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Introduction 
The introduction of technology and technologies in different sectors of 

the community has caused profound changes in them. The sentence of these 

sectors can be referred to the education sector. With the incidence of corona 

virus, the effect of using new technology and technologies in education was 

more important. But what is very important in this situation is the need for 

attention to the type of technology and quality of content through this new 

technologies produced 

 

Method 
The research method used in this research was descriptive and content 

analysis. The statistical research in this research is all educational films of 

primary school mathematics (fourth, fifth and sixth) in the official content 

section of the network. According to the subject of the sampling research, 

and the total statistical population was investigated. Information in this 

research is a checklist that was determined by the researcher design and 

validity by professors and experts in the field of electronic content.  

 

Results 
The results showed that in the instructional films of the mathematical 

lesson, the elementary school of the technical standards and the average of 

3.3 to the average, the component of educational design standards with an 

average of 3.4 and a large amount of specific standards with an average of 
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2.9 and the average level were observed. It was found that technical and 

technical standards are more important than two other standards.   

 

Discussion 
The sudden prevalence of the corona virus has led to teachers to track and 

continue training to use cyberspace and educational films. But a point should 

be noted that in most manufacturing films to technical and technical features 

of the the results of this study are more important than other characteristics 

of the desirable educational film, moderate and quantitative attention. This 

reflects very little familiar familiar with the software and techniques of the 

educational film. Programs and specialized courses in this field can help 

increase the ability of teachers in educational film production. Performing 

this case and high teachers' domination will lead to the creation of desirable 

educational films that affect and maintain the quality of learning trend in 

non-existent training. 
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ی دوم ابتدایی  آموزشی درس ریاضی دورههای  تحلیل محتوای فیلم
های  شاد از منظر توجه به استاندارددر بخش محتوای رسمی شبکه 

 91-آموزشی در دوره شیوع بیماری کوویدهای  تولید فیلم
 

 زادهطلعت صباغ حسن
 رضا خفته دل

 چکیده
یدومابتداییدربخشمحتوای آموزشیدرسریاضیدورههایپژوهشحاضربهبررسیفیلم

توصیفیوپژوهشپردازد.میآموزشیهاییلمتولیدفهایرسمیشبکهشادازمنظرتوجهبهاستاندارد
شد انجام کمی محتوای روشتحلیل کلیه.به فیلم جامعه ی دومهای دوره درسریاضی آموزشی
کهبهروشتمامشماریموردبررسیقرارگرفت. باشدمیابتداییدربخشمحتوایرسمیشبکهشاد

مقوله ازهای مستخرج نیز قیاسی شیوه به گذاری لفهؤمکد بستهسندهای استاندارد تربیتوهای
هایاستانداردریزیآموزشیدرقالبسهمقولهاصلی استکهتوسطسازمانپژوهشوبرنامهیادگیری
دادهوطراحیآموزشیهایاستاندارد،هنریفنیو باروشآنتروپیهااختصاصیتدوینشدهاست.

تفادهها،ازکدگذاردوماس بهیافتهتعیینثباتواعتباربخشیبهمنظورشانونموردبررسیقرارگرفت.
نتایجنشاندادکهدرفیلمدستآمدبه97/0شدومیزانتوافقبرابربا آموزشیدرسریاضیهای.

م دومابتداییدربخشمحتوایرسمیشبکهشاد استانداردؤدوره طراحیآموزشیبهمیزانهایلفه
هنریبهمیزانمتوسطفنیوهایاختصاصیواستانداردهایلفهاستانداردؤمزیادرعایتشدهودو

هنریدارایبیشترینفنیوهایلفهاستانداردؤرعایتشدهاست.براساسروشآنتروپیشانوننیزم
دنشانداهاباشد.یافتهمیاختصاصیکمترینمیزاناهمیتراداراهاییاستاندارد لفهؤمیزاناهمیتوم

هاینوینطراحی وفناوریهاآموزشیباتکنیکهایبهدلیلآشناییمحدودمعلمانتدوینکنندهفیلم
ویژگی تشخیص عدم و فیلم نتوانستههای یادگیرنده، محتوااند فیلمها و باهای را خود تولیدی

فراگیرانمتناسبسازند.هایویژگی

 ،شبکهشاد،استاندارد.:تحلیلمحتوا،فیلمآموزشیکلیدیهایواژه

                                                      
،مسئول()نویسندهپیامنور،فریمان،ایراندانشگاهاستادیار sabbagh_h1387@yahoo.com                    

پیامنور،مشهد،ایراندانشگاهریزیدرسی،دانشجویکارشناسیارشدبرنامه
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 مقدمه
بشرزندگیابعادتماماطالعاتفناوریآمدنپدیدواطالعاتعرصهبهتکنولوژیورود

ازنظرانجامروندوکردهمتحولرا متولیانامرهمیناست.دادهتغییرکیفیوکمیاموررا

شیوه قیود از عبور به را تربیت و تعلیم جهای تالشدر تدریسو بستسنتی کار هت

فرصت های ویژگی–یاددهی با همسو الکترونیکی، منعطفیهمچون و نوین هاییادگیری

نیزیادگیریهایروشاطالعاتفناوریتوسعه.با(Ebrahimi, 2021)خواندمیفراگیران،فرا

استدستخوش شده دانشگاهتحوالت،ایننتیجهرد(Karami, 2013).تحول مراکزوها

اند.اینامرسببتسهیل شده آموزشیروبهروتکنولوژیعنوانباجدیدییپدیدهابآموزشی

استوزمانهردریادگیریویادگیری شده ویروس.(shohlibor, 2020)مکان شیوع با

(Ebrahimi, 2020)نویندرآموزشبیشازپیشحائزاهمیتگردیدهایکرونانقشفناوری

 Ministry of)استآموزشپذیرفته؛اثرکنونیازبحرانشدتهبکهکارکردهاییازویکی

Science, Research & Research, 2020.)اجرایوتدویندغدغۀتعطیلیمدارس آغازاز

آموزشتداومبرایتحصیلیهایبرنامه بزرگترینبهخانگیقرنطینۀدرشرایطومنزلدرها

کهمهمبسیارهایبرنامهاز.یکی(Salimi, 2020)استشدهآموزشیتبدیلهاینظامچالش

بحثپرورشوآموزش داد، الکترونیکانجام منظورآموزش به آن اساس بر که است

 آموزییابهاختصارشادطراحیشبکهاجتماعیدانش آموزان،دانشمجازیآموزشساماندهی

وبسایتاینترنتی،هایبکهشیامجازیاجتماعیهایشبکه(.Abbasi, 2020)شد پیادهسازی و

وافکار عالقهمندیها،دهدمیکاربرانامکانبهکهباشندمیهاییوبسایتازمجموعهاییا

فعالیت شبکهدیگر،عبارتبهبگذارند؛اشتراکبهیکدیگرباراخودهای  اجتماعیهای

مانندامکاناتیافزودنوجستجوگرموتوریکازاستفادهباکههستندهاییسایتمجازی،

درراکاربرانبیشترارتباطامکانصداوغیره،وتصویرانتقالالکترونیک،پیامرسانیچت،

 (Mohkamkar & hallaj, 2012). آوردمیفراهمگروهیوفردیروابطازشبکهایقالب

شده بندیدستهدرسوپایهمقطع،اساسبردربخشمحتوایرسمیشبکهشادمحتواها

دکمهاینازیکانتخابهرباکاربرانو آناطالعاتازوشدهمربوطههایکانالواردها

یکازدروسآموزشیمربوطبههرهایاینبخشفیلمدر(Pirgifard, 2020) کنندمیاستفاده

هر و کانالپایه فیلمهاییتحصیلیدر است. شده داده وترینآموزشییکیازمهمهایقرار
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بدلیلقابلیتمیانواعمحتواهایالکترونیکیترینردپرکارب و کنترل ،دسترسیهاییچونباشد

نمایش هاپاورقیونظراتدرجهمچنینوویرایشقابلیت، سازیسادهوپذیریاشتراک،

ایده اندازهدشواررسانهاستفادهازبدونآنهاسازیمفهومکهانتزاعیهایپدیدهیاها استتا

ترین.یکیازمهم(Rajaee, 2016)کنندمیهیکیفیتیاددهیویادگیریراتضمینقابلتوج

چالش وها طراحی زمینه محتوادر تولید فیلمهای مانند الکترونیکی آموزشی آموزشیهای

اصول راهبردرعایت و استهای مناسب بایدآموزشیطراحان(.Chu, 2016)آموزشی

محیطایناستانداردهایواصولمطابقبرنامهعناصرمناسبطراحیصرفراخودکوشش

اندازهکهاهدافتعلیم.زیراهر(zarrabian, 2018)یابنددستخودمطلوبهدفبهتانمایند

وتربیتعالیبودهودقیقمشخصشوند،بدونمحتواییخوبومناسبامکانتحققاهداف

ازایمجموعهآموزشی،ورازاستانداردهایمنظ(.Bagherian far, 2020)وجودنخواهدداشت

عملکردمعیاروابزارمواد،تجهیزات،نگرش،مهارت،توانایی،دانش،شاملکهاستمراحل

 ,Welashani)نمایندمیتعییندرسیبرنامهمتخصصانراآنبسندگیوکفایتکهباشدمی

ودوامعملکرد،ایمنی،بهبودایبرواضحمقرّراتتعییناستانداردها،تدوینازهدف(.2018

مدیریتییامسائلمحصولیکانطباقبرایکهاستهاییویژگینظموبهینهحدّبهدستیابی

.(Standard Visual Education Packages, 2020)شوندمیتدوینرود،میآنازکهانتظاریبا

 ,ADL, IEEEنظیرمؤسساتیاست.یمهممقولهبسیاراستاندارد،الکترونیکی،یادگیریفراینددر

IMS, AICC, LTSCدراینزمینهکوشش و درهای... زیادیانجامدادهوحاصلکارآنها

باشد.درایرانتعیینمیآموزشالکترونیکیدردسترسهایواستانداردهاقالبدستورالعمل

سناجرایآنتوسطوزارتیادگیریونظارتبرحهایملیبرایموادورسانههایاستاندارد

پرورشازبایدهایاساسیسندتحولبنیادینوزیرنظامبرنامهدرسیملیاستکهوآموزش

پژوهشو آنبرنامهسازمان انجام به متعهد آموزشی موظفبهمیریزی اینسازمان باشد.

سیاست برای کارآمد مدیریتی سامانه تولایجاد فرایند استانداردسازی و وگذاری مواد ید

رسانه سیاستهای شورای امر این انجام برای و بوده اینیادگیری در هنری امور گذاری

سیاست منظور به بهینهسازمان و )کتابگذاری آموزشی بسته کیفیت سازی درسی،های

سازمانهای...(تشکیلشدهاست.ساختاراستانداردراهنمایمعلم،کتابکار،فیلمآموزشیو

 عمومی باشدکهصفاتمیریزیآموزشیدرطراحیفیلمآموزشیبهایننحووبرنامهپژوهش



 00 (1 ی، شماره1021، بهار و تابستان 09ششم، سال  ی)دورهتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  علوم یمجله

و«هنریوفنّیطرّاحیمشترکهایویژگی»عناوینتحتآموزشیانواعفیلممشترکوجوهو

ویژگی» بارزو «آموزشی طرّاحیمشترکهای ویژگیوصفات عنوانباآنهامتمایزهای

استبندیهطبق«اختصاصیهایویژگی» توجّهباآموزشیفیلماختصاصیهایویژگی.شده

آموزشوجدیدنظام تحصیلیهایدورهدرسنّیمتربّیانهایگروههایویژگیونیازهابه

آموزشی،فیلمهرکهنحویبههستند؛ مشترکهایمکمّلویژگیواندشدهبندیپرورشدسته

اگرمربوطاختصاصیهایویژگیاجدوبایدمشترکهایداشتنویژگیبرعالوه باشد. نیز

ثیرگذاربرآموزشفراگیرانأآموزشیکهبهعنوانیکرسانهآموزشیبسیارمهموتهایفیلم

تعریفشدهجهتطراحیآنها،تولیدنشدهباشدهایباشد،متناسببااصولواستانداردمی

بینیممیایشت.بانگاهبهبرنامهدرسیمدرسهتوانانتظاراثربخشیوکاراییباالازآنهادانمی

جدا جزو ریاضی تحصیل، سال اولین از استکه برنامه این .(Davachi, 2015)ناشدنی

درسیهایاساسیتفکراستوتقویتتفکرازاهدافبرنامههایاندیشهریاضییکیازابزار

یادگیریریاضیات،نحوهآموزشباتوجهبهاهمیت.(Imam Werdy, 2017)وتربیتیمااست

کرونادوراندرمعلماناساسیهایچالشازوارائهمطالبموجوددرآنبهفراگیرانبهیکی

باتبدیلشدهاست.مسئلهاصلیکهمعلماندرایندورهباآنروبهروهستندتطبیقتدریس

فناوریاین ازوها استریاضییادگیریبهکمکبرایاطالعاتفناوریابزارهایاستفاده

(Gholami, 2020).حالباتوجهبهشرایطایجادشدهدراثرشیوعویروسکروناواستفادهاز

آموزشیدرسریاضیوبههایآموزشیدرآموزشفراگیران،بررسیوتحلیلفیلمهایفیلم

زانتوجهبهآموزشیموجوددربخشمحتوایرسمیشبکهشادازمنظرمیهایطورویژهفیلم

استاندارد فیلمهای تولید و طراحی پژوهشوهای سازمان توسط که ریزیبرنامهآموزشی

االتدراینپژوهشبهؤسآموزشیتدوینشدهازاهمیتوضرورتباالییبرخوداراست.

باشد:میشرحزیر

حتواییدومابتداییدربخشمآموزشیدرسریاضیدورههایفیلمتاچهمیزاندر-1

هایتاچهمیزانیدرفیلم-2هنریتوجهشدهاست؟فنیوهایرسمیشبکهشادبهاستاندارد

هاییدومابتداییدربخشمحتوایرسمیشبکهشادبهاستانداردآموزشیدرسریاضیدوره

یآموزشیدرسریاضیدورههایتاچهمیزانیدرفیلم-3طراحیآموزشیتوجهشدهاست؟

 اختصاصیتوجهشدهاست؟هایتداییدربخشمحتوایرسمیشبکهشادبهاستاندارددوماب
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 روش
هایشاملتمامیفیلمقلمرومطالعه.استیکمیپژوهشبهصورتتوصیفیوتحلیلمحتوا

ابتداییآموزشیدرسریاضیدوره بخشمحتوایرسمی)چهارم،یدوم در ششم( پنجمو

دراینپژوهشهر.گرفتسیقراررموردبرروشتمامشماریکهبهباشدمیاپلیکیشنشاد

فیلم ودرآنبهیکموضوعمشخصازدرسهایقسمتاز آموزشیکهبخشمعینیبوده

 شودبهعنوانواحدتحلیلدرنظرگرفتهشدهاست.میریاضیپرداخته



Table 1. Videos specifications tableها.جدولمشخصاتفیلم1جدول
پایه

Grade
هاتعدادفیلم

Number of videos
 )دقیقه(مدتزمانفیلمها

Duration of videos(Minutes)
55508ابتدایی پایهچهارم

1291234پایهپنجمابتدایی

1171534پایهششمابتدایی
 

براساسستکهابزارگردآوریاطالعاتدراینپژوهشچکلیستمحققساختهایا

آموزشیدرسریاضیدورهیدومابتداییهای)درفیلماستطراحیشدهسوالاصلیتحقیق

آموزشیتوجههایتولیدفیلمهایدربخشمحتوایرسمیشبکهشادتاچهمیزانبهاستاندارد

هایفیلم.فرایندکدگذاریازطریققیاسیانجامشدوبرایبررسیمیزانانطباقشدهاست؟(

کههاییاستاندارداصولوشبکهشادبااستانداردهایطراحیمحتوایالکترونیکیازآموزشی

وبرنامه پژوهش سازمان بستهتوسط استاندارد عنوان با درسی ریزی وهای یادگیریتربیت

((Standard Visual Education Packages, 2020 ایناصلیهایمقولهتنظیمشدهاستفادشد.

استاندارد-1از:استبارتعسند وهای فنی استاندارد-2هنری آموزشیهای طراحی

.اختصاصیهایاستاندارد-3

 لیکرت مقیاس نمرهاز چکلیستبرای وزنگذاری اساسنظام محتوابر تحلیل دهی

 است.استفاده )خیلیکم،بندیپنجیکدرجهاینمقیاسبهصورتشده متوسط،گانه کم،

گذاریکهبهدرنمره.گیردمیآنهاتعلقبه5تا1کهبهترتیبنمراتاستیلیزیاد(زیاد،خ

( نمراتبین کم درجاتخیلی به گردید معین )1-9/1صورتقراردادی کم ،)5/2-8/1،)
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مینمیزانأجهتت.1گیردمی(تعلق2/4-5(،خیلیزیاد)4/3-1/4(،زیاد)6/2-3/3متوسط)

فیلمازفیلمهای39ذاراستفادهشدوپسازبیانروندانجامتحقیقایشانپایایی،ازدوکدگ

ازروشاسکات استفاده سپسبا کدگذاریکردند. بهصورتتصادفیومجزا اموزشیرا

فرایندباباشد.سپسمیییدأمحاسبهگردیدکهموردت97/0ضریبتوافقمیاندوکدگذار

 آنتروپیشانون دادهتحلیل وها یکازتجزیه ضریباهمیتهر اطالعاتیو بار و تحلیل

محاسبهگردید.هالفهؤم


 ها یافته
میانگینکلرعایتاستانداردهایفیلمآموزشیمطلوبدرفیلم2جدول آموزشیریاضیدورههای.

دومابتدایی
Table 2. The average total observance of educational film standards in primary 

school mathematical training films 

 پایه
Grade 

های  استاندارد
 فنی و هنری

Technical and 
artistic 

standard 

های  استاندارد
 طراحی آموزشی

Educationa 
Design 

Standard 

 استاندارد اختصاصی
 )دوره دوم ابتدایی(
Specific standard 

(elementary 
secondary period) 

 کل
total 

    میانگین
Average 

 میانگین
Average 

 میانگین
Average 

 تعداد فیلم
Number of 

films 

 میانگین
Average 

 3.5 55 3.3 3.8 3.5 پایهچهارمابتدایی

 3.2 129 2.8 3.4 3.4 ابتداییپنجمپایه

 3 117 2.7 3.2 3.2 ابتداییششمپایه

  3.3 3.4 2.9 301 3.2 

 

فیلمآموزشیمطلوبمربوطبههایترینمیزانتوجهبهاستانداردبیش2باتوجهبهجدول

میانگین وکمترینمیزانتوجهنیزمربوطبه8/3استانداردطراحیآموزشیدرپایهچهارمبا

هایباشد.بیشترینمیزانتوجهبهاستانداردمی9/2استاندارداختصاصیدرپایهششمبامیانگین

فی فیلمهایلمفنیوهنریمربوطبه مربوطبه وکمترینمیزانتوجه هایآموزشیپایهچهارم

                                                      
بردرنظاموزن-1 درنظرگرفتنمقولهمورد بیانگرپوششکاملمحتوردهیبا خیلیزیاد زیادبیانگیرسی: ا،

ازنیمیازمحتوا پوششبیشازنیمیازمحتوا،متوسطبیانگرپوششنیمیازمحتوا،کمبیانگرپوششکمتر
وخیلیکمبیانگرپوششبسیارناچیزمحتوابهآنمقولهاست.
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همچنیندرسایرممیآموزشیپایهششم بررسی)استانداردهایلفهؤباشد. طراحیهایمورد

استاندارد برقرارهایآموزشیو همینرابطه نیز بیشترینباشد.میاختصاصی( چهارم پایه در

میانگیننمرههایمیزانرعایتاستاندارد استانداردطراحیآموزشیبا بررسیمربوطبه مورد

آموزشیدراینپایهمربوطبههایباشد.کمترینمیانگینبهدستآمدهدررابطهبافیلممی8/3

 میانگیننمره اختصاصیبا پایهمی3/3استاندارد در ششمنیزهمینرابطهپنجموهایباشد.

توجهباشد.میبرقرار رعایتاستانداردبا بیشترینمیانگینمربوطبه اینجدول فیلمهایبه

میانگین با پایهچهارم پایهو5/3آموزشیمطلوبمربوطبه کمترینمیزانرعایتمربوطبه

فیلمآموزشیمطلوبدرپایههایبهعبارتدیگررعایتاستانداردباشد.می3ششمبامیانگین

باتوجهبهیافتهمیششمبهمیزانمتوسط پنجموهایپایهچهارمبهمیزانزیادودر هاباشد.

یآموزشیدرسریاضیدردورههایاستانداردفیلمآموزشیمطلوبدرفیلم3میانگینرعایت

دانش اجتماعی شبکه رسمی بخشمحتوای در ابتدایی آموزیدوم اینباشد.می2/3)شاد(

 اند.مقولهبهمیزانمتوسطرعایتشده3میانگینبهاینمعناستکهاین



ششمهایچهارم،پنجموهادرپایه.مقایسهمیزانرعایتاستاندارد1نمودار

Chart 1. Comparison of standards in the fourth, fifth and sixth base 

 

اطالعاتیداده بار به باهایحالجهتپیبردن آنها کردن بهنجار ازاستفاحاصلبه ده

محاسبه-2هابهنجارکردنداده-1مرحله:3پردازیم.فرآیندتحلیلشاملمیآنتروپیشانون

براساسقاعدهمیمحاسبهضریباهمیت-3باراطالعاتی ایکهدراینفرآیندوجودباشد.

ایکهباراطالعاتیبیشتریداشتهباشدضریباهمیتبیشتریدارد.لفهؤمداردهر
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فیلمآموزشیمطلوبهایبهنجارشدهمیزانرعایتاستانداردهایداده.3جدول
Table 3. Normal data of observance of optimal educational film standards 

 فیلم آموزشی
Educational 

film 

 Components     ها  لفهؤم

 های فنی و هنری استاندارد
Technical and artistic 

standard 

های  ندارداستا
 طراحی آموزشی

Educationa Design 
Standard 

 استاندارد اختصاصی

 )دوره دوم ابتدایی(

Specific standard 
(elementary secondary 

period) 
 0.37 0.36 0.34 پایهچهارمابتدایی

 0.31 0.32 0.33 ابتداییپنجمپایه

 0.3 0.3 0.31 ابتداییششمپایه

  10.1 10.4   8.8 

  

 

 شود.میلفهمحاسبهؤیبعدمقدارباراطالعاتیهرمبعدازمحاسبهنمراتبهنجار،درمرحله

 

فیلمآموزشیمطلوبهای.مقدارباراطالعاتیمیزانرعایتاستاندارد4جدول
Table 4. The amount of information load observance of optimal educational film 

standards 

فیلمآ
موزشی

E
d

u
catio

n
alfilm

 

 Componentsها      لفهؤم

 های فنی و هنری استاندارد
Technical and artistic 

standard 

های طراحی  استاندارد
 آموزشی

Educationa Design 
Standard 

 استاندارد اختصاصی

 )دوره دوم ابتدایی(

Specific standard (elementary 
secondary period) 

-1.0979 -1.0960    -1.0946 
 

0.99934 0.99761     0.99633 еј 

 

هنریبیشترینبارفنیوهایدهدکهاستانداردمینشانهاتحلیلداده4باتوجهبهجدول

داراهایاطالعاتیواستاندارد جهتآگاهیازضریبباشد.میاختصاصیکمترینمیزانرا

 دهیم.میانونراانجامیسومآنتروپیشمرحلههالفهؤاهمیتم

بهجدول توجه استاندارد5با هنریدارایبیشترینضریباهمیتوفنیوهایمعیار

استاندارد معیار ضریباهمیتهای دارایکمترین استانداردمیاختصاصی باشد. وهای فنی

باشد.میهنرینسبتبهدومعیاردیگردارایاهمیتبیشتری
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فیلمآموزشیمطلوبهایمیزانرعایتاستاندارد.ضریباهمیت5جدول
Table 5. The importance coefficient of observance of optimal educational film standards 

فیلم آموزشی
 E
d

u
ca

tio
n

a
l film

 

 Componentsها      لفهؤم

 های فنی و هنری استاندارد
Technical and artistic 

standard 

ای طراحی ه استاندارد
 آموزشی

Educationa Design 
Standard 

 استاندارد اختصاصی

 )دوره دوم ابتدایی(

Specific standard 
(elementary secondary 

period) 
0.99934 0.99761   еј         0.99633       

0.33386 0.33328   Ԝј       0.33285 



 یریگ جهیبحث و نت
آموزشیدرسهایهنریدرفیلمفنیوهایهبهاستاندارددررابطهبابررسیمیزانتوج

هایزیرمقولهارائهکهتمامیفیلم24ششمبرایاینمقولهپایهچهارم،پنجمو3ریاضیدر

 هر بر3آموزشیدر اساسآنها بر فنیورپایه استاندارد داد نتایجنشان هنریباسیشد.

درسریاضیدردورهدومابتداییدرمحتوایرسمیآموزشیهای(درفیلم3/3)میانگینکل

آموزشیهایعبارتیمعلمانتولیدکنندهفیلمهشبکهشادبهمیزانمتوسطرعایتشدهاست.ب

منابعاطالعاتیمهارتپاییننسبتبهابزارها،موردبررسیبهدلیلآموزشناکافیودانشو

نتوانسته افزارهایتولیدمحتوا نرم برگزاریهایییلمفاندو کیفیتفنیباالتولیدکنندلذا با

افزایشتواناییمعلماندرمیتولیدمحتوایالکترونیکیهایآموزشابزارهایدوره تواندبه

در(Ahmadi, Mohammadi & Mahmodi, 2020)طراحیمحتواهایباکیفیتکمکنماید.

سایتبازیابیهایپژوهشخودعدمآگاهیمعلمانباروش هایدادهوعدمآشناییآنانبا

چالش از یکی عنوان به را معتبر آموزشی ذکرهای الکترونکی محتوای تولید در اساسی

گیریمعتقدندمربیانبهمنظوربهره(Honarvar, Iranmanesh & Ahadzadeh, 2017)اند.کرده

مقدماتیدرحدمتوسطایهیادگیریبهآموزشثرازفناوریاطالعاتدرفرآیندآموزشوؤم

آموزش بهایو دارند. نیاز حدباال تخصصیدر معلمانه ضعفانگیزشیدر وجود عالوه

ت آنان توسط تولیدی محتوای کیفیت و عملکرد داشتنأبرمیزان صرفاً و داشته باالیی ثیر

زمینهموردنیازبرایتولیدمحتوایالکترونیکیضامننقشفعالمعلماندراینهایمهارت

Atashak and Mahzadeh (2010).دراینراستاRazavi, Mansori & Shahi, 2017))نیست

موانعتولیدمحتواتوسطمعلماناست.ترینکهعواملانگیزشییکیازمهماندبیانداشته
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پرسشدوم بررسی استاندارد"برای به توجه میزان فیلمهای در آموزشی هایطراحی

ابتداییآموزشیدرسری دوم دوره میانگینکلبرایاین15"اضیدر که ارائه مقوله زیر

گردید.4/3طراحیآموزشیهایاستاندارد مهم محاسبه ترینانواعطراحیآموزشییکیاز

فیلممیطراحی تولید هنگام در که باشد تهای آن به ازشود.میکیدأآموزشی نوع این در

از مواردی به باید مخاطبان،قبیطراحی تحلیل مناسب، انتخابدیدگاه هدفل هایتعیین

با(Razavi, 2008).ارزشیابیپرداختهایتدوینمحتوایآموزشیوتعیینروشآموزشی،

ارائهدروسعملکردبسیارخوبیدارندو توانندمحتوایمیتوجهبهنتایجمعلماندرنحوه

تهیههایدبهفراگیرانارائهدهند.فیلمآموزشیرابراساسیکچارچوبمشخصواستاندار

بهترین به نظر اهدافآموزشیمورد کردن برآورده کیفیتمحتوایآموزشیو نظر از شده

شکلتدوینشدهاست.

استاندارد"السومؤسیسربرایبر به توجه فیلمهایمیزان آموزشیهایاختصاصیدر

زیرمقولهتدوین7نیز"میشبکهشاددرسریاضیدورهدومابتداییدربخشمحتوایرس

میانگینایناستاندارد) (نشاندادرعایتاینمقولهبهمیزانمتوسطبودهومعلمان7/2شد.

تولیدیخودراباهایفیلماندبهخوبیمحتواوآموزشیموردبررسینتوانستههایطراحفیلم

ویژگی آنتهای نتایج مخاطبمتناسبسازند. سنی مقولهگروه که داد نشان شانون یروپی

اختصاصیهایهنریدارایبیشترینمقدارباراطالعاتیومقولهاستانداردفنیوهایاستاندارد

اطالعاتی بار مقدار کمترین مقولهباشد.میدارای نیز اهمیت ضریب میزان لحاظ از

استاندارد وهای استاندارفنی مقوله و مقدار بیشترین دارای دهنری دارایهای اختصاصی

هایهنرینسبتبهسایرمقولهفنیوهایباشد.بهطورکلیمقولهاستانداردمیکمترینمقدار

موردبررسیازاهمیتبیشتریبرخورداراست.


 پیشنهادات
آموزشیدرسریاضیدورهدومپیشنهاداتزیرجهتهایباتوجهبهنتایجازتحلیلفیلم

گردد:میآموزشیارائههایتولیدفیلمکیفیتطراحیوافزایشهرچهبیشتر

ایجادبرنامه- نوینتولیدمحتوایالکترونیکی:هایتخصصیآموزشفناوریهایودورهها

اصلیاستفادهازفیلمآموزشیدرفرایندیادگیریوجودمواردیاستکههاییکیازمزیت
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شود.اینمواردهمانمیعموردتدریسموجبجلبتوجهوتمرکزفراگیرنسبتبهموضو

وجودداشتهوباعثهاایآموزشیوچندرسانههایاستکهدرفیلمهاییقابلیتوهاویژگی

ثیرگذاریبیشترأتوانبااستفادهازآنهاباعثتمیازجملهمواردیکهگردد.میجذابیتآنها

آموزشیشدعبارتاستاز:هایفیلم

یازفیلممانندمستند،داستانیوپویانماییوجوددارد.هماهنگیمیاننوعانواعمتفاوت-

ثیرگذاریبیشترفیلمبرروندیادگیریأتواندبهجذابیتوتمیفیلمومحتوایدرسیموردنظر

تواندمارادرانتخابمیآموزشی،هایفراگیرانکمککند.توجهبهگروهسنیمخاطبانفیلم

یاری فیلم نظررساند.نوع به ابتدایی مقطع در مثال عنوان فیلممیبه میرسد توانندهایی

موجبجلبتوجهفراگیرانشوندکهبیشترازنوعپویانماییباشند.بنابرایننوعفیلمعامل

باشد.میمهمیدرموفقیتآنبرروندیادگیریمخاطبانشبسیار

بردنصحیحتکنیک- فیلمسازیمواردیهایکنظورازتکنیم:فیلمسازیهایبهکار

وزوایایدیددوربین،کیفیتصداوتصویراست.هانورپردازی،فاصلههمچونطراحیصحنه،

آموزشیرعایتشوند:وضوحتصویریموادهایفنیکهبایددرفیلمهایازدیگرمعیار-

یر،هماهنگیشدتعناصرصحنه،عدموجودعواملتصویریمخل،کنتراستمطلوبتصوو

رنگبخش پارازیتهای وجود عدم فیلم، سراسر در شدتصدا هماهنگی مختلففیلم،

تلفظصحیحکلماتوجمالتدرفیلم.شنیداریدرفیلمو

هنرینیزدرهایاشارهگردید،توجهبهمعیارهافنیکهبهآنهایعالوهبررعایتمعیار-

فیلمتهیه ی های و مناسب کمکآموزشی بسیار عناصرازباشد.میکنندهاستاندارد جمله:

بهکاررفتهدرمواددیداریهایتوازنمطلوببرخوردارباشد،رنگتصویریفیلمازتعادلو

ازمتوالیتداومتصویریوجودداشتهباشد،هایبیننمابرایمخاطبانبرنامهمناسبباشد،

ویژهکهدرهایتصویریوجلوههایانتقالشود،جایمناسباستفادهمتفاوتودرهاینما

فیلمبهکاررفتهالزمومتناسببامطلبآموزشیباشد.

معیار- رعایت وهای زمینهمیهنریفنی آموزشیتوانند فیلم یک تولید طراحی ساز

مواردجملهباشد.ازاستانداردباشنداماکافینیستندومعیارهایعلمیوآموزشیبایدمدنظر

تواندررابطهبامعیارعلمیوآموزشیارائهکرد:محتوایفیلمآموزشیبامیوپیشنهاداتیکه

سرعتارائهمطالبدرقالبصداوتصویرباسطحرشدشناختیفراگیرانتناسبداشتهباشد،
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ائهفردیمخاطبانتوجهشود،درارهایبهتفاوتمخاطبانهمخوانیداشتهباشد،هایویژگی

برانگیختنحسکنجکاوی و زندگیفرد ارتباطبا انگیزشیمانند عوامل از محتوایبرنامه

فرصتتمرینوتکرارمطالبمهمساختشناختیفراگیرانموردتوجهباشد،استفادهشود،

نماد باشد، داشته وجود نمادهای بر تصویری هدفهای باشد، ارجحیتداشته هایکالمی

نیازآموزشیمتناسبب باشد،هایا ویادگیرنده اعتبار از صحتعلمیوبرخورداریمحتوا

 امکانمقایسهوارزشیابیبرایفراگیرانفراهمباشد.



:درپژوهشحاضرنویسندهاول،بهعنواناستادراهنما،نظارتوهدایتسهم مشارکت نویسندگان
نهایی و تدوین پژوهشو کلی سازیروند را داشتهاصالحاتمقاله عهده دومبر نویسنده اند.

هاونگارشمتنمقالهرابرعهدهداشتهودرفرآیندطرحتحقیق،گردآوری،تحلیلوتفسیریافته
هاووتفسیربهصورتمشترکوبابحثوتبادلنظروباهمراهیهرگیریازیافتهمجموعنتیجه

دونویسندهانجامشد.
ندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.:نویسندگاناذعاتضاد منافع

وکلیههزینهمنابع مالی: درپژوهشحاضرازهیچموسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکرده ها
طولفرآینداجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست.

ذیرنبود؛بدینوسیلهازکلیهپ:پژوهشحاضربدونهمکاریمشارکتکنندگانامکانتشکر و قدردانی
 آید.مشارکتکنندگانتقدیروتشکربهعملمی
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