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چکیده
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) را میتوان به عنوان ابزاری
نیرومند برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی مورد استفاده قرار

اساسی برنامه ریزی درسی و بستر تحقق آموزش الکترونیکی از
جایگاه مهمی برخوردار است.

محیطها و ظرفیتهای موجود در آن مانند شبکه جهانی میتواند

الکترونیکی را درون مجموعه خود دایر کردهاند ،به گونه ای که

نظام آموزشی ما را متحول کند(.)1

روند رشد کمی دانشجویان در دورههای الکترونیکی در سالهای

به همراه ورود و گسترش فناوری جدید ،واژههای نوینی نیز

اخیر افزایش چشمگیری داشته است ( .)16بسیاری از دانشگاه-

به حوزه آموزش راه پیدا کرده است .از جمله این شایع ترین این

های علوم پزشکی نیز از آموزش الکترونیکی در توسعه و بهبود

واژه ها ،که از شمول فزون تری نیز برخوردار است ،آموزش و

آموزش پزشکی( )17و کسب دانش و مهارت در شاخههای

یادگیری الکترونیک ( )Electronic Learningمی باشد .در حال

مختلف علوم پزشکی بهره می برند( .)18با توجه به اینکه،

حاضر ،آموزش و یادگیری الکترونیک با معنای وسیع که در

مهمترین دغدغه مسئولین آموزش پزشکی در کشور ایجاد ارتباط

برگیرنده شیوههای متنوع از طراحی و تهیه محتوای آموزشی با

کارآمد و مؤثر بین آموزشهای پایه و بالینی می باشد

بهرهگیری از اینترنت ،تا تهیه نوارهای صوتی و تصویری و

(«،)19تلفیق مفاهیم آموزش الکترونیکی ،نه تنها انتقال اطالعات

دیسکهای فشرده ( )CDتعاملی است(.)2

جدید حوزه پزشکی راتسهیل میکند ،بلکه موجب ارتقای دانش

آموزش الکترونیکی از شناخته شدهترین محیطهای یادگیری
و آموزش در عصر اطالعات می باشد( )3که با فراهم ساختن

و مهارتهای کارکنان مشاغل پزشکی ،ارتقای کیفیت آموزش
پزشکی و کاهش هزینههای آموزشی میشود»(.)20

محتوای آموزشی غنی ،عالوه برکمک به تدریس و یادگیری(،)4

بنابراین ارزیابی کیفیت محتوای الکترونیکی ،میتواند به

در توسعه پایدار جامعه اطالعاتی ( )5،6و نظامهای آموزشی

عنوان راهی مناسب برای دستیابی به آموزشهای کیفی منطبق

کشورهای مختلف نقش بسزایی ایفا می کند( .)7پژوهشهای

بر اهداف آموزشی باشد .این مهم زمانی حاصل می شودکه الگو

زیادی هم اثربخشی آموزشهای الکترونیکی را تأیید کرده-

و چارچوبی برای ارزیابی کیفیت محتوای الکترونیکی در سطو

اند( .)8،9،10،11از این رو ،برنامه های درسی در آموزش

آموزش عالی وجود داشته باشد و عوامل مؤثر برکیفیت آموزش

الکترونیکی به عنوان اساسیترین خط مشیهای اجرایی برای

از این مسیر مورد ارزیابی قرارگیرند(.)21

نیل به اهدف آموزشی ،هماهنگی با شرایط رشد یادگیرنده و

در این میان عوامل متعددی بر روی اثربخشی کیفیت آموزش

پاسخگویی به نیازهای ناشی از تحوالت سریع اجتماعی و

محتوای الکترونیکی تأثیر دارد ،که در این پژوهش موارد زیر مورد

اقتصادی ،توجه و دقت بیشتری را می طلبد(.)12

توجه قرار می گیرند:

بدیهی است که ،محتوای الکترونیکی نیز ،یکی از بنیانهای

 -1اهمیت محتوای انتخابشده باید از درجه باالی اهمیت

اساسی سیستمهای آموزشی نوین و ازدستاوردهای مهم آموزش

برخوردار باشد .مفاهیم ،اصول و تعمیمهای اساسی بهمنظور

الکترونیکی میباشد( ،)13به گونهای که ،تحقق اهداف یادگیری

تحقق هدف های برنامه درسی در محتوا طرح شوند .همچنین

و آموزشی بر مبنای تهیه و تولید محتوای مناسب و کارآمد

محتوا باید باعث رشد تواناییها ،مهارتها و گرایشهای

( )14،15با بهره گیری از مؤلفه های آموزشی و کمک آموزشی

دانشآموزان شود (.)22

به منظور تعمیق یادگیری است و به عنوان یکی از ارکان

 -2عالقه فراگیرنده :ازنظر حامیان طرحهای فراگیر مدار این
معیاری اساسی است؛ اینها میگویند که اگر دانش برای زندگی
فراگیرنده معنادار باشد ،از وجود خود او میجوشد(.)23
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داد ،و پژوهشهای زیادی تأیید کردهاند که فناوری اطالعات،

در ایران اغلب دانشگاههای بزرگ دولتی ،مرکز یادگیری

 156وضعیت اثربخشی کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی .....

بر این اساس دانشی که فراگیرنده را برای شغل آینده و

حرکت قابل قبولی در جهت ارزیابی کیفیت محتوای الکترونیکی

فعالیتهای دیگر بزرگسالی آماده کند سودمند میدانند و نیز

تولید شده در واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حامیان طرح مسئله محور معتقدند که محتوای سودمند در غلبه

صورت نگرفته است .در این میان اعضای هیأت علمی به دلیل

بر مشکالت اجتماعی و سیاسی کاربرد مستقیم دارد(.)23

نقش حساسی که در اجرای برنامه درسی و محتوای آن دارند

 -4قابلیت یادگیری :قطعاً بدون توجه به این معیار محتوای

ضروری است که زمینه پژوهشهای علمی در این حوزه در

مناسب قابل انتخاب نیست .قابلیت یادگیری به سازماندهی

دانشگاههای علوم پزشکی فراهم شود .با این رویکرد ،هدف

محتوا مربوط است ،یعنی گاهی محتوای انتخابشده به علت عدم

پژوهش حاضر بررسی وضعیت اثربخشی کیفیت محتوای آموزش

تناسب با ویژگیها و تجربیات فراگیر مشکل است و گاهی به

الکترونیکی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

علت سازماندهی نامناسب محتوا ،یادگیری مؤثر انجام

مشهد بود .بنابراین این سؤال مطرح میشود که وضعیت کیفیت

نمیپذیرد .از هر دو بعد باید هماهنگی و تناسب را حفظ

اثربخشی محتوای آموزش الکترونیکی دانشکده پرستاری و

کرد(.)22

مامایی دانشگاه علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیأت علمی در

 -5انعطافپذیری :برنامهریزان درسی باید محتوا را با توجه به
زمان تخصیص یافته ،منابع قابل دسترس ،فضای سیاسی جامعه،

ابعاد مختلف آن (اهمیت ،عالقه فراگیرنده ،سودمندی ،قابلیت
یادگیری و انعطافپذیری) چگونه است؟

قوانین موجود و مقدار بودجه اختصاص یافته انتخاب کنند.
انتخاب محتوا باید با توجه به زمینهای که در عالم واقع وجود

مواد و روشها:
این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی است .در این تحقیق

دارد ،انسجام پذیرد .این زمینه معمول با مسائل سیاسی و
اقتصادی گره میخورد(.)22
بنابراین ،از یک سو با توجه به قابلیتهای بسیار باالی این
سیستم آموزشی ،سرمایهگذاری های قابل مالحظه در امر تولید

کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394-1395که  55نفر
بودند ،و به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند.

محتواهای الکترونیکی و از سوی دیگر ،عدم توجه کافی نسبت به

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهای محقق ساخته «ارزیابی

میزان کاربرد و سودمندی آن برای یادگیرندگان( ،)23در

کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی» بود .محتوای این پرسشنامه

خصوص ضرورت ارزیابی کیفیت فرآیند تولید محتوای

شامل 20گویه می باشد که پنج مؤلفه« :اهمیت»« ،عالقه

الکترونیکی و تاثیر آن برفرآیند یادگیری و چگونگی دستیابی

فراگیرنده»« ،سودمندی»« ،قابلیت یادگیری» و «انعطافپذیری»

مؤثر به این آموزش تردیدی وجود ندارد .این مسأله در حوزه

را مورد سنجش قرار می دهد؛ بدین ترتیب که هر مؤلفه دارای

علوم پزشکی از اهمیت باالتری برخورداراست .زیرا موظف به ارائه

 4گویه است .در این پرسشنامه ،گویهها بر اساس مقیاس پنج

حجم وسیعی ازدانش ،نگرش و مهارتها می باشد و یادگیرندگان

درجه ای لیکرت طبقه بندی شده است..برای روایی پرسشنامه از

برای کسب صالحیتهای شغلی باید به اهداف آموزشی بسیاری

روایی محتوای استفاده شد ،و بعد از نظرات اعضای هیأت علمی

دست یابند(.)20

و اعمال اصالحات روایی آن تأیید گردید .روش اجرا بدین صورت

باتوجه به اقدامات فراهم آمده و امکانات الزم در زمینه آموزش

بود که پژوهشگر پس از اخذ معرفینامه و اجازه از دانشکده

الکترونیکی دانشجویان در این دانشگاه و همچنین ضرورت

پرستاری و مامایی مشهد به محیط پژوهش مراجعه نمود .پس از

مطالعه در زمینه طراحی آموزش الکترونیکی و کیفیت فرآیند

بیان اهمیت و اهداف پژوهش از کلیه استادان دانشکده درخواست
شد تا پرسشنامه را به دقت تکمیل نمایند .پس از موافقت
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 -3سودمندی :این اصل به کاربرد مفید محتوا مربوط میشود.

تولید محتوای الکترونیکی ،علیرغم تالش مستمر مسؤولین،
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استادان ،توضیحات الزم را درباره محرمانه ماندن اطالعات داده

نتایج پژوهش و ارائه گزارش به نمونهها و مسئولین دانشکده

شد و به آنها اطمینان داده شد که دادهها بدون نام و فقط برای

پرستاری و مامایی مشهد در صورت تمایل آنان و قدردانی از کلیه

استفاده در پژوهش جمعآوری میشوند .بنابراین با توجه به

استادان انجام گردید.

مذکور را در زمان کافی به صورت خوداظهاری تکمیل و عودت

نسطططبت مجذور کای به درجه آزادی ( ،)χ2/dfشطططاخص برازش

داده شد.

هنجار شطططده بنتلر و بونت ( )GFIو شطططاخص ریشطططه میانگین

رعایت صداقت در ثبت اطالعات و تجزیه و تحلیل دادهها،
رعایت اخالق در انتشار نتایج و رعایت مالکیت مادی و معنوی

مجذورات تقریب ( )RMSEAاسطططتفاده گردید که نتایج آن در
جدول ( )1قابل مشاهده است.

جدول  .1شاخصهای کلی برازش تحلیل عاملی تأییدی
شاخصها
مقدار

شاخصهای مطلق

شاخصهای تطبیقی

شاخصهای مقتصد

GFI

AGFI

TLI

CFI

PNFI

PCFI

χ2/df

RMSEA

0/99

0/95

0/97

0/99

0/51

0/50

2/27

0/065

جدول فوق شاخص های برازش کلی مدل را نشان می دهند

کمتر  0/08باشند .در جدول مشاهده می شود که تمامی شاخص

که بر این اساس از آنجایی که زمانی مدل دارای برازش مناسب

ها قابل قبول می باشند و بنابراین مدل از برازش کلی برخوردار

است که شاخص های  ،TLI ،GFIو  CFIباالتر از  0/9باشند،

است.

شاخص  AGFIباالتر از  ،0/85شاخص  ،PNFIو  PCFIباالتر
از  ،0/5شاخص  χ2/dfکمتر از  ،3و شاخص RMSEA
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تعیین زمانبندی حضور استادان در دانشکده پرسشنامههای

به منظور بررسطططی برازش مدل های عاملی از شطططاخصهای
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شکل  .1ضرایب مسیر گویه های کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی

ه
همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،ضرایب مسیر

برای هر عامل ،ضرایب باال و مناسبی تشخیص داده شد.
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جدول  .2ضرایب مسیر گویه های کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی
ضرایب به دست آمده از آزمون معناداری

اهمیت

سؤاالت

اهمیت

1

0/34

2

0/57

3

0/83

4

0/65

عالقه فراگیرنده

عالقه فراگیرنده

5

0/91

6

./89

7

./69

8

./91

سودمندی

سودمندی

9

0/85

10

0/79

11

0/54

12

0/94

قابلیت یادگیری

قابلیت یادگیری

13

0/54

14

0/72

15

0/56

16

0/31

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری

17

0/43

18

0/52

19

0/33

20

0/48

همچنین برای نشططان دادن بهتر بارهای عاملی درمسططیرهای
انتخاب شططده در تحلیل عاملی تاییدی جدول شططمار( )3آورده
شده است.
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عامل
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جدول  .3معنیداری مسیر خرده مؤلفه های کیفیت محتوایی آموزش الکترونیکی
 tبه دست آمده از آزمون معناداری t

عامل

اهمیت

1

3/48

2

5/55

3

7/78

4

6/54

عالقه یادگیرنده

5

14/45

6

11/37

7

7/87

8

11/72

سودمندی

9

10/26

10

9/10

11

5/86

12

11/93

قابلیت یادگیری

13

4/60

14

5/90

15

4/71

16

2/65

انعطاف پذیری

17

8/54

18

4/46

19

3/48

20

4/56

نتایج:
به منظور پاسخگویی به این سؤال که بررسی دیدگاه اعضای

بنابراین با توجه به جدول ( )2و ( )3مدل پنج عاملی اثربخشی
کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی مناسب تشخیص داده شد.

هیات علمی در زمینه کیفیت اثربخشی محتوای آموزش

همچنین در پژوهش حاضر برای احراز پایایی پرسشنامه از

الکترونیکی در ابعاد مختلف آن (اهمیت ،عالقه فراگیرنده،

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن برای کل مؤلفه

سودمندی ،قابلیت یادگیری و انعطافپذیری) چگونه است؟؛ به

های اهمیت ،عالقه فراگیرنده ،سودمندی ،قابلیت یادگیری و

انجام میانگین و انحراف معیار ،دامنه تغییرات ،کجی ،کشیدگی

انعطافپذیری به ترتیب برابر  72 ،0/70 ،0/85 ،0/70 ،0/73و

(آمار توصیفی) و آزمون تی تک نمونهای (آمار استنباطی) برای

 0/65بود.

بررسی کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی در هر یک از
معیارهای آن به صورت جداگانه پرداختیم.
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سؤاالت

اهمیت

عالقه فراگیرنده

سودمندی قابلیت یادگیری

انعطافپذیری
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همانطور که در جدول ( )4مالحظه میکنیم میانگین و

یادگیری ،انعطافپذیری به ترتیب برابر ()2/63 ،15/97؛

انحراف معیار کل مؤلفه های کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی

()2/62 ،11/43؛ ()2/02 ،13/54؛ ()1/46 ،13/44؛ (،13/78

مؤلفه اهمیت ،عالقه فراگیرنده ،سودمندی ،قابلیت

 )1/24می باشد.

انحراف

مؤلفه ها

میانگین

اهمیت

15/97

2/63

عالقه یادگیرنده

11/43

2/62

55

سودمندی

13/54

2/02

55

16

قابلیت یادگیری

13/44

1/46

55

16

9

انعطاف پذیری

13/78

1/24

55

19

8

معیار

دامنه

کجی

کشیدگی

تعداد

حداکثر

حداقل

-1/20

0/68

55

19

8

11

-0/95

16

4

12

0/02

10

6

-0/30

-0/73

7

0/69

0/99

11

-0/59

-0/27

تغیرات

با توجه به جدول شماره ( ،)5نتایج  tتک نمونهای نشان داد

میانگین نمونه مورد نظر از میانگین فرضی و با توجه به نقطه

که در مؤلفه«اهمیت» ،میانگین نمونه مورد نظر از میانگین فرضی

برش  80درصدی به طور معناداری کمتر میباشد

(p=0/000

( )16با توجه به نقطه برش  80درصدی به طور معناداری بیشتر

.)t)54(= -3/89،

میباشد ( .)t)54(=5/09،p=0/000در مؤلفه«عالقه یادگیرنده»،
جدول  .5آزمون  Tتک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین نظری

متغیر

t

درجه آزادی

میانگین آزمون
شده

سطح معناداری

تفاوت دو
میانگین

اهمیت

5/09

54

16

0/000

1/52

عالقه یادگیرنده

-3/89

54

16

0/000

-16/16

سودمندی

-3/54

54

16

0/000

-61/34

قابلیت یادگیری

-15/01

54

16

0/000

-2/34

انعطاف پذیری

-2/48

54

16

0/14

-0/34

در مؤلفه«سودمندی» نیز ،میانگین نمونه فرض شده از

طور معناداری کمتر میباشد ( .)t)54(=-3/54، p=0/000در

میانگین فرضی ( ،)16و با توجه به نقطه برش  80درصدی به

مؤلفه«قابلیت یادگیری» ،میانگین نمونه از میانگین فرضی ()16
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جدول  .4میانگین ،انحراف معیار ،تعداد ،حداکثر ،حداقل ،کجی و کشیدگی برای هر مؤلفه.
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باشد ( .)t)249(=-15/01، p=0/000و در نهایت در

طراحی آنها میباشد( .)32در واقع منعطف بودن محتوای آموزش

مؤلفه«انعطاف پذیری» ،میانگین نمونه مورد نظر از میانگین

الکترونیکی میتواند خأل ناشی از فاصله زمانی و مکانی از استاد

فرضی ( )16و با توجه به نقطه برش  80درصدی کمتر میباشد

و منابع آموزشی را جبران سازد و به مثابه عامل انگیزشی به

که معنادار نیست (.)t)54(=-2/48، p<0/05

یادگیری مستقل و خودراهبر دانشجویان منجر شود ،که در این
صورت یادگیری فرد یادگیرنده تحقق می یابد (.)33

بحث :
هدف از انجام این مطالعه ،وضعیت اثربخشی کیفیت محتوای
آموزش الکترونیکی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد از دیدگاه اعضای هیأت علمی بود .یافتههای نشان
داد که از بین مؤلفههای ارزیابی کیفیت محتوای آموزش
الکترونیکی فقط مؤلفه «اهمیت» معنادار شد ،و در مؤلفههای
«عالقه فراگیرنده»« ،سودمندی»« ،قابلیت یادگیری» ،و
«انعطافپذیری» معنادار نبود.
به طور کلی این یافتهها با نتایج پژوهشهای میرزابیگی و
همکاران ()12؛ علوی و شریعتی ()25؛ درگاهی و همکاران()26؛
علوی ()25؛ صفوی()27؛ داراب و منتظر ()28؛ آتشک
()29؛براندون ()30؛بدیعی و فرجاللهی ()31در برخی مواردهمسو
و در برخی دیگر ناهمسو می باشد.
از طرف دیگر ،پژوهش حاضر با پژوهش علوی و شریعتی
( ،)25از نظر رضایت از محتوای الکترونیکی تاحدودی همخوان
بوده است .در پژوهش مذکور کمترین میانگین ،مربوط به رضایت
دانشجویان از محتواهای الکترونیکی دورههای آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی تهران میباشد که در این راستا ارتقاء کیفیت
محتوای الکترونیکی دورههای آموزشی مزبور ضروری به نظر می-
رسد.
با توجه به یافته های بدست آمده از ارزیابی کیفیت فرآیند
تولید محتوای الکترونیکی در این دانشگاه ،به نظر می رسد
کیفیت مرحله برنامه ریزی تولید محتوا که از مراحل با اهمیت و
راهبردی در این فرآیند می باشد از نظر معیارهای عالقه
فراگیرنده ،سودمندی ،قابلیت یادگیری و انعطافپذیری نیازمند

دربارهی«عالقهی یادگیرنده» به محتوا باید گفت که زمانی که
محتوای یادگیری آماده باشد و در دسترس یادگیرنده قرار گیرد،
اما اگر فراگیر عالقهای به آن نداشته باشد یادگیری به وجود
نمی آید .مثالً در زمینه استفاده از اینترنت کاربران زمانی از
محتوای الکترونیکی آن استفاده میکنند که مورد عالقهی آنها
باشد که در کمترین زمان به محتواهای گسترده الکترونیکی
دسترسی پیدا کنند و در یک جا ذخیره کنند (.)34
«سودمندی» محتوای آموزش الکترونیکی نیز از جمله مؤلفه-
های مهم در اثربخشی محتوای آموزشی است که براساس نظر
استادان از کیفیت الزم برخوردار نبود .امر سودمندی محتوای
آموزش الکترونیکی به خاطر اهمیت درک استادان از آن اهمیت
دارد .هر چقد افراد این احساس را داشته باشند که استفاده از
محتوای آموزش الکترونیکی برای آنها مفید باشد ،درآن صورت
احتمال پذیرش آن و در نتیجه اثربخشی یادگیری بهبود
چشمگیری مییابد .برخی پژوهشها نیز با این یافته همسو
هستند (.)35
امید است که با انجام بررسیهای تطبیقی در زمینه آموزش
الکترونیکی و استفاده از تجارب دانشگاههای برخوردار از این نوع
آموزش در داخل و خارج از کشور ،به اصول ،استانداردها و
زیرساختهای مورد نیاز در امر تولید محتوای الکترونیکی توجه
خاصی شود ،و در کنار توجه به عالیق فراگیر ،مالکیهای الزم را
از نظرکیفیت ،سودمندی ،قابلیت یادگیری و انعطاف پذیری را
داشته باشد.
نتیجه گیری:

بازنگری بیشتری دارد .این در حالی است که کارایی و اثربخشی

براساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که

آموزش الکترونیکی ،نیازمند گروه طراحی آموزشی انعطافپذیر

در معیارهای ارزیابی کیفیت محتوایی آموزش الکترونیکی در
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با توجه به نقطه برش  80درصدی به طور معناداری کمتر می-

محتوای الکترونیکی و رعایت استانداردهای الزم آموزشی در
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:سپاسگزاری

، قابلیت یادگیری، سودمندی،مؤلفه های عالقه فراگیرنده

نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند که از تمامی

 بازنگری اساسی در،انعطافپذیری که وضعیت مطلوبی نداشتند

کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

،برنامههای درسی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد انجام گیرد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در انجام این پژوهش اینجانب را

و در انتخاب محتوای مناسب در آموزشهای الکترنیکی این

 این مقاله حاصل.یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم

.مالکها را در نظر بگیرند

.پژوهش مستقل بدون حمایت مالی میباشد
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Abstract
Introduction: Using e-learning in medical universities grows fast and the quality of its content is considered
an important issue. The aim of this study was to investigate the effectiveness of e-learning content of Faculty
of Nursing and Midwifery at Mashhad University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive study investigated all faculty members of Faculty of Nursing and Midwifery (n
= 55) at Mashhad University of Medical Sciences in 2015-2016. Data were collected by a researcher made
questionnaire. To determine the validity of the instrument, content validity was used and the reliability of the
questionnaire with the Cronbach's alpha coefficient for its components was 0.73, 0.70, 0.85, 0.70, 0.72 and
0.65, respectively. To analyze the data, descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics
(One-Sample T test) were used.
Result: The components of "importance", according to 80 percent significantly higher (t (54) =4/90). but
other components of the components "interest learner" (t=(54)-4/17), the factor of "usefulness" (t(54)=-321/5)
component "ability to learn" (t(249)=17/01), and the components of "flexibility" (t(54)= -1/54, P>0/05), the
average of the sample mean hypothetical (16) were less significant than harm.
Conclusion: Among the components of the quality of e-learning content; "interested learner", "usefulness",
"ability to learn" and "flexibility" Not Favorable conditions, and only components of "importance" was
eligible.
Keywords: Electronic content, e-learning, content quality, ability to learn
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