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 همدان ـ دانشگاه بوعلي سينا

 1399تیرماه 

 الکترونيکی در آموزش عالی هایدبيرخانۀ کميتۀ علمی همایش ملی چالش

 



 

 همدان(: 1399اولين: « الکترونيکی در آموزش عالییادگيری های چالشهمایش ملی اولين » 

 های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیچالشچکیدۀ مقاالت همایش ملی 

  دکتر فرهاد سراجیتأليف و گردآوری: 

 1399همدان: دانشگاه بوعلی سينا، 

  978. 600. 128.  302. 4 ص. شابک: ....

1- ....................................... 

2- ............................................ 

                        ........، فرهاد ،سراجیالف. 
 

 
 

 چالشهای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیچکيدۀ مقاالت همایش ملی عنوان: 

  فرهاد سراجیدکتر  گردآوری و تدوین:

 ............................... ویراستار ادبی:

 حسین مختاری /سید مهدی دزفولیانمهندس  طراح جلد و گرافیک:، آرائیصفحه

 1399ماه  مرداد چاپ اول:

  - تیراژ:

  -  قیمت:

 ـ وزیری 85صفحه و قطع: 

 روشن لیتوگرافی، چاپ و صحافی:

 دانشگاه بوعلی سينا مرکز ناشر:

 فرمحمدجواد یدالهی یر مركز نشر:مد

 978. 600. 128. 302. 4شابک: 

 
 سینا محفوظ است نشر دانشگاه بوعلی كلیة حقوق برای مركز

  0811-8380931تلفکس:  .دانشگاه نشر . دانشگاه بوعلی سينا، مرکز1مراکز فروش در همدان: 

 نشر . خيابان شهيد حسين فهميده، روبروی پارك مردم، فروشگاه مرکز2

 انتشارات دانشجو . خيابان مهدیه روبروی خانه معلم،3

 نوبی(،ر راه کارگر جبعد از چها) نژاد غربی. مؤسسۀ کتابيران، ميدان انقالب، خيابان لبافی1 نمایندگی فروش در تهران:

 66411173-66423416 تلفن: ،237پالك بعد از فروشگاه شيالت،

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای کمیته علمی و داوران همایش

می عضو هیئت عل شگاه فردوسی مشهد/ دکتر محسن آیتی،و هیئت علمی دانعض دکتر محمدرضا آهنچیان،

ی یئت علمعضو هیئت علمی دانشگاه تبریز/ دکتر جواد حاتمی، عضو ه، دکتر یوسف ادیب /دانشگاه بیرجند

ندی، همن زدانشگاه تربیت مدرس/ دکتر حسین جعفری ثانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد/ دکتر ب

دکتر  /سینا یام نور تهران/ دکتر فرهاد سراجی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلیعضو هیئت علمی دانشگاه پ

 هیئت غالمرضا شمس مورکانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی/ دکتر کورش فتحی واجارگاه، عضو

یروس علمی دانشگاه شهید بهشتی/ دکتر مرتضی کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد/ دکتر س

اطبایی/ المه طبسینا/ دکتر محمدرضا نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه ععضو هیئت علمی دانشگاه بوعلیقنبری، 

می ئت علزاده، عضو هیدکتر مریم پورجمشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا/ دکتر مرتضی رضایی

 علیمحمد اهواز/ دکتردانشگاه شهید بهشتی/ دکتر سید عباس رضوی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران 

 /نگاه اصفهاعلمی دانشهیئت عضو  ، دکتر بی بی عشرت زمانینژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند/ رستمی

لمی عت هیئعضو  راد،هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا/ دکتر اکبر مؤمنیعضو   دکتر سید رسول عمادی،

عضو  ،زادهسفدکتر محمدرضا یو /لمی دانشگاه تبریزعهیئت عضو  دانشگاه بوعلی سینا/ دکتر فیروز محمودی،

لدین ادکتر حسین مرادی مخلص، عضو هیئت علمی دانشگاه سید جمال /علمی دانشگاه بوعلی سیناهیئت 

 اسدآبادی.

 ستاد اجرایی همایش اعضای

 سینا و رئیس همایشرئیس دانشگاه بوعلیفر: آقای دکتر یعقوب محمدی

  ر اجرایی همایشدبی: زادهآقای دکتر محرم منصوری

 مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات همایش مفرد:آقای دکتر احمد رضوانی

 جرایی همایشا-مسئول دبیرخانۀ کمیتۀ علمی آقای سیدمهدی دزفولیان:

 : هماهنگ کننده امور اجرایی همایشآقای سعید شریفی رهنمو



 

  پیشگفتار

ورد شیوع ویروس کرونا فرصت ارزشمندی برای همگانی شدن آموزش الکترونیکی فراهم آ

ای هسسات آموزشی به شکل حداکثری از ظرفیتؤها، مدارس و مو موجب شد تا دانشگاه

سسات ا و مؤهطرفی دانشگاههای خود بهره گیرند. از تربیتی این محیط برای استمرار آموزش

 ئل وای یادگیری الکترونیکی در این شرایط کرونایی، با مساآموزشی در طراحی و اجر

ازمند ها نیحل برای این مسائل و چالشهای متعدد و متنوعی روبرو بودند. یافتن راهچالش

مختلف  هاینظران عرصهای و بسط تعامل بین پژوهشگران و صاحبرشتهاتخاذ رویکرد بین

ناختی، شلوم عات و ارتباطات، علوم اجتماعی، عمانند تعلیم و تربیت، مدیریت، فناوری اطال

 های مرتبط است. شناسی و سایر رشتهجامعه

کل شدیریتی های آموزشی، فنی و محلها و راهمحیط یادگیری الکترونیکی از تلفیق اندیشه

له در مرح هانظران و پژوهشگران این حوزهاندازی آن صاحبگیرد که برای ایجاد و راهمی

اوت با ی متفهاریزی، مرحله طراحی و تولید و مرحله ارزشیابی با سهمری و برنامهاسیاستگذ

ن ای تعییهای اساسی برریزی تصمیماری و برنامهد. در مرحله سیاستگذکننهم مشارکت می

م برای دام الزشود و در مرحله طراحی و تولید اقها و راهبردها اتخاذ میها، برنامهسیاست

ازی سها، آموزش استادان، آمادهحتوای الکترونیکی، طراحی فعالیتتعیین و تولید م

-رمها، نفناوری شامل تهیه زیرساخت تأمینها و دانشجویان، هماهنگی و همکاری بین بخش

این  ثربخشیاگیرد و در مرحله ارزشیابی باید افزارهای مورد نیاز صورت میافزارها و سخت

ت این یت کیفیمورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا در نها طور مناسبها بهها و اقدامتصمیم

ار ی قرمحیط از منظر کمک به یادگیری و میزان تحقق اهداف تربیتی مورد قضاوت و داور

قدام و رای اها و اجاتخاذ تصمیم ،دهی محیط یادگیری الکترونیکیگیرد. بنابراین برای شکل

 هداف تربیتی کمک کند.   عملیات باید به نحوی انجام شود که به تحقق ا



ای، رادیویی های مکاتبهبعد از آموزش 1های از دوریادگیری الکترونیکی نسل چهارم آموزش

ها و و تلویزیونی است. این شیوه آموزشی در ابتدا برای توسعه دسترسی به آموزش در زمان

 های مختلف صورت گرفت تا افرادی که به دالیل مختلف به آموزش حضوریمکان

-ها هم با اهداف بینمند شوند و دانشگاههای آموزشی بهرهدسترسی ندارند، از این برنامه

برای کسب درآمد از طریق  المللی، افزایش دامنه دسترسی به آموزش در داخل کشور و بعضاً

جذب دانشجویان بیشتر در دوران قبل از کرونا به سمت یادگیری الکترونیکی حرکت کردند 

های این محیط برای بهبود ها و ظرفیتگیری از قابلیتها در راستای بهرهنشگاهو برخی از دا

های به استفاده از این محیط 2های یادگیری ترکیبیکیفیت یادگیری دانشجویان در قالب دوره

 یادگیری مبادرت ورزیدند. 

سب کها و ها بدون داشتن فرصت برای تدوین و تصویب سیاستدانشگاه ،با شیوع کرونا

ستر بو در  های درسی خود را به شکل الکترونیکیهمه برنامه های الزم ناچار شدندآمادگی

-تی، نرمیرساخزهای ها در زمینه تجهیز فناوریمحیط الکترونیکی ارائه کنند. اجرای این دوره

ی کترونیکسازی الهای آموزشی، آموزش استادان، آمادهنامهافزارها، آیینافزارها، سخت

 های اساسی روبرو بود.   جویان و مسائل نظیر آن با چالشدانش

به پیشنهاد معاونت آموزشی « های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیچالش»همایش ملی 

های بر جنبه تأکیدوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا با 

شد که هدف اصلی آن  بررسی و  ی و برگزارتربیتی و آموزشی یادگیری الکترونیکی، طراح

متنوع آموزشی در نظام یادگیری الکترونیکی  ارائه راهکارهایی برای کمک به حل مسائل

 ی مانند اصالحمسائلبر  تأکیدآموزش عالی بود. برای این منظور محورهای همایش با 

تهیه محتوای الکترونیکی  ها برای انطباق با محیط الکترونیکی،های دانشگاهها و برنامهسیاست

تدریس ، های دانشگاهی، تدریس همزمان و ناهمزمان در محیط یادگیری الکترونیکیدر درس

                                                           
1 . Distance education  
2 . Blended learning  



 

های شیوه، ارزشیابی مستمر و پایانی در محیط یادگیری الکترونیکی، دروس عملی و کارگاهی

ها و تطراحی فعالی، آموزش استادان برای تدریس اثربخش در محیط یادگیری الکترونیکی

پشتیبانی آموزشی مستمر از دانشجویان و استادان و ، تکالیف یادگیری در محیط الکترونیکی

های مختلف دانشگاه در ارتقای اثربخشی یادگیری ها و مشارکت بخشهای آنتجربه

 الکترونیکی از منظر پداگوژیک و آموزشی در نظر گرفته شد. 

ی ناورم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فاین همایش با حضور و سخنرانی معاونت محتر

زی ریجناب آقای دکتر خاکی صدیق، سخنرانی دکتر محمدرضا آهنچیان مدیر کل برنامه

 ب آقایبوعلی سینا جنا آموزش عالی وزارت علوم به عنوان دبیر همایش، رئیس دانشگاه

موزش حوزه آ نظرانیس همایش و سخنرانی پنج نفر از صاحبفر به عنوان رئدکتر محمدی

 شش نفر یست وکننده مقاله به شکل آنالین و بوان سخنران کلیدی و سی نفر ارائهعالی به عن

ارائه شده  ها و مقاالتبرگزار شد. سخنرانی 1399ام تیرماه به صورت آفالین در مورخه سی

 یادگیرها برای یهای دانشگاهها و برنامهدر شش محور و در شش فصل با عناوین سیاست

ی، الکترونیکی، تدریس در محیط الکترونیکی، سنجش و ارزشیابی در محیط الکترونیک

ای هجربهتها برای اجرای یادگیری الکترونیکی، محتوای الکترونیکی و های دانشگاهچالش

ی برای اقدمهمها از اجرای یادگیری الکترونیکی تنظیم شده است. در ابتدای هر فصل دانشگاه

، هدف و مسألهائه شده است و مطالب هر مقاله تا حد امکان در پنج بخش مبحث آن فصل ار

ت. در ده اسشها، پیشنهادها و راهکارها و منابع پیشنهادی برای مطالعه تنظیم روش، یافته

، راییبرگزاری این همایش و تنظیم این مجموع مقاالت، اعضای کمیته علمی و کمیته اج

که  تندسینا کمک بسزایی داش شارات دانشگاه بوعلیاندرکاران وزارتی و مدیر انتدست

تی ندرسو ت یکنم و برایشان آرزوی سالمتبدینوسیله از زحمات همه این عزیزان تشکر می

آموزش  مسائل حل به برخی ازها بتواند در پاسخگویی و یافتن راهدارم. انشااهلل این تالش

 مایشدبیر علمی هفرهاد سراجی،                      باشد. مؤثرعالی کشور مفید و 
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راهنمایی برای اعضای  تولید محتوای الکترونیکی مطلوب: هایشاخص

 هاهیئت علمی دانشگاه
 

 3، فرهاد سراجی2، مانوش مهرابی1سیدمحسن عزیزی

 

 و هدف مسأله

توانیم به عنوان مهمترین و اگر برنامه درسی را قلب نظام آموزشی تلقی کنیم، محتوا را نیز می

ترین عنصر در میان عناصر برنامه درسی یادگیری الکترونیکی در نظر بگیریم. منظور ما کلیدی

پذیر و دارای ترکیبی از عناصر از محتوای الکترونیکی یک محتوای تعاملی، پویا، انعطاف

ای متن، صوت، فیلم، عکس، نمودارها و اشکال گرافیکی است که به صورت ندرسانهچ

های الکترونیکی و به طور اخص در . در دوره4اندمند و معنادار در کنار هم قرار گرفتههدف

گذار در یادگیری دانشجویان، محتوای تأثیرناهمزمان یا آفالین، مهمترین عنصر  محیط

است. در چارچوب نظام یادگیری  5امانه مدیریت یادگیریبارگذاری شده بر روی س

های ها موضوع بسیار مهمی که نباید از آن غفلت گردد، کیفیت محتواالکترونیکی در دانشگاه

تولید شده توسط اساتید است. در حقیقت فقدان توجه کافی به طراحی آموزشی و اصول 

حی و تولید محتوای الکترونیکی تلقی تواند یک چالش مهم در فرایند طراآموزشی و فنی می

گردد و انجام مطالعات دقیق و گسترده در این حوزه حائز اهمیت است. بنابراین در این راستا 

                                                           
       hsenazizi@yahoo.comsmاراک یدانشگاه علوم پزشک ،یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک.  1
    mehrabi.manoosh@gmail.comپزشکی شیراز  علوم استادیار دانشگاه . 2
 fseraji@gmail.comدانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان .  3

توان محتوای متنی پاورپوینت را نمی و اسالیدهای PDF  ،Wordهای دیجیتال نظیر . براساس این تعریف، فایل 4

 های کلیدی در محتوای الکترونیکی است.ای بودن از مهمترین ویژگیالکترونیکی تلقی کرد. زیرا تعاملی و چندرسانه
5 . Learning management system (LMS) 

mailto:smhsenazizi@yahoo.com
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هایی برای طراحی و تولید محتوای الکترونیکی مطلوب از هدف مطالعه حاضر ارائه شاخص

 نظر ابعاد آموزشی و فنی ارائه است.

 نتایج

 ارائه شده است. 2و  1عاد آموزشی و فنی در قالب جداول ها به تفکیک ابشاخص

 های طراحی و تولید محتوای الکترونیکی مطلوب در بعد آموزشی. شاخص1جدول 

 های آموزشی شاخص

 شگاه، م داناختصاص یک اسالید به عنوان شناسنامه محتوا و توضیح صوتی استاد درس روی اسالید )شامل نا

 تاد درس، ایمیلی جهت ارتباط با استاد(نام درس، عنوان مبحث، اس

 تعیین اهداف کلی و رفتاری درس در قالب اسالیدهای جداگانه 

 ا یک یک تصویر از ی استفاده از یک عنصر برانگیزاننده پیش از ورود به درس در قالب یک اسالید )مثالً استفاده

 پرسش چالشی متناسب با محتوای درس(

 درس   ورود به نی برایدار و آمادگی ذها مفاهیم کلیدی برای ایجاد یادگیری معنیدهنده یاستفاده از پیش سازمان 

 ترکیب گفتار )صوت( با متن بجای استفاده صرف از متن 

 ید حتما با ارد وعدم استفاده از تصاویر فاقد بار یادگیری )تصویر در محتوای الکترونیکی کارکرد تزئینی ند

 اشته باشد(ارتباط معناداری با مبحث آموزشی د

 ( ارائه متن در قالب جدول، نمودارهای گرافیکیSmartArt Graphicو نقشه )ی مفهومی 

 کنند(جای تصاویر متحرک )تصاویر متحرک بار یادگیری اضافی ایجاد میهاستفاده از تصاویر ساده ب 

 های طوالنی به واحدهای یادگیری کوچکتقسیم پاراگراف 

 ب تأکیدهای استفاده از تکنیک( نظیررای جلب توجه دانشجوHighlight ،Bold یا ،Zoom region) 

 ی و اط منطقگیری یک ارتبی نزدیک از هم در راستای فهم بهتر و شکلقرار گرفتن متن و تصویر به فاصله

 معنادار در ذهن یادگیرنده

 استفاده از لحن غیررسمی و دوستانه در ضبط فایل صوتی 

 سالید خالی از متنعدم استفاده از پادکست در یک ا 

 های طوالنیعدم ضبط پادکست 

 ا وب یقاالت سازی محتوا )لینک دادن به ماستفاده از هایپرلینک در راستای ارتقاء سطح خودآموزی و غنی

 های علمی ـ آموزشی(سایت

 ای هنقشه بندی از مطالب تیتروار و یا در قالببندی )بهتر است جمعاختصاص یک اسالید به عنوان جمع

 مفهومی یا فلوچارت ارائه گردد(

  رس داختصاص یک یا چند اسالید برای طرح چند پرسش از متن درس یا طرح یک تکلیف متناسب با هدف 
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 هماهنگی و تناسب هدف و محتوای آموزشی با ارزشیابی پایانی 

 ارجاع درون متنی و اختصاص یک اسالید به منابع استفاده شده در محتوا 

 ه معرفی منابع برای مطالعه بیشتراختصاص یک اسالید ب 

 

 های طراحی و تولید محتوای الکترونیکی مطلوب در بعد فنی. شاخص2جدول 

 1های فنیشاخص

 طراحی فهرست مطالب به صورت نمودارد درختی با قابلیت لینک شدن به مطالب فهرست 

 ها(ایلای به صورت جداگانه )امکان دانلود فقابلیت دسترسی به محتوای چندرسانه 

  سینک بودن یا هم زمانی صدا با متن و تصویر 

 توضیح واژگان دشوار استفاده شده در محتوای درس 

 برداری در محتواهای جستجو ویادداشتقراردادن تب 

 ها در پس زمینه اسالیدها )رعایت سادگی و تضاد رنگ(کاربرد صحیح رنگ 

 یک دست بودن قالب طراحی و رنگ اسالیدها 

 رای متن درس و ب 32تا  24فونت و اندازه قلم در تمامی اسالیدها )برای عنوان مبحث  هماهنگی نوع

20) 

 های ویدئویی و صوتیتعیین دکمه پخش و توقف برای فایل 

 های قبل و بعد در هر اسالیدتعیین دکمه 

 ی کم و زیاد نمود صداتعیین دکمه 

 صویریهای صوتی و تتوجه به حداکثر کیفیت و حداقل حجم در فایل 

 

 هاپیشنهادات و راهکار

 افزارهای تولید محتوای تعاملی نظیر های آشنایی با نرمبرگزاری کارگاهArticulate 

storyline و Camtasia studio هادر سطح دانشگاه  

 های آموزشی و های یادگیری الکترونیکی در هر یک از گروهتشکیل کارگروه

درسی، طراحی آموزشی و فناوری اطالعات ی برنامه ای از متخصصان حوزهکمیته

                                                           
کی تعاملی امکان ایجاد هر یک از به دلیل قابلیت باال در تولید محتوای الکترونی Articulate storylineنرم افزار .  1

 سازد. های فنی تعیین شده را فراهم میشاخص
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های تولید شده توسط ها به منظور ارزیابی و کیفیت سنجی محتوادر سطح دانشگاه

 اعضای هیئت علمی و ارائه بازخورد به آنها 

  دن شتدوین یک راهنما و دستورالعمل برای تولید محتوای الکترونیکی و ملزم

رایند طراحی و تولید محتوای اعضای هیئت علمی نسبت به رعایت آن در ف

 الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


