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پیشگفتار
شیوع ویروس کرونا فرصت ارزشمندی برای همگانی شدن آموزش الکترونیکی فراهم آورد
و موجب شد تا دانشگاهها ،مدارس و مؤسسات آموزشی به شکل حداکثری از ظرفیتهای
تربیتی این محیط برای استمرار آموزشهای خود بهره گیرند .از طرفی دانشگاهها و مؤسسات
آموزشی در طراحی و اجرای یادگیری الکترونیکی در این شرایط کرونایی ،با مسائل و
چالشهای متعدد و متنوعی روبرو بودند .یافتن راهحل برای این مسائل و چالشها نیازمند
اتخاذ رویکرد بینرشتهای و بسط تعامل بین پژوهشگران و صاحبنظران عرصههای مختلف
مانند تعلیم و تربیت ،مدیریت ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،علوم اجتماعی ،علوم شناختی،
جامعهشناسی و سایر رشتههای مرتبط است.
محیط یادگیری الکترونیکی از تلفیق اندیشهها و راهحلهای آموزشی ،فنی و مدیریتی شکل
میگیرد که برای ایجاد و راهاندازی آن صاحبنظران و پژوهشگران این حوزهها در مرحله
سیاستگذاری و برنامهریزی ،مرحله طراحی و تولید و مرحله ارزشیابی با سهمهای متفاوت با
هم مشارکت میکنند .در مرحله سیاستگذاری و برنامهریزی تصمیمهای اساسی برای تعیین
سیاستها ،برنامهها و راهبردها اتخاذ میشود و در مرحله طراحی و تولید اقدام الزم برای
تعیین و تولید محتوای الکترونیکی ،طراحی فعالیتها ،آموزش استادان ،آمادهسازی
دانشجویان ،هماهنگی و همکاری بین بخشها و تأمین فناوری شامل تهیه زیرساختها ،نرم-
افزارها و سختافزارهای مورد نیاز صورت میگیرد و در مرحله ارزشیابی باید اثربخشی این
تصمیمها و اقدامها بهطور مناسب مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا در نهایت کیفیت این
محیط از منظر کمک به یادگیری و میزان تحقق اهداف تربیتی مورد قضاوت و داوری قرار
گیرد .بنابراین برای شکلدهی محیط یادگیری الکترونیکی ،اتخاذ تصمیمها و اجرای اقدام و
عملیات باید به نحوی انجام شود که به تحقق اهداف تربیتی کمک کند.

یادگیری الکترونیکی نسل چهارم آموزشهای از دور1بعد از آموزشهای مکاتبهای ،رادیویی
و تلویزیونی است .این شیوه آموزشی در ابتدا برای توسعه دسترسی به آموزش در زمانها و
مکانهای مختلف صورت گرفت تا افرادی که به دالیل مختلف به آموزش حضوری
دسترسی ندارند ،از این برنامههای آموزشی بهرهمند شوند و دانشگاهها هم با اهداف بین-
المللی ،افزایش دامنه دسترسی به آموزش در داخل کشور و بعضاً برای کسب درآمد از طریق
جذب دانشجویان بیشتر در دوران قبل از کرونا به سمت یادگیری الکترونیکی حرکت کردند
و برخی از دانشگاهها در راستای بهرهگیری از قابلیتها و ظرفیتهای این محیط برای بهبود
کیفیت یادگیری دانشجویان در قالب دورههای یادگیری ترکیبی2به استفاده از این محیطهای
یادگیری مبادرت ورزیدند.
با شیوع کرونا ،دانشگاهها بدون داشتن فرصت برای تدوین و تصویب سیاستها و کسب
آمادگیهای الزم ناچار شدند همه برنامههای درسی خود را به شکل الکترونیکی و در بستر
محیط الکترونیکی ارائه کنند .اجرای این دورهها در زمینه تجهیز فناوریهای زیرساختی ،نرم-
افزارها ،سختافزارها ،آییننامههای آموزشی ،آموزش استادان ،آمادهسازی الکترونیکی
دانشجویان و مسائل نظیر آن با چالشهای اساسی روبرو بود.
همایش ملی «چالشهای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی» به پیشنهاد معاونت آموزشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،و به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا با تأکید بر جنبههای
تربیتی و آموزشی یادگیری الکترونیکی ،طراحی و برگزار شد که هدف اصلی آن بررسی و
ارائه راهکارهایی برای کمک به حل مسائل متنوع آموزشی در نظام یادگیری الکترونیکی
آموزش عالی بود .برای این منظور محورهای همایش با تأکید بر مسائلی مانند اصالح
سیاستها و برنامههای دانشگاهها برای انطباق با محیط الکترونیکی ،تهیه محتوای الکترونیکی
در درسهای دانشگاهی ،تدریس همزمان و ناهمزمان در محیط یادگیری الکترونیکی ،تدریس
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دروس عملی و کارگاهی ،ارزشیابی مستمر و پایانی در محیط یادگیری الکترونیکی ،شیوههای
آموزش استادان برای تدریس اثربخش در محیط یادگیری الکترونیکی ،طراحی فعالیتها و
تکالیف یادگیری در محیط الکترونیکی ،پشتیبانی آموزشی مستمر از دانشجویان و استادان و
تجربههای آنها و مشارکت بخشهای مختلف دانشگاه در ارتقای اثربخشی یادگیری
الکترونیکی از منظر پداگوژیک و آموزشی در نظر گرفته شد.
این همایش با حضور و سخنرانی معاونت محترم آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
جناب آقای دکتر خاکی صدیق ،سخنرانی دکتر محمدرضا آهنچیان مدیر کل برنامهریزی
آموزش عالی وزارت علوم به عنوان دبیر همایش ،رئیس دانشگاه بوعلی سینا جناب آقای
دکتر محمدیفر به عنوان رئیس همایش و سخنرانی پنج نفر از صاحبنظران حوزه آموزش
عالی به عنوان سخنران کلیدی و سی نفر ارائهکننده مقاله به شکل آنالین و بیست و شش نفر
به صورت آفالین در مورخه سیام تیرماه  1399برگزار شد .سخنرانیها و مقاالت ارائه شده
در شش محور و در شش فصل با عناوین سیاستها و برنامههای دانشگاهها برای یادگیری
الکترونیکی ،تدریس در محیط الکترونیکی ،سنجش و ارزشیابی در محیط الکترونیکی،
چالشهای دانشگاهها برای اجرای یادگیری الکترونیکی ،محتوای الکترونیکی و تجربههای
دانشگاهها از اجرای یادگیری الکترونیکی تنظیم شده است .در ابتدای هر فصل مقدمهای برای
مبحث آن فصل ارائه شده است و مطالب هر مقاله تا حد امکان در پنج بخش مسأله و هدف،
روش ،یافتهها ،پیشنهادها و راهکارها و منابع پیشنهادی برای مطالعه تنظیم شده است .در
برگزاری این همایش و تنظیم این مجموع مقاالت ،اعضای کمیته علمی و کمیته اجرایی،
دستاندرکاران وزارتی و مدیر انتشارات دانشگاه بوعلی سینا کمک بسزایی داشتند که
بدینوسیله از زحمات همه این عزیزان تشکر میکنم و برایشان آرزوی سالمتی و تندرستی
دارم .انشااهلل این تالشها بتواند در پاسخگویی و یافتن راهحل به برخی از مسائل آموزش
عالی کشور مفید و مؤثر باشد.

فرهاد سراجی ،دبیر علمی همایش
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محتوای الکترونیکی

شاخصهای تولید محتوای الکترونیکی مطلوب :راهنمایی برای اعضای
هیئت علمی دانشگاهها
سیدمحسن عزیزی 1،مانوش مهرابی 2،فرهاد

سراجی3

مسأله و هدف
اگر برنامه درسی را قلب نظام آموزشی تلقی کنیم ،محتوا را نیز میتوانیم به عنوان مهمترین و
کلیدیترین عنصر در میان عناصر برنامه درسی یادگیری الکترونیکی در نظر بگیریم .منظور ما
از محتوای الکترونیکی یک محتوای تعاملی ،پویا ،انعطافپذیر و دارای ترکیبی از عناصر
چندرسانهای متن ،صوت ،فیلم ،عکس ،نمودارها و اشکال گرافیکی است که به صورت
هدفمند و معنادار در کنار هم قرار گرفتهاند 4.در دورههای الکترونیکی و به طور اخص در
محیط ناهمزمان یا آفالین ،مهمترین عنصر تأثیرگذار در یادگیری دانشجویان ،محتوای
بارگذاری شده بر روی سامانه مدیریت یادگیری 5است .در چارچوب نظام یادگیری
الکترونیکی در دانشگاهها موضوع بسیار مهمی که نباید از آن غفلت گردد ،کیفیت محتواهای
تولید شده توسط اساتید است .در حقیقت فقدان توجه کافی به طراحی آموزشی و اصول
آموزشی و فنی میتواند یک چالش مهم در فرایند طراحی و تولید محتوای الکترونیکی تلقی
گردد و انجام مطالعات دقیق و گسترده در این حوزه حائز اهمیت است .بنابراین در این راستا

 . 1مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراکsmhsenazizi@yahoo.com
 .2استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز mehrabi.manoosh@gmail.com
 . 3دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان fseraji@gmail.com
4

 .براساس این تعریف ،فایلهای دیجیتال نظیر  Word ، PDFو اسالیدهای متنی پاورپوینت را نمیتوان محتوای
الکترونیکی تلقی کرد .زیرا تعاملی و چندرسانهای بودن از مهمترین ویژگیهای کلیدی در محتوای الکترونیکی است.
). Learning management system (LMS
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هدف مطالعه حاضر ارائه شاخصهایی برای طراحی و تولید محتوای الکترونیکی مطلوب از
نظر ابعاد آموزشی و فنی ارائه است.
نتایج
شاخصها به تفکیک ابعاد آموزشی و فنی در قالب جداول  1و  2ارائه شده است.
جدول  .1شاخص های طراحی و تولید محتوای الکترونیکی مطلوب در بعد آموزشی
شاخصهای آموزشی
 اختصاص یک اسالید به عنوان شناسنامه محتوا و توضیح صوتی استاد درس روی اسالید (شامل نام دانشگاه،
نام درس ،عنوان مبحث ،استاد درس ،ایمیلی جهت ارتباط با استاد)
 تعیین اهداف کلی و رفتاری درس در قالب اسالیدهای جداگانه
 استفاده از یک عنصر برانگیزاننده پیش از ورود به درس در قالب یک اسالید (مثالً استفاده از یک تصویر یا یک
پرسش چالشی متناسب با محتوای درس)
 استفاده از پیش سازماندهنده یا مفاهیم کلیدی برای ایجاد یادگیری معنیدار و آمادگی ذهنی برای ورود به درس
 ترکیب گفتار (صوت) با متن بجای استفاده صرف از متن
 عدم استفاده از تصاویر فاقد بار یادگیری (تصویر در محتوای الکترونیکی کارکرد تزئینی ندارد و حتما باید
ارتباط معناداری با مبحث آموزشی داشته باشد)
 ارائه متن در قالب جدول ،نمودارهای گرافیکی ( )SmartArt Graphicو نقشهی مفهومی
 استفاده از تصاویر ساده بهجای تصاویر متحرک (تصاویر متحرک بار یادگیری اضافی ایجاد میکنند)
 تقسیم پاراگرافهای طوالنی به واحدهای یادگیری کوچک
 استفاده از تکنیکهای تأکید برای جلب توجه دانشجو (نظیر ،Bold ،Highlightیا )Zoom region
 قرار گرفتن متن و تصویر به فاصلهی نزدیک از هم در راستای فهم بهتر و شکلگیری یک ارتباط منطقی و
معنادار در ذهن یادگیرنده
 استفاده از لحن غیررسمی و دوستانه در ضبط فایل صوتی
 عدم استفاده از پادکست در یک اسالید خالی از متن
 عدم ضبط پادکستهای طوالنی
 استفاده از هایپرلینک در راستای ارتقاء سطح خودآموزی و غنیسازی محتوا (لینک دادن به مقاالت یا وب
سایتهای علمی ـ آموزشی)
 اختصاص یک اسالید به عنوان جمعبندی (بهتر است جمعبندی از مطالب تیتروار و یا در قالب نقشههای
مفهومی یا فلوچارت ارائه گردد)
 اختصاص یک یا چند اسالید برای طرح چند پرسش از متن درس یا طرح یک تکلیف متناسب با هدف درس
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محتوای الکترونیکی

 هماهنگی و تناسب هدف و محتوای آموزشی با ارزشیابی پایانی
 ارجاع درون متنی و اختصاص یک اسالید به منابع استفاده شده در محتوا
 اختصاص یک اسالید به معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

جدول  .2شاخص های طراحی و تولید محتوای الکترونیکی مطلوب در بعد فنی
شاخصهای فنی

1

 طراحی فهرست مطالب به صورت نمودارد درختی با قابلیت لینک شدن به مطالب فهرست
 قابلیت دسترسی به محتوای چندرسانهای به صورت جداگانه (امکان دانلود فایلها)
 سینک بودن یا هم زمانی صدا با متن و تصویر
 توضیح واژگان دشوار استفاده شده در محتوای درس
 قراردادن تبهای جستجو ویادداشتبرداری در محتوا
 کاربرد صحیح رنگها در پس زمینه اسالیدها (رعایت سادگی و تضاد رنگ)
 یک دست بودن قالب طراحی و رنگ اسالیدها
 هماهنگی نوع فونت و اندازه قلم در تمامی اسالیدها (برای عنوان مبحث  24تا  32و برای متن درس
)20
 تعیین دکمه پخش و توقف برای فایلهای ویدئویی و صوتی
 تعیین دکمههای قبل و بعد در هر اسالید
 تعیین دکمهی کم و زیاد نمود صدا
 توجه به حداکثر کیفیت و حداقل حجم در فایلهای صوتی و تصویری

پیشنهادات و راهکارها


برگزاری کارگاههای آشنایی با نرمافزارهای تولید محتوای تعاملی نظیر

Articulate

 storylineو  Camtasia studioدر سطح دانشگاهها


تشکیل کارگروههای یادگیری الکترونیکی در هر یک از گروههای آموزشی و
کمیتهای از متخصصان حوزهی برنامه درسی ،طراحی آموزشی و فناوری اطالعات

 . 1نرم افزار  Articulate storylineبه دلیل قابلیت باال در تولید محتوای الکترونیکی تعاملی امکان ایجاد هر یک از
شاخصهای فنی تعیین شده را فراهم میسازد.

چالش های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
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در سطح دانشگاهها به منظور ارزیابی و کیفیت سنجی محتواهای تولید شده توسط
اعضای هیئت علمی و ارائه بازخورد به آنها


تدوین یک راهنما و دستورالعمل برای تولید محتوای الکترونیکی و ملزم شدن
اعضای هیئت علمی نسبت به رعایت آن در فرایند طراحی و تولید محتوای
الکترونیکی

