بیا وب سایت، شماره تماس و آدرس شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط مناسب می 

یاز مورد ن ارهایارائه خدمات: در نرم افزارهای آموزشی بهتر است قسمتی طراحی شود که حاوی نرم افز -4

فایل  ی اجرایزارهاکاربر، نرم افزارهای پخش فیلم و صوت یا نرم اف کاربر باشد. مثال ممکن است سیستم

زش را ورد نیامفزار های فلش را ندشته باشد، در این زمان کاربر با مراجعه به بخش ارائه خدمات، نرم ا

اجرا و  ر هنگامدند و کنصب می کند تا بتواند از محتوای الکترونیکی به طور کامل استفاده  آن را یافته و

ده از ی استفااهنمااستفاده از آن دچار مشکل نشود. همچنین طراح نرم افزار می تواند در صورت نیاز، ر

چار دموزشی، آفزار امحتوای الکترونیکی را در این قسمت قرار دهد، تا کاربران در حین استفاده از نرم 

 مشکل یا ابهام نشوند.
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ند، تمایز کمرهای افزار شما را از دیگر نرم افزا نوآوری و خالقیت: مهم ترین بخشی که می تواند نرم -5

د توجه ارش مورافز تا نرم دهمین بخش است. طراح نرم افزار باید در بخش فنی بتواند امکاناتی ایجاد کن

 قرار گیرد و شاخص شود.

 قابلیت بروز رسانی: یک نرم افزار آموزشی باید قابلیت بروزرسانی را داشته باشد. -6

ی  دکمه ی برگشت به صفحه ،ربرد: بهتر است در تمام صفحات نرم افزاردسترسی های پر کا -7

ز نیاز ا صورت اصلی)برگشت به فهرست( و دکمه ی خروج از نرم افزار وجود داشته باشد. تا کاربر در

سیقی پخش مو وقطع  آن استفاده کند. اگر نرم افزاری دارای موسیقی زمینه می باشد، باید دکمه ای برای

 یا افزایش و کاهش صدای پخش وجود داشته باشد.

درس به آن آ ینک: اگر در نرم افزار، آدرس صفحه ای از اینترنت را معرفی کردید، بهتر استدرج ل -8

ن صفحه ارد آوصورت لینک )پیوند( طراحی شود تا کاربر بتواند با کلیک کردن بر روی آن، مستقیما 

 در فضای اینترنت شود.

( به 1942)2تایلرحی شده است. : هر نرم افزار آموزشی برای تحقق اهداف خاصی طرا1آزمون و ارزشیابی -9

فردی که از نرم زان تحقق اهداف آموزشی می نگرد. ارزشیابی به عنوان مالک و مدرکی برای بررسی می

رد تا یافزار آموزشی استفاده می کند بهتر است در ابتدا و انتهای آموزش مورد ارزشیابی)آزمون( قرار گ

فزار می تواند با استفاده از نرم افزارهای آزمون ساز، از میزان یادگیری خود با خبر شود. طراح نرم ا

 آزمون های مختلف را برای ارزشیابی کاربران طراحی و تولید کند.

 ییب( بخش محتوا

رم نف اصلی گر هدعنوان نرم افزار: در نرم افزار آموزشی باید عنوان به طور دقیق مشخص باشد و بیان -1

 افزار باشد.

هدف ها، غایت و نتایج نهایی حاصل از آموزشند که مدرس یا سازمان های آموزشی به "بیان اهداف:  -2

(. هدف های یادگیری باید 96، ص1388)فردانش، "منظور دستیابی به آن ها آموزش ها را ارائه می کنند

م افزار آموزشی (، و این اهداف در نر1393در قالب فعالیت های رفتاری تعیین و تنظیم شوند)شعبانی، 

                                                باید به صراحت بیان گردد تا فراگیر)کاربر( از آنچه که قرار است یاد بگیرد آگاه شود.                                             

در بیان هدف های  (: الف(1394برای نگارش اهداف رفتاری باید به نکات ذیل توجه داشت)یغما، 

آموزشی باید از افعال رفتاری یعنی افعالی که نتیجه آن ها در عمل قابل مشاهده باشد استفاده کنید. مانند: 

                                                 
1 . Evaluation 
2 . Tyler 
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شرح  –بنویسید  –نشان دهید  –نمایش دهید  –مقایسه کنید  –منظم کنید  –درست کنید  –نام ببرید 

و... ب( انتظارات آموزشی خود را به گونه ای صریح  و مشخص برای دانش آموز  کامل کنید  – دهید

مراحل تصفیه آب  –یک زنگ اخبار درست کنید  –بیان کنید. مانند: مراکز استانهای ایران را نام ببرید 

ر اندازه ج( جمله خود را با ارئه معیا قدیمی را با هم مقایسه کنید و...  دو فرهنگ –را به ترتیب بنویسید 

گیری نتایج یادگیری مطلوب که مورد قبول شماست، تکمیل کنید. مانند: بر اساس نقشه و وسایلی که در 

در یک ربع ساعت، شش مرحله تصفیه  –اختیار دارید، در مدت نیم ساعت، یک زنگ اخبار بسازید 

 آب را به طور مرتب و متوالی رسم کنید.

 صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد.صحت و اعتبار مطالب: محتوا باید از  -3

د که کر شوذمخاطب سنجی: در صفحه اصلی)فهرست( نرم افزار باید، مخاطب برنامه مشخص شود. مثال  -4

 محتوای حاضر، برای دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی گردآوری شده است.

ه بی باید گارشنوری و سبک نوشتار: نوشتار باید شیوا، رسا و فاقد غلط های امالیی باشد و نکات دست -5

 طور کامل و دقیق در مطالب رعایت شود.

اتب لسله مرساید ب ارائه عناصر و مطالب موجود در نرم افزار، رعایت سلسه مراتب: در چیدمان و ترتیب -6

 مفهومی و ظاهری برقرار باشد.

هر  ر پایانداید ب ،درج منابع: در یک محتوای الکترونیک استاندارد، منابع، اطالعات و مستندات مطالب -7

 مطلب دقیقا درج و مشخص گردد.

 نتیجه گیری

رسانه  موزشی چندفزار آدر پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که در فرایند تهیه و تولید محتوای الکترونیکی)نرم ا

اف مورد فزار، اهدان نرم ای( ابتدا باید نرم افزارهای تولید محتوا را بشناسیم و با توجه به ویژگی های گروه سنی مخاطبا

ان شد، حتوایی بینی و مانتظارمان را تعیین و تنظیم کنیم، سپس با رعایت اصول طراحی آموزشی که پیش تر، در قالب اصول ف

حتوایی دقیق و ا بتوان متل کرد نرم افزار مورد نظر را ساخته و منتشر کنیم. در فرایند طراحی و تولید محتوا نباید شتاب زده عم

 ی و تولید کرد.سالم طراح

 ه رشدی بهبند رو از آنجایی که امروزه در سیستم آموزش و پرورش کشور، طراحی و تولید محتوای الکترونیکی رو

 خود گرفته است. موضوعات و محورهای ذیل برای پژوهش های آتی توصیه می شود:

 ترونیکی بر یادگیری دانش آموزانبررسی میزان تاثیر محتوای الک -

 طرز کار و نحوه استفاده از نرم افزارهای تولید محتوا چندرسانه ایآموزش  -

 ه از محتوای الکترونیکی در کالس درسبررسی مزایا و معایب استفاد -

 ی نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی قابل نصب بر روی تلفن های همراه و تبلت هامعرف -

 وزشیآممعرفی نرم افزارهای طراحی و تولید بازی های  -
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 یاز در طراحی و تولید آزمون های الکترونیکی اصول و معیارهای مورد ن -
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